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أشكر اهللا تعالى  جزیل الشكر الذي أعانني رغم المشاكل والعراقیل على 
إنجاز ھذا العمل المتواضع، كمنا أوجھ شكري الخالص إلى كافة أساتذتي في 

جامعة الجزائر، وأخص بالذكر منھم األستاذ عبد اهللا شریط، ، الشیخ أبو 
م، كما أوجھ شكري عمران، عمار طالبي، واألستاذ الدكتور عبد الرزاق قسو

إسماعیل زروقي الذي لم یبخل علي بجھده /الخاص إلى األستاذ المشرف د
ووقتھ وإلى كافة الزمالء في جامعات قسنطینة، والجزائر، وباتنة، ووھران، 

وبعض الجامعات خارج الوطن على إعانتھم لي بكل ما تیسر لدیھم إلتمام  
.ھذا العمل المتواضع وهللا الحمد  

 عبد اهللا بوقرن 
 



  لمقدمة ا

أ 

إن عملية البحث يف الفلسفة بوصفها شكال من أشكال التعبري اإلنساين تعد مسألة هامة 
  .ألا تشبع فضول اإلنسان يف موضوع معني تعجز بقية العلوم عن اخلوض فيه 

وحيوية من حيث داللتها على مواصلة البحث والدعوة إىل البحث املستمر يف فلسفة 
  اف املستقبل بالعودة إىل املاضي ناقدا وفاحصا،  وبالتايلحيث حياول الفيلسوف استشر،التاريخ 

مستدال ومستنتجا خاصة إذا تعلق األمر بتفسري حركية التاريخ من طرف الفيلسوف 
وهو الذي أسال حرب الكثري من النقاد والدارسني خاصة بصياغته النوعية يف "  هيغل "األملاين  

وهو األمر الذي يفتح شهية  أي باحث ملعرفة وجهة  تناول اآلخر وإعادة قراءة التاريخ العاملي
  .نظره حول اآلخر الشرقي

تتمثل أمهية فلسفة التاريخ يف التفكري الفلسفي عموما من حيث أا تؤكد على  أمهية  
التاريخ يف حياة الشعوب واألمم، وبالتايل على  قيمة الوعي التارخيي،  الذي يعرب عن وعي الذات 

ا يف التاريخ وصناعتها له، ويف موقف هيغل من جدلية احلضارات وتفاعلها لكينونتها وصريور
  ".ماضي وحاضر ومستقبل"وتواصلها يف الزمان من حيث ما هو 

إذن فما هي صورة اآلخر يف مرآة فلسفة التاريخ اهليغلية خصوصا، وانسحاا على  
ثقافة اهليمنة واإلحتقار و نظرت تلك الرؤى اليت طاملا أسست ل ؟،الرؤى الفلسفية الغربية عموما

لإلستعمار مدعية تفوق اإلنسان األورويب األبيض خمولة له احلق يف حتضري اآلخر الذي اعتربته 
بربريا مهجيا متخلفا ومكبال باألغالل وقد كانت جدلية السيد والعبد من بني الفرضيات اليت 

قاع خارج جماله، حتت غطاء نشر أعطت اإلستعمار الضوء األخضر لغزو اآلخر واإلنتشار يف ب
  .احلضارة والقيم اإلنسانية

  :هذه اإلشكالية تتركز على اختبار جمموعة من التساؤالت  أمهها
  
  
  



  لمقدمة ا

ب 

فلسفة التاريخ بالفلسفة اإلنسانية؟ ما مذهب هيغل التارخيي ؟ من أين استقى ما عالقة  
  :هيغل طروحاته؟ مث ما هي نظرته إلجنازات اآلخر؟

اءت فلسفة التاريخ اهليغلية لتنري الطريق أمام شعوب العامل الشرقي وتأخذ بيدها هل ج        
لاللتحاق بالركب احلضاري، أم أا جاءت لكي تكرس النظرية العرقية من خالل متجيدها 

  .لإلنسان األورويب األبيض؟ وبالتايل ماذا ميثل اإلنسان اجلرماين يف حركية التاريخ اهليغلية؟
اس املوضوعية يف فكر هيغل يا ترى هل أنصفت فلسفة  التاريخ اهليغلية لو حاولنا قي

اإلنسان الشرقي عموما والعريب  اإلسالمي خصوصا و اعترفت بدوره ومكانته قدميا وحديثا يف 
  .بناء وتفعيل احلضارة اليونانية قدمياوالنهضة األوروبية حديثا؟

أو أا سعت إىل إحداث القطيعة و هل عملت هذه الفلسفة على ربط أواصر اإلنسانية 
  .مع اآلخر؟

كان موقفه  ذا؟ وماخصوصا الشرقيةعموما و وكيف نظر هيغل إىل احلضارات اإلنسانية
  .مث ما موقف الؤرخ املسلم من اآلخر عموما والغريب على اخلصوص. من احلضارة اإلسالمية؟

   ؟  هل أضافت  فلسفة هيغل شيئا ذا أمهية للرصيد الفلسفي اإلنساين 
إن البحث عن إجابة  هلذه التساؤالت  قد كان من بني أهم الدوافع اليت جعلتين أختار 
هذا املوضوع، إضافة إىل طموحي يف إبراز دور و مكانة فلسفة التاريخ يف احلياة البشرية  من 

يطة حيث أا تساعدنا على التطلع إىل األثر أو الفعل البشري عندما يعرب اإلنسان ولو بصورة بس
عن كينونته وتطوره ودرجة وعيه بذاته ومبا حييط به ويدرك  ضرورة التكتل ليس لألنا فحسب 
بل ولآلخر أيضا  من أجل الوصول إىل وعي البشرية  باألخطار اليت تتهددها وتوحد مصريها 
وتدعوها إىل التقليل  من اإلضرار بالبيئة وباإلنسان اآلخر  و بذلك نعمل جاهدين إىل وضع 

  .للسالم والتواصل العامليني  كما يرى  كانط خطط

إن هيجل أحسن من عرب عن الوعي متجليايف الفلسفة والفن والدين والدولة وهذا يف جدلية     
  .خاصة به قائمة على  الصراع 



  لمقدمة ا

ج 

مع العلم أن النظرة إىل هذا املوضوع مل تكن معاصرة بل لقد تعرض إليها كثري من أعالم 
  . إخل... يف اجلزائر" مالك بن نيب" يف الشرق األقصى و" غاندي"ثال الفلسفة يف الشرق أم

أن أهتم ذا املوضوع نظرا خلصوصية  املرحلة املعاصرة اليت تستدعي  ارتأيتكنين ل
التواصل مع اآلخر كضرورة و حتمية يفرضها بروز عدة مسائل على الساحة اإلنسانية العاملية  

عاملي جراء يقة و إضرارها باحمليط البيئي الرضارات العمنها انتشار احلروب و فتكها باحل
  .املسبوقة ضد الطبيعة واإلنسانغري اإلنتهاكات البشرية 

تناولت فيه التعريف مبصطلحات العنوان فتطرقت لآلخر منذ فترة اليونان  : الفصل األول       
تطور إىل مفهومي احلرية اليت تأثر ا هيغل خاصة وأن املصطلح يتخذ طابع العرقية أوال مث ي

والدميقراطية ومبا أن جدلية التاريخ عند هيغل تعين النظر إىل التاريخ نظرة فلسفية فإنين تناولت 
  ".فلسفة التاريخ "مث حاولت ضبط مفهوم ، بالتعريف الفلسفة والتاريخ 

عن فقد تناولت فالسفة التاريخ قبل هيجل  فقدمت نبذات بسيطة : الفصل الثاين أما يف 
حياة كل من القديس أغسطني وعبد الرمحن بن خلدون وفيكو وبوسويه ومونتيسكيو وفولتري 

مؤكدا أن إيرادي هلؤالء املفكرين قبل .وجان جاك روسو وإمانويل كانط وكوندرسيه وهردر 
والعملية عشوائية بل مت التركيز على هذه ،التطرق لفلسفة التاريخ اهليغلية  مل يكن حمظ صدفة 

ة بالذات من باب إبراز اجلوانب اليت تأثر ا هيجل وللتأكيد أن ماكتبه مل يكن من العدم الزمر
  .وال من إبتكاره اخلاص

فتناولت فيه مصادر فلسفة هيجل وأسباب نبوغه حيث  تعرضت إىل :أما الفصل الثالث  
وكذا أوضاع أملانيا  املؤثرات األسرية وإىل احمليط األورويب القريب منه كاألنوار والثورة الفرنسية

ورغبة أبيه يف أن يصبح هيجل راعيا رسوليا للكنيسة حيث تعارضت طموحاته الشخصية يف 
العودة إىل األصول اليونانية الالتينية مع رغبة األسرة وهذا ما دفعه إىل التخلي عن فكرة رجل 

جانب اليهودية واملسيحية  الدين بعد وفاة أبيه ولكنه ظهر يف شخصيته التأثري اليوناين الالتيين إىل



  لمقدمة ا

د 

وال أنسى أن أذكّر بإعجابه بالديانة الوثنية اليونانية على حساب ديانات الشرق األقصىو بالد 
  .فارس و مصر 

حيث استعرضت ، فقد تناولت فيه مناهج كتابة التاريخ عند هيجل  : أما الفصل الرابع  
ا بدايته باليونان مث الرومان و أخريا ما كتبه أهم املناهج اإلفتراضية مبتدئا بالتاريخ األصلي معترب

مث التريخ النظري الذي يقترب كثريا من األصلي، فالتاريخ الفلسفي العام و ، الرهبان الكاثوليك 
  الذي  يبتدأ حسبه جزئيا باليونان و الرومان و يصل إىل ذروته عند اجلرمان

يف نظر هيجل ؟ هل هم ، "من حيرك التاريخ"طرحت اشكالية :الفصل اخلامس و يف 
؟ موضحا أن هيجل املعجب بالثورة الفرنسية يعترب احلرب و أم دهاء العقل العظماء أم احلروب

  .عمل العظماء أداتني ضروريتني لتغيري اتمعات و حتريك عجلة التاريخ
من جهة و هيغل من جهة و يف هذا الفصل قارنت بني موقفي غاندي و مالك بن نيب 

  .أخرى حول إمكانية إجياد بديل للصراع واحلروب  والتعبري بطريقة سلمية
فقد تناولت دور كل من العقل و احلرية يف حتديد مسار وماهية : يف الفصل السادسأما 

، حيث تطرقت إىل دور العقل يف التاريخ و  إىل احلرية بني األنا الغريب و اآلخر الشرقي . الروح
بعد أن تطرقت إىل جتليات الروح من خالل الدين و الفن و الفلسفة بني األنا األورويب و اآلخر 

  .الشرقي 
  .مستندا إىل كتابات باقر الصدر يف موضوع فلسفة التاريخ و نقده ملذهب هيغل املثايل  

 تناولت نظرة هيغل إىل الشرق األقصى أي إىل  إمرباطورييت الصني:   يف الفصل السابع 
و هو الذي استعمل اجلغرافيا لتحديد مسار التاريخ حيث قسم العامل إىل أقاليم طبيعية ، واهلند 

متباينة التضاريس مقصيا املناطق الباردة واحلارة من مسار التاريخ العاملي وركز على السهول 
واهلند فقد  الوديانية  باعتبارها مناطق حضارية وعند تطرقه للشرق األقصى أي امرباطورييت الصني

طبق على الصني مقوليت املنطق معتربا إياها مبثابة اجلوهر يف املنطق للداللة على بقائها على حاهلا 



  لمقدمة ا

ه 

التتغري أما اهلند فقد طبق عليها مقولة العدم لكوا خاضعة لألنا األورويب وأن السكون واهلدوء 
  .يكتنفاا 

اء بالنسبة للصني أو اهلند اللتان و قد بينت أن هيغل لو كان حيا اليوم لغري رأيه سو
  .أصبحتا تقلقان الغرب مبنتوجاما التكنلوجية اجلد هامة املنافسة للسلع الغربية 

  .و قد قارنت بني دراسة البريوين  للهند و السند و  دراسة هيجل  للعامل الشرقي 
شام يف بالد تناولت فيه كيفية إدغام هيجل لبالد ما بني النهرين و ال:  الفصل الثامن 

و تركيزه على الديانتني اوسية واليهودية دون التطرق ، فارس و إعتباره  إياها إقليما واحدا 
  .للديانة اإلسالمية 

أما ، مع اإلشارة إستبعاده ملصر اليت متثل اإلنتقال اخلارجي للروح حنو بالد اليونان  
  .متاما من مسرح التاريخ   فإنه استبعدها، إفريقيا السوداء على األصالة كما يقول 

تونس و ، اجلزائر ، مراكش : و اليت يقصد ا مشال إفريقيا -أما إفريقيا األوروبية 

 1830و  قد بارك ما تقوم به فرنسا من غزو للجزائر ، فإنه يعتربها إقليما أوروبيا -طربلس
  .انته املسيحية قبل وفاته و هو يهدف إىل إرجاع هذا اإلقليم إىل طبيعته األوروبية و دي

فقد أكدت فيه على إعادة قراءة هيغل للتاريخ من منظور املركزية :  الفصل التاسع أما 
و خلدمة اإليديولوجيا اإلستعمارية اليت تعلي من شأن األنا األورويب بداية باليونان  ، الغربية 

واءا تعلق األمر و يف الوقت ذاته تقلل من شأن اآلخر س.مرورا بالرومان وصوال إىل اجلرمان 
مث هل هذا ينسحب على بالزنوج أو اهلنود احلمر يف العامل اجلديد أو بسكان الشرق األقصى 

  . ؟واملسلمنيالعرب 
و ذكرت كيف أنه تنبأ ألمريكا بتبوأ مكانة مرموقة يف العامل بعد اجلرمان و هي نقطة 

لنظام اجلديد األحادي الذي تتزعمه يلتقي فيها مع تقرير فرانسيسكو فوكو ياما بنهاية التاريخ و با
  .الواليات التحدة االمريكية اليوم



  لمقدمة ا

و 

فقد تعرضت فيه إىل اهليغلية بني الرفض والقبول  سواء حياة هيغل يف  الفصل العاشرأما 
مث عرجت على . أملانيا أوبعد وفاته وكيف انقسم اهليغليون على أنفسهم إىل جمددين وحمافظني 

، علما أنين يف هذا الفصل . ليا وروسيا واألراضي املنخفضة وبقية أوروبااهليغلية يف فرنسا وإيطا
اخترت مناذجا فقط نظرا لشساعة القارة وتعدد املدارس واملذاهب الفلسفية املستمدة أصال من 

  .فلسفة هيغل، لذلك فإنين أقر أن ما وضعته يف هذا الفصل ال ميكن أن يكون إال قطرة يف حبر
اليت تناولت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا  خلامتةاو يف األخري كانت 

البحث بتوضيح جوانب صورة اآلخر يف جدلية التاريخ عند هيجل و اليت ال ميكنها أن تكون 
تعبريا كليا و مطلقا عن موضوع الصراع الذي يفرضه األنا الغريب على اآلخر الشرقي عموما و 

و الذي هو أعمق مما قدمته يف هذه الدراسة لذلك أرى أن هذه .ص العريب اإلسالمي على اخلصو
  .  النتائج ما هي إال إرهاصات أولية و مقدمة لبحوث مستقبلية سوف تكون أعمق إن شاء اهللا

ولدراسة اخلطة املبينة حاولت االعتماد على جمموعة من املناهج فرضتها علي  طبيعة 
ارن والتحليلي حيث كانت نصوص هيغل هي مصدر دراسيت الدراسة ، منها املنهج التارخيي املق

جمموعة من االستنتاجات، وذلك   نت أحللها و أستخلص منها مجلة أو، و حبيث كةاألساسي
توخيا للدقة واإللتزام باملوضوعية العلمية يف  ما ميكن أن أسوقه من أحكام جتاه هيغل  مع العلم 

سابقة تناولته مثل دراسة  كان حمل دراسات أكادميية ) فلسفة التاريخ عند هيغل(أن هذا املوضوع 
فلسفة "حتت عنوان األستاذ رشيد قوقام من جامعة اجلزائر، خالل قيامه بتحضري رسالة املاجستري 

كما تناوله األستاذ علي سعد اهللا من جامعة منتوري يف رسالة دكتوراه حتت  ،"التاريخ عند هيغل
  ".بن خلدون وهيغل وأثر الفكر اخللدوين يف الفكر األورويبنظرية الدولة يف فكر ا" عنوان 

لكن ما أؤكد عليه أنين تناولت فلسفة التاريخ اهليغلية من منظور آخر ومن جانب خمالف 
نطلق من أ ن خالل التفسري اهليغلي للتاريخ، علما أنينحبيث ركزت على مكانة اآلخر و دوره م

  .تلك الدراسات وليس تكرارا هلابه هو إمتام وإكمال  ل فكرة أن ما قمت



  لمقدمة ا

ز 

كما أود أن أقر ببعض  الصعوبات الليت اعترضتين ولكنين  اعتربها أمرا عاديا و من صميم 
ويف هذا السياق أشكر كل من ساعدين بداية باألستاذ املشرف الذي مل ،طبيعة البحث العلمي 

يبخلوا علي بتوفري بعض  يبخل علي بوقته الثمني كما أوجه الشكر جلميع الزمالء اللذين مل
من خمتلف )الزمالء ( املصادر أو املراجع أو بترمجة بعض النصوص من اللغات األجنبية وقد كانوا 

مكتبيت كل من  جامعة منتوري القائمني على جامعات الوطن ومن اخلارج أيضا، كما ال أنسى 
ئر العاصمة، كما أوجه شكرا وجامعة األمري عبد القادر بقسنطينة ومكتبيت جامعة باتنة، و اجلزا

خاصا لزوجيت ولكافة أفراد أسريت ولكل من أشرف على كتابة هذا البحث وطبعه ويئته على 
  .صربهم معي

، 2006كما أهدي هذا العمل إىل روح أيب الذي شاء القدر أن يغادرنا يف خريف 
ر زين الدين الذي ولد وأنا يف صميم حتضري هذا العمل ويف الوقت ذاته أهديها إىل الكتكوت عما

ليحمل اسم جده تأكيدا على تواصل األجيال بيولوجيا مع فارق التقدم  2006يف أول خريف 
           .               احلضاري



  لمقدمة ا

أ 

إن عملية البحث يف الفلسفة بوصفها شكال من أشكال التعبري اإلنساين تعد مسألة هامة 
  .ألا تشبع فضول اإلنسان يف موضوع معني تعجز بقية العلوم عن اخلوض فيه 

وحيوية من حيث داللتها على مواصلة البحث والدعوة إىل البحث املستمر يف فلسفة 
  اف املستقبل بالعودة إىل املاضي ناقدا وفاحصا،  وبالتايلحيث حياول الفيلسوف استشر،التاريخ 

مستدال ومستنتجا خاصة إذا تعلق األمر بتفسري حركية التاريخ من طرف الفيلسوف 
وهو الذي أسال حرب الكثري من النقاد والدارسني خاصة بصياغته النوعية يف "  هيغل "األملاين  

وهو األمر الذي يفتح شهية  أي باحث ملعرفة وجهة  تناول اآلخر وإعادة قراءة التاريخ العاملي
  .نظره حول اآلخر الشرقي

تتمثل أمهية فلسفة التاريخ يف التفكري الفلسفي عموما من حيث أا تؤكد على  أمهية  
التاريخ يف حياة الشعوب واألمم، وبالتايل على  قيمة الوعي التارخيي،  الذي يعرب عن وعي الذات 

ا يف التاريخ وصناعتها له، ويف موقف هيغل من جدلية احلضارات وتفاعلها لكينونتها وصريور
  ".ماضي وحاضر ومستقبل"وتواصلها يف الزمان من حيث ما هو 

إذن فما هي صورة اآلخر يف مرآة فلسفة التاريخ اهليغلية خصوصا، وانسحاا على  
ثقافة اهليمنة واإلحتقار و نظرت تلك الرؤى اليت طاملا أسست ل ؟،الرؤى الفلسفية الغربية عموما

لإلستعمار مدعية تفوق اإلنسان األورويب األبيض خمولة له احلق يف حتضري اآلخر الذي اعتربته 
بربريا مهجيا متخلفا ومكبال باألغالل وقد كانت جدلية السيد والعبد من بني الفرضيات اليت 

قاع خارج جماله، حتت غطاء نشر أعطت اإلستعمار الضوء األخضر لغزو اآلخر واإلنتشار يف ب
  .احلضارة والقيم اإلنسانية

  :هذه اإلشكالية تتركز على اختبار جمموعة من التساؤالت  أمهها
  
  
  



  لمقدمة ا

ب 

فلسفة التاريخ بالفلسفة اإلنسانية؟ ما مذهب هيغل التارخيي ؟ من أين استقى ما عالقة  
  :هيغل طروحاته؟ مث ما هي نظرته إلجنازات اآلخر؟

اءت فلسفة التاريخ اهليغلية لتنري الطريق أمام شعوب العامل الشرقي وتأخذ بيدها هل ج        
لاللتحاق بالركب احلضاري، أم أا جاءت لكي تكرس النظرية العرقية من خالل متجيدها 

  .لإلنسان األورويب األبيض؟ وبالتايل ماذا ميثل اإلنسان اجلرماين يف حركية التاريخ اهليغلية؟
اس املوضوعية يف فكر هيغل يا ترى هل أنصفت فلسفة  التاريخ اهليغلية لو حاولنا قي

اإلنسان الشرقي عموما والعريب  اإلسالمي خصوصا و اعترفت بدوره ومكانته قدميا وحديثا يف 
  .بناء وتفعيل احلضارة اليونانية قدمياوالنهضة األوروبية حديثا؟

أو أا سعت إىل إحداث القطيعة و هل عملت هذه الفلسفة على ربط أواصر اإلنسانية 
  .مع اآلخر؟

كان موقفه  ذا؟ وماخصوصا الشرقيةعموما و وكيف نظر هيغل إىل احلضارات اإلنسانية
  .مث ما موقف الؤرخ املسلم من اآلخر عموما والغريب على اخلصوص. من احلضارة اإلسالمية؟

   ؟  هل أضافت  فلسفة هيغل شيئا ذا أمهية للرصيد الفلسفي اإلنساين 
إن البحث عن إجابة  هلذه التساؤالت  قد كان من بني أهم الدوافع اليت جعلتين أختار 
هذا املوضوع، إضافة إىل طموحي يف إبراز دور و مكانة فلسفة التاريخ يف احلياة البشرية  من 

يطة حيث أا تساعدنا على التطلع إىل األثر أو الفعل البشري عندما يعرب اإلنسان ولو بصورة بس
عن كينونته وتطوره ودرجة وعيه بذاته ومبا حييط به ويدرك  ضرورة التكتل ليس لألنا فحسب 
بل ولآلخر أيضا  من أجل الوصول إىل وعي البشرية  باألخطار اليت تتهددها وتوحد مصريها 
وتدعوها إىل التقليل  من اإلضرار بالبيئة وباإلنسان اآلخر  و بذلك نعمل جاهدين إىل وضع 

  .للسالم والتواصل العامليني  كما يرى  كانط خطط

إن هيجل أحسن من عرب عن الوعي متجليايف الفلسفة والفن والدين والدولة وهذا يف جدلية     
  .خاصة به قائمة على  الصراع 



  لمقدمة ا

ج 

مع العلم أن النظرة إىل هذا املوضوع مل تكن معاصرة بل لقد تعرض إليها كثري من أعالم 
  . إخل... يف اجلزائر" مالك بن نيب" يف الشرق األقصى و" غاندي"ثال الفلسفة يف الشرق أم

أن أهتم ذا املوضوع نظرا خلصوصية  املرحلة املعاصرة اليت تستدعي  ارتأيتكنين ل
التواصل مع اآلخر كضرورة و حتمية يفرضها بروز عدة مسائل على الساحة اإلنسانية العاملية  

عاملي جراء يقة و إضرارها باحمليط البيئي الرضارات العمنها انتشار احلروب و فتكها باحل
  .املسبوقة ضد الطبيعة واإلنسانغري اإلنتهاكات البشرية 

تناولت فيه التعريف مبصطلحات العنوان فتطرقت لآلخر منذ فترة اليونان  : الفصل األول       
تطور إىل مفهومي احلرية اليت تأثر ا هيغل خاصة وأن املصطلح يتخذ طابع العرقية أوال مث ي

والدميقراطية ومبا أن جدلية التاريخ عند هيغل تعين النظر إىل التاريخ نظرة فلسفية فإنين تناولت 
  ".فلسفة التاريخ "مث حاولت ضبط مفهوم ، بالتعريف الفلسفة والتاريخ 

عن فقد تناولت فالسفة التاريخ قبل هيجل  فقدمت نبذات بسيطة : الفصل الثاين أما يف 
حياة كل من القديس أغسطني وعبد الرمحن بن خلدون وفيكو وبوسويه ومونتيسكيو وفولتري 

مؤكدا أن إيرادي هلؤالء املفكرين قبل .وجان جاك روسو وإمانويل كانط وكوندرسيه وهردر 
والعملية عشوائية بل مت التركيز على هذه ،التطرق لفلسفة التاريخ اهليغلية  مل يكن حمظ صدفة 

ة بالذات من باب إبراز اجلوانب اليت تأثر ا هيجل وللتأكيد أن ماكتبه مل يكن من العدم الزمر
  .وال من إبتكاره اخلاص

فتناولت فيه مصادر فلسفة هيجل وأسباب نبوغه حيث  تعرضت إىل :أما الفصل الثالث  
وكذا أوضاع أملانيا  املؤثرات األسرية وإىل احمليط األورويب القريب منه كاألنوار والثورة الفرنسية

ورغبة أبيه يف أن يصبح هيجل راعيا رسوليا للكنيسة حيث تعارضت طموحاته الشخصية يف 
العودة إىل األصول اليونانية الالتينية مع رغبة األسرة وهذا ما دفعه إىل التخلي عن فكرة رجل 

جانب اليهودية واملسيحية  الدين بعد وفاة أبيه ولكنه ظهر يف شخصيته التأثري اليوناين الالتيين إىل



  لمقدمة ا

د 

وال أنسى أن أذكّر بإعجابه بالديانة الوثنية اليونانية على حساب ديانات الشرق األقصىو بالد 
  .فارس و مصر 

حيث استعرضت ، فقد تناولت فيه مناهج كتابة التاريخ عند هيجل  : أما الفصل الرابع  
ا بدايته باليونان مث الرومان و أخريا ما كتبه أهم املناهج اإلفتراضية مبتدئا بالتاريخ األصلي معترب

مث التريخ النظري الذي يقترب كثريا من األصلي، فالتاريخ الفلسفي العام و ، الرهبان الكاثوليك 
  الذي  يبتدأ حسبه جزئيا باليونان و الرومان و يصل إىل ذروته عند اجلرمان

يف نظر هيجل ؟ هل هم ، "من حيرك التاريخ"طرحت اشكالية :الفصل اخلامس و يف 
؟ موضحا أن هيجل املعجب بالثورة الفرنسية يعترب احلرب و أم دهاء العقل العظماء أم احلروب

  .عمل العظماء أداتني ضروريتني لتغيري اتمعات و حتريك عجلة التاريخ
من جهة و هيغل من جهة و يف هذا الفصل قارنت بني موقفي غاندي و مالك بن نيب 

  .أخرى حول إمكانية إجياد بديل للصراع واحلروب  والتعبري بطريقة سلمية
فقد تناولت دور كل من العقل و احلرية يف حتديد مسار وماهية : يف الفصل السادسأما 

، حيث تطرقت إىل دور العقل يف التاريخ و  إىل احلرية بني األنا الغريب و اآلخر الشرقي . الروح
بعد أن تطرقت إىل جتليات الروح من خالل الدين و الفن و الفلسفة بني األنا األورويب و اآلخر 

  .الشرقي 
  .مستندا إىل كتابات باقر الصدر يف موضوع فلسفة التاريخ و نقده ملذهب هيغل املثايل  

 تناولت نظرة هيغل إىل الشرق األقصى أي إىل  إمرباطورييت الصني:   يف الفصل السابع 
و هو الذي استعمل اجلغرافيا لتحديد مسار التاريخ حيث قسم العامل إىل أقاليم طبيعية ، واهلند 

متباينة التضاريس مقصيا املناطق الباردة واحلارة من مسار التاريخ العاملي وركز على السهول 
واهلند فقد  الوديانية  باعتبارها مناطق حضارية وعند تطرقه للشرق األقصى أي امرباطورييت الصني

طبق على الصني مقوليت املنطق معتربا إياها مبثابة اجلوهر يف املنطق للداللة على بقائها على حاهلا 



  لمقدمة ا

ه 

التتغري أما اهلند فقد طبق عليها مقولة العدم لكوا خاضعة لألنا األورويب وأن السكون واهلدوء 
  .يكتنفاا 

اء بالنسبة للصني أو اهلند اللتان و قد بينت أن هيغل لو كان حيا اليوم لغري رأيه سو
  .أصبحتا تقلقان الغرب مبنتوجاما التكنلوجية اجلد هامة املنافسة للسلع الغربية 

  .و قد قارنت بني دراسة البريوين  للهند و السند و  دراسة هيجل  للعامل الشرقي 
شام يف بالد تناولت فيه كيفية إدغام هيجل لبالد ما بني النهرين و ال:  الفصل الثامن 

و تركيزه على الديانتني اوسية واليهودية دون التطرق ، فارس و إعتباره  إياها إقليما واحدا 
  .للديانة اإلسالمية 

أما ، مع اإلشارة إستبعاده ملصر اليت متثل اإلنتقال اخلارجي للروح حنو بالد اليونان  
  .متاما من مسرح التاريخ   فإنه استبعدها، إفريقيا السوداء على األصالة كما يقول 

تونس و ، اجلزائر ، مراكش : و اليت يقصد ا مشال إفريقيا -أما إفريقيا األوروبية 

 1830و  قد بارك ما تقوم به فرنسا من غزو للجزائر ، فإنه يعتربها إقليما أوروبيا -طربلس
  .انته املسيحية قبل وفاته و هو يهدف إىل إرجاع هذا اإلقليم إىل طبيعته األوروبية و دي

فقد أكدت فيه على إعادة قراءة هيغل للتاريخ من منظور املركزية :  الفصل التاسع أما 
و خلدمة اإليديولوجيا اإلستعمارية اليت تعلي من شأن األنا األورويب بداية باليونان  ، الغربية 

واءا تعلق األمر و يف الوقت ذاته تقلل من شأن اآلخر س.مرورا بالرومان وصوال إىل اجلرمان 
مث هل هذا ينسحب على بالزنوج أو اهلنود احلمر يف العامل اجلديد أو بسكان الشرق األقصى 

  . ؟واملسلمنيالعرب 
و ذكرت كيف أنه تنبأ ألمريكا بتبوأ مكانة مرموقة يف العامل بعد اجلرمان و هي نقطة 

لنظام اجلديد األحادي الذي تتزعمه يلتقي فيها مع تقرير فرانسيسكو فوكو ياما بنهاية التاريخ و با
  .الواليات التحدة االمريكية اليوم



  لمقدمة ا

و 

فقد تعرضت فيه إىل اهليغلية بني الرفض والقبول  سواء حياة هيغل يف  الفصل العاشرأما 
مث عرجت على . أملانيا أوبعد وفاته وكيف انقسم اهليغليون على أنفسهم إىل جمددين وحمافظني 

، علما أنين يف هذا الفصل . ليا وروسيا واألراضي املنخفضة وبقية أوروبااهليغلية يف فرنسا وإيطا
اخترت مناذجا فقط نظرا لشساعة القارة وتعدد املدارس واملذاهب الفلسفية املستمدة أصال من 

  .فلسفة هيغل، لذلك فإنين أقر أن ما وضعته يف هذا الفصل ال ميكن أن يكون إال قطرة يف حبر
اليت تناولت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا  خلامتةاو يف األخري كانت 

البحث بتوضيح جوانب صورة اآلخر يف جدلية التاريخ عند هيجل و اليت ال ميكنها أن تكون 
تعبريا كليا و مطلقا عن موضوع الصراع الذي يفرضه األنا الغريب على اآلخر الشرقي عموما و 

و الذي هو أعمق مما قدمته يف هذه الدراسة لذلك أرى أن هذه .ص العريب اإلسالمي على اخلصو
  .  النتائج ما هي إال إرهاصات أولية و مقدمة لبحوث مستقبلية سوف تكون أعمق إن شاء اهللا

ولدراسة اخلطة املبينة حاولت االعتماد على جمموعة من املناهج فرضتها علي  طبيعة 
ارن والتحليلي حيث كانت نصوص هيغل هي مصدر دراسيت الدراسة ، منها املنهج التارخيي املق

جمموعة من االستنتاجات، وذلك   نت أحللها و أستخلص منها مجلة أو، و حبيث كةاألساسي
توخيا للدقة واإللتزام باملوضوعية العلمية يف  ما ميكن أن أسوقه من أحكام جتاه هيغل  مع العلم 

سابقة تناولته مثل دراسة  كان حمل دراسات أكادميية ) فلسفة التاريخ عند هيغل(أن هذا املوضوع 
فلسفة "حتت عنوان األستاذ رشيد قوقام من جامعة اجلزائر، خالل قيامه بتحضري رسالة املاجستري 

كما تناوله األستاذ علي سعد اهللا من جامعة منتوري يف رسالة دكتوراه حتت  ،"التاريخ عند هيغل
  ".بن خلدون وهيغل وأثر الفكر اخللدوين يف الفكر األورويبنظرية الدولة يف فكر ا" عنوان 

لكن ما أؤكد عليه أنين تناولت فلسفة التاريخ اهليغلية من منظور آخر ومن جانب خمالف 
نطلق من أ ن خالل التفسري اهليغلي للتاريخ، علما أنينحبيث ركزت على مكانة اآلخر و دوره م

  .تلك الدراسات وليس تكرارا هلابه هو إمتام وإكمال  ل فكرة أن ما قمت



  لمقدمة ا

ز 

كما أود أن أقر ببعض  الصعوبات الليت اعترضتين ولكنين  اعتربها أمرا عاديا و من صميم 
ويف هذا السياق أشكر كل من ساعدين بداية باألستاذ املشرف الذي مل ،طبيعة البحث العلمي 

يبخلوا علي بتوفري بعض  يبخل علي بوقته الثمني كما أوجه الشكر جلميع الزمالء اللذين مل
من خمتلف )الزمالء ( املصادر أو املراجع أو بترمجة بعض النصوص من اللغات األجنبية وقد كانوا 

مكتبيت كل من  جامعة منتوري القائمني على جامعات الوطن ومن اخلارج أيضا، كما ال أنسى 
ئر العاصمة، كما أوجه شكرا وجامعة األمري عبد القادر بقسنطينة ومكتبيت جامعة باتنة، و اجلزا

خاصا لزوجيت ولكافة أفراد أسريت ولكل من أشرف على كتابة هذا البحث وطبعه ويئته على 
  .صربهم معي

، 2006كما أهدي هذا العمل إىل روح أيب الذي شاء القدر أن يغادرنا يف خريف 
ر زين الدين الذي ولد وأنا يف صميم حتضري هذا العمل ويف الوقت ذاته أهديها إىل الكتكوت عما

ليحمل اسم جده تأكيدا على تواصل األجيال بيولوجيا مع فارق التقدم  2006يف أول خريف 
           .               احلضاري
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بداية ينبغي التنبيه إىل املشكلة اليت تواجهنا يف بدايـة حبثنـا هـذا، أال وهـي     : مدخل
املصطلحات، خاصة وأن الفيلسوف موضوع الدراسة، اشتهر مبصطلحاته املعقدة، لذلك ارتأيـت  

الواردة يف عنوان الرسالة حبيث أحاول جتديـد مفاهيمهـا   " املصطلحات"أن أبتدئ ذه األخرية
  .نب املوضوع وذلك من شأنه أن يساعدين يف توضيح مضمون الرسالةدف ضبط جوا

  ذة تارخيية حول تطور مفهوم اآلخرنب: اآلخر: أوال

إذا أردنا حتديد مفهوم اآلخر يف الثقافة الغربية وبالضـبط يف جـذورها اليونانيـة فـإن     
د خلقت اليونـانيني  أال وهو أن اآلهلة ق –الذي تأثر بأحد املفاهيم السائدة  -Aristote  1أرسطو

من مادة نورانية خاصة، بينما خلقت غريهم من مواد خسيسة، لذلك فقد اعترب بأن غري اليونـاين  
يعاين القصور العقلي أو العضلي، على خالف اليوناين الذي يتمتع بالكمال يف اجلانبني، ناهيك عن 

 خمتلف العلوم والفنون، علمـا  مناخ وجغرافية اليونان مبوقعها املمتاز الذي يساعد على اإلبداع يف
وهو تابع للمدرسـة   –أن هذه الفكرة يف القرن اخلامس قبل امليالد حيث وضع مفكر يوناين قدمي 

مقالة عن تأثري اجلو واملناخ واملوقع اجلغرايف، إىل جانب تنوع التضاريس وغىن التربة  –قراطية وبياإل
بني حركية السكان وتأثري العوامل الطبيعية  وتنوع النبات يف طبائع السكان ونشاطهم، كما ربط

املذكورة آنفا يف تكوين خصائص الشعوب األجنبية املعروفة لدى اإلغريق وقتئذ، فقد اعتقد هذا 
مـع  . الطبيب أنه من املمكن حتديد الصفات اخلاصة بشعب ما استنادا إىل العوامل السالفة الذكر

هواءها وماءها ناهيك عن موقعها املمتاز مما أثـر علـى   العلم أن هذا الطبيب اعترب تربة اليونان و
الشعب اليوناين إجيابا، وانعكس على إنتاجه االقتصادي وتقدمه احلضاري، لـذلك فقـد شـاع    
استخدام مصطلح اآلخر الذي انسحب يف بداية نشأته على غري اليونان سواء كانوا يف الشمال أي 

ودف التمييز بني اليوناين املتحضـر وغـريه املتخلـف    العمق األوريب أو يف قاريت إفريقيا وآسيا 

                                                
   .255، ص 1960السياسة، ترمجة أمحد لطفي السيد، القاهرة،  :أرسطو -  1
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على كل من ال " بربري " فأطلق لقب . استخدم أرسطو أهم عناصر اهلوية اليونانية أال وهي اللغة
ومت احلط " اآلخر " وهكذا فقد مت احتقار . وميكن استعباده إذا وقع أسريا" اليونانية " يتكلم اللغة 

وذه الكيفية مت حتديد هويـة األنـا    Hoi barbaroi"2 "رب كالمه لغوا من شأنه إىل درجة أنه اعت
من هو خارج الدائرة اليونانية، ومنذ القرن اخلامس عشـر  " اآلخر " وربطها بالعنصر اليوناين  و

تقمص األوروبيون التراث اليوناين الروماين وذه الكيفية مت التوفيـق بـني العنصـرين األورويب    
أرض امليعاد، اليت تقمصها األوروبيون باعتبارهم أصـحاب  فكرة ي الذي رسخ املسيحي واليهود

رسالة حضارية جتاه اآلخر سواء يف العامل اجلديد أو آسيا أو إفريقيا، وقد نظر هلـذه األسـطورة   
فيلسوف التاريخ اإليطايل فيكوجيوفاين يف كتابه العلم اجلديد كما سيأيت ذكره يف الفصل الثـاين،   

: الغرب احلديث فكرة التفوق العرقي العنصري من تراثه التارخيي ومن منبعيه الرئيسينيوقد تلقى 
كما أسلفت ذكره أما اليهود فقـد  . اليونان والرومان مث اليهود، حيث استند األولون إىل الطبيعة

  ".اهللا " استندوا إىل 

إىل اليهود " اهللا "  فقد عهدت الطبيعة إىل اليونان والرومان ليكونوا سادة العامل كما عهد
  .بأن يقوم هؤالء وأولئك بالدور القيادي يف التاريخ

  :اليونانية إىل الدميقراطيةاللغة  من  -ب

وهكذا تعددت أوصاف اليونان للعامل الرببري بأنه مهجي وقدمي ومتوحش والدليل علـى  
باحلرية والدميقراطيـة  ذلك هو عامل تنعدم فيه الدميقراطية على خالف عاملهم اليوناين الذي يتمتع 

املنظم، املتماثل، واحملدود بالبحر، كما اعتقد اليونان بأن الربابرة هم بالطبيعة عبيد وأن األساليب 
الرببرية يف احلياة غري مقبولة كليا لدى اليونان والفرس، لذلك كان من املستحيل تصور عالقـات  

الفرس حربا مقدسة أي أن اآلهلة قـد  وثيقة بني اليونان والفرس، لذلك فقد اعتربت احلرب ضد 
                                                

الطاهر لبيب ، مركز دراسات الوحدة العربية، : تعريبصورة اآلخر العريب ناظرا ومنظورا إليه،  :فيلهو هاريل وآخرون -  2
  .55-52ص ص 
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وبأا احلرب الوحيدة املفضلة على السالم، هنا إشارة واضحة مـن املفكـر إىل نبـذ    ، 3باركتها
احلروب اليت كانت تندلع بني احلني واآلخر، بني املدن اليونانية يعين أن احلروب اليونانية اليونانية 

  .س الذي ميثل اآلخر فإا تفضل عن السالممنبوذة بينما عندما تصبح هذه احلروب ضد الفر

يف هذا املناخ املشحون واملشبع بكره اآلخر نشأت الفلسفة السياسية الكالسيكية اليونانية 
هذا هو التراث اليوناين الذي تشبع به فيلسوفنا الكبري هيجل،  –كمناوئ عنيد لكل ما كان شرقيا 

ها املمتاز مها اللذان أوحيا إىل الشـاعر اليونـاين   إن جو إيونيا اجلميل وموقع: " كيف ال وقد قال
إذا فقد كان التركيز علـى   – 4"لكتابة أروع وأرق شعر عرفته اإلنسانية   Homerosهومريوس

عبقرية اليونان كافتراض مسبق بان الشرق ميثل نفيا أو مصدر خطر، ويف هذا السياق ابتدع كـل  
تكاد تكون فيها فكرة اال احليوي مقدسة حيث وأرسطو نوعا من السياسة   Platonمن أفالطون

  .استلزمت تلك الفكرة إقامة معامل للتمييز بني الداخل واخلارج

ولتوسع نقاط اخلالف بني األنا واآلخر أكثر طاملا افتخر اليونان مبمارسة الدميقراطية رغـم  
عد هذا الصراع يف الصراع الدائم بني حكومات املدن والذي كان يثور ألتفه األسباب، كما يسا

ظهور الكثري من املصطلحات السياسية اليت أثرت يف التاريخ وبقيت متداولة يف الغرب احلديث إىل 
حيث كثريا ما رفع األثينيـون شـعار الدميقراطيـة ضـد     " الدميقراطية " يومنا هذا ومن أبرزها 

 من أجل حتقيق أهداف كان اخلطباء يركزون على أن أثينا ال ختوض حروبا إال فقدالديكتاتوريات 
وغالبا ما تكون هذه احلروب دفاعا عن الفقراء والضعفاء، ويف وجه " احلرية " سامية وعلى رأسها 

                                                
األوريب " األنا " ميكن اإلشارة هنا إىل احلملة الفرنسية على اجلزائر واليت باركها البابا، باعتبارها عمل مقدس يقوم به "  3

اهلوية يف الفكر اجلزائري احلديث ، : رنلالستزادة ينظر عبد اهللا بوق"الفيت واملنتقم ضد اآلخر اهلمجي، الرببري، واملتخلف
  .54- 53رسالة ماجستري خمطوطة ، ص ص 

 1986حماضرات يف فلسفة التاريخ ترمجة وتعليق إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  :هيجل -  4
  .157ص  1ج
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يف خطبه املوجهة  Demosthenes "5 " "دمييستينوس " األغنياء واألقوياء، ويف هذا السياق شدد 
على أنه ال أمان لدولة حـرة   –الذي غزا ابنه بالد فارس حيث مات هناك  –ضد فيليب املقدوين 

تتسامح مع الديكتاتوريني، يقصد بذلك مقدونيا وبعض املدن اليونانية األخرى، وقد بالغ كـثريا  
يتعارض مع احلرية مؤكدا على أن كل ملك إال ويكون طاغيـة وأن  ) فيليب(حينما اعترب أن لقبه 

كون هناك شعور طيب وارتياح حكم الطاغية يتناقض مع احلرية، وقد خلص إىل أنه ال ميكن أن ي
بني ممارسة القوة من جهة والتوق إىل حتقيق املساواة من جهة أخرى، كما أشار دمييسـتينوس إىل  

لذلك فقد وضع شـرطا لقيـام   ) حكم األقلية(أنه ال ميكن املواءمة بني الدميقراطية واألوليغارشية 
ميكن استعادة السـالم وسـيادة احلـوار     االحتاد بني الشعوب اليونانية أال وهو الدميقراطية عندئذ

  .6والتفاهم لذلك جيب نبذ الديكتاتوريات

رق أو بني املدن اليونانية مل يكن الع أن أسباب احلروب) دمييستنوس(نستخلص من كالم 
اللغة املشتركة وإمنا يعود إىل طبيعة احلكم كما يرجع أيضا إىل املبالغة يف املنافسة برفع شـعارات  

واحلرية ورغبة كل مدينة من املدن اليونانية مبفكريها وساستها وعسكرييها إىل اهليمنـة   الدميقراطية
  .والسيطرة على بقية املدن

وملا كانت لغة اليونان واحدة وآهلتهم جتتمع يف األوملب ورغم الصراعات فيها بني املـدن  
ن أساس اهلوية اليونانية ألنا اليوناين السيد ضد اآلخر غري اليوناين ألافقد توحدت عرقيا يف شكل 

كان حيكمه اللسان املشترك لذلك فإن محالت اإلسكندر املنطلقة من األنا اليوناين ضـد اآلخـر   
  .الشرقي كانت تتعزز دائما مبتطوعني من املدن اليونانية األخرى

أنه ميكننا أن حندد اآلخر بالرجوع إىل الفكـر  ) Shiras Dossa) (از دوساريش(كما ذكر 
 الذي وضع خطا فاصال بني اليونان املتمدنني والشرق الرببري والذي يعود يف األصل إىل اليوناين

                                                
  .53، ص املرجع السابق صورة اآلخر العريب: فيلهو هاريل وآخرون -  5

  .53املرجع نفسه، ص  - 6
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والذي نال عندهم لقب مؤرخ الكفاح البطويل ) Herodotus) (هريودور(املؤرخ اليوناين الكبري 
) Exenophon)(إيكسينوقون(ضد اإلمرباطورية الفارسية عن جدارة واستحقاق، كما أكد املؤرخ 

ويف السياق نفسه استغلت أمساء املدن والـدول   7يف الدعوة إىل اهليلينية كضرورة اجتماعية مسامهة
للداللة على أفضلية األنا الغريب، وعلى النقيض من ذلك مت احلط من شأن اآلخر الشـرقي، ففـي   

ىل اللغة الالتينية اليت احنازت إىل املعسكر الروماين رافعة من شأن االستعمار مـن أرض الواقـع إ  
رمزية اللغة والثقافة حيث كان اإلسكندر األكرب أول من زحف من الغرب يف اجتاه الشرق دف 

" مـن لفـظ   "  Roma " "رومـا  " استعماره، كما طوعت اللغة الالتينية لكي تشـتق لفظـة   
وعلى النقيض من ذلك فـإن لفـظ   . لعلو شأا يف نظرهم" اجلبارة " اليت تعين "  Hormaهورما

تعين يف الالتينية املخربون، وذه الطريقة يصـبح الرومـان سـادة    ) فارس=  Persaelبرساي(
متحضرون والفرس برابرة مهجيون، وذه الكيفية متكنت الديانة املسيحية، أو باألحرى الكنيسـة  
األوربية من مجع األوربيني حتت راية واحدة دف استرجاع بيت املقدس خالل القرنني احلـادي  

وبعد هزميتهم يف الشرق رجعوا خمذولني ولكنهم تزودوا ببعض ) 13و 12ق (عشر  عشر والثاين
  .8مآثر احلضارة العربية اإلسالمية مما كان له بالغ األثر يف نشأة النهضة األوربية احلديثة

وبنجاح النهضة تبلورت اهلوية الغربية احلديثة مع املركزية الغربية اليت قسمت مال اآلخـر  
وحتضريه ألن ثقافة التفوق اليت صاحبت إلغاء املصادر الشـرقية مـن التـاريخ     دف استعماره،

م وهو التاريخ الذي 1492األوريب انطالقا من مبدأ نفي اآلخر إلثبات األنا وذلك ابتداء من سنة 
يتزامن مع حدثني هامني، اكتشاف أمريكا العامل اجلديد وطرد العرب واملسلمني واليهـود مـن   

                                                
  .60املرجع السابق، ص  -  7

  .25ص  12، القاهرة، ص 1968، أفريل 205استراتيجية االستعمار والتحرير، كتاب اهلالل، العدد  :مجال محدان -  8
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ا، باعتبارهم ساميني، وذه الكيفية أصبحت املصادر الغربية خالية مـن مقوماـا   األندلس إسباني
  .9الشرقية بفعل تعسف األنا الغريب

إن الغرب الذي خرج منتصرا من غياهب القرون الوسطى مفتتحا عصر الثورة الصـناعية  
استعمار اآلخر بسبب  بعد أن تزود بالعلم والتكنولوجيا ومن مت باآللة احلربية احلديثة مما مكنه من

وهو أن اآلخر يعاين التخلف واجلهل، لذلك كان على األنا الغريب أو الرجـل األبـيض أن    حدوا
  .10يقوم بتحضري الشعوب الرببرية الغارقة يف اجلهالة والتخلف

نعود إىل مفكري الغرب وفالسفتهم الذين تشبعوا بفكر النهضة املـزود باملصـادر الـيت    
ليونانية، والرومانية، واليهودية، واملسيحية، فقد استغلوا املفهوم اليوناين القدمي حددناها آنفا وهي ا

عندما غزوا إفريقيا وجزر اهلند حيث سرعان ما وفق العنصر األوريب املسيحي بني نفسـه وبـني   
العنصر اليهودي، فالرسالة تتضح أكثر مع العامل اجلديد حيث يقترن النهب مع نشـر املسـيحية   

وقد اختذت هذه النظرية من اآلخر جماال إلجـراء التجـارب   ) السكان األصليني(اآلخر  واستعباد
حيث عومل كاحليوان أو أدىن من ذلك كما سأوضح ذلك الحقا، وميكن اإلشارة إىل فيلسـوف  

الذي أشاد بفكرة االستمرار التارخيي للصفات الوراثيـة   Herder 11التاريخ األملاين الشهري هردر 
  ."سيظل الصينيون هم الصينيون : " حيث قال

                                                
، معهد العامل منظومة القيم بني مقتضيات الكونية وحق االختالف، احلوار الثقايف الغريب األوريب: عبد اهللا السيد ولد أباه - 9

  .258، ص 2002العريب، 

وهو اخلطاب الذي طاملا استعملته السلطات الفرنسية ال سيما برملاا اجتاه شعوب اليت كانت حتاول أن تستعمرها  -  10
انت ، اليت ك"اجلزائر"واليت متثل اآلخر يف نظر األنا االستعماري الفرنسي صاحب الرسالة التحضريية، وهو ما وقع بالضبط مع 

جماال خصبا للممارسات قمعية منقطعة النظري، حيث كانت املهمة تقتضي تغريب ) 1962-1830(لفترة طويلة من الزمن 
اجلزائر وفرنستها وتنصريها وإن عجزوا يف حتقيق ذلك، كان عليهم أن يهدموا ما حيمله الفرد اجلزائري من هوية عربية إسالمية 

  .ار،هذه هي الرسالة التحضريية لالستعم
، درس الفلسفة والدين وانتهى به األمر إىل ارتداء مالبس 1744/1803أبو فلسفة التاريخ األملانية عاش ما بني  -  11

  .الكهنوت
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وبعد جناح الثورة الفرنسية وانتشار مبادئ الدميقراطية واحلريات يف جمـال األنـا األوريب   
لقيت هذه النظريات طابعا من التعميم كما متسحك ا األملان والفرنسيون واإلجنليز حيث رأوا أن 

ك بالتمايز التارخيي لألمم األوربيـة  هذه املبادئ ال تنسحب إىل على األوربيني، لذلك جيب التمس
وبعد التقليد مبا جاءت به الثورة الفرنسية يف جمال اآلخرة، يعين أن مبـادئ األخـوة واملسـاواة    
والعدالة جيب أن تبقى داخل الدائرة األوربية، أما إذا تعلق األمر باآلخر الشرقي أو اإلفريقـي أو  

كل مرة تثار فيها أمر السيطرة على اآلخر الذي هـو   حىت السكان األصليني للعامل اجلديد فإنه يف
االستعمار حيدث خالف بصدد األسبقية اليت دفعت األوربيني إىل احتالل البلدان األخرى، هل هو 
املال؟ أو الرسالة األخالقية؟ فكثريا ما وقع جدال بني الفاتح ونفسه أو مصاحبه من رجال الـدين  

بأكثر كمية من الذهب فإنه يف الوقت ذاته حيرص على امتالك  املسيحيني فإذا كانت مهمته العودة
أمريكـو     " نسـبة إىل املكتشـف   " أمريكـا  " جمال اآلخر بعد اغتصابه فاسم القارة اجلديـدة  

ناهيك عن تسمية أغلب املدن واألقاليم بأمسـاء األمـريات   Amrico Vaspotché" فاسبوتشي 
باعتباره " نه مينحهم الروح سه أعلى شأنا من األهايل ألاإلسبانيات أو القديسني فكلمبس يعترب نف

وبالتايل فهو حامل رسالة نورانية متدينية خبالف ما يقدمه األهايل الذي ال يتعدى " جنيل اإلر باملبش
قناطري أو أطنان من الذهب ذو األصل الترايب وعندئذ يصل هذه النتيجة اليت جتعل منـه السـيد   

هلي تابعا يف عبوديته إىل األبد أيضا، وهذا ما حدث يف اجلزائـر كمـا   األبدي يف مقابل بقاء األ
  .سيأيت ذكره الحقا

كما أدت قضية اإلعجاب باألنا لدى املكتشفني والغزاة األوربيني إىل تكرار مقولة أرسطو 
، وقد krestoph Kolombusبالنسبة للغة اليونانية يف العامل اجلديد من طرف كريستوف كلمبس

أول جمموعة من اهلنود وعندئذ اختلط عليه األمر، ودخل  1492أكتوبر  12لتقى يوم حدث أن ا
إذا كان هذا سريضي الرب وجاللة امللك وامللكة فإنين سأصطحب : يف شبه هيسترييا رافعا صوته
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وكان هذا اإلقرار مـن   12"ستة منهم حىت يتسىن هلم معرفة الكالم " معي عند عوديت إىل إسبانيا 
مبثابة صدمة عنيفة تلقاها كل من اطلع على يومياته ونفي اللغة عن هـؤالء يعـين    طرف كلمبس

الكثري بالنسبة لألنا األوريب، فهم كائنات بدون هوية ألن اللغة منذ الفكر اليوناين هي عماد اهلوية 
ومن ال لغة له يعين ال رصيد حضاري ماضي وال حاضر وال مستقبل له، وهذا يعين أم مادة خام 

مبشيئة الرب وموافقة امللك سـيتعلمون  : " كن تشكيلها بالكيفية اليت مثناها كلمبس عندما صاحمي
لغة الكالم  اليت هي اإلسبانية واليت ستمكنهم من فهم تعاليم املسيح ليكونوا وسطاء بـني دعـاة   

نفـوس  ، غري أن الصدمة اليت تركتها هـذه العبـارة يف   "املسيحية اإلسبان وسكان العامل اجلديد 
  .13"حىت يتسىن هلم معرفة لغتنا: "يلياملترمجني الفرنسيني، مما دفعهم إىل ذيب العبارة لتصبح كما 

هذا ما قام به املترجم الفرنسي إلخفاء النظرة االستعالئية للنا اإلسباين القوي واملنتقم مـن  
الرحالـة أو   اآلخر الذي تعدد اخلطاب اجتاهه ووصل حد التعارف، ففي كثري من املرات يصـف 

الغزاة األهايل بأم جزء ال يتجزأ من الطبيعة اخلالبة البكر حيث يصفوم بالوداعة وبأم أفضـل  
هذا عندما يتقبلون لغة الغزاة وديانتهم أي الثقافة الغربية مبفهومها الواسع، . الناس وأكثرهم مساملة

هم فإن جنى بعضهم من التصـفية  أما عندما يبدون معارضة أو جمرد احتجاج فعندئذ الويل ملصري
اجلسدية فإم سيتعرضون إىل شىت ألوان التعذيب ناهيك عن أصناف من الـتحقري والدونيـة إىل   
درجة تفضيل احليوانات عن اهلنود احلمر أو سكان املكسيك وغريها من مناطق احلضارات القدمية 

  اه اآلخر غري الغريب عموما والعريب وهذا ما وقع يف اجلزائر، من إزدواجية خطاب  األنا الغريب اجت

  

                                                
  .246، ص 1997املركزية الغربية، املركز الثقايف العريب، بريوت،  :عبد اهللا إبراهيم -  12
  .املرجع نفسه، والصفحة نفسها -  13
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  .14اإلسالمي على اخلصوص واجلزائر منوذجا

 " "الالنـد  " بالعودة إىل املعجم الفلسفي :مفهوم اآلخر يف الفكر الغريب احلديث -ج

Lalande  "ف اآلخر كما يليهو أحد املفاهيم األساسية للفكر اليت يصعب إجيـاد  : " جنده يعر
" ك ميكن اعتباره مفهوم مضاد ملا هو نفسه، ونعبر عنه أيضا بعدة ألفـاظ،  تعريف حمدد هلا، لذل

  .15" "املتميز " أو " املغاير " أو " كاملختلف 

مـا  : أن هذا التعريف ال يستو يف حقيقة اآلخر وال يعطينا تعريفا جامعا مانعا مثل: نالحظ
  ". Le moi "ومفهوم األنا "  L'autre "ومفهوم اآلخر "  Le même "هو نفسه 

إن مفاهيم الفكر قد حريت املشتغلني بامليتافيزيقا لعدة قرون واآلن مازالت حتري املشـتغلني  
بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية يف حماوالم املستمرة لفهم اإلنسان ومشكالته املتعـددة وخاصـة   

  .عندما يصبح هو نفسه موضوعا للدراسة

                                                

كما تعرضت للعامل اجلديد وما وقع فيه من مظامل من طرق األنا األوريب فسـوف أتطـرق إىل اجلزائـر،    :الغريب اجتاه اآلخر اجلزائر منوذجاازدواجية خطاب األنا  14

اليونان  لكيفية يعودون إىلفبهذه افاخلطاب املزدوج أو الكيل مبكيالني استخدم يف غزو اجلزائر دف حتضريها أحيانا مث دف ختليص سكاا من الداي التركي الظامل، إذا 

الرومانية لذلك فقد جاءوا إىل  األثينيني الذين استعملوا راية الدميقراطية ضد املدن األخرى واحلرية ضد اآلخر، كما اعتربت فرنسا نفسها الوريث الشرعي لإلمرباطورية

ممثل   Augustinوربية والديانة املسيحية، ويف هذه احلال يفتخرون بالقديس أوغسطنياجلزائر دف ختليصها من االستعمارين التركي والعريب وإعادا إىل احلضارة األ

فقد استغلوا إثنية السكان املشكلة من عرب وبربر فقد رموا العرب " فرق تسد " املسيحية يف إفريقيا، ومن تناقضات األنا األوريب تطبيقه ملقولة االستعمار الروماين القدمية 

األوريب مع ذاته خاصة عندما يتعلق األمر باآلخر فإم عندما يرغبون " األنا " أن تغرس فيهم الدونية، أما بالنسبة للقبائل الرببرية فإنه من تناقضات  بعدة نعوت من شأا

بر بأن شعرهم أشقر وعيوم خضر إذا فهم يف استمالة جهة معينة من السكان من أجل فرنستها أو تنصريها أو على األقل دمي هويتها عندئذ يطلقون العنان ألوصاف الرب

أي الفرنسيني لتخليصهم مـن االسـتعمار    -من أصول أوربية وأم جنس نشيط ومنتج وأن اختالطهم بالعنصر العريب هو الذي ثبط من عزائمهم ولذلك فقد جئنا   

ورفضت إرسال أبنائها إىل املدارس الفرنسية فإنه عندئذ يصبح الرببري من أصول أما إذا ثارت منطقة القبائل ضد الوجود الفرنسي وقاومت املنصرين  -التركي والعرب

مل يكن أمة وال يستطيع تأسيس دولة يف املستقبل مثل ما وقع له يف املاضي  -أي هذا الشعب غري املتجانس  –شرق أوسطية وأن هذا العنصر بالذات يتسم باخلشونة وأنه 

جامعة اجلزائر االسـتعمارية وعلـى   " والوندال فالبيزنطيون مث عودة الفرنسيني إلحياء أجماد روما هذا اخلطاب لطاملا ردده أساتذة حيث تداول عليه القرطاج فالرومان 

عويدات، عادل العوا، منشورات : حوار احلضارات، ترمجة: لالستازدة يراجع  روجي غارودي".وغريهم " ستيفان غزيل " و" غوتيي " و"     أرنست فيليكس " رأسهم 

  .68، ص 1982بريوت، 

  
15 - Vocabulaire technique et critique de la philosophie Lalande. 
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" نوار كنتيجة ملا أفرزته مع األ  La valeurىن القيمةفإن مفهوم اآلخر قد اختذ مع: تارخييا
يف الغرب من انفتاح من قبل األنا األوريب على العامل الشرقي مع الفارق احلضاري بـني  " احلداثة 

األول الذي أصبح صناعيا متطورا يف حاجة ماسة إىل املوارد االقتصادية وبني الثاين الذي استسلم 

  .ف الروس، حسب تعري16للتخلف والتوحش

ويف هذا السياق ميكن أن نتخذ اهليغلية كنموذج جيسد موقف األنا من اآلخر، فإذا رجعنا 

جند أن هيغل قـد حلـل   ، 17"علم ظهور العقل " إىل نصوص هيغل وحتديدا لكتابه املعنون بـ 
العالقة بني األنا واآلخر منطلقا من الوضع األول للذات وتتحدد الذات وفق معجم مصـطلحات  

ل على أساس كوا الكينونة الفعلية، انطالقا من جهة امتالكها للكيفيات، ومن جهة أخـرى  هيغ
تنفيذها لألفعال، أي أن الوعي بالذات هو وعي بكينونة األنا، واملالحظ أن هيغل انطلق من هذا 
 الوضع باعتباره الوعي اخلالص املتفرد واملختلف عن اآلخر، وميكن أن نعترب الوضع األول كوعي
ساذج ونرجسي ألن الذات خالل هذه املرحلة تتمحور حول نفسها دون أن تعـري أي اهتمـام   

إن الوعي بالذات هو وجود لذاته بسيط ومساو لنفسه، ينفي من : " لآلخر لذلك فإن هيغل يقول

  .18"الذات كل ما هو آخر فماهيته وموضوعه املطلق مها بالنسبة إليه األنا 

منغلقة على أناها أي أا هي هذه اللحظة املوجـودة لـذاا،    فاألنا حمور الذات والذات
ولكن املالحظ أن هيغل يقر بأن كيانات الوعي متفرقة ولكنها تلتقي على أساس غرابة كل جهة 

وهذا ما يؤدي يف النهاية إىل هيمنة . مما يؤدي إىل التعارض بني كيانات وعي الذات ووعي اآلخر
ملنطلق ندرك أن الوعي بالذات يتصادم ويتعارض مع وعي اآلخـر  أحدمها على اآلخر، ومن هذا ا

باعتباره منفصل عنه وخارج عن ذاته، لذلك يؤكد هيغل على ضرورة أن يقوم الـوعي بالـذات   
                                                

16 - Grand la Rousse : librairie la rousse, tome troisième, P 470. 
  .150-141، ص ص 2001، 3علم ظهور العقل، ترمجة مصطفى صفوان، دار الطليعة، بريوت، ط :هيغل -  17
، 2000معجم املصطلحات، ترمجه وقدم له وعلق عليه إمام عبد الفتاح إمام، الس األعلى للثقافة،  :يل أنوودميخائ - 18

  .237مصر، ص 
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حبذف املاهية املغايرة، ويقصد هيغل ذا القول ضرورة أن يقوم يعتـرف اآلخـر باألنـا، أي أن    
: ذات وبدونه ال يكتمل مسار الوعي باألنا إذ يقول هيغلاالعتراف هو الشرط األساسي للوعي بال

إن الوعي بالذات هو يف ذاته ولذاته، فإذا كان هناك وعي آخر يف ذاته ولذاته أي هي ليسـت  " 

وقد بين هيغل أن كـل وعـي   . 19"كذلك إال يف حالة حتصل على اعتراف بذاا من قبل اآلخر 
الوعي بـاآلخر  ته لآلخر؛ إا جدلية الوعي بالذات ويؤكد ذاته لنفسه وعي الوقت نفسه يثبت ذا

الوعيان بالـذات  : " إذ يقول 20من خالل جدليته املشهورة؛ العبد والسيد وقد جسد هذه القضية
مساواة بني العبـد  كل شيء مع نفسه إا دراما الال وباآلخر متضادان، الوعي بالذات يتضاد قبل

من خالل جدليـة   إذ 21"الصراع من أجل احلياة واملوت والسيد، واملالحظ بالنسبة إليه أن هذا 
العبد والسيد فإن حتمية الصراع فرضت على أحدمها اازفة حبياته مما مكنه من االنتصـار علـى   

فإنه حسب  –اآلخر الذي اختار احلياة مع العبودية، وعلى الرغم من حصول الوعي بالذات للسيد 
ي ألن الذي اعترف به مل يكن سيدا جمازفا مثله بـل  ليس وعيا حقيقيا بل هو وعي ومه –هيغل 

، ولكي يكون هناك "سطو رال ميكن أن يكون إنسانا كما يقول أ" كان عبدا والعبد حسب هيغل 
مثله، وعلى الرغم من أن العبد يطوع الطبيعة  سيد وعي حقيقي بالذات البد أن يعترف به إنسان
صبح بني العبد والطبيعة إشباعا لرغبات السيد ومادام وخيضعها لسيده بفضل العمل إذا فالصراع أ

ها العمل من القيم االجتماعية األساسية لذلك فإن العبد يصبح سيدا للطبيعة متحررا من ضـغوط 
لعمل حرر العبد لكن هيغل يؤكد أن حرية العبد رواقية ألنه يعيش متزقا بني وعيـه  والنتيجة  أن ا

دي الفعلي وأبرز ما نستنتجه من هذه اجلدلية أن الوعي بالذات باحلرية كفكرة جمردة وواقعه العبو

                                                
، ترمجة وفاء شعبان، جملة الفكر العريب املعاصر، "املدخل إىل قراءة هيغل " جدلية السيد والعبد من  :ألكسندر كوجاييف - 19

  .49مي، الكويت، ص ، مركز اإلمناء القو115-114ع 
  .52املرجع نفسه، ص  -  20
  .54املرجع نفسه، ص  -  21
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يستوجب الوعي اآلخر، ويف غياب اآلخر ال ميكن احلديث عن وعي حقيقي بالـذات، ولكـن   
  .اهليغيلية مل تستبعد الصراع كنمط لتحديد العالقة بني األنا واآلخر

  :وجود اآلخر كحقيقة -د

هو الذي نظر لآلخر كحقيقة يف الفلسـفة    Husserlيبدو أن الفيلسوف األملاين هوسرل
فعنوان الكتاب يوحي بوفائه للتقليد، " تأمالت ديكارتية " املعاصرة وذلك بشكل خاص يف كتابه 

أو لألثر الفلسفي الديكاريت غري أن ما فعله على الصعيد النظري خمالف متاما ملا أجنزه ديكـارت،  
ور اآلخر الذي أقصاه ديكارت متاما، بينما جعلـه  حيث وسع الكوجيتو وأهم ما يف التوسعة حض

عالقة األنا بـاآلخر    Haïdgarوقد أضاف إىل ذلك مواطنه هايدجر 22هوسرل مالزما للكوجيتو
إال يف إطار عالقتـه   أي أن األنا ال ميكن أن يوجد  L'être avec met seinxكمفهومني مرتبطني

  .مع اآلخر

  :الفلسفة -ثانيا

  :تعريفها -أ

، ومعنـاه يف  ]زويف  SOPHIEفيلـو و   PHILO[سفة مشتق من اليونانية وأصله فل لفظ
وأول . علم القوانني العامة للوجود بشكل من أشكال الوعي اإلنساين: وهي . العربية حمبة احلكمة

  .من أطلق هذا اللفظ على هذا اال من املعرفة هو فيثاغورت اليوناين

ة على مجيع العلوم فسميت بـأم العلـوم، وهـي    وقد كانت الفلسفة عند القدماء مشتمل
  .نظري، وعملي: قسمان 

  :أما النظري فينقسم إىل 

  . وهو العلم األعلى: العلم اإلهلي 
                                                

22 - Husserl : Méditation cartésiennes vrin, 1969, P 75. 
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  .وهو العلم الوسط: العلم الرياضي

  .وهو العلم األسفل: العلم الطبيعي 

  :وأما العملي فينقسم إىل ثالثة أقسام أيضا

  .األخالق  ويسمى بعلم: سياسة الرجل لنفسه 

  .ويسمى بتدبري شؤون املرتل : سياسة الرجل ألهله 

علم السياسة: والثالث تسيري املدينة واألمة وامللك 
23

.  

  :تعريف الفلسفة من خالل بعض الفالسفة -ب

مل يتفق الفالسفة على تعريف جامع مانع للفلسفة وذلك يرجع إىل طبيعة الفلسفة املبنيـة  
ن كل فيلسوف يضع تعريفا خاصا للفلسفة يتماشى مع نظريته أو لذلك فإ. أصال على االختالف

" أور قانون العلم " ملا تشبع مبختلف العلوم التجريبية وضع املنطق:  مثال أرسطو. مذهبه الفلسفي 
حيث اعتربه أداة لتحصيل العلوم وما بعده اعتربه جماال غري قابل للتجربة، هلذا مساه امليتافيزيقا، أي 

الطبيعيات مث املنطق مث الفلسفة، وذه : يعة، وهكذا كانت مكتبته مرتبة بالشكل التايل ما بعد الطب
  .الكيفية تصبح الفلسفة عنده هي البحث عن العلل األوىل للظواهر

فقد غلب عليهم اجلانب العملي املتمثل يف معامالت البشر :  أما الرواقيون واألبيقوريون
لك عدت فلسفتهم أخالقية، أي سعيا إىل حتقيـق السـعادة   وما يترتب عنها من حسن وقبيح، لذ

  : البشرية، ويف هذا السياق يقول ابيقور 

  ليست وظيفة الفلسفة تفسري الكون وإمنا تتمثل مهمتها الرئيسية يف أن تدلنا إىل السعادة " 

  

                                                
  . 160، ص 1979،  )د ط(، 2املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ج: مجيل صليبا -23
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"وأن ترشدنا إىل احلياة اخلالصة من كل أنواع اخلوف واالضطراب والبؤس والشقاء 
24

.  

إا الوقوف على حقائق األشياء كلها على قدر مـا  " فقد عرفها بقوله ، :  ابن سينا أما
  .25"ميكن لإلنسان أن يقف عليه 

التشبه باإلله حبسب الطاقة البشرية لتحصـيل السـعادة   " فقد عرفها بـ :  أما اجلرجاين

"األبدية 
26

.  

نسانية مع الفلسفة ومـع  فقد انطلق من مبدأ تقارب العلوم االجتماعية واإل:  أما ديكارت
بقية العلوم الطبيعية األخرى، باعتبار أن حمورها يف اية املطاف هو اإلنسان ككـائن بيولـوجي   
فيزيائي نفساين اجتماعي تارخيي ميتافيزيقي، لذلك فقد شبه الفلسفة بشجرة جذورها علم ما بعد 

لـم امليكانيكـا وعلـم         الطبيعة وجذعها علم الطبيعة وأغصاا العلوم األخـرى كالطـب وع  
  .إخل... األخالق 

. الشمول والعمق والوحدة يف التفسـري والتحليـل  : والصفات اليت تتميز ا الفلسفة هي 
وعلى الرغم من استقالل أغلب العلوم عن الفلسفة خاصة العلوم الطبيعية والرياضية وحىت العلـوم  

  .خاصة ا االجتماعية واإلنسانية أضحت تسعى جاهدة خللق مناهج

ويطلق لفظ فيلسوف على الذي يتعاطى الفلسفة، علما أن القدماء كانوا يطلقون عليه اسم 
  ".احلكيم " 

والفيلسوف هو الذي يؤمن بقيمة العقل وحياول التقيد به يف عمله خبالف من يبين عملـه  
  .على األوهام  واخلرافات 

                                                
  .162، ص املرجع السابق  -24
  .163املرجع نفسه، ص  -25

  . 163املرجع نفسه، ص  -26
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الكيمياء األوربيني الذين وقعوا يف وقد أطلق لفظ الفالسفة يف العصور الوسطى على علماء 
اخلطأ الذي وقع فيه الكميائيون املسلمون الذين أنفقوا الكثري من اجلهد والوقت واملال من أجـل  
حتويل املعادن النحاسية إىل ذهب، لذلك فقد سلك األوربيون الطريق نفسه حمـاولني اسـتخراج   

إخل " ... مصباح علي بابا "و " سفة حجر الفال" الذهب من معدن النحاس، ومن ذلك جاء قوهلم 
من مفاتن الشرق اليت أرت الغرب، كما أطلق لفظ الفالسفة يف القرن الثامن عشر على الكتاب 
الطبيعيني الذين وقفوا من الدين املسيحي احملرف ومن رجاله موقفا سلبيا ودعوا إىل التخلص مـن  

سان وربه، وقد دعوا إىل استعمال العقـل  كل الوسائط وعلى رأسها وسائط رجال الدين بني اإلن

...يف احلكم على األشياء، كفولتري وروسو وديدرو وهريدر
27
  .وغريهم 

وال يزال بعض أهل زماننا يطلقون اسم الفيلسوف على من يتنكر للدين ويتمرد على أوامر 
احـدا،  ونواهيه، وهذا خطأ فادح، ألنه ال يشترط يف الفيلسوف أن يكون ملحدا أو كافرا أو ج

وانطلقا من هذه األفكار اخلاطئة ال نستغرب ما هو شائع يف جمتمعنا اجلزائـري مـن أن دراسـة    
الفلسفة مضيعة للوقت ألا يف نظره ال تسمن وال تغين من جوع، وأا ليست علما يقدم حلـوال  

أسود  حىت أن بعضهم شبهها بشيء. ملموسة للمجتمع، وهذا أيضا من األخطاء الشائعة يف اتمع
يفترض وجوده يف غرفة مظلمة علما أن الشخص املكلف بالبحث عن الشيء األسـود املفتـرض   
وجوده يف الغرفة املظلمة كفيف، واملؤكد أن الشيء املفترض وجوده ال وجود له إطالقا، واملغزى 

  .أن  الفلسفة جمرد تعقيدات وطالسم ال طائل منها

عبث يف عبث حسب زعمهم، وهذا أيضا مـن  وذه الكيفية تتحول دراسة الفلسفة إىل 
إن الفلسـفة  : " األغاليط املنتشرة يف اتمع ، ولدحضها يؤكد أحد الفالسفة املعاصرين بقولـه  

الزمة لنا لزوم التنفس ألنه إذا أراد أحدهم أن ينفي وجود الفلسفة فعليه أن يأيت حبجـج وأدلـة   

                                                
،               1980، 2املوسوعة الفلسفية، ترمجة مسري كرم، دار الطليعة للطباعو والنشر، بريوت، لبنان، ط: روزنطال -27

  . 338 – 336ص ص 
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ا لوجود الفلسفة وضرورا لإلنسان، إا تتدخل وبراهني، وهذا يف حد ذاته تفلسف مما يعين إثبات
  ".يف اال الذي تعجز بقية العلوم عن اخلوض فيه 

وبالتايل فإن للفلسفة هلا موضوع ومنهج وهدف ألن االختالف يف تعريفها ويف مواضيعها 
دليل على غنائها، علما أن االختالف يف التعريف ميكن أن يصل إىل حد التعارض، حيث كانـت  

فمـثال عنـد   . حث عن احلقيقة لذاا وعن سعادة اإلنسان، كما تطمئن السائل عن مصـريه تب
  .الرواقيني كان دورها أن تزيل اخلوف من املوت عند اإلنسان

فإا تعلمنا كيف نعيش ، وعلى النقيض من ذلك فإا عند سـقراط  : أما عند شيشرون 
  .!تعلمنا كيف منوت

يف أهم قضايا العصر كالدميقراطية واحلريـة وحقـوق    ويف الوقت احلاضر ختوض الفلسفة
  .اإلنسان ومصريه والعوملة واية التاريخ

جليل دولـوز   28وأحدث تعريف للفلسفة، يركز حول املفاهيم فقد ورد يف كتاب الفلسفة
أا فن تشكيل وابتكار وفربكة املفاهيم إذن من هذا ينبغي على الباحث يف الفلسـفة أن  : وقيتارى

على املفاهيم الفلسفية نقدا وحتليال دف ضبط املصطلحات، مثلما أوضحته يف مصـطلح  يركز 
  .اآلخر أو كما سأتطرق إىل مصطلحي التاريخ وفلسفة التاريخ

  :التاريخ -لثاثا

" الكتاب أو احلادث  عـرف وقتـه   : أرخ يؤرخ تأرخيا: لعربية مصطلح التاريخ يف ا -أ
على العلم مبا تعاقب علـى   "وقته وغايته تطلق كلمة تاريخ  ، أيتاريخ الشيء  "املنجد األجبدي

الشيء يف املاضي من األحوال املختلفة سواء كان ذلك الشيء ماديا أم معنويا كتاريخ الشـعب،  
األحياء، وتاريخ العلم،تاريخ الفلسـفة،   منوتاريخ األسرة، وتاريخ القضاء، وتاريخ النوع الفالين 

                                                
  .15، ص 1991ما هي الفلسفة، ترمجة جورج سعد، عويدات، بريوت،  :جيل دولوز وقيتاري -  28
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اخل وتطلق أيضا على األحوال املتعاقبة اليت مرت ا البشرية فمنها ما ...تاريخ األدب، تاريخ اللغة،
يعرف باألخبار والتقاليد واآلثار كما يف التاريخ، ومنها ماال سبيل إىل معرفته ذه الوسائل، كما 

" يف علم ما قبل التاريخ
29

.  

ـ  اارتأينإ) تاريخ(ة ــللوصول إىل تشكيل مفهوم جامع ومانع حول كلمو رق إىل التط
  .الفالسفة واملفكرين من القدمي وصوال إىل العصر احلديثبعض آراء يات والنظربعض 

  :التاريخ عند القدماء -ب

إن التأثري اليوناين وإن كان أكثر عمقا يف الفلسفة واألدب فإنـه   :التاريخ عند اليونان  -1
ة ذلت اإلليـا مك فقد اشتمل يكن كذلك يف جمال التاريخ كعلم باملفهوم احلديث للكلمة ورغم ذل

على البذور األوىل لالهتمام ذا البحث إذ يتغىن هـومربوس بتمجيـد   صفحامتها  بني ايواألوديس
، اليت تدفعه إىل فعل التجاوز والتقدمومكانته  اإلنسان قيمتهاليت يستمد منها وروح القتال البطولة 

تابة وإن كان له دور يف ـذيب  غري أن هذا النوع من الك ،ذلك يف قصص تارخيي شيقوقد ورد 
عىن مبغزاها حيث كان ي هارتباطإباألحداث ذاا أكثر من  امههتمإالنفوس وشحن اهلمم فإنه مل يعد 

إضـافة إىل   ،هلم دون احلديث عن أسباب االنتصاراصخبشخصيات األبطال واملتفوقني واإلشادة  ب
األحـداث يف جـنس أديب   بعـض  بصياغة  اليونان مل يهتموا مبجمل التاريخ البشري واكتفوا أنّ

ن كان ذلك العمل شعرا فيسـميه  إنثرا أما  " القصص التارخيي" بتقنيات راقية بإرسائهم ألسس 
  ." الشعر امللحمي" النقاد 

  .مرادف للخرب واملعرفة من باب العلم بالشيء :التاريخ عند سقراط -2

  .  د النظريجمرد مجع الوثائق وهو أيضا ض :التاريخ عند أرسطو -3

                                                
  . 228لسفية، ص املوسوعة الف: روزنطال -29
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هو العلم باألمور اجلزئية ال باألمور العامة، والقوة الالزمة له هي  :التاريخ  عند بيكون -4
الذاكرة وهو ضد الشعر، ألن موضوع الشعر ومهي وموضوع التاريخ واقعي وضد الفلسـفة ألن  

ـ موضوع الفلسفة كلي وموضوع التاريخ جزئي والقوة النفسية الالزمة للشعر هي املتخي ة، أمـا  ل
  .القوة الالزمة للفلسفة فهي العقل

  : التاريخ يف نظر بيكون -ج

 األرضنشأة يبحث يف تاريخ  جليولوجياوينقسم إىل التاريخ الطبيعي والتاريخ املدين، فعلم ا
ثات يبحث يف تاريخ األنواع احلية املفقودة، وتاريخ اإلنسان يبحـث يف  ا، وعلم املستحوتطورها

ووقائعهم املاضية، ومع أن بيكون ذهب إىل ما ذهب إليه أرسطو من القـول  تاريخ أحوال البشر 
وضـمنوها   18املوسوعة يف القـرن  مؤلفو عنه فقد أخذها لفلسفة لأن التاريخ الطبيعي مضاد ب

  .بصورة خاصة فكرة التسلسل الزمين

)كورنو(وقريب من ذلك أيضا ما ذهب إليه 
يف تصنيف العلـوم، إذ قسـم املعـارف     30

العلوم النظرية والعلوم الكونية والتارخيية والعلوم العلمية، والثاين من هذه : ثالثة أقسامإىل ية البشر
األقسام يشتمل على علم الفلك، وعلم اجلغرافيا وعلم اجليولوجيا، وعلم النبات وعلم احليوان علم 

  .اآلثار وعلم التاريخ املدين والسياسي واألديب واألخالقي والديين

  :خ يف الديانات السماويةالتاري -د

من اخلطأ الظن أن عصر العلم قد ألغى األساطري والغيبيات وفقـا  "  :التاريخ عند اليهود -
ملقولة أوغست كونت وقوله باملراحل الثالثة للفكر البشري، ذلك أن ما من مرحلـة تطمـس أو   

يف مرحلة النضـج لـدى    تلغى سابقتها، وإمنا تتعايش معها ومع الالحقة عليها متاما، كما قد جند
  ".بعض الناس أمناطا طفولية لدى آخرين 

                                                
  .145-144، ص ص 1994، )د ط(يف فلسفة التاريخ، دار النهضة العربية، بريوت : أمحد حممود صبحي -30
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. وعليه فإن أفكار اليهود حول طبيعة التاريخ وموقفهم منه، تبلوره الكتب العربانية املقدسة
ي أن ما غلب من طابع تارخيي على معظم تلك الكتابات خري شاهد على اهتمـام اليهـود   هوبدي

القوم بدايـة   هعلى أساسه يشري إىل تتابع تارخيي بداية مبا اعترببتارخيهم، فإن الترتيب الذي مجعت 
شيء أعمق من جمرد بالبشرية، وتدل حمتويات األسفار التارخيية على أن اليهود كانوا على اهتمام 

هم يف نظرهم من ذلك هو تفسري األحداث من حيث اجتاهات من تسجيل األحداث إذ الشيء األ

ية باإللهنت ذلك من عالقات ضمورد ذكرهم فيها وما يدخل حت
31

.  

ىل إي، فالطريق هىل التاريخ تقوم أساسا ويف أوسع نطاق على املذهب التأليإونظرة اليهود 
ـ    . فهم التاريخ هو فكرة السيطرة اإلهلية م األول ـومـع أن اإلصـحاحات األوىل مـن سفره

لى فكرة جوهرية هي وجية، فإن تلك الكتب تنطوي علبعضهم أسطورية ميثو اعتربهإ ،)التكوين(
ا هلا من خصائص جتعل مأن بداية التاريخ البشري إمنا ترجع إىل اهللا، فهو الذي خلق األرض بكل 

  .التاريخ ممكنا على ظهرها

ىل أن اهللا ظل دائما على اتصال بالناس يف التاريخ، وفكرم عن التاريخ مل إذهب اليهود و
  .شعب إسرائيل أوال مث حول البشرية عامةتكن قط، ذات نزعة فردية فهي فكرة تدور حول 

  :األساطري املغذية للعنصرية اليهودية -ـه

  :   يقول الدكتور حسن ظاظا

قد تكون اخلزافة أقوى أثرا يف خلق النفسية العنصرية من احلقيقـة التارخييـة نفسـها     "

"الدين، وهذا ما كان من أمر الشخصية اإلسرائيلية  ةخصوصا إذا اصطبغت بقدسي
32

.  

                                                
، اهليئة املصرية عبدالعزيز توفيق جاويرالتاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إىل توينيب، ترمجة : قريقوري وإيدقري -31

  .88 إىل ص 85، من ص  1972، )د ط(العامة للكتاب 
  .293يف فلسفة التاريخ، ص : أمحد حممود صبحي -32
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اليت حتاول االلتصاق باإلله حىت تضفي على نفسها قدسية خاصة جتعل الغري يعتقد أم فعال 
  .شعب اهللا املختار

  :أسطورة صراع يعقوب مع اإلله -و

 جدول ماء وتعرض له شخص ظـل   هاعترضإبالعراق ويف طريقه  هيعقوب من أصهارفر
يعقوب أن خيلي  منن بالشخص فطلب يصارعه حىت الفجر ومل يستطع التغلب عليه حىت حلق الوه

فسأله عـن امسـه    .لن أتركك تذهب إال إذا باركتين: سبيله ألن الفجر قد طلع، فقال له يعقوب

لبتغمسك منذ اآلن وصاعدا إسرائيل ألنك صارعت اهللا والناس وإ: فقال  ،يعقوب: قالف
33

.  

م شـعب  ـيهود وإبراز أاملتمعن يف هذه األسطورة يالحظ حماولة إبراز املقدرة اخلارقة لل
 بـين إإسـرائيل  : مم ولكنهم خالدون إذ قال الرب يهوهاهللا املبارك املختار، إذ تفىن الشعوب واأل

 اانفـردو إوهذا االعتقاد عند اليهود جعلهم يزعمـون بـأم   " .  4/22سفر اخلروج " البكر 
 ،لذلك ة أن احلقيقة منافيغري ،يه وهو األمر الذي جعلهم يتعرضون لالضطهادنبالتوحيد بني أمم وث

  ". هم املغلوبني بال رمحةءويقتلون أعدا ىميقتون األمم األخر" :ريبل ألم كما يقول فولت

يف   ماضـطهده إه نبيه موسى على قتال فرعون الذي ثستحإفهل يعقل أن خيتار اهللا شعبا 

) ونَداعا قَنهاه ال إناَّاتقَفَ كبرو أنت بهذْفَا (:  مصر فما كان هلم من رد سوى قوهلم
34

.  

أبوابا كثرية اعترفت أسفار  ذالتلموهلا أما طقوس السحر والشعوذة لدى اليهود فقد أفرد  "

  . 35" العهد القدمي مبزاولة اليهود هلا

  ت صائر إليها لترثها فاستأصل نوإذا أدخلك الرب إهلك األرض اليت أ: " ويف سفر التثنية

                                                
  .293املرجع السابق، ص  -33
  . 24سورة املائدة، اآلية  -34
  .294يف فلسفة التاريخ، ص : أمحد حممود صبحي -35
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"أحد بني يديك حىت تفنيهمأمما كثرية وال يقف 
36

.  

أن الناسك أعطي هذه األرض من ر "  17و 15الصحاح " ومن سفر التكوين فقد ورد 

"مصر إىل النهر الكبري ر الفرات
37

.  

وقد عرض قصاصو التوراة تاريخ بىن إسرائيل فأقحموا فيه خرافات وحكايات، وقسـموا  
بغرض إضفاء الشـرعية  )  اخلروج  وغزو كنعان -السفرة يف مصر  - اآلباء (التاريخ إىل عصور 

  .على الغزو اإلسرائيلي لفلسطني

  :التاريخ عند املسيحيني -ل

فهي تعد أحداثا معينة ـ رمبا كانـت   : من املؤكد أن املسيحية تم بالتاريخ من جهتني 
خ بوجه أشياء حقيقية أو مزعومة ـ أمورا جوهرية كما أن لديها مضمونات مرتبطة بأمهية  التاري 

وتقدم املسيحية التاريخ يف صورة هي ضرب من . ميزامتعام، واملسيحية خمتلفة عن غريها إختالفا 
والفصل الثاين دخول اهللا يف ). اخلطيئة(الدراما املسرحية حيث يف الفصل األول مشهد سقوط آدم 

إلجنيل مع إتساع ، الفصل الثالث تبشري العامل با)ياسوع املسيح(التاريخ متجسدا يف صورة بشرية 
معه  مالنطاق نشاط الكنيسة، أما الفصل الرابع واألخري فهو عودة املسيح للمرة الثانية واألخرية حا

فيما يتعلق حبياة املسيحيني وانتشار املسيحية يف التاريخ فإن اهللا يف صـورة ثـالوث   . يوم احلساب
لدنيا وبارئ البشر هو صـورة  ، ويرون أن األب خالق ايروح القدسالبن واألب، اإل: واحد هو 
بن هو املخلص الذي يرد التـاريخ  ن اإلأع عصور التاريخ، وبلك طذوأنه ب ،ال تلحق:  سامية هو 

                                                
  .298، ص 1981، 3فلسفة احلضارة، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط: عفت الشرقاوي -36
  .299املرجع نفسه، ص  -37
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القدسي هو الذي يطهر الناس أثناء عملية التاريخ،  حوالرإىل هدفه الذي أراده اهللا منه، ويرون أن 

وعلى هذا األساس يقابل التاريخ يف املسيحية باإلميان
38

.  

ميالدي أهم املفكرين يف تاريخ املسـيحية  ) م 450 – 354(وباعتبار القديس أغسطني 
فإن نظريته يف العناية اإلهلية تقول أن التاريخ مسرحية ألفها اهللا وميثلها اإلنسـان، أي أن وقـائع   

ـ  ول التاريخ ختضع للمشيئة اإلهلية بل هي اليت شكلتها على حنو ما هي عليه، تنكر هذه النظرية الق
ال الفوضى والعبث وهذه النظرية يف التاريخ تقتضي اإلميـان بـاهللا   إباملصادقة اليت ال تعىن حسبها 

وترتقي إىل مستوى االعتقاد إذ البد من تدخل حمكم لإلله احلكيم ليخطط لإلنسان العاجز عـن  
اكمة يف فعل اخلري لنفسه ولو ال هذا التدخل اإلهلي ألصبح التاريخ كومة مضطربة من عصور متر

ردا علـى  " مدينة اهللا" هوهذا ما أكده يف كتاب. عبث أو مأساة رهيبة دون بداية أو اية معقولتني
ولكن املسـيحية  )  اليت تقول بالتكرار يف احلوادث التارخيية( القائلني بالتعاقب الدوري يف التاريخ

ة الواقعة التارخييـة واسـتحالة   جتعل املسيح أهم واقعة تارخيية منذ بداية اخللق ومن مث القول بفردي

تكرارها
39

.  

وف الذي وصفه نإال أن نظريته هذه قد تعرضت النتقادات شديدة من طرف بليخا •
وقد وصف أوغسـطني  . وبني طلبها) العناية اإلهلية(باملتهافت ألنه مل يستطع التوفيق بني مبدئه 

قول يإذ ) ىل أهل روماإائل رس(إن طرف احلرب ال يسبـر هلا غور يف كتابه : بالتناقض يف قوله
  : وفنبليخا

  .298املرجع نفسه، ص  -38                                                
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" ما جدوى املشاق اليت تعترض اإلنسان يف البحث عن النعمة اليت ال يصـل إليهـا   "
40

. 
وذه الكيفية جند أن املسيحيني أيضا يضفون الصبغة الالهوتية على التـاريخ ويفسـرونه وفـق    

  . ة عامةمنظورهم اخلاص نافني أي دور للديانات األخرى وال لإلنسان بصف

  

  

  :التاريخ عند املسلمني -م

مما ليس فيه شك أن العرب قبل اإلسالم كانوا قبائل متصـارعة ومل يكـن هلـم شـأن     
باالستقرار والتحضر بل كانوا بدوا رحال، وتلك احلياة القاسية املتمثلة يف البحث عن لقمة العيش 

ل والكتابة واالهتمام باإلشكاليات وعدم االستقرار كانت من أهم األسباب يف عدم انصرافهم للتأم
الفكرية اجلادة، فكانت حيام وطريقة عيشهم بسيطة  وهو يف اعتقادنا األمر الذي جعل تـراث  
العرب تبلوره أشعارهم اليت كانت على جانب كبري من البالغة والفصاحة، مث أن هذه األشـعار  

اد اهتمامام واحلديث هنا عن التاريخ واملعلقات كانت  البوثقة اليت تصاغ فيها كل جتارم وأبع
لذلك يرتبط الكالم عن هذا املوضوع مبجيء اإلسالم وما ينطوي عليه ذلك من اإلشارة إىل التغري 
اجلذري بني منط احلياة بعد جميء اإلسالم عنه يف اجلاهلية إذ قامت احلضارة العربية اإلسالمية على 

زدهارها وجمدها، كان القرآن طاقة مضيئة أمدت مجيـع  الفكرة الدينية، به كان ظهورها وبه مت ا
مظاهر الفكر واحلياة باإلشعاع والنشاط ومن مث محلت مجيعا طابعه، واختذت مالحمة، حىت يف الفن 

"الذي يفترض فيه البعد عن الدين
41

.  

  .13، ص 1973حماضرات يف فلسفة التاريخ، ترمجة جورج طرابشي، دار الطليعة، بريوت، لبنان، : جورج بليخانوف -40                                                
  .87يف فلسفة احلضارة، ص : عفت الشرقاوي -41
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ويعد القرن الثالث اهلجري والنصف األول من القرن الرابع أزهى عصـور اإلسـالم يف   
دين حيث ظهر الكثري من املؤرخني واجلغرافيني مثل البالذري والـبريوىن والـدينوري   خمتلف امليا
  .إخل، وأشهرهم على اإلطالق يف فلسفة التاريخ واحلضارة ابن خلدون ... والطريي 

ال يؤدي ظهور دين معني بالضرورة إىل قيام حضارة، فقد يظهر دين يف أمة وتظل مسرية 
يف البوذية أو اليهودية بل وقد تنهار احلضارة بعد انتشار الدين،  التاريخ دون منعطف جوهري كما

املسيحية مسؤولية تدهور اإلمرباطورية  –مثل جيبون . كما محل بعض مؤرخي احلضارة الرومانية

: غري أن هناك تالزما سببيا  بني نشأة اإلسالم وقيام احلضارة باملعىن الواسع للكلمة من . الرومانية
هار يف كل امليادين فما عسى أن يكون يف اإلسالم مـن مقومـات أدت إىل قيـام    التقدم واالزد

  .حضارة امتدت إشعاعها حىت القرن التاسع عشر؟

قدم اإلسالم تصورا مباينا للمسيحية سواء بصدد احلياة على األرض أو بصدد املثل األعلى 
ملسيحية وإمنا إلعمار األرض لإلنسان، فليس نزول آدم عقوبة على خطيئته، كما تدعي اليهودية وا

)... إِني جاعلٌ يف األرضِ خليفَة ...  (
42

ال رهبانية  ( εورفض اإلسالم حياة الرهبنة حيث قال  
كما هي يف املسيحية، وجعل العبادة يف اإلسالم من صميم عمل بين آدم ونشـاطهم   )يف اإلسالم 

)مركُم فيها هو أَنشأَكُم يف األرضِ واستع (فوق األرض 
43

فاملثل األعلى للمسلم هـو العـامل   . 
  .العامل ال الراهب الناسك

إضافة إىل أن مبدأ التوحيد يعد تطورا هاما يف التصور الديين مل خيلص العرب من الوثنيـة  
  .فحسب بل عدل تعديال جوهريا من التصور اليهودي واملسيحي بصدد األلوهية

                                                
  . 30سورة البقرة، اآلية  -42
  . 61آلية سورة هود، ا -43
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: ن من الضروري  أن يرقى فكر اإلنسان فكما يقول رانكةمع هذا االرتقاء يف االعتقاد كا
  ". يبدأ العلم املعقول بنقد التقليد املوروث " 

ويؤكد على ذلك الغزايل يف منهجه الشكى بضرورة إعادة النظر يف كل ما حييط بنا مـن  
  .عادات وعبادات، حىت نعيد بناءه بناءا صحيحا

  :يعىن أمرين فمعىن اخلالفة الذي جاء به اإلسالم إمنا"

املكانة املرموقة لإلنسان الذي اجتمعت فيه على حد تعبري ابن عـريب كمـاالت    .1
الوجود كلها الروحية والفكرية واملادية مبا مل جيتمع يف خملوق آخر حىت املالئكـة الـيت يعوزهـا    

  .الكمال املادي أو اجلسمي

طيئة األصلية يف اليهوديـة  وهكذا أشاع اإلسالم نظرة متفائلة بديال عن التصور املالزم للخ
  .واملسيحية 

احلرية مـن   –مبشيئته املطلقة لإلنسان  –وتقتضي اخلالفة كذلك أن يفوض اإلله  .2

أجل عمارة األرض، بعد أن علّمه دون سائر مالئكته األمساء كلها، وبالعلم اكتشـف اإلنسـان   
  .ظواهر الكون وسخرها مبا ينفعه

عن اإلنسان فحسب، وإمنا سخر له هللا مجيع خملوقاته مل يقدم اإلسالم هذا التصور اجلديد 
يف الرب والبحر وبذلك يأت له أسباب التفوق والتمكن، ما كان له يف حدود قـدرة اإلنسـان   

  .!وطاقته البدنية احملدودة أن يصلها 

وقد لفت القرآن الكرمي نظر املسلم إىل ظواهر الكون طالبا منه النظر والتـدبر، والنظـر   
  .العلم، وبالعلم تنشأ احلضارات يؤدي إىل

مث أثار اإلسالم كل ما يستثري مهة املسلم ليفجر ا طاقاته ويوقظ مواهبه وقدراته الروحية  
  .والفكرية واملادية الكامنة فيه 
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: وهنا أكد القرآن الكرمي على ضرورة متسك اإلنسان باألسباب والتدبر يف معـان مثـل  
ميس اليت حتكم هذا الكون وقد جاء ذلك مكررا يف كثري من القصص املداولة والسنن اإلهلية والنوا

)وتلْك األيام نداوِهلا بين الناسِ (:  Υالقرآين حيث قال 
44

.  

قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريوا يف األرضِ فَانظُروا كَيف كَـانَ عاقبـة    (: ويقول أيضا 
للناسِ وهدى وموعظَة للْمتقني و ال تهِنوا وال تحزنوا وأنتم األعلَونَ إنْ كُنتم املْكذِّبني، هذَا بيانٌ 

 علْـياسِ، والن نيا باوِلُهدن األيام لْكتو ثْلَهم حم قَرالقَو سم فَقَد حكم قَرسسمإنْ ي ،ننيؤملم اهللا م
ا ويتخذَ منكُم شهداء، واهللا ال يحُّب الظاملني ولـيمحص اهللا الـذين آمنـوا ويحـق      الذين آمنو

)الكافرين 
45

.  

إن كل هذه املعاين والعوامل السابقة الذكر قد بلورت الفكر اإلسالمي وجعلته ينصـرف  
فكرية فقط، فإن الفهم عمليـة   التفسري عملية" إىل االهتمام باحلضارة واإلعمار ذلك أنه إذا كان 

  ".تشترك فيها كل قوى الروح

  : اإلسالم والتاريخ -ن

وإِذْ قَالَ إبراهيم ألبِيه آزر أتتخذُ أَصناما آهلَة إني أَراك وقَومك يف ظَاللٍ مبِنيٍ،  (: قال تعاىل
رضِ وليكُونَ من املُْوقنِينن فَلَما جن علَيه الليـلُ رأَى  وكَذَلك نري إبراهيم ملَكُوت السموات واأل

بذَا رازِغًا قَالَ هب رأَي الْقَما رفَلَم ،نيلاآلف با أَفَلَ قَالَ الَ أُحي، فَلَمبذَا را قَالَ هكَبا أَفَلَ كَوي، فَلَم
ألكُونن من الْقَومِ الضالني فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربـي هـذَا    قَالَ  لَئن لَم يهدنِي ربي

إني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السـموات  . ِأكْبر، فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيٌء مما تشرِكُونَ
أَنا من املْشرِكني وحاجه قَومه، قَالَ أَ تحاجونِي يف اهللا وقَد هدان وال أَخـاف  واألرضِ حنِيفًا وما 

وكَيـف أَخـاف مـا    . ما تشرِكُونَ بِه إال أَنْ يشاَء ربي وسع ربي كَلَّ شيء علْما  أَال تتََذْكُرونَ
  . 140سورة آل عمران، اآلية  -44                                                

  .  141- 137سورة آل عمران، اآلية  -45
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افُونَ أَنخال تو مكْترنِ  أشبِـاْألم قنِ أَحالْفَرِيقَي لْطَاناً، فَأيس كُملَيع رتَّلْ بِهي ا لَمباهللا م مكْترأَش كُم

)إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
46

.  

وكنتيجـة    -هذه اآلية توضح فكرة الالهوت والتاريخ، حيث كان اإلنسـان البـدائي   
ان خياف من جربوا كالكواكب والرعد والربق يعبد خمتلف مظاهر الطبيعة، حيث ك  -لضعفه 

إخل، مث تدرج قليال قليال إىل أن أدرك حقيقة اهللا الذي أرسـله خليفـة لـه يف    ... والليل والنهار 
وقد اهتدى من البشرية من بلغتهم دعوى إبـراهيم والتفتـوا إىل   . األرض، كما ورد يف اإلسالم 

ى القدرة اإلهلية، لقد اهتدوا بعـد طـول تأمـل،    القمر والشمس والكواكب، اليت هي دالئل عل
واعتمدوا القمر يف قياس الزمن وضبط املواقيت والفصول املومسية، قبل أن تعرف الدنيا أي جهاز 

  .للرصد الفلكي أو البوصلة

لكن أتباع إبراهيم عليه السالم مل يلبثوا أن عادوا إىل ظال هلم واهتموا بالكواكـب حـد   
وجدتها  (: ρالتاريخ الديين أن عبادة الشمس كانت دين سبأ حيث قــال العبادة حيث خيربنا 

ـ  بِيلِ فَهنِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش هلَم نيزاهللا و وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوالَ و م

)يهتدونَ 
47

.  

ورة القمر مبوامسهم الدينية ومواقيت حجهـم و  وإذا كان العرب قبل اإلسالم قد ربطوا د
فإن القرآن الكرمي قد أضفى على القمر جالال وحرمة،  -اليت ال حيل فيها القتال  -األشهر احلرام 

واألشـهر   ) 197و 185البقـرة  ( حني جعل منه املقياس الزمين ملواقيت فريضة الصيام،  أنظر 
  ).  5بة والتو 97و  2املائدة 194البقرة : ( احلرم 

                                                
  . 81 - 74سورة األنعام، اآلية  -46
  . 24سورة النمل، اآلية  -47



التعریف بمصطلحات                                      األول            الفصل 
  العنوان

  29

حلول : كما ضبطت به يف الشريعة اإلسالمية، كل األحكام اليت تتعلق بوقت أو زمن مثل 
عيد الفطر، مواعيد الزكاة، وحيثما ذكر الشهر يف آيات األحكام، كالكفارة بالصـيام، وأشـهر   

هر يف هي الشهور القمرية، كما يأيت شهود الش)  3، واادلة  92آيات النساء ( اإليالء والعدة 

القرآن مراد به شهود اهلالل من شهر القمر
48

.  

لقد تكلم القرآن الكرمي عن سر األهلّة وكنهها يف وقت مل كـان عصـر العلـم    : إذن 
التجرييب قد بدأ بعد، وال كان يف طاقة البشرية أن تدرك أسرار الفلك إال أن تـرجم بـالظن أو   

نساين، فحىت عصر نزول القرآن، مل يكن يدرك ختوض يف غياهب امليتافيزيقا وحتليالت والعقل اإل
من علم الفلك إال تصورات ذهنية اختلط منها السحر البابلي بالتأمالت امليتافيزيقية لكهنة الفراعنة 

وفالسفة اليونان، و اإلشراق الصويف لروحاين اهلند والصني
49

.  

أ الغرب ذلك حيـث  وهكذا بدأ املسلمون الدراسات التارخيية وارسوا قواعدها قبل أن يبد
تنطلق بدايتهم من حيث انتهت جهود علماء اإلسالم يف العصر الذهيب للحضارة اإلسالمية الـيت  
أضاءت للغرب ظلمات عصوره الوسطى، وقدمت له مع أجهزة املالحة ذخرية من علوم الطبيعـة  

  :واملالحظة والطب والرياضيات والفلك ولعل أهم من أسهم يف األعمال التارخيية

ولكل واحدة من األمم املتفرقة يف األقاليم تأريخ على حدة بعدها من أزمنـة  "  :بريوين ال
ملوكهم أو أنبيائهم أو دوهلم أو بسبب من األسباب اليت أسلفت ذكرها وتستخرج ا ما حيتـاج  

"إليه يف املعامالت ومعرفة األوقات وتنفرد به دون غريها
50

.  

وآله من مكة إىل املدينة  εمث تاريخ هجرة النيب : "  ميقال أيضا متحدثا عن التاريخ اإلسال

"وهو على السنني القمرية برؤية األهلة ال احلساب وعليه يعمل أهل اإلسالم بأسرهم
51

.  
                                                

  . 130القرآن الكرمي وقضايا اإلنسان، دار املعارف، القاهرة، ص : عائشة عبد الرمحن -48
  . 29املرجع السابق، ص  -49
  .130للهند من مقولة حتقيق ومراجعة عبد احلليم حممود وعبد املنعم يوسف، منشورات املكتبة املصرية، ص ما: البريوين -50
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بني احلادثة التارخيية اليت وقعت وهي بداية التقـومي اهلجـري،    ) يف قوله(وقد ميز البريوىن 
  .ظيف احلوادث التارخيية عقد املؤرخني كتأريخ هلاوبني استعمال وتو) تارخيا(معتربا إياها 

كتعبري عن املاضي أو عن العلم الذي يهتم بدراسته ) تاريخ(نستنتج مما سبق أن لفظ : إذن
ليس دخيال على الثقافة العربية اإلسالمية وال هو وليد العصر احلديث بل هو من صميم العقيـدة  

ضافة إىل أن املصطلح مبفهومه احلقيقي كـان شـائعا   اإلسالمية والتاريخ الديين يشهد على ذلك إ
قال سفني الثوري ملا اسـتعمل الـرواه الكـذب    : " لدى املؤرخني املسلمني حيث قال أحدهم

"استعملناهلم التاريخ 
52

.  

إن املقصود بالقول األخري استخدام املؤرخني املسلمني للتاريخ املقارن  يف تأكيد أن التاريخ 
  :ثقافة العربية اإلسالمية، وذلك لعدة أسباب نورد بعضها فيما يلي مل يكن دخيال على ال

I-     كان للقرآن الكرمي األثر الكبري يف تصور املسلمني للتـاريخ، ألن مـا ورد ذكـره يف
  .القرآن الكرمي من قصص األنبياء مع أقوامهم قد حدد خصائص التاريخ اإلسالمي

آين قبل السياسة أو احلكم، فذكر فرعـون  اختذ الدين الصدارة التارخيية يف القصص القر -
  .مثال مل يأت إال بسبب موسى أو يوسف عليهما السالم ، أو يف موضع آخر بسبب طغيانه

  .إن اهلدف من قَصصِ القرآن هو املوعظة والعربة فهو هدف ديين أخالقي -

II- نـهج  ارتبط التاريخ اإلسالمي ارتباطا وثيقا باحلديث منهجا وموضوعا، فمن حيث امل
تأثر التاريخ بالرواية و اإلسناد وأما من حيث املوضوع فكان يدور حول حياة وسـرية الرسـول      

وبداية التقومي اإلسالمي حدد باهلجرة فجمع التاريخ إىل احلديث حقق   -صلى اهللا عليه وسلم  -

                                                                                                                                                   
  . 29املرجع نفسه، ص   -51
  . 9، ص 1979اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، دار الكتاب العريب، بريوت، : حممد مشس الدين السخاوي -52
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قتصادية كمـا  أهدافا مشتركة هو تسجيل نظم احلياة الدينية والفكرية واالجتماعية والسياسية واال
  .وهي جوانب حضارية -صلى اهللا عليه وسلم  -شرعها الرسول 

III- وهذا يعين بالنسبة للتاريخ أن يرتفع فكر األمة اإلسالمية ممثال يف علمائهـا  : اإلمجاع
  .يف شىت العلوم إىل مكانة جتعل أقواهلم وأفعاهلم جديرة بالتسجيل و التأريخ

IV- رآن أي أن يدور التاريخ حول األنبياء والرسلجاء تدعيما للق: القصص الديين.  

  ...)وقائع التاريخ السياسي لإلسالم وتسجيل األنساب(باإلضافة إىل 

الـذي أمسـاه   ) م 1402 –م  1332ابن خلدون : (ومن أهم أعالم التاريخ اإلسالمي

جمـاالت   بعضهم مبؤسس علم التاريخ ألنه ذهب إىل أن التاريخ فرع نوعي من املعرفة يهتم بكامل
الظواهر االجتماعية للتاريخ الفعلي وبكشف املؤثرات املختلفة اليت تعمـل فيـه، وباسـتمرارية    
األسباب والنتائج، وباملكونات الفيزيائية والنفسية ومل يكن التاريخ لديه جمرد تسجيل للحوادث بل 

ق التاريخ التجريبية وصفا للعالقات االجتماعية الداخلية واخلارجية، وقد ذهب إىل ما اعتربه حقائ
بعد النظر عن الفلسفة التقليدية وعدم الثقة يف التأمالت العقالنية اليت كانت سائدة يف عصره فما 
كتبه كان املقصود منه أن يكون بيانا عن املادة التارخيية ويكون من الدقة الواقعية باملرتلة اليت ميضي 

ن جمرى التاريخ يعتمد على ظروف البيئة أكثر مما فيها يف ظل اهللا ويلوح ابن خلدون باإلشارة إىل أ
يعتمد على النشاطات احلرة لألفراد ولكنه مل يظهر فيما كتب بأنه شديد التمسك باحلتمية فإنـه  
يعترف بالدور الذي يقوم به الفرد والنموذج املتكرر يف جمرى حياة اإلمرباطوريـات يرجـع إىل   

طبيعة االستجابات البشرية
53
ب الدول واحلضارات ألطوار ثالثوذلك يف تعاق 

54
:  

                                                
  . 95بق، ص املرجع السا: حممد مشس الدين السخاوي -53
  . 145 -144يف فلسفة التاريخ، ص ص : أمحد حممود صبحي -54
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وما . خرب عن االجتماع اإلنساين الذي هو عمران العامل: " قال ابن خلدون يف التاريخ هو
يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل التوحش و التأنس والعصبيات وأصناف التقلبـات  

وما ينتحله البشر بأعماهلم للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من امللك والدول ومراتبها 
ومساعيهم من الكسب واملعاش والعلوم والصنائع وسائر ما حيدث يف ذلك من العمران بطبيعته من 

"األحوال
55

.  

وما يقع هلـا مـن   . يؤكد ابن خلدون على أمهية التاريخ لدراسة ماضي البشرية وتطورها
جتماعيـة والعلميـة والعمرانيـة    حوادث وانعكاس ذلك على اتمع يف ااالت االقتصادية واال

  .والثقافية وكل ما يترتب من تقلبات أحوال الدول

إال أن بعض املؤرخني يقتصرون على ذكر األخبار والوقائع من دون أن يذكروا أسـباا  
وبعضهم اآلخر يأىب االقتصار على التعريف باحلوادث املاضية فيمحص األخبار ويعلـل الوقـائع   

"زماين ترتيبا سببيا يرجع فيه احلوادث إىل أسباا والوقائع إىل أحواهلاويستبدل بالتسلسل ال
56

.  

  :العصر احلديث وميالد فلسفة التاريخ -ارابع

يعترب العصر احلديث من أهم العصور اليت مر ا التفكري اإلنساين من حيث ازدهاره، حيث 
العلميـة   تعقب االكتشـافا كان مبثابة نقطة التحول يف مجيع مناحي املعرفة منهجا وموضوعا ف

انطالقا من عصر التنوير أسهم الفالسفة يف الدراسات التارخيية . تدعمت ثقة اإلنسان يف املستقبل
إذ جعلتهم نزعتهم املتحررة رواد النقد التارخيي يف العصر احلديث، فقد وضعوا كل شيء موضـع  

سعوا النظـرة األوروبيـة إىل   النقد والفحص، األمر الذي خلّص التاريخ من أخطاء كثرية كما و

                                                
  .344، ص 1، ط1967املقدمة، حتقيق وتقدمي علي عبد الواحد وايف، مطبعة بوالق، مصر، : عبد الرمحن بن خلدون -55
  . 275املرجع السابق، ص  -56
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التاريخ حيث مل يصبح اهتمامه حمصورا يف اليونان والرومان دون سائر احلضارات وكذلك الشعب 

العرباين وذا أصبح املؤرخ أكثر حتررا وابتعادا عن التعصب الديين والقومي
57

.  

ف عـن  كما جتاوز مؤرخو هذا العصر العالقات السياسية و أمور احلروب ألا ال تكش-

التقدم، فتجاوزوها إىل أوجه النشاط اإلنساين كالعلم و الفن و الفلسفة و األدب والتكنولوجيـا،  
فالتاريخ احلق هو تاريخ الفكر الذي يكشف عن تقدم العقل البشري  ومن مث أصـبحت وحـدة   

 Philosopy of Historyاحلضارة، ومنه بدأت تتحدد معامل فلسفة التاريخ : الدراسة التارخيية هي 
  ).العامل اجلديد( يف كتاب فيكو 

، 18يف نظر الكثريين أول من أرسي معامل فلسفة التـاريخ يف القـرن   " فيكو" ويعترب  -
الـذي اهـتم بالتـأريخ    " فولتري"كما جند . أكثر مما هي عليه يف مذهبه.وأمهيته تكمن يف منهجه

ليت ال تفصح عن تطـور العقـل   للحضارات بدال من التاريخ للملوك و أخبار السياسة واحلرب ا
اإلنساين عرب الزمن، وكذلك اتساع دائرة التاريخ لتشمل الشعوب البدائية وحضـارات الشـرق   

، وكذلك الكشف عن أخطاء "عاملية التاريخ : " القدمي وعدم االقتصار على التاريخ األورويب أي 
  .املاضي لتجنبها يف املستقبل

امليثافيزيقيا واملنطق ويعتربمها أساسيني يف دراسـة  يعتمد على كل من " هيغل"كما جند -

وفلسفة التاريخ
  :من خالل 58

  .التفرقة يف الدراسة التارخيية بني ظاهر وباطن -1

  .صراع األضداد باعتباره سر  حركة التاريخ -2

                                                
  .190 -189يف فلسفة التاريخ، ص ص : أمحد حممود صبحي -57
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فيفسر التطور التارخيي على أسس اقتصادية معتمدا مبـدأ الـديالكتيك   " ماركس"أما  -
املادي، وهذا ما جنده أيضا عند إجنلز ومن هنا تالشت التفاسري املرتبطة باإلهليات إنقلتر واملذهب 

يف فلسفة التاريخ، وأصبحت أكثر ارتباطا بالنشاطات الفكرية اإلنسانية كاملثالية اهليجلية واملاديـة  
، وإن املاركسية ومادية إجنلز وفيورباخ والبعد البيولوجي عند شبينقلر والبعد احلضاري عند تويين

  ...مليكيافيلي) األمري(وكتاب ) املقدمة( كانت النواة هلذا العلم قد وجدت عند ابن خلدون 

فلسفة التاريخ حاولت التوفيق بني ما تتركه احلادثة أو مـا يسـجله املـؤرخ واحلقيقـة     
  .املوضوعية

  

  

  :تعريف فلسفة التاريخ -خامسا

  :مصطلح فلسفة التاريخ -أ

االسم الذي يطلق على جمال املعرفة الذي يدرس معـىن التـاريخ    :هي " فلسفة التاريخ " 
وقوانينه واالجتاهات الرئيسية لتطوره، وترجع فلسفة التاريخ من الناحية التارخيية إىل القـدماء ألن  

م شـهدت تطـورا   18اخل، ويف القرن ...هناك من خاص فيها مثل أفالطون، أرسطو، أوغسطني

اخل...فولتري وهريدر ومونتسكو: نويركبريا على أيدي مفكري عصر الت
59

.  

                                                
  .240، ص 2000، 3املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط: عبد املنعم العفين -59
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تبحث يف القوانني العامة اليت حتكم تطور اتمعات اإلنسانية ومعىن هذا التطـور  " وهي 
وغايته، وباملعىن العام تبحث يف األسباب اليت ا تكون الوقائع التارخيية، ومن فالسفة التاريخ ابن 

"خلدون فيكو  وهيغل وكونت وشليجل وباكل 
60

.  

رغبــة   -بقـوة   -كانت فلسفة التاريخ يف أملانيا إطارا إيديولوجيا تنعكس فيه " قد و
وحدة الشعب األملاين املفكك الذي يهدف إىل التقدم واللحاق بركب . األملان يف الوحدة والتقدم
وهكذا كانت أملانيا اإلقطاعية تعيش آنذاك على صعيد احللم، ما كانـت  . الدول األوربية املتقدمة

"يشه فرنسا وإجنلترا على صعيد الواقعتع
61

.  

عالقة واضحة بني أساطري اليونان "ومل ميضى زمن بعيد حىت رأى بعض الباحثني أن هناك 
لكـن ملـا اجتـه    . والشرق األوسط وبني بداية الرواية التارخيية أي سرد األحداث يف نسق زماين

. حدثت مشكالت غري منتظـرة . قيةاالهتمام حنو أساطري الشعوب الطوطمية، األمريكية واإلفري
أدت إىل ربط عالقات مماثلة بني األسطورة وفلسفة التاريخ وإىل التمييز بني هذين النوعني والرواية 

"التارخيية
62

.  

  :موضوع فلسفة التاريخ -ب

تبحث فلسفة التاريخ يف العوامل األساسية املؤثرة يف سري الوقائع التارخيية وتدرس القوانني 
ومصطلح فلسفة التـاريخ  . سيطرة على منو اجلماعات اإلنسانية وتطورها على مر العصورالعامة امل

واضع " العلم اجلديد"صاحب كتاب ) 1744 -1668( ، ويعد فيكو 18جديد وضع يف القرن 
هذا املصطلح، إال أن مباحث فلسفة التاريخ ترجع إىل أقدم العصور، منـها كتـاب مدينـة اهللا    

                                                
  .241املرجع نفسه، ص  -60
،              1991، 1التراث واحلداثة، دراسات ومناقشات، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط: حممد عابد اجلابري -61

  .99 - 98ص ص 
  . 10، بريوت، ص 1997، 4ثقافتنا يف ضوء التاريخ، املركز الثقايف العريب، ط: عبد اهللا العروي -62
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م وكتـاب  1532ملكيافيلي "  البن خلدون وكتاب األمري " املقدمة للقديس أغسطني وكتاب 
م واحلكومة املدنية جلون 1681" لبوسويه " م وخطابة يف التاريخ 1577. اجلمهورية جلان بودن

م ومن الذين حبثوا يف فلسفة التاريخ بعد فيكو مونتيسيكيو وفولتري وغربو وليسـنج  1690لوك 
أن مجيع فالسفة : نني تطور البشرية من مذهبه العام، وجممل القول وهردر وهيغل الذي استنبط قوا

التاريخ يبحثون عن القوانني العامة لتطور الشعوب واألمم
63

.  

  : وميكن حتديد مقوالت فلسفة التاريخ على النحو التايل -

I-  تبدوا احلوادث التارخيية أمام الباحث أشتاتا ال رابط بينها و أكواما تتـراكم   :الكلية
وق بعضها البعض ولتجنب املصادفات يطلب الفيلسوف الوحدة العضوية بني هذه األجزاء ومن ف

تكامل بني األجزاء وترابطا بني الوقائع ويتشكل من ذلـك  : مث فإن نقطة البدء يف فلسفة التاريخ 
ففلسفة التاريخ ال تقف عند عصـر  . كله ما يسمى بالتاريخ العاملي الذي يصبح مادة الفيلسوف

ني وال تكتفي مبجتمع خاص بل تضم العامل كله يف إطار واحد من املاضي السحيق حىت اللحظة مع
  .اليت يدون فيها الفيلسوف نظريته، بل قد ال يقتنع بذلك وميد تفسريه إىل املستقبل

II-  يلجأ املؤرخ يف التاريخ العادي إىل التعليل لكنه يتقيد دائمـا يف اسـتنباطه   : العلية
قعة جزئية ملتزما بأطر التاريخ أو مقوالته من فردية وإمكانية أما فيلسـوف التـاريخ   لألسباب بوا

فيختزل العلة اجلزئية للحوادث الفردية إىل علة واحدة أو علتني على أكثر تقدير يفسر على ضوئها 

التاريخ العاملي وهذا يقتضي بطبيعة احلال إعادة تشكيل وقائع التاريخ لينسج منها صورة عقلية
64

.  

ترجع إىل العصـور القدميـة وقـد    ) كمادة حبث ( وكما ذكرنا سابقا أن فلسفة التاريخ 
اختلفت النظرة إىل التاريخ باختالف العصور لصلتها الوثيقة بالوضـع احلضـاري وبـالتطورات     

                                                
  . 229، ص 1املعجم الفلسفي، ج:  مجيل صليبا -63
  .38-36املركزية الغربية ص ص :  عبد اهللا إبراهيم -64



التعریف بمصطلحات                                      األول            الفصل 
  العنوان

  37

الثقافية  لقد تأثرت دراسة التاريخ وفكرته بتطور الفكر العلمي والفلسفي خاصة وقـد سـاهم   
  .ؤرخون على حد سواء يف اخلوض يف فلسفة التاريخ الفالسفة وامل

  :وقد انقسمت اآلراء إىل اجتاهني رئيسيني  

  .حياول استخراج قوانني عامة لسري اتمعات البشرية يف التاريخ :أوهلما

يرفض ذلك ويقرن التاريخ مبجموعة أحداث مفردة ال تنظمها قوانني أو مبادئ : ثانيهما 
  .عامة

الجتاه األول بني ما يصدر من تأمالت فلسفية تشتق منـها قـوانني أو   فيختلف أصحاب ا
مبادئ تطبق على التاريخ وبني من يقول بالتوصل إىل تلك القوانني بطرق جتريبية أو استنباطية عن 
دراسة اتمعات البشرية دراسة علمية موضوعية ويرى البعض اآلخر بأنه ال ميكننا عرض املاضـي  

من احلاضر وبالتايل ال جند ما نالحظه اآلن إال النشاطات يف سائر ميـادين  كما حدث ألنه فلت 
  .احلياة، أو ما تتناقله األفواه شفاهيا، فدراسة املاضي حسب هذه النظرة تنطلق من مشاكل احلاضر

  .يوجد منهجان خمتلفان للبحث يف فلسفة التاريخ

هيم وأسـاليب عمـل   أي تشخيص منطق ومفـا : هو التحليل الفلسفي للتاريخ :األول
  .املؤرخني

حماولة اكتشاف معىن أو داللة يف طبيعة املسرية التارخيية تتجاوز الفهم الذي يصـل   :الثاين
  :إليه العمل التارخيي العادي ويشار إىل 

  .بالفلسفة النقدية للتاريخ األول -

  .بالفلسفة النظرية أو التأملية للتاريخ وإىل الثاين -
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ة للتاريخ عند القدماء ذا املعىن ورمبا بدأت حسب التصنيف الغـريب  إذن إننا ال جند فلسف
  .يف عصر التنوير الذي سبقه عصر النهضة 

حيث وضع اإلنسان وسط الصورة التارخيية كما حرر التاريخ من األساطري حيث ركـز  
حلماية  فالسفة العقد االجتماعي على التاريخ السياسي وكيفية ظهور األنظمة السياسية وضرورا

  .حريات الفرد وتنظيم اتمع
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  ):فلسفة التاريخ(العالقة بني الفلسفة والتاريخ أي  -ج

موضوع تساهم فيه الفلسفة حبظ وافر وال ميكن للتاريخ أن " فلسفة التاريخ " إن ملبحث  -
 يستغين عن مؤازرا يف ااالت اليت يكون التاريخ قاصر فيها، وقصور التاريخ راجع إىل عيـوب 

طبيعة املنهج وطرق الدراسة فيه، فهو من جهة يغرق الباحث يف وقائع وحوادث ال حصـر هلـا       
يصبح بعدها أكثر حكمة مما كان عليه قبلها، ومن جهـة   -حىت ال يكاد على حد تعبري فولتري -

كمـا  ) ديكارت(أخرى يشد الباحث إىل املاضي شدا حىت يصبح لشدة ألفته غريب عن احلاضر 
ألمر بكثري األسفار إىل أن يصبح غريبا عن وطنه، والتاريخ فضال على ذلك ينـوء حتـت   ينتهي ا

فهي على حـد   -عبء املاضي بينما احلالة اإلبداعية لفكر اإلنسان إن أفادت من حصيلة املاضي 
  ".البد أن تنفصل عنه، إذ احلالة التارخيية متعارضة بطبيعتها مع اللحظة اإلبتكارية "  -تعبري فختة 

وفلسفة التاريخ تعوض يف التاريخ كل هذا القصور إذ تعطي لوقائعه املتراكمة املتتاليـة   -
مغزى ومعىن، وهي تبدأ من مشكلة قائمة يف احلاضر، وتقيم اإلنسان دائما فيه وتربطه به، ومن مث 
 ال يغوص يف أعماق املاضي السحيق غوصا غريبا جيعله غريبا عن حاضره، وهي إذ ختالف التاريخ
يف تطلعها الدائم حنو املستقبل فإا ال جتعل اإلنسان ينوء حتت املاضي ومن مث فهو حمصن ضد مـا  

  .أمساه فيتشه داء التاريخ، أي انبهار العقل حني يغريه املاضي بالوالء له

وفلسفة التاريخ ال تعوض قصور التاريخ فحسب بل إا تعوض قصور الفلسفة أيضـا،   -
قلق دائم مصدره اشتياق الفيلسوف إلدراك احلقيقة، فهو ذائب يف البحـث  ألن الفلسفة تعاين من 

عنها، لكنه خيشى أن يظل السبيل حني حيلق يف عامل اردات وهذا لفرط جتريدها، ومن مث فـإن  
يشد التاريخ الفلسفة حىت ال حتلق بعيـدا عـن   . فيلسوف التاريخ يلتمس مكانة من واقعية التاريخ
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ع الفلسفة بالتاريخ حىت ال يغوص يف وحل املاضي ودمائه، يلتمس التاريخ مـن  عامل اإلنسان وترتف

الفلسفة احلكمة واملغزى وتلتمس الفلسفة من التاريخ الواقعية، كالمها يكمل قصورا يف اآلخر
65

.  

  خنلص إىل تسجيل النتائج وتفسريها

ة، إن عملية ومعىن ذلك أن التاريخ باملفهوم احلديث أصبح ينصب على البحث عن احلقيق
والـيت       ) فلسـفة التـاريخ  (استخالص احلقائق التارخيية وتفسريها هي ما نطلق عليه اصـطالح  

  : يقصد ا 

حماولة تفسري األحداث التارخيية ومعرفة العوامل والقوى األساسية الـيت تـتحكم يف    -1
  .يتشكيلها وحماولة الكشف عن القوانني اليت يعتقد أا حتكم اتمع البشر

وهو اهلدف الذي يسعى التاريخ لتحقيقه من خالل اسـتقراء  ) التوقع (حماولة التنبؤ  -2
 -على ضوء ذلك -األحداث التارخيية واستخالص القوانني اليت حتكم التطور االجتماعي وتسطري 

  .احتماالت للمستقبل

نـذ  إن موضوع تفسري التاريخ وقوانني التطور شغال اهتمام الفالسفة والباحثني م •
ملن نسند مهمة : القدمي، لكن اجلديد يف ميدان البحث يف العصر احلديث هو بروز هذه اإلشكالية 

الدراسات التارخيية للمؤرخ الذي يعنيه ذلك من خالل استخدام املنـهج التحليلـي والطريقـة    
ـ   ا االستقرائية أو نسنده لفيلسوف التاريخ وما يتبع ذلك من صياغة لقوانني شاملة قد يـرى فيه

البعض بعدا عن املوضوعية وزيغا عن املقصود؟ أم أنه على املؤرخ والفيلسوف التآزر كل بآلياتـه  
حماولة تفسري التاريخ وقـوانني التطـور أي   : وتقنياته من أجل هدف مشترك هو يف اية املطاف

  .الوصول إىل معرفة القوى احلقيقية اليت حتكم حركة التاريخ وتطوره ؟

                                                
  .129 - 127يف فلسفة التاريخ، ص ص : أمحد حممود صبحي -65
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باعتبارها ذلك الناتج الذي متخض عن اجتماع التاريخ بالفلسـفة هـي    إن فلسفة التاريخ
مبثابة العلم الذي يقوم التاريخ منهجا وموضوعا ألجل اإلملام باملاضي على أحسن وأكمل وجـه،  

الزمان واملكان إىل ما بعدمها، واستبدال الفردية بالكلية، ومـن هنـا   : وذلك بتعديه على مقوليت 
لسفة التاريخ على أساس االختالف اجلوهري بني مقوالت طبيعة الدراسة يف جاءت االنتقادات لف

فلسفة التاريخ عن طبيعة التاريخ يف حد ذاته، انطالقا من التاريخ العاملي ووحدانية العلـة، فكـان   
االنتقاد للتاريخ العاملي كمادة لفلسفة التاريخ، لذلك يؤاخذ فالسفة التاريخ على تعليلهم ألحداث 

خ بناء على تأمل قبلي عقلي ال ينطبق على الواقع يف بعض األحيان كما سيأيت توضـيحه يف  التاري
  .الفصل القادم مع فالسفة التاريخ السابقني هليغل



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
      فالسفة التاریخ قبل ھیغل
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فلسفة التاريخ هي اال املعريف الذي يهتم بدراسة الوقائع التارخيية والقوانني العامة اليت 
حتكم تطور اتمعات البشرية، ومباحث فلسفة التاريخ ترجع إىل أقدم العصور حيث أشرت إىل 

  .مراعني اإلقليم اجلغرايف والتارخيي ، وسوف نركز على أشهرهم فيما يليبعضها فيما سبق

  :فالسفة التاريخ الشمفريقيون - الأو

  : Saint Augustin : أغسطني -1

 هو فيلسوف مسيحي وأحد كبار الكنسية الكاثوليكية، ولد يف تاغشت  :حياته -أ
Tagaste  م، وتويف يف 354نوفمرب  13وهي ما تعرف اليوم بسوق أهراس يف شرق اجلزائر يف "
، كان أبوه وثنيا ينما 430، يف  أغسطس من  سنة  يف اجلزائر" عنابة" امسها اليوم بونة " هبون

  .كانت أمه مسيحية 

النحو يف تاغشت والفنون احلرة وفنون اخلطابة يف قرطاجة، ويصف " أوغسطني"درس  
أوغسطني أحواله يف تلك السنة وهو يف السادسة عشر من عمره فيقول؛ أنه كان منهكا من  

سة حىت أنه يف تلك السنة قد تركها وأقام يف مرتل أبيه، انتهاب اللذات والشهوات غري مهتم بالدرا
ولدى خروجي من طفوليت إرواء تعطش، ال اخش الشهوات، :" ويقول عن حاله يف تلك السنة

  .1"أسلمت تياري ملا ال اية له من الشهوات املتزايدة يف قليب يوما بعد يوم كأا عناية كثيفة 

كفالة أحد أقربائه وهنا بدأ حرصه على التعليم ، ويف  وبعد وفاة والده عاد إىل قرطاجة يف
فأثر يف نفسه أبلغ تأثري إذ أوقد يف عقله حب احلقيقة " لشيشرون" سن التاسعة عشرة قرأ كتابا 

اخلالدة واحلكمة الدائمة، وبعدها صار معلما ناجحا للخطابة يف قرطاجة ويف الوقت  نفسه، 
ألرسطو  ويف سن السادسة أو السابعة والعشرين " قوالتامل" استمر يف تعليم نفسه فدرس كتاب 

، كما اشتغل بالتدريس وكان معلما للخطابة يف )رسالة  يف اجلميل واملالئم(ألف أول كتبه وهو 
  ).مدينة اهللا: (مدينة  ميالنو كما ألف عدة كتب منها

                                                
  .249-247، ص 1984، 1، ج1موسوعة الفلسفة املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط :عبد الرمحان بدوي -1



  فالسفة التاریخ قبل ھیغل                                                    :الفصل الثاني

  43

احلكمة هي هي احلكمة والغاية من " أوغسطني"الفلسفة عند  :غاية اإلنسان السعادة - أ
السعادة، السعادة اليت تؤدي إىل طمأنينة النفس، وال سبيل إىل إدراك حقيقة هذه السعادة  إال 

من ينبغي : ، كما دعا إىل ذلك سقراط، ألن النفس إذا عرفت نفسها"مبعرفة اإلنسان لنفسه بنفسه"
  !.2ى البدنعليها أن تطيع؟ وفق ماذا  جيب عليها أن تسيطر؟ أن تطيع اهللا وأن تسيطر عل

إن السعادة تقوم عند حصول املرء على ما يريد، لكن ليس على أي شيء، بل ال بد أن 
  :تتوافر يف هذا املرء عدة شروط منها

ال يتوقف على الصدفة، واهللا هو املوجد الوحيد الذي يتصف  : أن يكون ثابتا باقيا 
 إن شئنا حتصيل السعادة، اليت بالدوام وعدم اخلضوع للصدفة، هلذا جيب أن يكون مرادنا هو اهللا

  .هي تتعلق بالروح ال باجلسد

إذا كان اهللا هو وحده موضوع سعادتنا، فال بد لنا من إثبات وجوده،  :اهللا -ب
وأوغسطني يؤمن بأن إدراك وجود اهللا أمر بين، ويف الوقت نفسه يقرر أننا وإن كنا نقر بوجوده 

  .3فإننا ال نستطيع أن ندرك ماهيته

 عند أوغسطني هو احلق السرمي الصمد، وهو اخلري املطلق وهو مبدأ كل وجود واهللا 
أو احلقائق األزلية األبدية ففيه وبه وحده ميكننا معرفة كل ".الصور"ومبدأ كل معرفة ذهنية توجد 

  .األشياء إذ هي جتد سندها وأصلها يف اهللا  كخري مطلق ومصدر كل خري 

  

  

  :فلسفة التاريخ عند أوغسطني -ب

                                                
  .250-249املرجع السابق، ص   2-

3- Dictionnaire des auteurs, ed : robert laffont, T1 Grand Bretagn , 1980, P 385. 
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على أن العامل منذ أن خلقه اهللا وهو يف صراع بني " أوغسطني"تقوم فلسفة التاريخ عند 
: حب اإلنسان هللا، وحب اإلنسان لنفسه، هلذا انقسمت املدينة إىل مدينتني : نوعني من احلب 

مدينة أرضية، ومدينة مساوية، وانقسم التاريخ إىل تاريخ دنيوي وتاريخ مقدس، واإلمرباطورية 
ابلية واإلمرباطورية الرومانية مها منوذجا الدولة الدنيوية وأورشليم هي مقام املدينة السماوية ، الب

وقبل أن نتطرق لنظرية املدينتني عند القديس أوغسطني علينا أوال حتديد مفهوم املدينة عنده 
السفة السابقون  واجلدير بالذكر أنه مل يعاجل أبدا مفهوم املدينة معاجلة جمردة وعامة كما فعل الف

عليه وإمنا عاجله من خالل استدالالت مفككة إذ كان ممزقا بني عقله وإميانه، واملدينة  عنده مل 
تكن مدينة حمسوسة ملموسة أي جمموعة من املساكن واحلدائق والطرق واألسوار، إمنا كانت 

من البشر تقع بينهم  املدينة ليست إال جمموعة:" مدينة إنسانية أي جمتمعا إنسانيا، ويقول عنها
وقد حدد هذه الرابطة على أساس احلب ليتوصل إىل أن املدينة هي الشعب الذي " رابطة اجتماعية

  .4هو مجاعة من الكائنات العاقلة اليت جيمع بينها حب  نفس الشيء

حاول أوغسطني أن يقيم بناءا مثاليا جديدا يتكون من مملكتني األوىل إهلية، والثانية أو  
  .ة وختضع الثانية منهما لألوىل لكي  يربر حتكم الكنيسة يف الدولة ويف العاملدنيوي

  :مفهوم املدينة السماوية - ج

يرى أوغسطني أن مدينة اهللا موجودة فعال، فالكتاب املقدس يشري إىل ذلك يف كثري من  
أما عن "  5"اهللاإن األشياء اجلليلة شاهدة على وجودك أيتها املدينة، مدينة : املواضيع منها قوله

  .الوحي واإلهلام: طرق معرفة هذه املدينة فتتمثل يف طريقيت

وهذه املدينة السماوية اليت يعترب اهللا مؤسسها وملكها، توجد يف هذا العامل األرضي يف بابل 
إا أسرية ،وإا تضم أسرة البشر الذين يعيشون باإلميان ، وينتظرون بصرب استقرار املسكن 

                                                
  92ص . 1992، 1الهوت التاريخ عند القديس أوغسطني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ، ط: حممود اخلضري -4
  .118، ص 2تاريخ الفلسفة األوروبية يف العصر الوسيط، دار املعارف مبصر، ط: يوسف كرم -5
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اخلريات األبدية، لقد أعطيت هذه األسرة منذ اآلن الوعد باخلالص، فاهللا عنده احلق  األبدي، وكل
السرمدي الصمد وهو اخلري املطلق، وهو مبدأ كل وجود ويكفينا أن ندخل يف ذواتنا لنجد أنفسنا 

  .وجند فيها اهللا

ل قبل جميء السيد املسيح ويقو) القدس( وقد كان يرمز للمدينة السماوية بأورشليم 
نار احلرية تلهبنا، فنروح ونصعد إىل سالم، أورشليم وما أعظم فرحي :" 6أوغسطني يف اعترافاته

مكانا وهناك تنال أمنيتنا –اإلرادة الصاحلة  -هناك تقدم لنا" إىل بيت الرب نذهب." 7"حني أمسع 
  .8"الوحيدة بأن نبقى فيه إىل األبد

و املدينة السماوية تارخييا منذ أوائل أبنائها تتبع مسرية مدينة اهللا أ" أوغسطني"ولقد حاول 
على األرض ودفن هابيل وحىت نوح والطوفان، مث حال صمت الكتاب، املقدس ودون تتبع هذه 
املسرية، وهذا راجع إىل مصدر أوغسطني التارخيي فيما يتعلق مبدينة اهللا  الذي هو الكتاب املقدس 

النص الوحيد الذي يقيم لنا من  خالل ما  وحده، ليس هذا فحسب بل إنه عد هذا الكتاب 
  .يقدمه من تاريخ صورة ما ستكون عليه اإلنسانية يف املستقبل الغاية اليت يشري إليها 

ويذهب أوغسطني إىل أن اهللا يف البدء عندما خلق اإلنسان كان يعتزم أن يصري أبناء 
قضت على هذا املشروع ألا اإلنسانية مجيعا أعضاء يف مدينته، ولكن خطيئة آدم أب البشرية 

أدت إىل نزول اإلنسان ملوثا ذه اخلطيئة إىل األرض، حيث أصبح غري جدير بشرف هذه املدينة، 
  .مىت  يشاء على   الناس اخلريين ليجعل  منه أعضاء يف مدينته  Gratiaولكن اهللا  يضفي رمحته 

ل تميكوسوف مع األيام  والذي ينم حأوغسطني هي جسم املسي يسومدينة اهللا عند القد
منوه يف الوقت احملدد له سلفا، فكل جيل وكل عصر وكل منارة تساهم يف النمو من خالل 

                                                
  .175ح املكتب العاملي للطباعة ، صالفلسفة يف أوروبا الوسيطية وعصري النهضة واإلصال: علي زعيور -6
  .175املرجع نفسه،ص  -7
  .119تاريخ الفلسفة األوروبية ،ص : يوسف كرم -8
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هو اكتمال منو جسم .قني أبناء مدينة اهللا الذين ينتمون للقطيع واكتمال مدينة اهللاقياملسيحيني احل
  .املسيح

حيمل العامل يف طياته   وحسب أوغسطني فإن العامل ليس صورة اهللا وإمنا أثر له، حيث
الصفات اإلهلية من وحدة خريية، وحق ومجال، أما الشر فدخل األرض مجية آدم وهبوطه إليها، 
ليتكاثر باألفراد  الذين يتفرعون إىل مجاعات، كل يسعى إىل اجتاه ما، مث تكون املدن والدول مبرور 

أخرى حنو اهللا وبذلك تكونت الوقت، وجد لدى اإلنسان رغبات أو حمبات يف اجتاه ذايت، و
دولتان أو مدينتان ترجع إليهما سائر اتمعات البشرية، املدينة السماوية أو مدينة اهللا واملدينة 

  .9األرضية أو مدينة اإلنسان

حب الذات حلد احتقار اهللا :" يف  نظر أوغسطني  هناك حبني أو رغبتني  صنعا املدينتني 
 حلد احتقار الذات صنع املدينة السماوية، واملدينة األوىل تتجدد يف صنع املدينة األرضية، وحب اهللا

ذاا، أما الثانية فتتجسد يف الرب كما أن األوىل تؤسس بأجماد البشر، أما الثانية فإن اهللا الشاهد 
  .10     ..."على الضمري هو جمدها األكرب

سد وشتان بني طمأنينة ومن هذا نستنتج أن اإلنسان ذا طبيعة مزدوجة مكونة من روح وج
الروح، وراحة اجلسد، ومن هنا كان موطنا للعامل الدنيوي، واملدينة السماوية يف نفس الوقت  
وعندما يتم حتقيق تلك الوحدة بني العاملني تكون اية التاريخ اية التاريخ و اليت هي فكرة 

اإلنسان  األرضي جبسم مسيحية أصلية أحسن صياغتها بإحكام شديد ، وذلك من خالل تشبيه  
املسيح الذي ينمو ويتطور وبروح املسيح اليت تنشر األخالق الفاضلة، يف كل األرض على مر 

  .العصور، ليحقق يف آخر املطاف

  :مفهوم مدينة األرض -د 

                                                
  .168الفلسفة يف أوروبا الوسيطية، ص  علي زيعور، 9

10 Vera Parameto : augustin, le message d’une vie, traduit par Noel Bugnard le centurion, p88.   
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ومؤسسها هو اإلنسان ولقد رمز ملدينة األرض ببابل واليت تعين التشتت والبلبلة لغويا،  
السعادة الدنيوية على : أهم خاصية مميزة هلم أم سيسعون لغاية واحدة هي وأبناء مدينة األرض

األرض، وهذه الغاية هي العامل املشترك الذي  جيمع   بينهم يف جمتمع واحد، وبالرغم من تنوع 
األشياء اليت يرغبون فيها واختالفها، جيمع بينهم  أبناء األشياء املادية  الذي  ال يهدأ له حد،  

 des commercantsأوغسطني على مدينة األرض امسا معربا متاما، عن حقيقتهم فهم ويطلق 
الشريعة و حياة ما قبل  cetens homo وأبناء مدينة األرض  هؤالء حيبون حياة اإلنسان  القدمي 

،أي ما قبل التمييز بني اخلري والشر، أي حياة اإلنسان األرضي بعد اخلطيئة وهي حياة  11اليهودية
 .مرة

  :الكنيسة والسلطة السياسية -ـه

يف  ثنائية أخرى عرض أوغسطني وحاول تفسري سريورة التاريخ وهنا لعبت الظروف  
  .التارخيية دورا حامسا يف حتديد العالقة بني قطبيها

من املعروف أن الفترة اليت عاش فيها أوغسطني وكتب هي  تلك العقود األخرية للفترة  
امليالدي إىل العقد األول من القرن اخلامس، حيث كانت الفترة فترة  املمتدة من  القرن الرابع

اضطرابات عميقة أسفرت عن االنتقال من عصر إىل عصر ، وعن اختفاء حضارة وبزوغ أخرى 
أي أفول احلضارة اليونانية الرومانية يف العصر القدمي وبزوغ  احلضارة املسيحية يف العصر الوسيط، 

اليت عايشها ويف إدراكه أن مثة قضايا ) حقيقة هذه املرحلة(يف تبنيه   ومتثلت عبقرية أوغسطني
عديدة حتتاج إلعادة طرح وملعاجلة جديدة وأن هذه هي رسالته، وهذا هو دوره، وعلى رأس هذه 

  .القضايا كانت عالقة الدين بالسلطة السياسية وعالقة الكنيسة ذه السلطة

يرى ضرورة أن يضع نصب عينيه أن املسيح مل وأوغسطني دائما يف معاجلته للقضايا  
يشجع أتباعه على مقاومة أو حىت على  جتاهل السلطة السياسية القائمة، بل على املسيحيني طاعة 

                                                
 .24، ص 1983نماذج من الفلسفة المسیحیة، ترجمة حسن حنفي، دار التنویر، بیروت، : نسلم توما األكوینيأ أغسطین،  11
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أوامر السلطة السياسية يف كل األمور إال إذا تعارضت مع التعاليم  املسيحية املقدمة، وعززت هذه 
  .للرومان" بولس"ئمة رسالة الفكرة،  أي طاعة السلطة السياسية القا

وقد رأى أوغسطني أن الفصل بني الكنيسة والسلطة السياسية واخلروج من املأزق الذي  
أصبحت فيه املسيحية يكون بتعديل العالقة بني الكنيسة والدولة والرجوع إىل أصول املسيحية 

وقد أدرك أوغسطني أن " األوىل وحجر الزاوية فيها هو هذه القاعدة أي أن تعطي لقيصر ما هللا هللا
سالمة  استقرار املسيحية لن يتحقق إال بنوع من الفصل بني سلطة الكنيسة والدولة وبني الدنيا 
والسياسة مع االكتفاء جبعل العالقة بني الطرفني عالقة تعايش سلمي، وبالرغم من أن الكنيسة 

مسيحية  اإلباحة تبنت فكرة أوغسطني بعد ذلك حبيث جعلت منه  صاحب نظرية سياسية  
إلجياد نوع من  الفصل بني   - على العكس-كان يسعى  12سيطرا على الدولة فإن يف أوغسطني

السلطتني التباعد بينهما، وإن البشر قادرون بواسطة تأويل تلك اإلرادة السحرية اخلطرية على تربير 
ه كان يصبغ كل املواقف وكل اآلراء وكل سلوك، وموقف أوغسطني هذا خري دليل على أن

نظرياته مبا حيقق مصاحل عقائدية وأن نظرياته مل تكن مقطوعة الصلة بالواقع بل عاكسة له وساعية 
  .إلصالحه

وجنح أوغسطني يف حتديد الداء والدواء معا، أما الدواء، فهو ضرورة عودة املسيحية  
اخلالص، طريق لسالف عهدها وكما كانت عقيدة ال يشغلها  شاغل عن  إرشاد أبنائها لطريق 

  .مدينة اهللا، وأما الداء فهو الذي أصاا عقب اختاذها رمسيا كدين  لإلمرباطورية الرومانية

أن التاريخ عند أوغسطني مل يكن جمموعة من الوقائع واألحداث  سامهت : وعليه نستنتج
جتليها يف يف صنعها شخصيات، إمنا التاريخ يف احلقيقة يتجلى يف خطة إهلية تتحقق حتما، ويكون 

  .املاضي إشارة ملا سيحدث يف املستقبل وحىت آخر الزمان

                                                
 .52-50، ص ص 1986، دار النشر، بیروت، 03اعترافات ، ترجمة الخوري یوحنا الحلو، ط: القدیس أغسطین  12



  فالسفة التاریخ قبل ھیغل                                                    :الفصل الثاني

  49

فلسفة التاريخ عند القديس أوغسطني تتمثل يف املدينة السماوية واملدينة األرضية أي  
  ).التاريخ املقدس والتاريخ األرضي الذي يتمثل يف احلضارات( تاريخ املدينتني 

  :عبد الرمحن بن خلدون -2

هـ وتويف 732، بتونس املوافق لـ 1332ماي  27ابن خلدون يف ولد عبد الرمحن  
  .هـ بالقاهرة808املوافق لـ  1406مارس  19يف 

  .اخل...مؤرخ ومنظر يف االجتماع والتاريخ والتربية واالقتصاد  والسياسة والفنون

إذا كان اهتمام القديس أوغسطني بالتاريخ يعود إىل صدمة سقوط روما كما أسلفت  
إن االضطرابات السياسية والتذبذبات االقتصادية وتدهور الوضعية االجتماعية والثقافية يف الذكر، ف

العاملني العريب واإلسالمي، إذ مل ميض قرن على سقوط بغداد يف يد التتار، حىت أدى ذلك  إىل 
م انقسام اخلالفة اإلسالمية، حيث بدأت الدولة العثمانية يف التأسيس يف آسيا الصغرى، كما حك

املماليك مصر  وتقلصت دولة املسلمني يف األندلس حيث احنصرت رقعتها إىل غرناطة بزعامة بين 
األمحر كما صادف ذلك سقوط دولة املوحدين يف املغرب اإلسالمي ونتج عن ذلك تأسيس 

واحلفصيون ) اجلزائر(دويالت، فقد حكم  املغرب األقصى بنو مرين والزيانيون يف املغرب األوسط 
حكامها باألجانب ضد  ةونس ، وهي دويالت كانت  متصارعة كثريا، ما دفع باستعانيف ت

  .13ابن خلدونالدويالت اليت عاش فيها  األشقاء، مع كثرة الفنت واالنقالبات واحلروب بني هذه

هلذه األسباب اهتم ابن خلدون حبركية اتمع وأطوار الدولة وحاول بعد دراسته للتاريخ  
اج قوانني تتحكم يف سري اتمعات وهذا ما أكده توينيب بعد دراسته البن اإلسالمي استخر

خلدون حيث تبني له أن فيلسوف التاريخ يستفيد من دراسة املاضي بنقد مضمونه وهذا يساعده 
على تطوير علم املناهج أو ما يعرف حديثا بالنقد التارخيي الذي مارسه ابن خلدون ونال به السبق 
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مع التفطن إىل إدراج احليز املكاين أو العامل اجلغرايف موقعا ومناخا كبعد ضروري  على  املؤرخني،
  .لدراسة احلادثة التارخيية، ناهيك عن التوسع إىل ااالت االقتصادية السياسية والثقافية 

ويعد ابن خلدون أول من تفطن إىل استعمال املنهج املقارن يف النص التارخيي، هلذا جيدر  
  .تعرض إىل تعريف التاريخ عندهبنا أن ن

اعلم أن فن التاريخ فن عزيز املذهب، جم الفوائد شريف الغاية، إذ هو يوقفنا :" يقول  
على أحوال املاضيني من األمم يف أخالقهم واألنبياء يف سريهم وامللوك يف دوهلم وسياستهم وحىت 

  .14"نتتم فائدة االقتداء يف ذلك ملن يرومه يف أحوال الدنيا والدي

إن انكباب املسلمني على دراسة التاريخ يرجع إىل طبيعة دينهم خاصة يف جانب السرية 
النبوية الشريفة حيث كان من أهم ما جيب على الرواة هو  التأكد من مصادر اخلرب كما ال حيفى 

ائل علينا  أن عرب اجلاهلية كانوا يهتمون باألنساب وأصول القبائل وفروعها ويتبادلون تنقل القب
  .وحركة القوافل وأخبار سائر األمم القريبة منهم والبعيدة

وهذه املعارف كانت منتشرة بني الكبري والصغري والعبد والسيد واملرأة والرجل، وهذا ما  
أما بعد :"يذهب إليه ابن خلدون يف مواصلة تعريفه للتاريخ كما ورد يف مقدمته املشهورة إذ يقول

اليت تتداوهلا األمم واألجيال وتشد له الركائب والرحال وتسمو إىل فإن فن التاريخ من الفنون 
معرفته السوقة واألغفال وتتنافس فيه امللوك واألجيال ويتساوى يف فهمه  العلماء واجلهال إذ هو 
يف ظاهره ال يزيد على أخبار عن األيام والدول والسوابق من القرون األوائل، تنمو فيها األقوال 

مثال، وتطرف ا األندية إذا غصها االحتفال، وتؤدي إلينا شأن اخلليقة كيف وتضرب فيها األ
  .15"وعمروا األرض حىت نادى م االرحتال وحال بينهم الزوال ... تقلبت ا األحوال 
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يف هذا النص يشري ابن خلدون إىل دورته املعروفة حيث يشبه اتمع وأجياله بكائن ينمو  
وملا طالعت :"... أن يقوم بدوره يندثر، ولتوضيح ذلك يواصل ابن خلدونويتطور ويتكاثر، وبعد 

كتب القوم وسربت غور األمس واليوم، نبهت عني القرحية من سنة الغفلة والنوم، ومست التصنيف 
من نفسي وأنا املفلس أأحسن السوم، فأنشأت يف التاريخ كتابا رفعت به عن أحوال الناشئة من 

  16"األجيال حجابا

إىل إنشائه لعلم جديد باعتبار أنه توجه  - وبتواضع العامل -خلدون يشري يف هذا النص ابن 
الذي مارسه على كتب املؤرخني " النقد التارخيي"إىل األجيال القادمة بشيء مبتكر يتمثل يف 

وفصلته يف األخبار واالعتبار بابا، :" السابقني عليه واملعاصرين له، ويف هذا السياق يضيف قائال
  17"ابا ، وأديت فيه ألولويته الدول أو العمران علال وسبباب

هنا يتحدث ابن خلدون ألول مرة عن ربط النتائج باألسباب وبالتايل جتاوز التاريخ 
التقليدي املتمثل يف سرد األخبار إىل النقد التارخيي الذي يعين إعادة كتابة التاريخ وفقا ملنظور 

حىت يتبني لنا أنه علم جديد يردف " االعتبار" يف كلمة معاصر يستخدم فيه العقل وهذا واضح
  .18"وسلكت يف ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا:" قائال

يعين أن املنهج الذي استخدمه ابن خلدون مبتكر، حيث اعتربه مذهبا عجيبا، والناس يف 
 العربية يتعجبون من الشيء غريا ملعروف لديهم أو اجلديد عليهم، حيث يضيف ابن خلدون

وابتكرته من بني املناحي مذهبا عجيبا وطريقة مبتدعة وأسلوبا، وشرحت فيه من أحوال :" قائال
العمران والتمدن، وما يعرض يف االجتماع اإلنساين من العوارض الذاتية ما ميتعك بعلل الكوائن 

  .19"وأسباا
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خون عن هذا النص يبني لنا أن ابن خلدون مل يسلّم جزافا  مبا ورد فيما كتب املؤر
احلوادث املاضية بل عمل على نقدها نقدا علميا مستعمال املنهج العلمي الذي يكشف أغاليط 
املؤرخني والكذب الذي يقعون فيه إضافة إىل املزالق اليت ختص هذا النوع من الدراسة، ويف ضوء 

ساس أن ذلك توصل ابن خلدون بعد أن أكد على أمهية التاريخ وضرورته بالنسبة للمستقبل على أ
  .احلاضر أساسه املاضي واملستقبل أساسه احلاضر

ويف ضوء هذا املنهج توصل ابن خلدون إىل حتديد ثالثة قوانني من شأا أن جتنب املؤرخ  
  :الوقوع يف اخلطأ وهي

ومفاده أن الوقائع االجتماعية من قبيل األحداث التارخيية خاضعة  :قانون السببية -أ 
باملصادفة لذلك فقد ربط بني األسباب واملسببات واتصال األكوان ببعضها للحتمية وال عالقة هلا 

  .واستحالة بعض املوجودات إىل بعض

هذه خطوة أوىل يف النقد التارخيي مارسها ابن خلدون بطريقة علمية وانطالقا من الواقع يف 
  .ربطه للنتائج باألسباب

ألصل والعقل البشريني ومن هنا بني املاضي واحلاضر ومرده وحدة ا :قانون التشابه -ب 
يرى ابن خلدون وجوه الشبه بني املاضي واحلاضر واملستقبل، هلذا وجب يف اعتقاده عدم االعتماد 

، باملشاهد فاملاضي أشبه باآلن شبه املاء "مقايسة الغائب"يف األخبار على النقل وحده، بل على 
  . 20باملاء

ألوائل بالتاريخ وأمهيته وضرورته للحاضر هذا النص يوضح لنا مدى اهتمام املسلمني ا 
  .واملستقبل
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الغرض منه أن املؤرخ ما يطرأ على اتمع بفعل العوامل املختلفة من : قانون التباين - ج
من الغلط اخلفي يف التاريخ الذهول عن تبدل األحوال يف األمم    : "تبدل، وهكذا يكون

  .21"واألجيال 

على عدم دوام احلال على حاله إذن فاألصل هو التبدل  ويف هذا القانون يؤكد ابن خلدون
وبالتايل أن خيتلف احلاضر عن املاضي واحلاضر عن املستقبل كما يعين صراع األجيال يف اتمع 

خيتلف عما يعيشه األبناء وهذا ما  –كما يقول ماركس - إمنا يعيشه اآلباء من أفكار وبناء فوقي 
ال تلزموا أبنائكم على أن يكونوا صورة طبق :" مقولته املشهورة يؤكد عليه علي ابن أيب طالب يف 

  ".األصل منكم فإم خلقوا لزمان غري زمانكم

هذا القول يؤكد على  ضرورة وجود  تقبل اآلباء لتغيري سلوك أبنائهم ألم خلقوا لزمان 
تصورات واملفاهيم غري زمام وهذا داللة على أن اتمع شهد حركة  يف بنائه الفوقي فتغريت ال

واألحكام حىت تطورت القيم وهذا ما يؤكده أبو حامد الغزايل يف وجوب إعادة النظر فيما نقوم 
به من أفعال سواء تعلق األمر بالعادات أو العبادات حىت نكون مسايرين لروح العصر وهو األمر  

هد اتمع حركية حىت الذي تؤكد عليه فلسفة التاريخ احلديثة من منظور  أمهية وضرورة أن يش
  .نثبت أنه قد تغري إىل األحسن

  :التاريخ عند ابن خلدون -د

مما سبق وبعد استعراضنا لتحديد وضبط ابن خلدون ملفهوم التاريخ وألسس النقد التارخيي 
ومن هذه الزاوية بالذات أعرض ابن خلدون عن التخبط وراء حدود العقل أي يف امليتافيزيقا مثلما 

  عامل ال املعاش وواقعه  وآثر أن يهبط بالنظر العقلي إىل احلدود الزمانية وعامل اإلنسان فعل هيغل، 

 عن كاشفا التارخيي بالنص متسك فقد لذلك اهللا، إال يعلمه ال الغيب أن دام ما الغييب، األلوهية

 فقد بذلك، لهقب  املؤرخون فيها وقع اليت املزالق عن ناهيك املقصودة واملغالطات الكثرية األغاليط
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  حيث اإلسالمي اتمع يف طوره خلدون ابن يعد الذي و "البشري العمران" أمساه جديدا علماء طور

 :األول البعض بعضهما عن مستقلني بعلمني يعرف أصبح  التخصصات ونشوء العلوم تطور ومع
 هلذا التاريخ، فلسفة يف األساسي الشق يعترب الذي "التارخيي النقد" :والثاين ، "االجتماع علم" يسمى

 من  علماء سبقوا الذين واالجتماع، التاريخ  علم يف العرب العلماء أكرب من واحد خلدون ابن يعد

 االجتماعية قوانينه تقتصر ومل  قرون، مخسة عن قيل ال مبا االجتماع علم يف  كونت أوغست :أمثال

 إىل احليز هذا تتجاوز بل موللرة، ستأوغ املستشرق زعم كما وصقلية واألندلس إفريقية مشال على

 والفكر العرب تاريخ يف االجتماع فالسفة طليعة الباب هذا يف فهو والبيئات األقاليم من العديد

 بثالثة فيكو على سابق فهو التاريخ فلسفة عن يقال االجتماع علم عن يقال وما ، عامة اإلنساين

 القديس وال أرسطو وال أفالطون فال :"فروخ مرع الدكتور يقول السياق هذا ويف الزمن، من قرون

  .22"البحث ذلك ومشولية حبثه وعمق رصانته، وعظيم ابتكار حلسن له، أندادا كانوا أوغست

  تيارت بني تنقله أثناء اجلزائر يف املشهورة مقدمته كتب خلدون ابن أن إىل اإلشارة وميكن

 والقاهرة رأسه مسقط وتونس األقصى باملغر عن ناهيك وتلمسان جباية على تردد كما وبسكرة

  .املطاف اية يف مدفنه

                                                
  .283، ص 1971تاريخ العلوم عند العرب، بريوت : عمر فروخ -22
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  :الالتينيني التاريخ فالسفة -ثانيا

  :VICOجيوفاين فيكو -1

  :ومؤلفاته حياته عن نبذة -أ 

 نابويل، يف 1688 جوان 23 يف VICO GIOVANNI PATISTA  باتيستا جيوفاين فيكو ولد

  .NAPOLE نابويل يف 744 جانفي 23 يف وتويف

 أستاذا فاتوال اشتغل اليسوعيني، كلية من أفاد كما منها، فأفاد مكتبة صاحب والده كان

 وجد وقد ،23نابلي يف للخطابة أستاذا عني ،1695 سنة بلدته إىل عاد مث ، األساقفة أخت ألبناء

 بربط اهتم كما ، الكالسيكية  الدراسات إىل فدعا نابلي جامعة على مسيطرة ديكارت فلسفة

 ذلك ومع نابلي، جامعة يف  القانون  أستاذية  كرسي تويل يف يطمع وكان اللغوية، باألحباث نالقانو

  :أمهها مؤلفات عدة له والتاريخ، واللغويات التشريع يف دراسته يتابع أن استطاع فقد

  :أجزاء مخسة من الكتاب ويتألف لألمم، املشتركة الطبيعة يف اجلديد العلم 

  واملبادئ األسس : األول اجلزء*

  الشعرية احلكمة يف :الثاين اجلزء*

  هومريوس حقيقة عن الكشف يف :الثالث اجلزء *

  .األمم تاريخ مسار يف :الرابع اجلزء *

  .احنطاطها بعد األمم انبعاث عند وتكرارها االنقالبات، عودة يف :اخلامس اجلزء *

 ، اإليطايل فيكو إىل اريخالت فلسفة قواعد إرساء يف الفصل يعزون الباحثني من الكثري إن 
 بأن رأى وقد باعتبارها يقينية املعرفة وتأسيس الدكارتية املعرفة طبيعة بانتقاء أسلفت كما الذي

                                                
،     1992، بريوت ، لبنان، 22، 1موسوعة أعالم الفلسفة العرب واألعاجم، دار الكتب العلمية، ط: يت إيل ألفارو -23
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 وهي للتاريخ، صاحلة غري بأا VICO  فيكو يراها ثالثة أسس على يقينه دعائم أرسى قد ديكارت

  :يلي كما

  .الديكاريت الكوجيتو هو وهذا لليقني أول كمبدأ الذايت الوعي إىل االستناد :األول -

  الديكاريت اليقني يف  متضمن وهذا ، التجربة على سابقة معرفة وجود إىل االستناد :الثاين -

  .اهللا بوجود

 الوعي أن علما ،24 للحقيقة كمعايري والتمايز والوضوح البداهة إىل االستناد :الثالث -

 الوعي  ال فالفعل موجود أنا إذا أفكر أنا: كوجيتو يف ردو كما للمعرفة سليما أساسا يشكل ال الذايت

  .التاريخ يف وخاصة العلمية املعرفة تأسيس مبدأ هو

 اهللا، بوجود الديكاريت اليقني تضمنه ما وهذا التجربة، على سابقة أولية معرفة إىل االستناد أما

 اإلهلية بالذات يليق ال اولتط فيه اهللا، وجود على الربهنة من النوع هذا ألن فيكو، لدى مرفوضة

  .للتاريخ بالنسبة مرفوضة التجربة عن السابقة النظرية املعارف أن عن فضال

 الوصول يتم اليت وبني الرياضي، باالستنباط إليها التوصل يتم اليت احلقيقة بني "فيكو" يفرق 

 جاهزة معطيات مع  التعامل يتم الطبيعية الظواهر يف أنه ذلك الطبيعية، العلوم يف كما بالتجربة، إليها

 إن فعل، فيما بالتفكري نقوم مث بالفعل، اإلنسان يقوم التاريخ يف بينما جتهيزها يف لإلنسان دخل ال ،

 خالل ومن اإلنسانية اإلرادة يدرس فاملؤرخ ، التاريخ يف أما ظاهرية حقيقة هي الطبيعة يف احلقيقة

 أمر لغريب إنه :"فيكو يقول السياق هذا ويف ،اإلنسان أفعال وفهم استيعاب يستطيع إنسانيته

 يهملون مث العلم، ذا ذاته اهللا خص وقد اهللا صنع من أا مع الطبيعة بتفسري يهتمون الذين الفالسفة

 الربانية القدرة دالئل عن الفالسفة حبث لقد اإلنسان، صنع من هو الذي االجتماع عامل يف التأمل

 احلياة يف مظاهرها بأحلى تتجليان والعناية القدرة تلك أن وفام الطبيعة مشاهد بني اإلهلية، والعناية

                                                
  .160املوسوعة الفلسفية،  ص : عبد الرمحن بدوي -24



  فالسفة التاریخ قبل ھیغل                                                    :الفصل الثاني

  57

 وقائع خالل من اإلهلية العناية دالئل بإظهار النقص هذا تالف إىل اجلديد العلم يسعى .االجتماعية

  .25..."التارخيية بالوقائع اإلهلية العناية على يربهن ،-مدين الهوت- مبثابة العلم فهذا التاريخ،

 ما يف ال تناقضه على تدل "فيكو"لـ الذكر اآليت النص يف الواردة - مدين الهوت-  عبارة نإ

 الطبيعة، حقيقة يف يبحثون الذين للفالسفة معاتبته يف أيضا ولكن فحسب، الديكاريت الكوجيتو خيص

 أن علما البشري اتمع دراسة على واالنكباب ذلك، ترك على حيثهم فهو اهللا، صنع من هي اليت

 إىل اجتهوا هلذا والطبيعة اإلنسان بني وثيقة عالقة هناك أن أدركوا املسلمني وكذلك اليونان الفالسفة

 ذلك إىل أشار وقد احلضارة صنع يف ودورمها اإلنسان على اجلغرايف واملوقع املناخية، البيئة أثر دراسة

  .أرسطو وقبله خلدون ابن

   :اإلهلية العناية نظرية -ب

 بطل بإظهار الفوضى، وحاالت األزمات يف تتدخل اإلهلية العناية :"بأن "كوفي" يرى كما

 وهو األخري دواءها اإلهلية العناية طبقت يكن مل فإن أرقى، آخر شعب من فبغزو يكن مل فإن

  .26"الفناء

 أنه إال البطل ظهور وبني الكون، تسري اليت اإلهلية العناية بني النص هذا يف "فيكو" يربط

 اخلضوع سيكون الشعب هذا مصري فإن وبالتايل اإلهلية، العناية تدخل عدم إمكانية عن يتحدث

 هذه خالل الغربية املركزية هلا خططت اليت اإلنسانية الظاهرة إىل وصوال منه، أرقى آخر لشعب

 به يقصد ال املادي، الفناء به يقصد ال -والفناء االستعمار ظاهرة وهي أال فيكو فيها عاش اليت الفترة

 يقوم آخر لشعب باخلضوع ،- التاريخ دائرة من اخلروج به يقصد وإمنا والبشر، الشعب موت

 وقع ما وهذا شعبه، استعباد مع مصنوعاته، فضالت لتصريف سوقا وجعله خرياته، وب باحتالله

 على اهلامشية الصراعات وسادت األمة، تفككت عندما "واإلسالمي العريب" العاملني بلدان ألغلبية

                                                
  .155يف فلسفة التاريخ، ص : أمحد حممود صبحي -25
  .155املرجع نفسه، ص  26
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 وذه األجانب وتقريب العلماء استبعاد ومت االجتماعية واإلضرابات الفوضى وعمت الكرسي،

 املفكك، اهلزيل اآلخر باعتبارنا27"نيب بن مالك" يقول كما لالستعمار القابلية إىل وصلنا الكيفية

  . جيده فلم ، وخملّص  منقذ عن حبث الذي

 يف "القادر عبد األمري مثل" اتمع قيادة ، لبطولةا بدور احمللية الكفاءات من الكثري قيام رغم-
  .واملنتقم  القوي الفيت الغريب األنا مواجهة يف اجلزائر

 واملتكون ،1725 عام نشر الذي لألمم، املشتركة الطبيعة يف " اجلديد العلم فيكو مؤلف إن

 كان وإذا ملذهب، ةبلور يكون أن ميكن مما أكثر التاريخ، يف البحث منهج يتضمن أجزاء مخسة من

 منهج  بوضع يف اكتفى قد فيكو فإن الطبيعية العلوم يف للبحث منهجا وضع قد بيكون فرانسيس

  من فيكو إليه أشار ما  فيما إليها نبه اليت األوهام يف السبق لبيكون يكون فقد لذلك ، التاريخ يف مماثل

  :الطبيعية العلوم يف املألوه مماثلة ألوهام عرضه املؤرخني أن اعترب حيث ، أوهام

 إجنازات، من فيها مت ما مبقدار ليست تارخيية فترة كل قيمة إن :والتفخيم التهويل وهم -1

  ).القبيلة وهم ( فيكو دعاه ما وهو التاريخ يف العامل اإلنساين للمسار وإمنا

 رزابا دورا لعبت التارخيية الشخصيات أن مؤرخ يتصور مل : األكادميية الثقافة وهم -2

 التارخيي اد بأن يرى فيكو أن غري وعلم، ثقافة من عليه كانت ملا شعوا مصائر يف وحتكمت

  .بيكون عند الكهف وهم يقابل وهو ، مرتبطني غري الفكرية والثقافة

 أحيانا والعكس الالحقني، من علما أكثر السابقني أن املؤرخ يعتقد حني :االقتراب وهم -3

 أكثر كان عهدا، أقرب التذكر موضوع كان كلما اإلنسان كذاكرة لتاريخا تطور إىل راجع وهذا

  .وضوحا

 ال احلقيقة هذه إن اإلنساين للعقل اإلبداعية للطاقة إنكار ذاا وهي 28:والتأثري التأثر وهم -4
 ،"واملدرسة احمليط اتمع مث "األسرة " الصغري حميطه من يتأثر اإلنسان ألن زعما، اعتبارها ميكن

                                                
  .82عبد الصبور شاهني، دار الفكر ، بريوت، ص  ترمجة. شروط النهضة: مالك بن نيب -27
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 يف التأثري وبالتايل واإلبداع التفكري من درجة إىل تصل أن إىل فشيئا شيئا ومداركه معارفه تتوسعو
  .الغري

  احلضارات، كل على وبالتايل ، اتمعات بقية على يتسحب اموعة أو الفرد عن يقال وما

 جيب اليت روطللش تعرض كما ، قرون بعدة القضية  هذه يف فيكو سبق قد خلدون ابن أن واحلقيقة

 يقع أن ميكن اليت واهلفوات املزالق إىل نبه كما ا، يتصف أن املؤرخ، أو التاريخ يف الباحث على

  .ذكره أسلفت كما فيها،

 واألفكار الرياضي للمنهج انتقاده من انطالقا التاريخ فلسفة منهج فيكو يبين مل :مالحظة

 من كثريا استفاد بل الطبيعية، العلوم يف بيكون منهج ألثر باقتفائه وال ، ديكارت عند ، األولية

  . HOBESهوبز أمثال من االجتماعي العقد نظرية وأصحاب النهضة فالسفة

  :يقول حيث ذلك، على تدل مبالحظات  

  .لذاا احلقيقة أجل من يدرسوه ومل أهوائهم، يشبع مبا املاضي فسروا أم -1

  التالية احلقائق إدراك يف املتمثلة التارخيية للحاسة افتقارهم -2

 ملنهج احلاجة وبالتايل آلخر، عصر من التارخيية اتمعات على يطرأ أن بد ال لذيا التغري - أ

  .الفلسفي التركييب ال التارخيي التكوين

  

  

  

  :فيكو عند للحضارات الدوري التعاقب نظرية - ج

                                                                                                                                                   
  .156يف فلسفة التاريخ، ص : أمحد حممود صبحي -28
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 كعجلة ليس تاريخال مسار وأن مشتركة، خصائص التاريخ لعصور أن فكرة من فيكو ينطلق

 ينقسم وهو ، مستمر تغري يف بل نفسه يعيد ال التاريخ ألن حلزونية حركة ولكنه، ذاا حول تدور

  :أقسام ثالثة إىل

 قوانينها تشرع حكومات ظل يف تعيش األممية، الشعوب كانت حيث :اآلهلة عصر-1

  .اآلالف ملشيئة وفقا أو اآلهلة احلكام إدارة من انطالقا

 من أمسى الناس يعتقدهم حماربني اشداء أبطال احلكم على يسيطر حيث :بطالاأل عصر -2

  .والصليبية الفروسية وازدهرت نشأت العصر هذا ويف البشر،

 امللكيات دور ويتقلص الطبيعة، يف البشر، بتساوي االعتراف حيث :البشر عصر-3

 يف جتتازها ومازالت األدوار هذه الشعوب كل اجتازت حيث الدميقراطية، األنظمة ظهرت املستبدة،
 أخرى، المة أو األمة نفس يف األول الطور بداية يف الثالث الدور اية تصل حيث اليوم، إىل تارخيها

  .29حلزونية دائرة فهي

 التاريخ وقائع ألهم تارخيية لوحة "اجلديد العلم" كتابه من األول جملده يف فيكو قدم وقد -

 أبناء حافظ بينما اجتاهام، اختلفت الطوفان بعد نوح وأبناء التوراة، إىل مستندا العامل، خلق أن منذ

 مزاياهم ففقدوا ، حيوانية حياة وعاشوا األرض يف ويافت حام أبناء تشتت وعادام لغتهم على سام

 ويضيف وحام، يافت نسل من عمالقة إىل سام أبناء من عربانيني إىل البشر انقسم  مث ومن البشرية

 بالعهد تأثر فيكو أن :نالحظ ).الوسطى العصور ( أوروبا مث ، والرومان اليونان تاريخ  إىل فيكو

 الن طويال يستمر لن األبطال عصر أن مؤكدا لليونان تطرق مث األمم بقية على فضلهم حيث القدمي،

 ما عكس طويلة مدة يبقوا أن دون البشري الدور إىل اإلهلي الدور من باالنتقال عجل الفلسفة ظهور

 عن كثريا ابتعدوا قد كانوا البشري للدور وصلوا وعندما البطويل الدور طال حيث للرومان، حدث

  .اإلهلي الدور

                                                
29- T.G.Bergin et M.T jisch : Scienza nouva tramal, by: the new science of giambattista vico. 
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 دورا واجتازوا األوىل بالرببرية شبيهة الرببرية إىل الوسطى لعصور يف األوروبيون عاد مث -

 الذي العصر فهو البشري دورال أما الدين رجال مع وحتالفهم املطلقة، امللكيات بقوة جديدا، إهليا

  .فيكو فيه عاش

   :وتقيم نقد -د 

 ما وهو النقاش تقبل ال أوليات جعلها مسلمة مائة على يزيد ما وضع قد فيكو أن نالحظ

  جانب إىل الواقع واستقراء التجربة من املستقاة خلدون ابن أراء خبالف وهذا املوضوعية، عن يبعده

 اليهود  جلانب كثريا تطرف أنه جند فيكو  بينما عليه السابقني رخنياملؤ ومناهج التارخيي النص نقد

 اهللا شعب اعتربم فقد هلم اإلهلية العناية يفضل وهو وأمميني، عربانيني إىل البشري اجلنس قسم حيث

 تربية األمميني بقية ترىب بينما إنسانية وسلوكام القامة متوسطة أجسامهم كانت لقد  حيث"املختار

  .30 )27 رقم مسلمة(  عمالقة أجسامهم وكانت يةحيوان

 العامل انقسم ولذلك الوثنية الديانات أساس هي بينما الكهانة من العربانيني منع اهللا إن -

  .31)24 رقم مسلمة ( وأممي عرباين:مها قسمني إىل القدمي

 فيكو أراء لجع مما القدمي، العهد من املستقاة املسلمات هذه هي الرئيسية األفكار أن نالحظ*

 القصص من الكثري إىل تعرض الذي خلدون ابن  آراء ذلك من النقيض على العلمية الروح عن بعيدة

 ذلك من عليه تغيريات إليها مضيفا احلياة فوق احلياة ومنهاج التاريخ كسنن الكرمي، القرآن يف الواردة

 إىل هلم، موسى دعوة رفضوا أن بعد سنة أربعني سيناء صحراء يف بالتيه إسرائيل لبين اهللا عقاب مثال

 مع كان الذي اجليل أن إىل خلدون ابن يذهب السياق هذا ويف لفتحها املقدسة لألرض التوجه

 من  والقهر  الذل إىل خضع مث مصر، مدن يف والترف،  احلضر حياة اعتاد قد إسرائيل بين من موسى

 اجليل هذا لفناء كافية مدة وهي سيناء صحراء يف أربعني مدة فرعون شردهم أن وبعد فرعون،

                                                
30- Op-cit  , P 250- 251 
31- Ibid, P 251. 
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 وهذا ، والفاقة وخشونة  العيش شضف من مييزها وما البادية، حياة إال  يعرف مل جديد جيل وظهور

  .والتغلب املطالبة من مكنتهم اليت  العصبية فيهم قوى

 تقييمه أن كما ، العلمية الروح تنقصها  فيكو فلسفة يف الرئيسية األفكار أن القول وجممل*

 حمرف قصص على املعتمدة نظريته أساس من جيعل مما الديين التعصب عليه يطغى القدمية احلضارات

  .لليهود الواضح وحتيزه مقدمته هلشاشة نظرا التارخيي النقد أمام تصمد مل  ،نظريته )القدمي العهد من

   Boussouet Jaques: بوسوية -2

  :نبذة عن حياته -أ

 1704أفريل  12م، وتويف يف 1627سبتمرب  27سية يف جاك بنني ولد يف دجيون الفرن
، قد داعت شهرته يف باريس كواعظ 32بباريس، درس مبسقط رأسه الالهوت والقانون يف متز

ديين مؤكدا على سلطة الكنيسة ودورها الضروري حلماية األنا األورويب الذي كان يتعرض 
 discoursم، يعترب كتابه 1652م هلجومات دفاعية من طرف العثمانيني، وقدر مسي قسيسا عا

sur l’histoire universelle  جيدر يف هذا  1681مقال يف التاريخ العاملي، الذي صدر سنة
جاء " الكتاب ذوي االجتاه العلماين من اخلطر القادم من الشرق، لذلك فقد اتسمت كتاباته بـ

  .33"الشرقيون فاحتلوا وقتلوا 

د فرضوا ديانتهم ، يقصد بذلك دولة اخلالفة العثمانية وبعد فترة يردد نفس الكلمات، وق 
اليت كانت يف موقع املدافع عن حواضر األندلس الذين كانوا  يفرون جبنودهم خوفا من مصاحل 
التفتيش وما تصدره من أحكام بالشنق واحلرق  ضد كل من تشم منه رائحة اإلسالم أو العروبة، 

لمي األندلس وقربص إىل سواحل مشال إفريقيا، وهذا ومل يكتف املسيحيون بذلك بل الحقوا مس
وبعده كتب أصدرها بعد الكتاب " بوسوية" ما جعل العالقة العثمانية تقف موقف  املدافع إال أن 

                                                
32-  Dictionnaire des auteurs , T1, P 385. 
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األساسي الذي عد به فيلسوف التاريخ وخاصة كتابه رسالة يف معرفة اهللا ومعرفة ذاته، السياسة 
  .رق الكنائس الربوتيستانتيةمستخلص من الكتاب املقدس، التاريخ ف

لكن اجتاهه مل يكن جديدا بل امتداد ملا ذهب إليه القديس أوغسطني، ولقد استولت  
عليها فكرة اخلطيئة حىت يف تربير أحداث التاريخ وألنه يريد أن يقول لألنا الغريب املسيحي إنك 

ر وتركت هلم بيت ابتعدت عن تعاليم املسيح، لذلك فقد خسرت احلروب الصليبية عند اآلخ
املقدس، ومنذ ذلك احلني واآلخر الشرقي املسلم التركي ينتصر على األوروبيني من موقعه إىل 

اليت فتحها السلطان ) القسطنطينية( أخرى وقد استوىل حىت على عاصمة املسيحيني الشرقية 
قد طردوا  ، وبعدها بفترة وجيزة كان املسلمون اإلسبان 1453سنة " حممد الفاتح"العثماين 

م، هذه املسألة مل يتعرض هلا بوسوية باعتباره ميثل األنا 1492املسلمني من األندلس وذلك 
األورويب املتعجرف األناين النرجسي ألنه يركز فقط على احلمالت اليت قام ا العثمانيني ضد 

  .األوربيني  وهي حفالت دفاعية 

ربية والديانة املسيحية واخلطر الومهي لقد ركن بوسوية إذن يف مؤلفاته على األمم األو 
  !.الذي حيدق ا أو مصدره الشرق

  : تقسيمه للتاريخ -ب

لقد قسم التاريخ إىل أحقاب على أساس ديين مستمد من الكتاب املقدس، ومن هنا فإن 
  :وكما وردت يف الكتاب املقدس–أهم أحداث التاريخ 

  . قبل امليالد 404هبوط آدم عام  - 

  .قبل امليالد 2348عام  طوفان نوح -

  .قبل امليالد 1921دعوة إبراهيم  -

  قبل امليالد 1491نزول شريعة موسى  - 
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  :مث ظهور السيد املسيح، أما أهم الوقائع بعد ظهور املسيحية فهما اثنان  -

  .م 312اعتناق اإلمرباطور قسطنطني املسيحية عام  -

  .34م800تتويج شارملان إمرباطور على الرومان   -

مما سبق تبني أن املادة التارخيية لبوسويه مستخلصة من الكتاب املقدس وليس من وثائق  
التاريخ ومستنداته والتاريخ عنده حتكم شعوبه قوانني وضعية قبل شريعة موسى، مث قانون مساوي 

  .منذ موسى وإىل أن متت النعمة اإلهلية باملسيح

صلى اهللا عليه -ه مل يتعرض ملولد حممد نالحظ أن بوسويه وكنتيجة نستخلصها مما سبق أن
  .وال هلجرته وال لدعوته اليت تعترب امتداد لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السالم -سلم

فيما بعد ، نالحظ أن هيغل قد تأثر كثريا مبثل هؤالء الفالسفة الذين قد جتاهلوا بصفة 
ث عن جميء الرسول امسه أمحد كلية ما ورد يف كتبهم املقدسة سواء منها العهد القدمي أو احلدي

  .كما ورد يف القرآن الكرمي

فهو يعترب الدين هو الظاهرة اجلديرة بالتسجيل بني مجيع مظاهر احلضارة، ذلك أنه  :إذن
التراث الروحي للشعوب وألنه احلقيقة اخلالدة على مر الزمان، غري أن بوسويه مل يضع يف عني 

سيحيني ألن أديان احلضارات القدمية ليست سوى احنرافات، االعتبار غري تاريخ العربانيني، أو امل
  .أما اإلسالم فهو يتجاله متاما، علما أن بوسويه يف تفسري للتاريخ يربط الكنيسة والعناية اإلهلية 

ويف هذا السياق يؤكد أن التاريخ يهدف إىل إعالء كلمة اهللا واليت يقصد ا سلطة  
العناية اإلهلية عند رجال الدين املسيحيني مل تتجاوز إطار  الكنيسة وهكذا يتضح لنا أن مفهوم

العقيدة املسيحية بل ضيقوا يف مفهومها وقيدوها بسلطات الكنيسة الكاثوليكية مقللني من شأن 
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احلضارات القدمية والعريقة مثل الصينية واهلندية والبابلية واآلشورية واملصرية ناهيك عن العربية 
  .لسمعية اليت عملوا بكل ما أوتوا من قوة احلط والتقليل من شأااإلسالمية والديانة ا

 :Montesquieuمونتيسيكو  -3

  :نبذة عن حياته -أ

،أهم 1755م بشمال فرنسا ومات يف 1689يناير 12ولد البارون شارل دميونتيسيكيو يف 
ني الشرق وهو عبارة عن دراسة تارخيية مقارنة ب 1750الذي صدر عام ) روح القوانني ( كتب 

والغرب بني األنا األورويب اآلخر الشرقي، وقد عرض فيه العوامل اليت حتدد نظام احلكم يف جمتمع 
ما، ومث أنظمة احلكم إىل استبدادية، وأرسطوقراطية، ودميقراطية مستعمال املنهج التارخيي واملنهج 

تقوم عليه احلكومات املقارن إن أعمال مونتيسيكو تنطوي على انتقادات إصالحية الدعة، ملا 
تتألف أخالق معظم البطانات يف كل زمان ومكان، من الطموح :" املستبدة ويف هذا السياق يقول

يف  كنف البطانة، والصنعة املستمرة وراء الكربياء والرغبة يف الثراء دون عناء والتملق واخليانة 
والفزع إن كان األمري فاضال، واخلداع واملؤامرات والتخلي عن الوعود وازداد واجبات املواطن، 
إن من املزعج حقا أن أكثر ...ومتىن أن يكون ضعيفا مع االستهزاء الدائم من الفضيلة ومعتنقيها

  .35أكابر الدولة فاقدو األمانة بينما أصاغرها هم أصحاب الصالح

  : بنية الدولة وحركية التاريخ -ب

هكذا هاجم النظام االستبدادي املفتقر للشرق واألخالق احلسنة والعادات كبنية أساسية 
للمجتمع ، فخلص إىل حتديد قوانني الدولة وأشكال احلكومات والعوامل اليت هلا أثر يف حتديد 
مسار التاريخ وقد أوىل احلرية أمهية قصوى ومقت االستبداد ، فحكم االستبداد يعين استئثار فرد 

قاليد احلكم، وحتريكه حسب أهوائه ورغباته، واملستبد مستعد ألن يهوي بسيفه، ويزيح عن مب
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طريقه كل من خالفه وبالتايل يدخل يف بطش اخلوف واهللع ففي نفوس أبناء الرعية مما يلجم 
  . أفواههم  ويترك هلم مرتبة احليوانات اليت تساق كالقطعان

كومات وإىل التدابري العسكرية والتفريق بينها لقد تعرض مونتيسيكو إىل وصف أشكال احل
وبني أمور اجلباية واهتم بعالج األمور االقتصادية والدينية، وخمتلف األعراف ملختلف الشعوب، 
ويؤكد أنه يف وضعه للقوانني مل يكن يبحث عن حقيقة القوانني بقدر اهتمامها بروحها، إنه حاول 

إن القانون يعين العالقات :" ألشياء إىل القوانني حيث قالان خيضع العالقات بني األفراد وبني ا
  .36...."الضرورية الناشئة عن طبيعة األحداث 

وما يفهم من العالقات أي الروابط املنطقية واألسباب اليت شكلت العقل أو الفهم "
  .37"التارخيي كثري من احلقائق مل تعرف إال بعد استعراض السلسلة اليت تربطها مع غريها

كد مونتيسكو على أمهية الربط التارخيي واملنطقي للحوادث حىت تتمكن من ربط يؤ
  .األسباب باملسببات

إن القانون هو املوجب البشري الذي يسيطر على أمم األرض مجيعا، حبيث ال ينبغي -
للقوانني السياسية واملدنية يف كل أمة من األمم، أن تطبق غري األحوال اخلاصة ذا املوجب 

  .ي هلذا البلد وتكون متكيفة مع اإلقليم البارد أو احلار أو املعتدلالبشر

وبطبيعة األرض وموقعها واتساعها حبيث جيب أن تتناسب مع درجة احلرية اليت ميكن أن -
  .38"يبحثها النظام، وكذلك ديانة املواطنني وعادام وعواطفهم وجتارم وعادام وصناعتهم

كثري من املؤرخني املسلمني كانوا قد تطرقوا إىل دور املناخ، أو هنا إىل أن ال جيب التنبيه- 
الطبيعة واملناخ واملوقع اجلغرايف وضرورة أخذه بعني االعتبار يف قيامهم أو تكوين احلضارات، 

                                                
  .44املرجع السابق،ص  -36
  .62دار النهضة  ص فالسفة غريوا العامل،د أرسطو ميكيافيلي ومونتيسكيو،: خالد شهاب -37
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 الذي" ابن مسكويه"ملاضية الواقعة كاملسعودي واملقدسي وخاصة وحىت يف مقارنة األحداث ا
  .يربط التاريخ بالسياسة

  :الروح األخالقية والتاريخ - ج

وتتحكم هذه الروح يف خمتلف العالقات اليت ميكن أن تكون القوانني مع خمتلف 
املوجودات،  فكما تشكل الربودة حافزا للنشاط فإن احلرارة تولد النعاس واخلمول وذه الكيفية 

مل الثقافية إذا أخضعنا مدى تطور أو نكوس احلضارة إىل العوامل اجلغرافية تأثرت العوا
واالجتماعية، فإن معىن ذلك أن االنعكاس سيكون مهما أو خطريا على سكان إقليمني جغرافيني 

  .خمتلفني من حيث الربودة واحلرارة

نالحظ أن مونتيسكيو مل يتطرق إىل فكرة الروح املتدفقة واملساعدة على التحضر إىل وهو  
عربية، عندما كان دينها األوثان، وعلى النقيض الدين، وقد لعب دورا أساسيا يف تأخر اجلزيرة ال

من ذلك عندما أصبح دينها اإلسالم، وهنا ميكن الفرق بني مؤرخي اإلسالم وفالسفة التاريخ 
املسلمني الذي يقومون برحالت ميدانية، ملختلف األقاليم، وذلك للتأكد من مدى مطابقة النص 

سفة التاريخ املسيحيني الذين يكتبون على اآلخر التارخيي للواقع، خبالف املؤرخني الغربيني وفال
  .ويصدرون أحكاما خرافية هكذا

لذي يشعر باألمان املطلق الذي إن مونتيسكيو يؤكد على أمهية احلرية السياسية للمواطن ا
بأنه آمن من مجيع اجلهات، وهنا األمان حتققه احلكومة عن طريق محاية املواطن من أي  يتحتم

لتايل فإن احلكومة القائمة على مبدأ عطل السلطات  حتمي حرية وحقوق ، وبا39مواطن آخر
  .املواطن

من املؤكد أن احلياة السياسية اليت عاشها مونتيسكيو يف فرنسا إبان حكم امللك : مالحظة 
اليت كانت تقول على ضرورة قمع احلريات، " ريتشاليو"موريس الرابع عشر، واملتأثرة بفلسفة 
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عارضة من أجل التمكني للحكم، وقد تأثرت هذه احلالة تأثريا كبريا على نفسية والتضييق على امل
مونتسيكيو وهذا ما جعله يعجب أميا إعجاب بنظام احلكم امللكي يف إجنلترا، معتربا إياه املثل 
األعلى، واحلكم الراشد، بعيدا عن أجواء الباستيل، والتسلط والرشوة، كما أعجبه كذلك املناخ 

لنشاط البشري والذي كان من بني العوامل اهلامة اليت دفعت بعجلة الثورة الصناعية يف املالئم ل
اجنلترا للتقدم إىل األمام ورغم تعرض نظرية مونتيسكو إىل الكثري من االنتقادات خاصة يف جانب  
املناخ، من طرف نظرية مونتيسكيو إىل الكثري من االنتقادات، خاصة يف جانب املناخ من طرف 

  .تبقى أعماله رائدة يف جمال النظريات السياسية وتشريع الدساتري Voltaireلتار  فو

  :Voltaireفولتري  -4

  :نبذة عن حياته -أ

 1778ماي  30يف باريس وتويف ا يف  1694نوفمرب  21يف  Voltaireولد فولتري 
ري فهو لقب أما اسم فولت françois marie arouetوامسه احلقيقي هو فرانسوا ماري أرويت 

وهو أديب وفيلسوف فرنسي، تكاد جتمع البحوث الغربية أنه أول من استعمل  .40مستعار
يف القرن الثامن عشر ببحث نشره سنة  Philosophie de l’histoire، "فلسفة التاريخ"مصطلح 
 Moeurset essai sur l’esprit"مقاله يف أخالق األمم وروحها"، مث وضعه مقدمة لكتابه 1756

des nations .  

غري أن هذا البحث مل يكن منظما وال دقيقا حبيث ال حيدد من خالله معىن املصطلح  
وحيث قصد به جمرد تأمل عقلي يف التاريخ البشري متأثرا بالرتعة العقالنية السائدة خالل القرن 

وصال ، سبق وتعرضت إىل أن ابن خلدون مارس النقد التارخيي  مستخدما العقل مت 41الثامن عشر
كمحصلة  لعصر األنوار حيث ساد العلم والفلسفة وسقطت " فولتر"إىل وضع قوانني وبالتايل فإن 

                                                
40- Dictionnaire des auteurs, t 4, P 647. 
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اخلرافة والدين املزيف وبدأت تسمية مواطن حتل حمل الرعية، واملناداة حبياة امللك حتل حملها حييا 
القانون الوطن، وبدأت حقوق املواطن تتحدد وسلطات العسكر ورجال األمن تنحصر يف إطار 

لو سئلت أي هؤالء أعظم، االسكندر أن قيصر أم تيمور لنك أم :" عندئذ قال كلمته املشهورة، 
إن هذه املقولة . 42"كارمويل ألجبت إن استحقاق  العظمة يرجع إىل نيوتن، فهو أعظمهم مجيعا 

سة التاريخ لبنة تعرب عن العقلية السائدة أثناء األنوار واليت أولت أمهية قصوى لإلنسان معتربة درا
أساسية لفهم وتفعيل احلاضر فضال عما حتققه دراسة التاريخ دراسة نقدية متمعنة يف إصدار 
األحكام املتحررة من سلطة الكنيسة ورجال الدين الذين كثريا ما تسلطوا وأصدروا أحكاما جائرة 

ت أوروبا فترة حىت يف حق العلماء واملبدعني معتربين إياهم ملحدين، وقد سادت هذه الظلما
طويلة من الزمن، لذلك فقد ظهرت مقاييس جديدة وخاصة يف الدراسات الفلسفية والتارخيية ومل 
يعد تقدم اتمع يقاس بعدد احلروب اليت خاضها وسري امللوك بقدر ما أصبح يقاس بنشاط اتمع 

  .43يف ميادين العلم والتقنية والثقافة

  :موقفه من املؤرخني -ب

فولتري إن نقد املؤرخني السابقني عليه والذين قد اهتموا باحلروب واملعاهدات وقد اجته  
بعد قراءيت لوصف ما بني ثالثة آالف وأربعة آالف معركة ومئات من :" حيث يقول يف هذا املعىن

املعاهدات مل أجد نفسي أكثر حكمة من ذي قبل، حيث مل أتعرف إال على حجر وحوادث ال 
مة تكتسب من العلم بسيادة حاكم طاغية لشعب بربري ال هم له إال أن تستحق العناء وأي حك

  !يغزو  ويدمر؟

إن فولتري من خالل املقولة السابقة يشري إىل بعض امللكيات املطلقة يف أوروبا وكذلك إىل  
  .اآلخر املهزوم يف الشرق ألن فترته شهدت حروبا ضارية يف الشرق األقصى

                                                
  .83فلسفة التاريخ ، ص: أمحد حممود صبحي 42- 
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التاريخ حيب أن يتسع ملا هو أهم من ذلك ويتبع سري العقل إن مجال :" مث يستطرد قائال 
البشري يف الفلسفة والبالغة يف الشعر والنقد يف التصوير والبحث يف املوسيقى والرسم وحىت يف 
تطور النسيج، من املفروض أن يتبع املؤرخ حىت أدق الصناعات مثل صناعة الساعات وكل ما له 

ن املعارف اجلزئية عن احلياة اخلاصة للملوك واألمراء وحوادث صلة بالشعب،إا أجدر اهتماما م
  .البالط

إن اخلرب احلقيقي جيب أن يسلط لإلنسانية وليس يف قوادها ولكن يف علمائها وفالسفتها  
وشعرائها ألن هؤالء هم القواد اخللفيون يف املخابر واملدارس واجلامعات، يكونون اإلنسان 

مرة كل عدة قرون، "فإن عاملا مثل نيوتن ال يكاد جيود الزمان مبثله وينريون له الدرب، وهلذا 
  .44"يكون هو العظيم حقا

أما هؤالء الساسة والقواد فال يكاد خيلو منهم زمان بل ليسوا يف احلقيقة سوى استمرار 
لغريهم، ومن مث وجب علينا أن حنين رؤوسنا إجالال لذلك الذي فسر الكون ال إال أولئك الذين 

  .هونهيشو

حسب فولتري هو ما يسجل عن احلضارات أا املعربة عن املستوى  -التاريخ -إذن  
  ...العقلي لإلنسان وإجنازاته

عقب الكشوف العلمية واملنهج ) عصر األنوار(إن هذه النظرية تعبري عن روح التنوير  
عته بالتقدم وجبدوى للقرن السابع عشر، واليت عمقت النظرة التفاؤلية لإلنسان الغريب وعمقت قنا

  .النقد التارخيي واالستعالء على املاضي خبطى واثقة حنو التطور وحنو كل ما هو أفضل وأمسى

  :شىت ميادين احلياة) التطورية ( لقد صبغت هذه النظرة  

  .علم األحياء، االجتماع، النفس :يف العلم -1
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ع الروح املطلق عند هيغل فلسفة التاريخ حيث تصل ذروا املتعالية م: يف الفلسفة  -2
  .وعند ماركس وعلم اليوتيبيا أو الفردوس

أصبح علم التاريخ هو منبع استلهام العرب وتفادي أخطاء املاضي على : يف السياسة -3
أساسه ينظر للسياسة، حيث توجهت األنظمة شيئا فشيئا حنو الدميقراطية خاصة بعد اإلصالحات 

نسية وراحت األفكار املتفائلة حول مصري اإلنسان حيث يقول الدينية اليت أعقبتها الثورة الفر
  .45"سيشهد املستقبل منوا ال حد له لسيطرة اإلنسان على الطبيعة وتسخريها لصاحله:" رامبه

وهكذا أصبحت احلياة يف باريس ولندن وروما، أفضل عند فولتري وأتباعه من الفردوس 
  !.األخروي

وجهت حنوه األنظار فلسفة القرن السابع عشر وفلسفة  االهتمام بالتأريخ للحضارات اليت 
التاريخ على وجه اخلصوص، وبالتايل ضرورة أن تشمل هذه العملية كل أبناء اجلنس البشري عرب 

من حيث أنه مل يشمل مجيع ) مقال يف التاريخ العاملي( العصور السابقة لذلك انتقد كتاب بوسويه 
  .الشعوب

يخ القدمي الوسيط ألوروبا بغية الوقوف على هفوات املاضي اهتم فولتري بدراسة التار 
  : لتفاديها مستقبال، واعترب أن أزهى فترات التاريخ األورويب 

  اليوناين القدمي  -

  الدولة الرومانية يف فترة ازدهارها -

عصر النهضة ، وعصر التنوير الذي يعتربه أهم املراحل على اإلطالق نظرا لسيادة العقل  -
  .اد الغيبيات واجلهلواستبع

  :موقفه من الكتاب املقدس - ج
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كما انتقد فولتري قصص العهد القدمي والتأريخ املسند إليه من القديس أوغسطني وحىت  
فيكو ألا جتاهلت حضارات شعوب الشرق العريقة ويف املقابل أعطت أمهيته مبالغة للعربانيني  

أنه  - من حيث عالقتها باليهود الذين يرىكما لو كانت حضارات الشرق ال تساوي شيئا إال 
أما يف احلضارة والتاريخ فليسوا سوى طائفة من الشاميني  -رمبا كان هلم مكان يف الالهوت

) أماسيس(الرحل، الذين عاشوا مشتتني يف الصحراء بني مصر وسورية حيث يذكر التاريخ أن 
) تيودورس(باجلذام  ويذكر  وهو أحد ملوك مصر الفرعونية قد طرد من بالده قبيلة أصيبت

أثناء غيابه  -الصقلّي أنه حني خاض ملك مصر غمار احلرب يف أرض احلبشة هامجت مصر 
) أماسيس(مجاعة من قطاع الطرق يفترض أن تكون هي تلك القبيلة املطرودة فألقى عليها  -عنها

صيد السمان هؤالء القبض وقطع أنوفهم وآذام  ونفاهم إىل صحراء سيناء حيث صنعوا شبابيك ل
  .46هم أجداد اليهود

إم شعب لئيم منحرف جاهل، وعاطل عن كل إبداع فكري حيث كان اليهود "... 
يزدرون أكثر األمم حضارة، وإم أحقر شعوب األرض، قطّاع طرق ممقوتون مهجيون، منحطون 

ساء واألطفال يف نشوة يف الفقر وقحون يف الغىن، إذا كتب هلم الظفر فتكوا باملغلوبني وبطشوا بالن
جنونية، وإن كتبت عليهم اهلزمية جتدهم يف مذلة مشينة ومهانة مزرية فهل مشل اهللا بعنايته هذا 

أو ليكون خملص اجلنس ! الشعب الوضيع كما تقول التوراة لكي يكون شعب اهللا املختار ؟
  .47!البشري ؟

  :دور العقل البشري يف حركية التاريخ -د

 القول بالعناية اإلهلية يف تسيري التاريخ وينتقده مرجحا أن يكون ومن مث يفحص فولتري
العقل حمرك التاريخ، وحمقق التقدم الذي هو انتصار لقوى النور على مزالق الظالم والرشد على 

                                                
  .185يف فلسفة التاريخ، ص : أمحد حممود صبحي - 46
  .185املرجع السابق ، ص  - 47
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اجلهل لذلك فإن القرن الثامن عشر هو أزهى وأرقى العصور البشرية لسيادة العقل واملنهج وما 
غري أن التقدم قد ال يكون متصال، إذ قد حتدث " يف العلوم الطبيعية  انعكس منها على تقدم

املفاجآت وإذا كان العقل كفيل بعالج اآلفات اليت يتعرض هلا اإلنسان كاخلرافة واجلهالة فإن 
  ...الدواء الذي يشفي املرضى قد يهلك مريضا، كذلك تكون أخطاء التاريخ وانتكاساته

من مث ترتد احلضارة ومع ذلك ميكن التفاؤل بصدد إمكان قد تثور األحقاد أو التعصب و
  .48"العقل إحراز التقدم يف العلوم واالكتشافات

إذن لقد ناصر فولتري ديدرو، وآخرين من فالسفة التنوير يف فرنسا حيث نادى بالعقل على 
ا  أقر البعض الدين وانتقدوا حتالف الكنيسة والدولة حماولني إظهار التعارض بني العقل والدين بينم

  .بدينهم من حيث اإلميان والقلب ال الفكر والعمل

  :John Jack Rausseau) 1779-1712:(جان جاك روسو -5

  :نبذة عن حياته -أ

اليت كانت وال تزال أساس احلياة املدنية حيث  49أحد واضعي نظرية العقد االجتماعي 
دعوة صرحية حلرية اإلنسان يف منطلق قوله تتبلور اإلرادة العامة للشعب يف اختيار احلكام لقد جاء ب

بالطبع الطيب واخلير لإلنسان الذي يعترب قادرا على صنع تارخيه الذي جيب أن ينطلق قبل كل 
شيء من إقامة املساواة االجتماعية حيث تتم سيادة الشعب على تقرير مصريه وعلى احلكام أن 

  .50يلتزموا بإرادته ومصلحته

  :أهم مراحل التاريخ -ب

  :حسب روسو البشرية مرت مبراحل متعاقبة 

                                                
  .185املرجع نفسه، ص - 48

49  Rousseau, du contrat social livre 1, Id, champs flamation , Paris, 1922, p64. 
  .144التاريخ وكيف يفسرونه، ص : ديقري قري قريالبان و - 50
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  . احلالة الطبيعية -1

  . احلالة اهلمجية -2

اليت رغم عيوا فإا مرحلة سيادة القوانني والدساتري اليت جيب : احلالة االجتماعية -3
احترامها ألا تعرب عن الروح االجتماعية ممثلة يف التربية واألخالق والتقاليد وهي الدعامة 

نظرات يف احلكومة البولونية ( اسية للكيان السياسي ألية أمة وقد وضح هذه النظرة يف كتابه األس
، حيث أعلن فيه عن حقوق اإلنسان وأن السيادة لألمة ال لألفراد من خالل )1722لعام 

القانون، وأن القانون جيب أن يكون تعبري عن اإلرادة العامة، وهو نداء صريح لقيام الدول 
طية، وتعترب نداءاته من أهم الدعائم وأسباب قيام الثورة الفرنسية وهو من  أبرز منظري الدميقرا

  .وصاغة دساتريها



  فالسفة التاریخ قبل ھیغل                                                    :الفصل الثاني

  75

  :دور العلوم يف نكوص األخالق - ج

هل أدى تقدم العلوم والفنون إىل فساد األخالق " إن أهم حبث شغل فكر روسو أطروحته 
  .51"أو إىل إصالحها

ا وفنوننا تتقدم حنو الكمال كانت أخالقنا تفسد بقدر ما كانت علومن:"حيث أجاب  
  .52"ونفوسنا تتعفن إال أن نفس الشيء حدث يف كل األزمنة ويف كل األمكنة

أن العلم والفن ذا دور سليب يف التطور البشري الذي وإن تومهنا يف : يقرر روسو إذن 
ن روسو يرى أن األساس يف الوهلة األوىل أنه حيقق االزدهار املادي فإنه يف احلقيقة غري ذلك أل

التقدم ليس اجلانب املادي احلضاري بقدر ما هو اجلانب الثقايف ومن مثة يقرر أن العلوم والفنون 
التقدم التقين فإن ذلك لن يورث اإلنسان سوى : وجهها املادي هي سبب فساد األخالق وإذا كان

  .ي منبع الفضيلة واألمانة والصفاءتفكريا وسلوكات وروحا منافية لطبيعته البسيطة الطيبة اليت ه

إن الفنون والعلوم أحد نتائج احلياة االجتماعية، هذه احلياة اليت دعت ضرورة االجتماع 
  .إىل قيامها

أهم ما كتب يف التربية النفسية للطفل يف ) التربية( أو ) إميل(تعد رواية روسو الفلسفية  
تطوع ميول الطفل الطبيعية بل جيب أن  التربية جيب أال تكبح أو"عصره حيث ذهب إىل أن 

تشجعها حىت تنمو وتزدهر، كما أن التعليم ال جيب أن يأيت من الكتب واإلرشادات اللفظية، بل 
من األمثلة واخلربة واملباشرة بالناس وباألشياء واألسرة ال املدرسة هي امليدان احلقيقي للتعليم، 

قوبات، وال ينبغي أن يكون مسألة عقائد ومعتقدات  احلب  التعاطف ال القواعد والع: وأدواته هي

                                                
51- Rousseau : Du contrat social, opcit,  P 65. 
52 -  Ibid, P 66. 
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العقوبات وال ينبغي أن يكون مسألة عقائد ومعتقدات ونصوص وشكليات وإمنا  هو أن يتغلغل يف 
  .53القلب الشعور  باهليبة والعبادة، ذلك الشعور الذي يوحي باهللا الذي هو وراء عقولنا

نة تنطلق منها عملية اإلصالح  ويف ركز روسو على التربية كركيزة أساسية ولب: إذن
الوقت نفسه تعد نظرية يف التربية مزجيا متناغما بني انتقاد لواقع كان يراه فاسدا ونظرية نفسية 
على منهج املذاهب الوضعية من جهة وآفاق متعالية ورومانسية تعمقت بدعوته إىل الرجوع إىل 

، وهي رسالة مبثابة "االقتصاد السياسي: "ة هياحلياة الطبيعية احلرة، اخلرية، كما كتب روسو رسال
، "العقد االجتماعي"مشروع لدساتري الدولة لتحقيق السعادة والسالم غري أن األهم منها كتابه 

  ).مبادئ القانون السياسي(الذي يلحقه بـ 

وهو ليس أقل قيمة من مبادئ لوك أو روح قوانني مونتيسكيو يف تقريره املبادئ احلرية  
يولد اإلنسان حرا ولكنه مكبل باألغالل يف كل مكان فكيف حدث هذا :" اة حيث يقولواملساو
  54!!"التغيري؟

  :أمهية احلالة الطبيعية -د

إن اإلنسان يف حالته الطبيعية حر، وهو يعشق احلياة الفردية منبع احلرية، غري أن احلياة 
لكفل ) عقد وقوانني( ضعاالجتماعية هي اليت أخضعته للضرورة وقيدت حرياته حيث اقتضت و

  .السلم والتنظيم وعدم التصادم

رغم أن فلسفة روسو قد يراها البعض فلسفة متفائلة تقنن لعهد جديد ،فإن الغوص يف  
خيبة أمل روسو يف احلياة االجتماعية اليت كبلت  -وال ريب- أعماقها والتوصل إىل روحها يلمس 

  .حرية اإلنسان بالقوانني

                                                
  .93فالسفة غريوا العامل،ص : خالد شهاب -53

  .111املرجع نفسه، ص  - 54
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، إىل انتقاد االستبداد واحلكم -"لوك"على غرار -من أنه كان يهدف  كما أنه على الرغم 
املطلق واملناداة حبكم دميقراطي ممثال يف الربملان، فقد فهمه البعض على أن نداءه ال خيتلف من 

وتأييد احلكم املطلق، لكن باستبداد مجاعة بدل الفرد، كما أن ) تنني هوبز(حيث النتائج عن  
عاكسا لفولتري ومونيتسكيو  خاصة يف نقطة القول بأن التقدم وليد املعرفة روسو سلك طريقا م

اليت تنازل عنها " احلرية" كما اعترب أن احلياة االجتماعية واملدنية ضريبتها الغالية هي ...  والعلم،
فاحلرية مفروضة على الشخص الذي " الفرد كلها أو عن جزء منها الستتباب النظام والسالم 

  .55"ه اتمع منط حياة العبيديفرض علي

  : Antoine de Condorcet)1794-1743(كوندرسيه  -6

  :نبذة عن حياته -أ

 56maequis de marie antoine deاملاركيز ماري جان أنطوان دي كوندرسيه

condorcet )1769كان عضوا  يف األكادميية الفرنسية منذ عام ) كان صديقا لفولتري وتارجو.  

بدراسة التاريخ املاضي  يف حماولة لرسم مسار التطور من احلاضر حنو  اهتم كوندرسيه 
  .املستقبل فيما قدمه من حماولة لرسم لوحة تارخيية لتقدم العقل البشري

  :أهم مراحل التاريخ -ب

التنظيمي األول لإلنسان كان يف شكل العشائر كإطار اجتماعي : املرحلة األوىل -1
برية  يتعاون األفراد يف الدفاع عنها، يتوىل تسيري شؤوا كبري وسياسي، حيث العشرية عائلة ك

  .أفرادها، برزت بدايات التطبيب بالسحر وببعض األعشاب الطبيعية

                                                
  .111املرجع السابق، ص   - 55

56 Dictionnaire des auteurs,  opcit, p470. 
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نظرا لزيادة عدد البشر وعوامل كالقحط استأنس اإلنسان : عصر األقوام الرعاة -2 
يج وطرق املقايضة وعرف احليوانات لتحسني طرق معيشته واليت كانت مصدرا لقيام حرف كالنس

  .اإلنسان الشعور الديين

حيث تكون النظام اإلقطاعي من نبالء يرثون ورقيق : عصر الزراعة واختراع الكتابة -3
مرتبطون باألرض، ونظرا حلاجة املزارعني لتصريف منتجام نشأت املدن وظهر علم احلساب 

  .وبدايات اهلندسة

متثل هذه املرحلة اخلطوات األوىل يف  :تقسيم العلوم املرحلة الرابعة  من التدوين إىل -4
تقدم الفكر البشري، تلقى اليونان تراثا واسعا وفنونا عديدة ومعارف ومعتقدات من الشرق، وألن 
اليونان ليس به كهان حيتكرون العلم كما يف الشرق نشأ الفكر حرا نشأت الرياضيات على يد 

نهم أساؤوا حني مل يأخذوا بالتجربة وحىت حني حاول فيتاغورس، واآللية عند  دميقريطس لك
سقراط إنزال الفلسفة من السماء إىل األرض أعادها أفالطون إىل السماء،  وعلى الرغم من هذه 

  .املؤاخذة يعزى هلذا العصر بإسهامات جوهرية

تبدأ من أرسطو الذي صنف : عصر تقدم العلوم منذ تقسيمها : املرحلة اخلامسة -5
  .وطبق املنهج الفلسفي على اخلطابة والشعر وحتررت يف هذه الفترة الرياضيات والطبالعلوم 

ومل يقدموا .. وعند خضوع اليونان للرومان ورث الرومان عن اليونان الفن واألدب 
  .57سوى التشريع ومعبد البانثون الذي هيأ األذهان لعبادة التوحيد

وتدهور العلوم والفلسفة   ومل تكن  ةريوقد صاحب انتشار الدين اجلديد ضعف اإلمرباطو 
وسائل انتشار الثقافة مستمرة فكان صدور أمر من اإلمرباطورية كفيال بإغالق املدارس الفلسفية، 

  .ومن مثة اية الفلسفة اليونانية

                                                
57  opcit, p 471. 
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من احنطاط العلوم إىل بعثها، حيث دمرت غزوات الربابرة حضارة : املرحلة السادسة -6
  .طبقة الكهان على الفكر فانتشرت اخلرافات الرومان تلتها سيطرة

أما يف الشرق فقد محل املسلمون تراث اليونان وتقدمت بعض العلوم وكان ذلك كافيا  
  .لتنبيه أوروبا من غفلتها وإن مل مينع ذلك من عودة املسلمني إىل غفوم

ل هذه ويعزو التقدم خال: من بعث العلوم إىل اختراع الطباعة: املرحلة السابعة -7
  :املرحلة إىل عوامل 

  . النفور من تسلط الكنيسة - أ

  .حترر بعض املدن - ب 

  .احلروب الصليبية فرضه احتكاك الغرب باحلضارة الشرقية وعلومها - ج 

نشأة اجلامعات اليت أصبحت مراكز الفكر وبدايات لتخلص الفكر من اخلرافة وبداية  - د 
  .االختراعات

راع الطباعة حىت طرح نري السلطات التقليدية ميز هذه املرحلة من اخت: املرحلة الثامنة -8
اإلصالح الديين الذي بدأ مع مارتن لوتر، مث ظهور تقييد سلطة امللك، إىل جانب ظهور مناهج 
العلوم اليت أسهمت يف حترير الفكر من اخلرافات غري أن إشراف الكنيسة على التربية املدرسية 

  .عطل حترير الفكر

يؤكد كوندرسيه كما أكد من قبله : ظهور بيكون وجليلو وديكارت: التاسعة املرحلة-9
مؤرخي الفلسفة الغربية وفالسفة التأريخ واحلضارة أن الفلسفة اليونانية تكتسي مكانة خاصة 

، ويذهب كغريه 58" فتحت له عبقريتها أبواب احلقيقة كلها" وفكر اليونان فكر رائد بالنسبة للعامل
تقدميني بأن الفكر اليوناين أول لبنة تؤسس ملسار التاريخ والتطور وأن اإلنسان من الفالسفة ال

                                                
  .18، ص 1997املركزية الغربية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب،  :إبراهيم عبد اهللا - 58
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اليوناين أول إنسان على وجه املعمورة نطق، إذا اعتربنا  أن الكالم حركة ظاهرية لعملية خفية هي 
ا التفكري، فاليوناين أول إنسان متيز عن باقي املخلوقات بإنسانيته ويوضح الفرق بينه وبينها، فإذ

اعتربنا أن الفلسفة كما حدد معناها سقراط وسيلة يستطيع ا اإلنسان استخدام عقله على حنو 
  .صحيح فإن الشرق هراء والتأريخ يبدأ من اليونان

  :فالسفة التاريخ اجلرمان -ثالثا

  Emmanuel kant):1804-1724(كانط إمانويل  -1

، اهتمت 180459فيفري 12، وتويف يف 1724أفريل  22ولد يف  :نبذة عن حياته -أ
منذ نعومة أظافره وكانط مؤسس الرتعة األملانية بسط " شولتر"والدته بتربيته وقدمته إىل الواعظ 

، اعتمد كانط النقد يف املعرفة كوسيلة للوصول إىل نتائج مرضية من )شلنج(و) فختة(أعمال 
تلك االنتقادات من خالل حتديده للمجال اإلبستمولوجي فكانت أفكاره السياسية خالصة ل

  :وجهتني أساسيتني

  . ثقته يف العقل البشري كمنبع لإلرادة والتطور -1

النوع البشري جمبول وفق هدف غائي جمهول سطرته العناية لإلهلية، ومن مثة فحرية  - 2 
اإلرادة عند الفرد حتددها قوانني طبيعية عامة، لذلك كان موضوع التاريخ هو سرد هذه الظواهر 

  .فهم الغاية اإلهلية املوجهة ألفعال البشر وحماولة

                                                
  .317ص  1977، تاريخ الفلسفة  الغربية، ترمجة فتحي الشنيطي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : برتراند راسل - 59
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  :حركة التاريخ بني العناية اإلهلية وأفعال البشر -ب

تبدو األفعال اإلنسانية مستندة إىل حرية اإلرادة، وهذا يعين أا ال ختضع لقوانني " 
هم كقوانني الطبيعة، حقيقة أن حرية اإلرادة ال تعين أن الناس يسلكون مسلك احليوانات ولكن

أيضا ال يتصرفون بإحكام، وال تصدر أفعاهلم دائما عن تعقل واتزان حىت الفالسفة الذين يعتقد 
أم حكماء ليسوا من احلكمة حبيث خيططون حليام اخلاصة على حنو يتفق مع القيم اليت يبشرون 

احلماقة  ا، ولكن إذا مل تكن لألفعال اإلنسانية مربرات معقولة فاحلروب مثال تبدو من نسيج
هذه هي غاية . وصادرة عن شهوة التدمري، فهل هناك من هدف كامن وراء ما يبدو وكأنه فوضى

حني " كبلر" الكشف عن االطراد والنظام الذين يكمنان وراء ما يبدو فوضى متاما كعمل : التأريخ
  .60"فوضىكشف عن القوانني الدقيقة اليت حتكم مسار النجوم اليت تبدو للمشاهد العادي كأا 

إذن يعتمد كانط يف قوله بالغائية اإلهلية اليت حتكم أفعال البشر وتأثريهم يف التاريخ من  
  . خالل االستعدادات الغريزية لإلنسان وأمهها العقل واألهواء املختلفة كالصراع وحب التملك

ة التغري مث أن هذه  الغائية مرجوة من النوع ال الفرد ذلك أن حياة األفراد قصرية وعملي -
  .تكون سريعة

رغم أن كانط يقر باالستعدادات الطبيعية فهو يقول بتجاوز اإلنسان لنطاق اآللية  -
  .احليوانية ألن اإلنسان خيتص بالعقل الذي يوفر له حرية اإلرادة والفعل 

ال  أخالقية  وعملية تتناقض مع  -ظاهريا-إن الغرائز العدوانية اليت فطر عليها اإلنسان تبدو
حلياة االجتماعية، غري أا يف حقيقة األمر على النقيض من ذلك متاما، ألا جزء من النظام اإلهلي ا

بفضل هذه الروح العدائية من اإلنسان ألخيه انتقلت " ...الذي يتحكم يف سري التاريخ، فـ

                                                
60  -  E. Kant : Leçons de métaphysique présentation traduction et notes par Monique Castillo 

préface de Michel Meyer, Paris, librairie générale française, coll le livre de poche, 1993   
P 244. 
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د والتراخي إن الطبيعة تريد من اإلنسان أن خيرج من الركو...اإلنسانية من البداوة إىل احلضارة ،
  .61...."إىل العمل والكفاح

كما يرى كانط ضرورة أن توضع القوانني لتنظيم احلياة االجتماعية والسياسية  من أجل  
  .محاية احلريات الفردية

كما ان احلروب والثورات قانون خفي، وأن املصاحل املتعارضة يف العالقات الدولية هي  
روب، وأن عدم التماسك الداخلي للدول جيعلها تشهد السبب يف السعي إىل التسلح والتأهب للح

  .ثورات داخلية

  :ضرورة السالم العاملي حلركة التاريخ - ج

  VOLKER BUNDكانط من األوائل الداعني إىل السالم العاملي، هو واضع مصطلح 
ة على اإلنسان أن يؤمن بوجود غايته يف طبيع:" أنه 1795) السالم الدائم( الذي جاء يف كتابه 

  . 62.."الشر ككل

إنه حىت لو توصلت اإلنسانية إىل سالم دائم فإنه سالم لن خيلو من وجود أخطار وإال "
مخدت قوى اإلنسانية إذ ال بد من مبدأ الفعل ورد  الفعل املتبادلني ، وستظل اإلنسانية تتحمل يف 

  .63"سبيل ذلك أقصى الشرور

لتاريخ، فإن استعرضنا مساره مبتدئني تبدو هذه الغائية يف طبيعة البشر يف جمرى ا"...
بتاريخ اليونان القدمي باعتباره نقطة البدء يف احلضارة األوروبية وتابعنا سريه يف نظام الدولة لدى 
الرومان مث سقوطها على يد القبائل الرببرية، مث تابعنا السري حىت عصرنا احلاضر وما أسهمت به 

ميكن أن يستخلص يف هذا العرض السريع دليال على ما الشعوب األخرى يف  مسار التاريخ ،فإنه 

                                                
  .10، ص 2000مشروع السالم الدائم، ترمجة  عثمان أمني، اهليئة املصرية العامة، : إميانويل كانط - 61
  .10املرجع نفسه، ص  - 62
  .10املرجع نفسه، ص  - 63
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يبدو مضطربا يف أحوال اإلنسان، ومن مثة ميكننا التبنؤ السياسي مبستقبل التغريات يف  نظم الدول 
وتصور حال النوع اإلنساين يف املستقبل البعيد،  وهذا يدل على عمل الطبيعة أو باألحرى العناية 

جالل اخلالق وحكمته يف مملكة الطبيعة غري العاقلة مث نيأس من العثور  اإلهلية وإال فما قيمة إطراء
الالهوت " كما خيلص كانط إىل أن   64!على غاية كاملة وحكمة بالغة يف تاريخ النوع اإلنساين 

، إذ حث كانط 65"الوحيد املمكن للعقل هو املؤسس على قوانني أخالقية أو يسعى لالهتداء ا
نقد العقل " نقد العقل العقلي الذي اتبعه بـ: العملي للعقل دفعه إىل وضع على ضرورة االستغالل

أن القانون األخالقي يتطلب العدالة أي : وحجته األخالقية يقيمتها على قاعدة 1786العملي 
السعادة املتناسبة مع الفضيلة، وأن العناية اإلهلية هي الكفيلة بأن حتقق ذلك إن احلرية هي األساس 

  .ل السلوكات الفاضلةالذي يكف

  : الواجب األخالقي والصعود احلضاري -د

قد منحت هذا املؤلف أمهية تارخيية ) 1785ميتافيزيقا األخالق (إن الروح العالية لـ 
قصوى ذلك أن كانط ال يعبأ مبذهب املنفعة العامة الذي ساد القرن السابع عشر وحىت القرن 

لذي يرى ضرورة أن تكون لألخالق مبتغا إنسانيا لذاا الثامن عشر عند االجتاه التجرييب وهو ا
ودون أن جتعل لألخالق أغراضا خارجها، إن مجيع التصورات األخالقية تستمد أصلها بصفة قبلية 
: من العقل وأن القيمة األخالقية تتحدد فقط عندما يكون الدافع الكامن وراء الفعل األخالقي هو

  .اإلرادة والقانون اإلحساس بالواجب النابع من حرية

إن أفكار كانط يف السياسة وحول فلسفة التاريخ أفكار مبعثرة يف  أغلب مؤلفاته حيث  -
فكرة التاريخ العام على أساس خطة ( ،)1786فروض عن بداية تاريخ اإلنسانية سنة (جندها يف 

ن كانط قد وجند أ). 1795مشروع للسالم الدائم (، )1790نقد ملكة احلكم (، )سياسية عاملية

                                                
  .203يف فلسفة التاريخ، ص  : أمحد حممود صبحي - 64

65  -  E. Kant : Critique de la raison pratique in œuvres philosophiques des prolégomènes aux 
écrits de 1791, Paris Gallimard la pléiade, 1985, PP 610-643. 
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فروض عن بداية تاريخ " لني حدة موقفه من احلرب، فبعد أن كانت مرنة وصفها يف كتابه 
ال مبعىن احلرب احلاضرة أو ... أكرب شر يصيب الشعوب املتمدنة: " بأا 1786" اإلنسانية 

  .66..."املاضية بل مبعىن دوام االستعداد للحرب القادمة

أن سلما طويلة األمد قد تولد مع روح التكسب " نقد ملكة احلكم" بينما يرى يف 
  . 67"والتجارة، نوعا من األنانية العامة الغليظة 

كما أن عيش اإلنسان جنبا إىل جنب مع أناس آخرين بسالم  ليس أمرا فطريا بقدر ما هو 
 جيب أن يكون دستور املدنية يف كل" نتاج التحضر واملدينة ألن السالم مكفول بالقانون كما أنه 

  .68"دولة دستورا مجهوريا

السالم "إن نشاط ذهن كانط ورجاحة آرائه هو ما مييز مؤلفاته يف الشيخوخة على رأسها 
وهي الرسالة اليت جعلته منبوذا يف وطنه، كما أن دعوته لتحرير العقل واألنا قد استغلت " الدائم

ي إىل ضرورة االلتزام من بعد إىل أقصى احلدود ويف االجتاه الذي مل يكن لريضاه وهو الداع
  .بالواجب 

  ):Herder Johan Gottfried) :1744-1803هردر يوهان قرتفرايد  -2

  :نبذة عن حياته -أ

م، نشأ يف أسرة تدين باملذهب  1803ديسمرب  18وتويف يف  1744أوت  25ولد يف  
 idées sur la philosophie de"أفكار عن فلسفة التاريخ اإلنساين"التقَوي، يعترب مؤلفه 

l'humanité  1774عام " فلسفة أخرى للتاريخ"، وكتابه 1884، الصادر عام .  

  :غائية التاريخ -ب

                                                
  .203التاريخ، ص يف فلسفة : أمحد حممود صبحي - 66
  .203املرجع نفسه، ص  - 67
  .35مشروع السالم الدائم،ص : كانط - 68
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حيث قال بوجود مسار وغائية يف التاريخ الذي اعتربه  ذلك " هردر "من أهم ما جيعل 
اليت ، وهو زحف له أسسه العلمية والطبيعية املتمثلة أساسا يف حرية االختبار 69الزحف إىل األمام

يقوم عليها تطور العملية عرب الزمان ، وهي نظرة ساير فيها هردر فالسفة عصر التنوير، غري أن 
يرى أن هردر قد عارض ذلك التيار الذي افترض وحدة الطبيعة البشرية يف كل زمان " وولش"

نقد التيار الذي جعل " هردر"ومكان وأقام قيما مطلقة، وفرضها على عصور التاريخ، وأن 
قد دعا إىل " هردر"نسان جزءا من الطبيعة وأخضعه ملنهج العلوم الطبيعية يف دراسة تارخيية، وأن اإل

  .الذي اعتربه  جوهر مسار التاريخ) التغري(ضرورة إدخال عامل 

قام هردر بانتقاد بعض آراء كانط رغم أنه اقتفى أثره يف ابتعاده عن الرتعة العلمية كمنهج 
أنه ال تتساوى يف التاريخ حلظتان كما ال يتساوى لدى :" هو القائليف دراسة سري التاريخ و

، فال تتشابه لدى أمة واحدة حلظتان، وال تتشابه تبعا ملنطق التغري أمتان، واملؤرخ الذي "الصويف
يالحظ التشابه الظاهر ويغفل التباين إمنا يسيء فهم أسس التاريخ، حيث أن مهمة املؤرخ ليس 

ة بقدر ما ينحصر دوره يف البحث عن خصوصيته احلقبة  أو احلضارة من إصدار أحكام تقييمي
خالل خصوصية العوامل والظروف أو خصوصية شخصية الشعب وقيمه إنه ليس من شأن املؤرخ 
النظر إىل املاضي بعني احلاضر ومعايريه ذلك أن اإلنسانية ليست شكال وال طابعا وال منطا واحدا، 

خاصة ال تتكرر والفرق واضح بأمثلة من التاريخ حيث االختالف  فلكل عصر طابع مييزه وروح
بارز بني إجراء مقارنة للحضارة املصرية والصينية أو مها معا أو اليونانية و الرومانية، وليس معىن 

وال جتاوز معطيات الزمان واملكان،  - قيد الدراسة-ذلك ضرورة أن يتعاطف املؤرخ مع العصر 
  .ليس شكسبري هو سوفوكليس والميلتون هو هومريوسوإصدار أحكام مطلقة، ف

وكلما اختلفت عقلية اإلنسان اختلفت آثاره احلضارية وهذا تدليل آخر على أن التغري ال 
  .التشابه هو منطق التاريخ واحلضارات

                                                
  .30-29يف فلسفة التاريخ، ص : أمحد حممود صبحي - 69
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  :موقفه من مؤرخي عصره - ج

دم خالل لقد اعترب مؤرخو عصر التنوير التاريخ يف تدهور خالل العصر الوسيط ويف تق" 
القرنني السابع عشر والثامن عشر، متجاهلني الدميومة واالتصال بني أجزاء التاريخ بينما العصر 
الوسيط حلقة اتصال بني املاضي واحلاضر، وليس كما يرى فولتري خرافة وجهال وغيبيات، وليس 

لطبيعة ألنه التقدم الذي تدعيه مؤرخو عصر التنوير لعصرهم يف جمرد انتصار لإلنسان على قوى ا
إذا كانت هذه متثل جانب العقل فاإلنسان ليس جمرد عقل وكما ال تفهم شخصية اإلنسان إال يف 
ضوء هذه اجلوانب كلها كذلك الروح املتميزة لالمة يف عصر معني ال تفهم إال يف ضوء مكوناا 

عال وتشكلها يف مجيعا، وليست هذه جمرد أفعال خارجية وإمنا طبيعية باطنية تكمن خلف هذه األف
، وال يتسىن التعرف على روح األمة ...صور خمتلفة من سياسة واقتصاد وفلسفة وفن وأدب ودين

وشخصيتها مبنهج العلوم الطبيعية ألن هذا ال يكشف إال عما هو ظاهري وخارجي، أما املاضي 
اخلية لإلنسان التارخيي فهو واقع روحي وال ميكن التعرف على روح إال بالروح، أي أن الروح الد

هي اليت ميكن أن تكشف روح العصر، ومن مت ال بد للمؤرخ كي يتعرف على شخصية األمة أن 
يتفاعل معها وأن يستشعر يف ذاته تراثها، وال يتسىن فهم ذلك من خالل الكليات اردة كما هو 

  .70احلال يف العلوم الطبيعية

قامها هردر لفهم التاريخ واهتمامه إن الدعوة اليت أ :دور الروح يف حركية التاريخ -د
بروح احلضارات وخصوصيات األمم والشعوب قد عمل ا األملان حقا وقربت بينهم فأصبحوا 

قومي فكان من نتائجها حتقيق  يتعاملون على أم أبناء أمة واحدة ملا حتمله أفكار هردر من تأثري
  .71حدة األملانيةالو

                                                
  .30يف فلسفة التاريخ، ص : أمحد حممود صبحي - 70

71 J.Herber : idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité, tra-par Edger Quinet, T1, 
F.G, Levraut, paris, 1827.p07 
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عنها هردر باعتبارها الفهم هي نوع من الشعور اليت تكلم " الروح"ذلك أنه ما دام 
باالنتماء، ذلك الشعور الذي ون يف سبيله مظاهر التفرقة إذا كان اهلدف احلقيقي والسامي هو 

  ".القومية األملانية"

أي روح املؤرخ هي الكفيلة بتأمل الوقائع والتوغل يف أعماقها واستكشاف " الروح"إن -
ين الذي حدث على هذا الشكل ومل حيدث على هذا املنوال، ذلك أسباب وخفايا الفعل اإلنسا

لن يتكرر حدوثه بنفس الصبغة، وهو ما  -مهما تشابه- الفعل الذي حيدث مرة واحدة ولن يتكرر 
خيتلف متاما عما حيدث يف الظواهر الطبيعية الساكنة اليت ميكن أن توضع هلا القوانني وبالتايل تدرس 

  .رما يتكرر وقوعه باستمرا

أن اجلماعة كالكائن العضوي الذي ينمو ويتحول يف النهاية إىل كلٍ " هردر"كما يرى  
: حىت أعظم من أجزائه الفردية، وهو ميتلك روحا فريدة متثلت على أفضل وجه يف العناصر التالية

  .72.."الدين اللغة، األدب

لقد وزعت :" مليللشعوب مبسامهتها يف إقامة حضارات التاريخ العا" هردر"لقد اعترف  
الطبيعة هباا بطرق خمتلفة تبعا للجو والثقافة فلنبتهج ألن الزمان أب كل شيء وقد وهب من آن 

  .73آلخر هبات من كنوزه الوفرية وبني يف تؤده البشرية بكل مكوناا املختلفة

وعليه فإن مضمون نظرية هردر قد كن له صداه الواسع سواء يف حتقيق مجع مشل األمة 
انية أو عند املفكر الالحقني فيما بعد الذين تبنوا روح أفكاره إىل أقصى ذروا كما هو احلال األمل

عند هيغل فأوجدت نظريته  عصبية وحبا فائضا للوطن واألمة والذي جعل الشعور بالتفوق 
ة والتميز عن األمم األخرى يعمي بصرية هيغل فال يكاد يفقه مفهوما غري التطور والتقدم أو حضار

 .أو قومية وتارخيا غري الدولة األملانية اية مطاف املطلق
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من املعروف والتقليدي أن دراسة التراجم تعد أحد املفاتيح اهلامة لفهم وتقييم أعمـال أي  
شخصية، ويف أي ميدان كانت، غري أن هذه األمهية تزداد لتصبح أمرا ملحا عند أي دارس لفكر 
هيغل ينشد الدقة والنفاذ إىل األعماق، حيث جيد نفسه أمام عبقرية فريدة لشخصية منطية تـدعوه  

تثري يف نفسه حوافز البحث وفضول التنقيب عن اخلصوصيات اليت شكلت شخصيته على هـذا  و
يف صقل وبلورة فكـر    -ولو بقدر يسري  -النحو، وعن األحداث والظروف اخلفية اليت سامهت 

أعتقد أنـين يف  : " أهم قمم البحث عن احلقيقة يف العصر احلديث، ممن ناشدو املطلق حيث يقول 

"للمطلق ) السرية الذاتية ( كفيلسوف خلصت، بل وعربت عن جمرى تطوري 
1

.  

  :مولده ونشأته -أوال

" ابرهارد شتراس مبدينة شتوجتارت ولـد   53يف رقم  1770أغسطس عام  27يف يوم 
جورج فلهلم فردرك هيغل من أب يدعى لودفيج هيغل، يعمل يف بالط دوقية فورمتربج بفاريـا،  

الذي يقع جنوب أملانيا ميتاز أهلـه برقـة املـزاج    )  Swabia(  كموظف بسيط يف املالية إقليم
إضـافة إىل  . إخل... وشاعرية الروح، ويكفي دليال على ذلك أنه موطن شيلر وهولدرلني وشلنج 

فالسفة والهوتيني كثريين، وقد احتفظ هيغل بلهجة هذا اإلقليم حىت عندما كان حياضر يف جامعة 
  .برلني

قبل التحاقـه باملدرسـة ماتـت ومل     ةا فروم قامت بتعليمه الالتينيماريا ماجدلين: أمه هي
، تاركة وراءها جورج لودفيج كان ضابطا يف اجليش، 1781يتجاوز احلادية عشر من عمره سنة 

شارك يف محلة نابليون على روسيا ومات شابا، وهيغل وأخته كريستيانا وكانا شديدا االرتبـاط  
حني يتكلم عن أفكاره حول األخالق ويشـري دائمـا إىل    ببعضهما البعض ويظهر ذلك بوضوح

معربا يف الوقت نفسه على أن أهم درس استخلصه ) أنتيجونا للشاعر اليوناين سوفكليس (مسرحية 
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من تلك املسرحية هو حب األخت ألخيها الذي يعتربه أرقى أنواع احلب يف إشـارة إىل أمهيـة   
  ).لروح يف ظاهريات ا( العالقة اليت ربطته بأخته 

قواعد اللغـة الالتينيـة    - من أمه اليت كانت على قدر كبري من الثقافة -ذكرت أنه تعلم 

وكان ذلك قبل سن اخلامسة، مث تعلم اليونانية عندما  دخل املدرسة الالتينية، وبعد إتقانه هلـاتني  
يف معهـد  (ن يقضى اللغتني األداة اليت يسرت له الغوص يف كنوز الفلسفة اليونانية  وأدبياا، فكا

أغلب وقته يطالع وهو ما عمق معلوماته حول اليونان فكان كثري اإلعجاب بتـارخيهم   ) توبنجن
مقارنا إياهـا بديانـة   ) حياة يسوع (و ) وضعية الديانة املسيحية ( وحكمائهم لدرجة أنه هاجم 
وفيها كل شيء، ... ينيةاألعياد الشعبية عند اليونان كلها أعياد د: " اليونان األقدمني حيث كانت 

أما معظم أعياد العامـة  . -مقدس عند بعض اآلهلة م يعتقدون أنهأل –حىت اإلفراط يف الشراب 
، وعلـى  ...فإن الفرد يتقدم للمشاركة يف القربان املقدس يف ثياب احلداد ذليال مكسور اخلـاطر 

"اهية األلوانالنقيض من ذلك كان اإلغريق يصنعون أكاليل الزهور ويرتدون مالبس ز
2

.  

بالطبع مل يسمع إنسان قط أن سقراط ألقى : "كما فضل سقراط على يسوع يف املعامالت 
. كان يرحب ببقية الناس كأصدقائه سواء بسواء...عظاته من على منصة اخلطابة أومن فوق جبل

فلم يكن رئيسا عليهم، يستمدون منه احلكمة كما يستمد أعضاء اجلسد مـن الـرأس عصـارة    
بل كان كل تلميذ من تالميذه ... ومل يفكر أن ينظم مجاعة يكون له حرس شرف عليها... ياةاحل

ومل حياول قط أن يضايق أحدا وأن يفاخر مبا له من أمهيـة أو أن يسـتخدم   ... هو نفسه أستاذا

!..."عبارات رنانة غامضة من ذلك النوع الذي ال يؤثر إال يف اجلهالء والسذج
3

.  

= النـوس  (ثالية احلكماء اليونان قبل سقراط ونظرية املثل ألفالطـون و لقد متثل هيغل مي
مث بأعمـال غوتـة   )  1712/1778( عند األفالطونية اجلديدة ومزجها بأفكار روسو ) العقل
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وشعر بفجوة عميقة بني الدين والعقل إال أنه مل )... 1759/1805(وشلر ) 1749/1832(
ربية اإلسالمية، وهو حىت مل يكلف نفسه عناء اإلطـالع  يأخذ مبوقف هذا األخري يف احلضارة الع

على بعض كنوزها وراح ينغمس يف خمتلف فنون األدب والشعر اإلغريقي الذي اعتـربه املـالذ   
)  1770/1843هولدرلني إبن قـس  (كان . والعالج خاصة وأن أعز أصدقائه يف سنه املبكرة

مرحلة الشباب حيث أقاما يف غرفة واحدة يف  الذي كان يقامسه أغلب آرائه يف بداية حياته وحىت
يف معهد الالهوت الربوتستاين حيث أرادت لـه أسـرته أن   ) توبنجن(مرحلة الدراسة الثانوية يف 

ذهب األصدقاء وغرسوا شجرة احلرية باندالع الثـورة   1791ويف ربيع ) رسوليا (يصبح راعيا 
ند أسرة جوتنار حبث هليغل عن عمل مدرسا خصوصيا ع 1796الفرنسية وعندما عمل هولدرلني 

غري أن هيغـل مل  . بسويسرا  ليكونا قريبني من بعضهما) برين(يف مدينة ) قوقل(مماثل لدى عائلة 
يكن مرتاحا مع هذه األسرة، ألنه كان يترك وحيدا، فاندفع للبحث عن السـلوى يف أحضـان   

ث مسح له فريـديريك شـتيجر   الطبيعة املنعزلة حينا وبني صفحات الكتب يف أغلب األحيان،حي
كمـا  ) مونتسكيو( و) إدوارد جيبون( باستخدام مكتبته، اليت كانت ثرية مبختلف املؤلفات، فقرأ 

الـدين يف حـدود   : " واصل قراءة اآلداب الكالسيكية القدمية، كما قرأ لكانط ما كان قد كتبه 
 1793من معهد تـوبنجن  حيث صدر هذا الكتاب يف نفس السنة اليت خترج فيها هيغل " العقل 

وهو الكتاب الذي أحدث ضجة كربى يف أملانيا حيث أضطر بعد ذلك كانط االعتذار إىل السلطة 

..."بعدم العودة إىل الكتابة يف مسائل الدين"الرمسية والتعهد لفريديريك وليم 
4

.  

ـ    ( د وإذا كان اهتمام هيغل بالسياسة أيام اجلامعة مسألة نظرية فإن إقامتـه يف بـرن وعن
قد أصبح أمرا واقعيا معاشا ألن حاكم هذه املدينـة السويسـرية   ) األسرة اليت كان يعمل عندها 

كانت تربطه صيالت وطيدة باألسرة اليت كان يعمل عندها هيغل األمر الذي فتح عينيه ) أوليجار(
وسبية إن مجيع الدسائس وحماباة األقارب واحملس: " على مساوئ السياسة فكتب إىل شلنج يقول 
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اليت حتدث يف بالط األمراء يف أملانيا، ليست شيئا أمام ما حيدث هنا مما ال أستطيع أن أصفه لـك،  
والبد ملن يريـد  . فاألب يسند املنصب البنه أو إىل زوج ابنته الذي استطاع أن حيقق أفضل زواج

عندما يـتم   أن يعرف هذا الدستور األرستقراطي أن يقضى هنا شتاء كهذا قبل فترة عيد الفصح

..."جتديد الس
5

.  

) 1773/1754(فقد كان هيغل وكذلك هولدرلني صديقني لفريديريك شـلنج  : إذن 
أغسـطس   30غل أشد ولعا بفكر ومثابرة شلنج حيث كتب لـه يف  يمنذ بداية حياما وكان ه

وحول إمكـان وجـود    1794) األقوال الفلسفية يف أقدم العوامل ( تزامنا مع إصداره  1794
( و) رسائل  فلسفية حول الدوغماتقية والنقدية(إضافة إىل  1795شكل للفلسفة بصفة عامة سنة 

ال تتوقع مين شرحا على كتابك، فلسـت سـوى   :  " قائال ). عن الذات بوصفها مبدأ للفلسفة 

"لكن عملي ال يستحق أن أحتدث عنه... فأنا أحاول أن أدرس فخته . تلميذك
6

.  

ني وهيغل صديقني محيمني جلوته ولعل الرسالة اليت كتبها إليـه  كما كان كل من هولدرل
لقد تلقت طبيعيت الداخلية غذاءها " توضح بعضا من اإلعجاب الكبري هليغل به  1825هيغل سنة 

عنـدما أفحـص   .. وقوا منك لتقاوم التجريد ولينطلق جمراها يف صورتك وكأا منارة توجهها
كل شيء، ويف هذه املسرية تغزل فيها نسيجك، إنين  أحـب  مسرية تطوري الروحي فإنين أجدك 

"أن أطلق على نفسي اسم واحد من تالمذتك
7

.  

: زرع هيغل إىل جانـب جمموعـة مـن أصـدقائه     1791يف صباح أحد من ربيع سنة 
خارج مدينة توبنجن ابتهاجا بإعالن الثـورة الفرنسـية   " شجرة احلرية"هولدرلني، شلنج، وشيلر 
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عام لكل  البشر و هذا املبدأ الذي البد أن يقلب تعاليم املسيحية من أجل القضاء   كمبدأ) احلرية(
  .على عبودية اإلنسان لإلنسان وهكذا حققت الفلسفة األملانية وبالتحديد ثالثية النقد مع كانط

  . 1781ـ نقد العقل اخلالص 1

  . 1786ـ نقد العقل العملي  2

  . 1790ـ نقد ملكه احلكم  3

الثورة الفرنسية يف بلورا للقوانني هو من أهم أهداف الدولة األملانية إىل جانب ما حققته 
فنحن " فكرة العلم بوصفه نسقا " سوى  -كما قال  -نتائج ثورة كانط يف الفلسفة حيث مل تعد 

كما يف املنطق إحساسا بالكلية واالكتمال غري أنـه يف العلـم    -نستطيع أن ننجز يف امليثافيزيقا 

فإن هذه الكلية البد أن تظل ومهية خرافية؟ - اقعوالو
8

.  

وهكذا بعد تأكيد كانط بأن احلقيقة أمر ميكن بلوغه من جهة، وبني نظرتـه يف املعرفـة   
وشـلنج  ) 1794علم املعرفة ( حاول كل من فخته . القائمة على التفرقة بني الذات واملوضوع

) إنقسامات بني العقل واإلميان(  كتاباته ومن ورائهما هيغل معاجلة الشرخ الذي أحدثه كانط يف
  ) .بني الكنيسة والدولة، بني املتناهي والالمتناهي

حيث يؤكد فيها أن ) 1795حياة يسوع عام (وكانت كنتيجة لذلك ظهور حبث هيغل  
افعل فقط طبقا "حياته مل تشتمل على أي خوارق تذكر بل جاءت ترمجة فكرته كقاعدة سياسية 

"هلا يف الوقت نفسه أن تصبح قانونا عاما لقاعدة  تريد 
9

وهي البداية مع هيغل إلعادة األمور إىل . 
روح الديانة املسـيحية  " 1799نصاا وإرجاع العامل إىل وحدته من جديد، كما كتب حبثا عام 

أن هيغل عاكس بعض العالمات اليت ميكن االعتمـاد  ) وولش(ويف هذا السياق يرى " ومصريها 
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ملدى تأثره بكانط، وذلك يف بسط املراحل املكونة للتقدم التارخيي حنـو احلريـة،   عليها كحجج 
باإلضافة إىل فكرة التاريخ العاملي مبعىن أن تأمل تاريخ شعب أو قومية ال يكفي وحده للخـروج  

بتصور عام يطبق كقانون على باقي القوميات
10

.  

  : أن يصرح أال ومهاإذن ميكن القول بأن هيغل أخذ عن كانط جانبني مهمني دون 

اجلانب املعنوي له، من عقل وأخالق وفطرة التدين كما أخـذ عنـه   : صميم اإلنسان -
القول العالقات االجتماعية اليت تربط بني األفراد وتوجه مهمة التاريخ الفلسفي حـىت يظهـر يف   

ر كـذلك  وذلك منذ أقدم العصور وحىت عصر هيغل غري أن املؤكد أن هيغل تـأث ) الدولة(تنظيم 
بكانط يف فكرة احلرية وجتلياا يف التاريخ، ففي حماضراته يف فلسفة التاريخ يقـارن بـني تطـور    
الطبيعة وتقدم اإلنسان كتجسيد لتطور الروح كما مزج بني هذا املركب وفكرة الشـقاء عنـد    

اء، وهذا الذين اعتربا أن بلوغ السعادة البد وأن مير بالشق Goetheوغوته  Holderlinهولدرلني 
تأثرا بالفلسفة اليونانية اليت تركز على أن اإلجياب أساسه السلب وهو ما يتجلى يف صراع العبـد  

  ...والسيد ويف صراع األضداد يف منهج هيغل

كان هيغل يتحدث عن نفسه، وعن أقرب أصدقائه شيلر وهولدرلني أما خارج هذا فلـم  
ؤكد بتشجيع من هولدرلني بقد أخذ هيغل يكن يذكر الشخصيات اليت أثرت يف توجيهه، لكن امل

Hegel  يدرس مؤلفاتKant  دراسة جادة كما اشترى مؤلفات فختة ودرس بعمق تلك املؤلفات
مما ساعده على تطوير حبوثه وتطوير آرائه كما أدى إىل اضطراب مواقفه حد التناقض يف بعـض  

  .األحيان

ين ولبعض املستشرقني الغربيني الـذين  والغريب يف األمر أن هيغل كان معاصرا لغوته األملا
أنصفوا اآلخر واهتموا بتراث الشرق بصفة عامة العريب اإلسالمي ودرسوه مبوضوعية غري أن هيغل 
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مل يتطرق إليه، وإن فعل فلم يتعدى ذكر املساوئ متعمدا جتاهل إجيابياته مثلما فعل مـع الـدين،   
  . درسها، وسوف نوضح ذلك الحقاحيث أنه مل يذكر مرتبة اإلسالم بني الديانات اليت

ـ ( فأخذ ما ورثه عن والـده   1799ظل هيغل يف فرانكفورت حىت وفاة والده   ةثالمثائ
فراسله هيغل وشـرح لـه    1798يف هذه األثناء كان شلنج أستاذا جبامعة يينا ومنذ عام ). جنيه

ب جوته وشيلر طموحه يف احلصول على منصب للتدريس يف اجلامعة خاصة إذا كان ذلك إىل جان
وأعـاد   1801وقد التحق ذه اجلامعة فعال يف عام ...والشعراء الرومنتيكيني... وفخته وشلنج،

: ( إحياء أواصر صداقته مع شلنج وقاما بإصدار جريدة فلسفية كتب فيها هيغل مخس مقاالت هي
يف (، )واملعرفـة  اإلميان(، )املذهب الشكي وشولته(، )احلس املشترك(، ) يف طبيعة النقد الفلسفي

) الطرق العلمية لدراسة احلق الطبيعي ومكانته يف الفلسفة العلمية وصلته بعلوم القانون الوضـعية 
  ).1802/1803(وقد متت كتابة هذه املقاالت بني عامي 

صفحة تناول فيه الفرق بني مذهيب  100وقد سبق كتابة هذه املقاالت بكتيب من حجم 
امات رابنهولد يف الكشف عن وضع  الفلسفة يف بدايـة القـرن   فخته وشلنج وعالقة ذلك بإسه

  ).التاسع عشر، بقلم جورج فلهلم هيغل دكتور يف احلكمة الدنيوية

وهو مـا أهلـه   ) حبث فلسفي يف مدار الكواكب( 1801كما كتب حبثا بالالتينية عام 
ليزيـد عـن   للحصول على حق التدريس يف اجلامعة رغم أن من كان حيضر حملاضراته مل يكـن  

  .اإلحدى عشر طالبا يف أحسن الظروف

إىل  -اهتم هيغل بدراسة خمتلف أنواع العلوم والفنون اليت عج ا زمانه وتعمق بصفة أدق 
حلـول  بدراسة االقتصاد السياسي، حيث ومع  -جانب تاريخ الفلسفة والسياسة والدين والشعر 

وآدم مسيـت  ) 1712/1780(كان قد استوعب أهم أعمال جيمس اسـتيوارت   1804عام 
ظاهريـات  ( أمـا كلمتـا   ) نسق العلم) (1723/1816(وآدم فريجسون ) 1723/1780(
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فقد كتبتا حبروف صغرية أسفل الصفحة) الروح
11

أي ) ظاهريات الروح(بعد هذه املرحلة يكتب  
  .1806أكتوبر  13يف 

عي تضع اخلادمة كريستيان شارلوت طفل هيغـل غـري الشـر    1807فرباير عام  6يف 
  ).لودفيج(

 .بعدها رحل هيغل إىل بامربج حيث عمل رئيس حترير جلريدة حمدودة االنتشار

 -يصبح ناظرا ملدرسة ثانوية يف نورمربج ويـدرس للطلبـة    1808ويف ديسمرب من عام 

كلما تغيب أستاذ يف الطبيعة أو الفلسفة أو الرياضيات، إال  -الذين أعجبوا بإهلامه مبختلف العلوم

 .وعوضه

لقد مجعت نصوص التدريس هلذه املرحلة بعد وفاته (  1816نتهت هذه املرحلة يف عام إ
  ).مدخل إىل الفلسفة : ( مبا يعرف باجلزء الثامن عشر من جمموعة مؤلفاته املعنون بـ 

، )1813/1901(تزوج هيغل مباري فون توشر وهي يف سن العشرين ورزقا بكـارل  
  .الذي أصبح بدل هيغل راعيا رسوليا) 1814/1891( وقد ملع كأستاذ للتاريخ وإما نويل

وهـو املؤلـف    1816مت أمته جبزئه الثاين  املنطق الذايت عام  1812علم املنطق ( كتب 
على كرسي الفلسفة يف جامعة هايدليج تلك احملاضـرات الـيت   ) فرايزر(الذي ساعده يف خالفة 

حىت وفاتـه   1818قر بربلني يف عام وهكذا است 1817مجعها يف موسوعة العلوم الفلسفية عام 
 .بالكولريا 1831عام 

جمزأة إىل  -يف عصر هيغل -كانت أملانيا:أهم أحداث عصر هيغل لدى األنا الغريب -ثانيا

واليات صغرية إقطاعية متصارعة تفتقر ملظاهر التمدين والتصنيع غري أا مـن الناحيـة الثقافيـة    
  ...ذاهب واملدارسالسياسة واألدبية كانت تنضح مبختلف امل
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وكان عصره زاخرا بأهم األحداث واألمساء اليت كان هلا وزا وتأثريها املباشر سواء على 
الساحة الثقافية والسياسية األملانية أو األوروبية ويكفي أن نشري إىل بعض منها لنتمثل مدى الثراء 

الثقايف الفكري والروحي لعصر هيغل
12

:  

  نوع احلدث                   السنة                     

  .    وصديقه الفيلسوف موسى مندلسون اليهودي األملاين " لسنج"ميالد األديب -: 1729

  ).فرانزهايدن(ميالد املوسيقار النمساوي  -: 1732

  .ميالد هردر يوهان قوتفرايد أي فلسفة التاريخ األملانية -: 1744

  .ري صديق هيغلميالد غوته األديب األملاين الكب -: 1749

  .املوسيقار النمساوي املشهور) موتزارت(ميالد  -: 1756

  .الفيلسوف األملاين الكبري صاحب خطابات إىل األمة األملانية) فخته(ميالد  -: 1762

  .ميالد نابليون بونابرت الذي غزى أغلبية أوربا مبا فيها أملانيا -: 1769

تهوفن والشاعر هولدرلني والشاعر اإلجنليـزي  ميالد املوسيقار األملاين الكبري ب -: 1770
  .وردزورت

  .ميالد شليجل ونوفاليس والشاعر اإلجنليزي كولريج ولودفيخ تيك -: 1772

  .شقيقة هيغل) وكريستينا(فرايزر . ميالد د -: 1773 

  ).جوتس(إصدار غوته أوىل مسرحياته  -   

  ).آالم فارتر(أول قصة لغوته  -: 1774

  .تقالل الواليات املتحدة األمريكيةإعالن اس -: 1776
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  .وفاة الفيلسوف اإلجنليزي دفيد هيوم -  

  .13ميالد املريب والفيلسوف األملاين هربارت - 

يف زمن معاصر لفيلسوفنا الكبري هيغل، عاش فوليتر أب فلسفة التاريخ الفرنسـي   :فولتري
الديين على املسرح، وقـد  بعد ميالد هيغل بثمان سنوات وقد اشتهر بالفكر ال 14)1778تويف (

هاجم كل األديان مبا يف ذلك املسيحية مستخدما النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وأهـدى هـذه    
املسرحية إىل بابا الفاتيكان، وقد مثلت يف مشال فرنسا عدة مرات وملا انتقلت إىل بـاريس احـتج   

املسرحية، علما أن فولتري السفري العثماين لدى احلكومة الفرنسية، وبتلك الطريقة مث إيقاف عرض 
مل يكن يقصد نيب اإلسالم حممدا ولكن استخدمه كأداة حرب ضد الكنيسة، وهذا ما يوافق املثل 

وقد فهم البابا هذه الرسالة، أو القصد اخلفي لفـولتري  " الكالم معك واملعىن على جاري " الشعيب 
لى اهللا عليه وسلم باهتمـام ومـا   أنه قد قرأ مسرحية حممد ص: ولذلك اقتصر فر رده عليه بالقول

يؤكد رأينا هو أن فولتري يف مقالة أخرى عن األخالق يقدم لنا صورة خمتلفة متاما عن حممد صـلى  
اهللا عليه وسلم وهي صورة ذلك العظيم الذي مجع يف شخصه بني الفـاتح واملشـرع والـواعظ    

  .م ا على وجه األرضواحلاكم، الذي قام بأعظم األدوار اليت يعجز أي إنسان عن القيا

وقد داع هذا الرأي األخري وانتشر يف األوساط الثقافية يف فرنسا يف ذلك الوقـت حـىت   
ذلك العصر، وقد ردد باريس أصبح حممدا صلى اهللا عليه وسلم موضوعا لألحاديث يف صالونات 

ه وسلم بأنـه  املوسوعيون حينذاك ما قاله فولتري بصيغ خمتلفة، فوصف ديدرو حممدا صلى اهللا علي
أغلب األكادمييات ملوضوعات خمتلفة عن حممد صـلى   سول للفضيلة، كما كتبتمشرع ماهر ور

  .15اهللا عليه وسلم وتعاليمه وتأثريه

                                                
 20املصدر السابق ص   13

 21املصدر نفسه، ص  14
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أن هذا اإلشعاع الصادر عن فولتري حول رسول اإلسالم حممد صـلى اهللا عليـه   : نالحظ
ليونـاين، الرومـاين، واليهـودي    وسلم قد عاصر فترة تكوين هيغل وانكبابه على قراءة التراث ا

املسيحي وحىت اإلنتاج األوريب املعاصر له خاصة وأنه قد أعجب كثريا بالثورة الفرنسية اليت يعـد  
  .فولتري من أهم منظريها، وهو الذي أعاد االعتبار لآلخر من خال ل عمله هذا

  .وروسو الفرنسي  وفاة الفيلسوف -: 1778

ابن هيغـل غـري   ) أم لودفيج(حنا فيشر ميالد كريستيانا شارلوت يو -  
  .الشرعي

  . Nathan der Weise)ناتان احلكيم(ليسينغ يصدر مسرحيته  -: 1779

يعد هذا الكتاب من أهم أعمال ليسينغ وهو عبارة عن مسرحية شعرية يصور فيها وجود 
ـ : األديان السماوية الثالثة دس، علمـا أن  اليهودية واملسيحية واإلسالم متجاورة ومتعايشة يف الق

الدور األساسي يقوم به صالح الدين، الذي اعتربه الكاتب من أهم شخصيات هذه املسـرحية،  
إظهار استيعاب ليسينغ لألديان السماوية الثالثة باعتبارها نواة للدين احلقيقـي  : والغرض منها هو

  .وقد ترمجها إىل مسرحية بغية توضيحها للجمهور

ديان الثالثة مع بقاء كل ديـن  اقضات القومية والعرقية بني األويرمز ليسينغ إىل ارتفاع التن
يف حدوده، أي عدم ذوبان أي دين يف اآلخر، وكل إنسان يعترف باآلخر ومع ذلك حيافظ علـى  

مولده وتنشئته وتربيته، ألن األديان من املفروض أا تلتقي يف جوهرها  ذخصوصيته اليت تلقاها من
  .الذي يمكنها من التعايش يف ظل التسامح والعدالة واملساواة املتمثل يف املعىن اإلنساين

علما أن كل األديان متثل حمطة دخول إىل دائرة اجلنس البشري الذي يتميز بالسمو حنـو  
  .الكمال
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ذه املسرحية يتبني لنا مدى حياد ليسينغ بالنسبة لإلسالم، وبعد نظـره جتـاه األديـان    
حصل للديانتني املسيحية واليهودية وما حلقها من حتريف كمـا   السماوية بصفة عامة مع وعيه مبا

إىل تنبيه مثقفي زمانه بأن األخبـار الـيت   " تربية اجلنس البشري " نبه يف مؤلف آخر حتت عنوان 
اخلالفة العثمانية آنذاك وحممد صلى اهللا عليه وسلم رمزها الذي ميثل  –كانت رائجة حول اآلخر 

األغاليط املروجة خالل القرن السادس عشر حول الرسول حممد صلى اهللا فقد أشار ليسينغ إىل  –
عليه وسلم وتعاليمه بأا أخبار مزيفة وخمتلطة باألكاذيب اليت كان اادلون املسيحيون يقومـون  
بتروجيها على أا حقائق ويذكرنا ليسينغ إىل أن أول معرفة صحيحة عن حممد صـلى اهللا عليـه   

مستشـرق  ) م1718تـويف  (ريالندو سيل ريالند : ريق مؤلفات كال منوسلم قد جاءت عن ط
-1697(هولندي كان أستاذا للغات الشرقية يف جامعة أوتريشت ولندا، أما جـورج سـيل   

  .173416فهو مستشرق إجنليزي له ترمجة شهرية ملعان القرآن الكرمي صدرت عام ) 1703

األعمال الفكرية ومبوضـوعية الباحـث يف   ينبغي التنبيه بأن ليسينغ قد قام ذه : مالحظة
زمان كان هيغل يواصل دراساته بني املدرسة الثانوية ومعهد ثوبنغن الديين، علما أن ليسينغ قـد  
اخطأ يف بعض األمور حني أخلط بني اإلسالم كدين وبني بعض السلوكات الصادرة عن األتراك 

ة قوة ختيف أوربا ومتثل اآلخر الشرقي العريب العثمانيني يف ذلك الوقت عندما كانت الدولة العثماني
مثل يف النص القرآين منبها تاإلسالمي، ولكنه سرعان ما يتراجع ويفرق بني الدين اإلسالمي الذي ي

النقاد الغربيني لإلسالم بأم مل يطلعوا على القرآن وأن أغلب من قرؤوه كانت قراءم لـه بنيـة   
ن قرأ القرآن بنية حسنة مثل توماس هايد، املتـوىف سـنة   مم بعض بأن هناكوينبغي التذكري سيئة، 

بعد ميالد هيغل بثالث سنوات وهو مستشرق إجنليزي كان أستاذا للعربية والعربيـة يف   1703
  .جامعة إكسفورد
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جممل القول، أن ليسينغ قد أوضح اشتمال القرآن الكرمي على مبادئ عامـة يف العقائـد   
اليت تعد من األشياء الرائعة حبيث يود كل مسـيحي حقيقـي أن    التوحيدية والفضائل األخالقية

  .17يراعيها

أن نشاط هذا املفكر كان معاصرا لفترة تكوين هيغل الذي نظر مبوضوعية للدين : نالحظ
اإلسالمي، كما كانت أحكامه على سلوكات وعادات األتراك باعتبارهم ميثلون اآلخر يف ذلـك  

فصلة عن مبادئ الدين احلنيف، وهذه قمة املوضوعية كـان  الوقت، اعتربها تصرفات شخصية من
  .اجلدير بفيلسوف مثل هيغل أن يقتدي به يف هذا اال

  ).إيفيجيين يف توريد(غوته يصدر مسرحيته  -  

  ). إيفيجيين يف توريد(جوك يؤلف أروع أوبراته  -  

  ).تثقيف العقل البشري(ليسينغ يصدر كتابه  -: 1780

  .سينغوفاة لي -: 1781

  ).نقد العقل اخلالص(كانط يصدر كتابه  -  

 ).قطاع الطرق(شيلر يصدر مسرحيته  -  

 .فوس يترجم األوديسيا -  

 ).مقدمات لكل ميتافيزيقا(كانط يصدر كتابه  -: 1783

 ).أورشليم(هندلسون يصدر  -  

  ).تأسيس ميثافيزيقا األخالق(كانط يصدر  -: 1785

  .وفاة فريديريك األكرب -  
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 ).زواج فيجاو(موتسارت يؤلف أوبرا  -  

 ).مندلسون(ياكويب يهاجم  -  

  ).نقد العقل اخلالص(كانط يصدر الطبعة الثانية ملؤلفه  -: 1787

  ).إيفيجيين يف توريد(غوته يعيد كتابة مسرحيته  -  

  .ميالد الشاعر األملاين لودفيج أوالند -  

  .وفاة مؤلف األوبرا األملاين جلوك -  

  .18ميالد شوينهاور -: 1788

  .ميالد الشاعر إيشدروف -  

 .ميالد الشاعر اإلجنليزي بريون -  

 .هيغل يتخرج من املدرسة الثانوية ويلتحق مبعهد توبنجن الديين -  

 ).نقد العقل العملي(كانط يصدر  -  

 ).سنفونيه جوبرت(موتسارت يؤلف  -  

انضم إىل النادي السياسـي   19كان هيغل مل حيتفل بعد بعيد ميالده  -: 1789
  ).امليالد األخالقي اجلديد ألوروبا( حىت يشارك يف مناقشة الطالب حول 

اندالع الثورة الفرنسية اليت كانت حدثا بارزا يف أوربـا حيـث    -  
  .أدت إىل تغيريات عميقة

 ).سبينوزا( باكويب يصدر الطبعة الثانية من كتاب مذهب  -  

 .19ريخ العامشلري يصدر كتابه التا -  
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  ).نقد ملكه احلكم(كانط يصدر كتابه  -: 1790

  .هيغل حيصل على شهادة يف الفلسفة من معهد توبنجن -  

 .ميالد ماري فون توشر زوجه هيغل -  

 ).فاوست(غوته يصدر قصة  -  

  ميوت). صالة اجلنازة ( و) الناي السحري ( موتسارت يؤلف  -: 1791

شـجرة  (إىل جمموعة من الشباب قاموا بغـرس  انضم هيغل  1791يف ربيع  -  
  .وهم ينشدون قصيدة شيلر) احلرية

  .الفرنسيون يتأهبون لغزو أملانيا - :1792

  ).نقد لكل وحي(فخته يصدر كتابة  -  

  ومؤلف األوبرا اإليطايل روسيين) شللي(ميالد الشاعر اإلجنليزي  -  

  .إعدام لويس السادس عشر -: 1793

ما خصوصيا مقيما يف مرتل كارل فردرك شنيجر أصبح هيغل معل -  
  .فوشوخ، مل يكن هيغل يرتاح هلذه األسرة فكان ينصرف إىل املكتبة

 1907نشـرها أول عـام   ) الديانة الشعبية(كانط يكتب مقالة  -  
ضمن مؤلفات الشباب الالهوتية حيث قام بتأديـة االمتحـان األخـري يف    

مدينة برين يف سويسرا ليعمل مدرسا الالهوت يف معهد توبنجن مث يذهب إىل 
  .خصوصيا

  ).الدين يف حدود العقل اخلالص ( كانط يصدر كتابه  -  
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  .موجة عارمة يف فرنسا تطالب بإلغاء الديانة املسيحية ومتجيد العقل -  

  .ترقية نابليون من رتبة كابنت إىل جنرال -  

  .20 )صفحة عن األساطري  68(مقال شلنج األوىل  -  

  .إعدام روبسري - :1794

  ).مذهب العلم(فخته يصدر كتابه  -  

  ).حول األنا(شلنج يصدر  -: 1795

ويف خيتار  يف اول يناير عضوا شريفيا يف اجلمعية الفيزيائية هلايدل بـريغ   هيغل -  
يناير مث ينجب لوتفيغ  10الوقت ذاته يكتب تصديرا لظاهرية الروح ويرسله إىل الناشر يف 

فيرباير يغادر يينا إىل بامربغ ليشترك يف حترير صـحيفتها،   05رعي، ويف وهو ابن غري ش
ويصدر يف أفريل أول كتبه ظاهريات الروح، وتعني شقيقته كمربية لألطفـال، مث يغـادر   

  .21بامربغ إىل اخلارج ليدير املدرسة الثانوية يف نورمبورغ، ويقوم بتدريس الفلسفة وغريها

 ).ية لإلنسانالتربية احلما(شيلر يصدر  -  

ديـب واملفكـر   الذي ولد قبل هيغل وتويف بعد وفاته، وهو األ :1832-1749: غوته
الذي اعتزت به أملانيا وأطلقت امسه على أغلب املؤسسات اليت تم بالدراسات اللغوية، وقد كان 

ع الفكر غوته شاعرا وأديبا وفيلسوفا تعانق يف روحه األنا باآلخر، أي امتزج فيه التراث الشرقي م
العربية بسبب اهتمامه بالكتاب املقدس وخاصة : الغريب بدون أية خلفية، وقد تعلم عدة لغات منها

العهد القدمي، ويقول أن اهتمامه بالشرق يرجع فيه الفضل إىل أستاذه هردر أبو فلسـفة التـاريخ   
رمي يف ترمجة أملانيـة  األملانية الذي كان أستاذ عصره يف أدب العربانيني، وقد قرأ غوته القرآن الك

                                                
  .26املصدر السابق، ص  -  20
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مث يف ترمجة التينية لألب اليسوعي مراتشي، وقد أعجب بالقرآن الكـرمي  ) ميحرلني(للمستشرق 
، 22"وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا " حىت  اقتبس الكثري من آياته من صورة البقرة 

ء صـم بكـم عمـي فهـم ال     امثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء وند" 
  .24... "وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل" ، 23"يعقلون

ن اآليات يف كتابه الشرق اإلسالمي مؤكدا على أن القارئ األجنيب قد وقد أورد الكثري م
ميل بعد القراءة األوىل لكنه سرعان ما ينجذب ويعود إليه ويف النهاية يشعر بروعته ويضـطره إىل  

 25"ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمـتقني  : " وإجالله ويستشهد على ذلك بقوله تعاىلتعظيمه 
  .26"وعلى أبصارهم غشاوة وهلم عذاب عظيم : " إىل قوله تعاىل

وعلى النقيض مما شاع يف زمانه من أن القرآن مكرر ومقتبس من كتب اليهود والنصارى 
حممدا قد جاء بإعالن الـدعوة وتبليـغ    فإن غوته قد رفض هذا الطرح مجلة وتفصيال مؤكدا أن

  .الشريعة ومجع األمم حوهلا، كما أن أمهية القصص القرآين تكمن يف العظة واالعتبار

وذه الكيفية ميكننا أن نسجل املوضوعية اليت تناول ا غوته األملاين الذي عاصر هيغـل،  
األوريب ونظرته احلاقدة لكل  وصادقه فترة طويلة من الزمن، وهي نظرة مستقلة متاما عن التعصب

  .27ماله صلة بالشرق وباإلسالم ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم

من محاقة اإلنسان يف دنياه أن يتعصب كل منا ملا يراه، وإذا : " ويف هذا املعىن يقول غوته
  .28"كان اإلسالم معناه التسليم هللا فإنا مجيعا حنيا ومنوت مسلمني 

                                                
  .115سورة البقرة،  اآلية  -  22
  .171سورة البقرة، اآلية  -  23
  .144سورة آل عمران، اآلية  -  24
  . 2سورة البقرة، اآلية  -  25
  7ة سورة البقرة، اآلي -  26
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العريب القدمي، فقد قرأ املعلقات يف ترمجة إجنليزية فأعجب  كما كان لغوته إعجاب بالشعر
وهو شاعر فارسي، وبصفة خاصة بديوانه (ا إعجابا عظيما، كما أعجب بشعر حافظ الشرازي 

قاء الشرق بالغرب، ويف هذا الديوان يقول متـأثرا بـالقرآن   لتتعبريا عن ا) الشرقي الغريب: الشهري
  .29"غرب ويف راحتيه الشمال واجلنوب مجيعا هللا املشرق وهللا امل: " الكرمي

وقد كتب على دفة الكتاب اليسرى حتية شعرية باألملانية وأعد هلا ترمجة بالعربية من طرف 
يا أيها الكتاب سر إىل سيدنا األعظم فسلم : " املستشرق األملاين املشهور دي ساسي، وهذا نصها

  .يعين أوله يف الشرق وآخره يف الغرب. 30"عليه ذه الورقة اليت هي أول الكتاب وآخره 

مما تقدم نتبني أن الكثري من معاصري هيغل قد اتصلوا بالفكر اإلسالمي حيـث كانـت   
ترمجات القرآن واآلداب والفلسفة تتم من العربية والفارسية والتركية إىل العربية والالتينية، وحـىت  

ى مثل اإلجنليزية والفرنسية، وقد اطلعنا على الكثري إىل األملانية، باإلضافة إىل اللغات األوربية األخر
منها وهي كتابات معجبة بالعقيدة اإلسالمية وبالشعر العريب ناهيك عن تأثرها بـالروائع األدبيـة   
كألف ليلة وليلة، واقتباس الكثري من األعمال الغربية من هذه الروائع العربية مع االعتراف بفضل 

الغريب، خبالف فيلسوفنا الكبري الذي أجحف يف حق اآلخر ووضـعه   اآلخر الشرقي يف تطور األنا
 .يف أدىن املراتب

  .ميالد الشاعر اإلجنليزي جبيتس  -  

  .  الفرنسيون يغريون على جنوب أملانيا -: 1796

  هيغل يقوم برتهة يف جبال األلب السويسرية ويغادر بعدها برين -  

  .محلة نابليون الشهرية على إيطاليا -  

                                                                                                                                                   
  .394، فضل احلضارة العربية اإلسالمية على العامل،دار الفكر بريوت ص  زكريا هاشم- 28
  .141اإلسالم يف مرآة الفكر الغريب، ص  :حممود محدي زقزوق -  29
  .23،ص 1حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج :هيغل-  30
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  .الكتاب السابع والثامن) تلميذة فلهلم مايستر(غوته يصدر -  

  .وفاة الشاعر االستكلندي روبرت برينز -  

  .جزآن) ميثافيزيقا األخالق(كانط يصدر  -: 1797

  .شلنج يصدر أفكار الفلسفة الطبيعية -  

 .اجلزء األول) هيرببون(هولدرلني قصته الغنائية  -  

 .رت ليعمل مدرسا خصوصياهيغل يذهب إىل فرانكفو -  

  .الفرنسيون يستولون على روما ويسجنون البابا يف فرنسا -: 1798

  .ويتهم باإلحلاد) فلسفة األخالق(فيخته يصدر  -  

  .محلة نابليون على مصر -  

 .31نابليون أول قنصل -  

 ).علم األنثروبولوجيا(كانط يصدر  -  

-1775(هيغـل وهولـدرلني    كان صديقا) (يف روح العامل(شيلنج يصدر  -  
1854.( 

  .ويغادر يينا إىل برلني) نداء إىل اجلمهور(فيخته يصدر  -: 1799

  .1907نشرها عام ) روح الديانة املسيحية ومصريها(هيغل يكتب مقالة  -  

  .يناير 14وفاة والد هيغل يف  -  

 .شلنج يصدر التخطيطات األوىل لفلسفة الطبيعة -  

 . الدينشلري ماخر يصدر يف -  
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 ).هريبون(هولدرلني يصدر اجلزاء الثاين من قصته الغنائية  -  

 ).بلزاك(هاينيو (ميالد  -  

  .الفرنسيون يغزون إقليم بافاريا -: 1800

  .كانط يصدر املنطق -  

 ).مصري اإلنسان(فيخته يصدر  -  

 ).مذهب امليثالية الترنسدنتالية(شيلنج يصدر  -  

 ).فالنشتني(الثالثية  شيلر يصدر املسرحية -  

  ).تقرير واضح وضوح النهار إىل اجلمهوريصدر  (فخته  -: 1801

  ).مناجاة(شيلر ماخر  -  

هيغل يذهب إىل يينا ويكتب الفرق بني مذهيب فيخته وشيلنج يكتب رسـالة   -  
  .32أغسطس عيد ميالده 27مدار الكواكب : بالالتينية عنواا

املـدرس  " م عين هيغل يف وظيفة غري رمسية، كانت تـدعى وقتـذاك   1801 يف سبتمرب
، حيث جرت العادة أن خيضع األستاذ لفترة جتريبية، حيث يعين دون أن Privatdozent" اخلاص 

يتلقى مقابال جلهده من اجلامعة اليت كلفته ولكن يتوىل الطلبة مجع مرتب زهيد يدفعونه لألسـتاذ،  
م ال يتعدى أحد عشر طالبا بينهم أحد اخوة الفيلسـوف  1801يف شتاء  – وملا كان عدد طالبه

، وبفضـل مسعـة   )املنطق وامليتافيزيقا: (وكان هيغل يف هذه الفترة يقوم بتدريس مقياسا –شيلنج 
ثالثون طالبا، ومنذ ذلـك   1804هيغل وتفانيه يف العمل تزايد عدد الدارسني حىت بلغ يف شتاء 

م وظـف  1806تراوح بني العشرين والثالثني، ويف أول جويلية من عـام  التاريخ وعدد طالبه ي
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معة يينا، حيث تقاضى أول راتب له، وهو راتب زهيد ال يكاد يتعـدى مائـة     اهيغل رمسيا يف ج
  .33ريةثك

م إىل مما شـجعه يف التقـد   1816هيغل يصدر اجلزء الثاين من كتابه املنطق الذايت سنة 
رعا ذه املدينة ويطمح يف التقدم حنو ذبعد وفاة فريز، ولكنه يضيق ) ربغهايدل(أستاذية اجلامعة يف 

م 1817خاصة وقد خال كرسي الفلسفة بوفاة فيخته، وذلـك سـنة   ) العاصمة الربوسية(برلني 
حيث عرض عليه وزير التعليم هذا املنصب فقبله، وكان الكثري من الوزراء قد حتمسوا ألن يشغل 

ن إحدى قريبات الوزير كلفت نفسها بالبحث له عن مرتل من أجـل  هيغل هذا املنصب، حىت أ
االستقرار، وذا التعيني احتل هيغل املرتبة األوىل يف بروسيا يف الفلسفة والسياسة، وهكـذا بـدأ   

أصول فلسـفة احلـق سـنة     –يف هذه الفترة  –يلقي حماضراته يف فلسفة القانون، وقد صدر له 
  .اهليغلية حىت أوشكت أن تصبح العقيدة الرمسية للدولة الربوسية م، وذه الكيفية انتشرت1821

مجيع أحناء البالد، والدليل على أنه قد أصبح يف تلك الفترة أحد  منوقد توافد عليه الطلبة 
أساتذة النظام أن أحد أساتذة علم النفس التجرييب قد فصل من جامعة برلني ألنه هاجم اهليغليـة  

وهذه الفترة كانت ميسورة ماديا هليغل غري أا قد جلبت لـه  ) هب هيغلاملثالية يف مذ(وخاصة 
الكثري من األعداء واحلساد، حيث أن أحد تالمذته املتحمسني قد اندفعوا حبماقة إىل إسقاط كل ما 
ليس هيغليا يف حميط اجلامعة أو الدولة، ولذلك وقعت العداوة بني هيغل وبني فالسفة عصره، كما 

ه الفترة اليت راج فيها فكره، وكان الساسة إىل جانبه، فقام برحالت إىل النمسـا  استغل هيغل هذ
وسويسرا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، وإجنلترا، كما زار باريس وأعجـب مبسـرحها مثلمـا    

م، 1831إىل  1829يينا، وملا عاد إىل أملانيا عني رئيسا جلامعـة بـرلني   فأعجب باألوبرات يف 
  .34غلب أحناء أملانياحيث بلغت شهرته أ

                                                
  .70ص  2003ترمجة وتقدمي إمام عبد الفتاح إمام، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ظاهريات الروح، :هيغل -  33
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 .ماري إستيورات(شيلري يكتب مسرحيته  -  

 .لشكسبري) هاملت(ف شليجل يترجم .ا -  

  .وفاة نوفاليس -: 1802

  .نابليون يصبح قنصال مدى احلياة -  

 ).فتاة أوليانز(شيلري يصدر مسرحيته  -  

 .كتابات نوفاليس تصدر يف جملدين -  

 ).برونو(شلنج يكتب  -  

ويكتب يف الـد  ) النقد الفلسفي(غل يشترك مع شلنج يف إصدار جريدة هي -  
العالقة بني املذهب (، )احلس املشترك وتناوله للفلسفة(، )يف طبيعة النقد الفلسفي: (األول

يف الطرق العلمية لدراسـة  ( ، )اإلميان واملعرفة: ( ويف الد الثــاين) الشكي والفلسفة
  ).الفلسفة العلمية وصلته بعلوم القانون الوضعية احلق الطبيعي ومكانته يف

وأفكار لفلسفة ) حماضرات يف منهج الدراسات األكادميية(شلنج يصدر  -: 1803
ويغادر بينا إىل بلغاريا ويؤسس اجلريـدة اجلديـدة لعلـم الطبيعـة     ) طبعة منقحة(الطبيعة 
  .35النظري

  .ـ وفاة هردر

  .نابليون جيتاح أوروبا -: 1804

  .يار هيغل عضوا جبمعيةاخت -  

 .وفاة كانط -  

                                                
 22املصدر نفسه،ص  -35
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 .36كروج خيلف كانط يف كرسي -  

 .الفلسفة جبامعة كوجنسريج -  

 ).مذهب يف الفلسفة(فرايزر يصدر  -  

 ).فلسفة الدين(شلنج  -  

 ).فهلم تل(شيلر يصدر مسرحيته  -  

 ).أوبرا فيدلو(بتهوفن يؤلف  -  

  .نابليون يصبح ملكا -: 1805

ل إىل درجة أستاذ لقاء مكافأة زهيدة ويبدأ يف اخلريـف يف إلقـاء   هيغل يص -  
  .حماضرات يف تاريخ الفلسفة ألول مرة ويبدأ يف الشتاء يف كتابة مذهبه

  ).يف املعرفة، واإلميان، والتراث( فرايزر يصدر  -  

 ).إبن أخ رامو( غوته يصدر  -  

  ).أول راو حلياة هيغل(ميالد روزنكرانتش  -  

 ).إرويكا( وفن يؤلف بته -  

 .وفاة شيلر -  

 .فرايزر يصبح أستاذا جبامعة هيدليربج -  

  .انتصار نابليون يف معركة يينا -: 1806
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هيغل يتم تأليف ظاهريات الروح يف أكتوبر ليلة قبل معركـة  -
بينا انتهاء اإلمرباطورية الرومانية املقدسة اليت أسسها شـارملان عـام   

  . 37بعد امليالد 800

باكورة اإلنتاج الفكري هليغل، وليكن التذكري باألزمـة  " ظاهريات الروح " كتاب  يعد
يوسـف  (إىل التعاقد مع ناشر يسـمى   1806املالية اليت طاملا عاىن منها هيغل واليت دفعته سنة 

وقد قضى هذا االتفاق على أن يرسل هيغـل  . Josef Anton Gobherdt(38أنطوان قهوارت 
اشر على دفعات حىت يتمكن هذا األخري من الشروع يف العمل موازاة مع إمتام النسخة األصلية للن

هيغل لبقية الكتاب، علما أن االتفاق قد نص على أن يقوم الناشر بدفع مبلغ من املال عندما يتسلم 
بعدما تسلم النصف رفض دفع املبلغ املتفق عليـه   –السيئ السلوك  –نصف الكتاب، لكن الناشر 

ال إثبات بأن ذلك الذي كان قد استلمه هو النصف من الكتاب املتفق عليه، وقـد   متحججا بأنه
حيث كانت   Bambirgكان هيغل معتمدا على صديق له يدعى نيتام الذي يقطن يف مدينة مبربغ
لكي يتوسط له مع ) نيتام(توجد مكتبة ومطبعة الناشر املذكور، ولذلك جلأ هيغل إىل هذا الصديق 

عن الصفحة الواحدة   Florinفلورين 18ي كان قد اقترح ميلغاز هيدا، إذ مل يتعد هذا الناشر الذ
من كتاب الظاهريات الرفيع القيمة، والذي يقول عنه األستاذ إمام عبد الفتاح إمام أنـه فكـرة   
كانطية بدليل أن هناك رسائل كان قد مت تبادهلا بني كانط والفيلسوف وعامل الرياضيات األمـاين  

والـذي يعـد أول مـن    ) Johan Heirich Lambert ) (1728-1777نرش ملربتيوحنا ه(
استخدم مصطلح الظاهريات وذلك يف كتابه األوغنون اجلديد حلل فيه العديد من املسائل منـها،  

، كما التقط املصطلح 1764املنطق الصوري وعلم االحتماالت ومبادئ العلوم والذي صدر سنة 
ظاهريـات  ) األملان(صلة باملوضوع، كما متىن أن تكون لديهم  هردر واستخدمه يف فقرتني على

  !حقيقية عن اجلميل واحلق
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كتب كـانط إىل  ) وهو األسبوع الذي ولد فيه هيغل( 1770سبتمرب من سنة  02ويف 
يسبق امليتافيزيقا " للظاهريات العامة " يبدو أنه من الضروري أن يكون هناك علم : " ملربت يقول

حدود مبادئ احلساسية خشية أن ختتلط أحكامنا حـول موضـوعات العقـل    وحيدد مشروعية و
: أنه فكر يف كتاب حيمل عنوان  Marcus Hertz، كما كتب كانط إىل ماركوس هرتر"اخلالص 

  .39على أن يتضمن جزئني، جزء نظري واآلخر عملي" حدود احلساسية والعقل " 

  أو بعد والدته عن هذا املوضـوع  ومن املؤكد أن هيغل قد اطلع على ما نشر قبل ميالده
إال أن الشيء الذي عقد املوضوع أكثر وجعله متقطع أحيانا، فبعض أجزائه ا إسهاب يف الشرح، 

  .بينما جاء البعض اآلخر مقتضبا، كل ذلك يعود إىل ظروف خاصة

وأول هذه الظروف عالقته بالناشر السيئ السمعة والذي استغل حاجته املاسة إىل املـال،  
ثانيا مولد ابنه غري الشرعي وهو عامل شخصي للغاية لكنه زاد مهوم هيغل يف هذه الفترة الصعبة و

وضعت كريستيان شارلوت يوحنـا   1807فرباير  5اليت كانت متر ا بروسيا قاطبة، ففي يوم 
بركهات طفال غري شرعي هليغل امسه لودفيغ علما أن الكثريين ممن كتبوا عن هيغل مل يتعرضـوا  

ذه احلادثة حيث اعتربوها أمرا ال يليق غري أن ذكر هذه الواقعة مسألة هامة ألا تتيح لنا اإلطالع هل
على حالة هيغل النفسية والعقلية أثناء حتريره للظاهريات ألن الكتاب مل حيرر وهيغـل يف حالـة   

نه سـوف  مزاجية عادية بل كان يعاين من اضطرابات، والدليل على ذلك أنه ظل لسنوات يعلن أ
يصدر كتابا فلسفيا يف األشهر القريبة لكنه مل يتمكن من ذلك رغم أن زمالئه بدؤوا يصـدرون  

  ".كروج " وهناك أيضا " فرايزر " عدة كتب مث هناك " شلنج " الكتاب تلو اآلخر فقد نشر 

على احلالة املزاجية هليغل صحيح أن  ئافإن مولد لودفيغ يف هذه الظروف قد أضاف عب نإذ
يالد جاء بعد االنتهاء من الظاهريات لكن الفترة السابقة للوضع هي األكثر حرجا هليغل مما أثـر  امل

على ترتيب عناصر الكتاب، كما أسلفت ذكره على الرغم من أنه أوضح يف رسالة إىل صـديقه  
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عتبـار  أرجو أن تنظر بعني اال: " حيث قال) أنه أمت املخطوطة يف الليلة السابقة ملعركة يينا: (شلنج
خرية من الكتاب، وأن تتذكر أنين بالفعل أمتمـت  والتسامح لنقص الصورة الفضيع يف األجزاء األ

  .40"املسودة بتمامها يف منتصف الليلة السابقة ملعركة يينا 

  :معركة يينا: ثالثا

بني جنود نابليون وقسم مـن   1806أكتوبر  14قبل معركة يينا اليت دارت رحاها يوم 
نتهت بانتصار الفرنسيني انتصارا حامسا حيث متكن بعض اجلنود من دخول مدينة جيش بروسيا وا

يينا وعاثوا فيها سلبا وبا حيث بقي هيغل يف مرتله إىل أن دخل عليه اجلنود الفرنسيون عندئذ قدم 
هلم ما كان عنده يف بيته من طعام وشراب فاكتفوا بذلك وغادروا املرتل، ولكن ملا ازداد التهديد 

لضغط على املدينة عندئذ اضطر هيغل إىل وضع ما تبقى من خمطوطة ظاهريات الروح يف جيبـه  وا
تاركا أوراقه وكتبه وبيته للمصري اهول علما أنه جلأ إىل أحد الطلبة وأقام عنده وبعد أن وضعت 
احلرب أوزارها عاد إىل مرتله فوجد كل ما يف البيت مقلوبا رأسا على عقـب وأن الكـثري مـن    

  .لوثائق قد ضاعت وعندئذ محد اهللا على أنه احتفظ مبا تبقى من املسودة اخلاصة بظاهريات الروحا

علما أنه مبجرد مساعه بقدوم نابليون وهو يعيش تناقضا يصل إىل حد اهلسترييا بني خوفـه  
على ضياع الربيد الذي سيحمل باقي الظاهريات إىل الناشر يف مدينة بامربغ وإعجابـه بنـابليون   

 –روح العـامل هـذا    –لقد رأيت اإلمرباطور : " يث عبر عن ذلك يف رسالة إىل صديقه نيتامح
إنه إلحساس رائع للغاية أن يرى املـرء  ! ممتطيا صهوة جواده جيوب شوارع املدينة ليتعرف عليها

مثل هذا الشخص، وقد تركز هنا يف نقطة واحدة ممتطيا جواده، هذا الشخص متتد يـده لتطـول   
  .41... "وتسيطر عليه العامل
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مما سبق ومن تواريخ الرسائل املتداولة نستنتج أن هيغل انتهى من الظاهريات قبل معركـة  
من شهر أكتوبر  14يينا بدليل أن قائد اجليش الربوسي نفسه مل يكن يتوقع أن يهامجه نابليون يوم 

له فمما الشـك فيـه أن   وأن هيغل ذكر أنه محل املسودة وترك بيته قبل ليلة املعركة ومع ذلك ك
هيغل قد انزعج من احلرب على األقل خوفا من ضياع النسخة اخلطية لكتاب الظاهريات وجممـل  

ضـخامة هـذا العمـل التـارخيي      القول أن بعض التناقضات اليت تظهر يف الكتاب ال تقلل من
 .42العظيم

 .نابليون يدخل برلني -  

 ).اضر السبيل إىل احلياة السعيدة املالمح السياسية للعصر احل( فخته يصدر  -  

 ).يف الدين(شيلر ماخر يصدر الطبعة الثانية من كتابه  -  

 ).كونشرتو الكمان: (بتهوفن -  

  ).نقد جديد للعقل يف ثالث جملدات(فرايزر  يصدر  -: 1807

اختيار هيغل يف أول يناير عضوا شرفيا باجلمعيـة الفريزيائيـة يف هايـدلربج     -  
يناير ينجب لودفيج وهو ابن  10ا لظاهريات الروح ويرسله إىل الناشر يف ويكتب تصدير

 .غري شرعي

فرباير يغادر يينا إىل بامربج ليشترك يف حترير صـحيفتها ويصـدر يف    05يف  -  
 ).ظاهريات الروح : ( أبريل أول كتبه 

نوية يف شقيقته تصبح مربية أطفال وبغادر مامربج إىل اخلارج ليدبر املدرسة الثا -  
  .نورمربج والقيام بتدريس الفلسفة وغريها من املواد

  .مذهب فخته اجلديد -  
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 .شلنج ينشر بعض حماضراته -  

 .بتهوفن يؤلف السمفونية اخلامسة -  

  ).نداءات إىل األمة األملانية( فخته يصدر  -: 1808

  ).لغة اهلند وحكمتها(شليجل يكتب . ف -  

 ).1فاوست ج(غوته يصدر  -  

 .بتهوفن يؤلف السمفونية السادسة -  

 .ف شتراوش.ميالد د -  

مجيع مـا  : (شلنج يصدر املؤلفات الفلسفية الد األول -: 1809
  .1812حىت  1807وال يصدر شيئا بعد ذلك من ) سبق ذكره

  .43)األنساب املختارة(غوته يصدر  -  

 .وفاة هولدرلني -  

  ).نطقنسق امل(و) حيمل املنطق(فريز  -: 1811

  .سبتمرب 6هيغل خيطب يف أبريل ماريا فون توشر ويتزوجها يف  -  

  .محلة نابليون على روسيا -: 1812

  ).شقيق هيغل يقتل يف املعركة( جورج لودفيج  -  

 ).السمفونية السابعة والثامنة( بتهوفن يؤلف  -  

هيغل يصدر املنطق، الد األول وينجب طفلة امسهـا سـوزانا    -  
  . نفس العاممتوت يف
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  .44هزمية نابليون يف ليبرتغ -: 1813

  ).يف مبدأ العقل(شوبنهاور  -  

 .ميالد كريكجورد -  

 .ميالد فاجتر -  

 .ميالد فردي والد نيتشه -  

 .ميالد بوخنر وهيبل -  

هيغل يصدر يف املنطق الد األول القسم الثاين ويرزق بابنه كارل الذي أصبح  -  
  .للتاريخ فيما بعد أستاذا

  .نابليون ينفى إىل جزيرة ألبا -: 1814

  .هيغل يرزق بأصغر أبنائه إمانويل الذي أصبح فيما بعد راعيا رسوليا -  

  . عودة نابليون وهزميته يف معركة واترلو وينفى إىل سانت هيالنه -: 1815

  ).يف األمور اإلهلية( شلنج يصدر  -  

  .شقيقة هيغل تعاىن من املرض -  

  ).يف الرؤية واألولوية(شوبنهاور يصدر  -: 1816

  

  ).حالق إشبيلته(روسيين يؤلف  -  

 .فرايزر يغادر هايدلريج إىل يينا -  
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هيغل يصدر الد الثاين يف املنطق، ويعني أستاذا جبامعة هايدلربج  -  
  .خلفا لفريز ويصدر املوسوعة اليت هي تصور عن مذهبه كله

  .عي ينضم إىل األسرةلودفيج اإلبن غري الشر -  

 .هيغل يعني أستاذا للفلسفة جبامعة برلني -  

 .لودفيج يلتحق باملدرسة الثانوية -  

  .ميالد كارل ماركس -: 1818

  ).العامل بوصفه إرادة ومتثال(شوبنهاور يصدر  -: 1819

شقيقة هيغل متكث فترة يف املستشفى وهيغل يصدر آخر كتبـه قبـل    -: 1820
  .يف برلني) فة احلق أصول فلس(وفاته 

وفاة نابليون والشاعر كيتس وديستوفسكي، بودلري، فلـوبري يوهـان    -: 1821
  .45مايستر سنوات التجوال: فلهلم يصدر ) 1832-1749(فوجلانج فون غوته 

كان له أبرز األثر على هيغل ألنه مثال اإلنسان الذي جيدد بناء نفسه  -  
من بني ما جاء فيها  1825ة من برلني باستمرار زاره عدة مرات وكتب له رسال

لقد تلقت طبيعيت الداخلية غذاءها وقوا منك لتقاوم التجريد لينطلق جمراها من " 

صورتك وكأا منارة توجهها
46

.  

  .وفاة الشاعر اإلجنليزي شيللي -: 1822

  ).سوناتا بيانيو(بتهوفن يؤلف  -          

  .بتهوفن يؤلف السمفونية التاسعة -: 1823
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  .وفاة الشاعر اإلجنليزي اللوردبريون -: 1824

بتهوفن يكتب مقطوعات موسيقية قصرية هي الرباعيات تعزفها أبـع   -: 1825
  .آالت

لود فريغ يترك وظيفته يف خمزن الكتب ويلتحق جبـيش املسـتعمرات    -           
  .األملاين ويذهب إىل بافاريا

  .رفرنساتبدأ يف حصارها لشواطئ اجلزائ -: 1827

حوايل ضعف (هيغل يصدر الطبعة الثانية من موسوعة العلوم الفلسفية  -          
  ).الطبعة األوىل 

  .شليجل. وفاة ف -: 1829

  .ثورة يوليو يف باريس -: 1830

  .يصدر الطبعة الثالثة من املوسوعة ويعني مديرا جلامعة برلني -           

  .نوفمرب 14بالكولريا يف أغسطس، وهيغل  28وفاة لودفيغ يف  -: 1831

  .وفاة غوته -: 1832

  .فرباير 2انتحار شقيقة هيغل يف  -          

  

جملدا حىت  18يف نشر مؤلفاته يف  هيغل وأتباعه وأصدقائه يبدأ تالميذ -           
184047.  

  :أهم األحداث لدى اآلخر الذي مل حيظ باهتمام هيغل :ثالثا
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شروع األنا الغريب ممثال يف نابليون بونـابرت سـنة    أول حدث بارز وقع لدى اآلخر هو 
بغزو مصر دف نشر القيم احلضارية الغربية مع إدعائه باحملافظة على خصوصية السكان  1798

  48احملليني من دين وعادات وتقاليد كما جاء يف رسالته إىل الشعب املصري 

إصالحاته علـى  حممد بن عبد الوهاب،مصلح ديين ركز يف دعوته و: 1703/1791-أ
حيث أعطاه األولوية على اجلانب السياسي، وقد انصبت جل حماوالته علـى تطهـري   " التوحيد"

العقيدة من اخلرافات واخلوارق اليت كانت تسودها وترمي بالالئمة عليها كأحد العوائق يف وجـه  
من اإلصالح  التطور الذي كانت تعيشه أجزاء واسعة من العامل اإلسالمي لكن جند أن هذا النوع 

كان اهتمامه منصبا على التراث اإلسالمي ومن مت كانت نتائجه حمدودة، كما أن موسم احلج هو 
اال الذي كان يستغله لتبليغ رسالته إىل كافة األقطار اإلسالمية حيث يذكر التـاريخ أن أمحـد   

ريقيا السوداء والشوكاين خان بعث إىل شبه القارة اهلندية، والسنوسي إىل اجلزائر ومشال إفريقيا وإف
  .إىل اليمن وحممد عبده ورشيد رضا إىل مصر والشام

إن اإلصالح الديين كان يهدف خاصة إىل إصالح األوضاع االجتماعية واالضطرابات  -

السياسية
49

.  

حممد بن علي السنوسي، درس العلـوم الشـرعية والطرائـق     -: 1787/1859 -ب
لفلك قضى حياته يف التنقل والترحال عرب الـبالد العربيـة و   الصوفية، والفلسفية واملنطق وعلوم ا

  :اإلسالمية وإفريقيا الوثنية، مجع يف دعوته بني منهجني

                                                
وحتت إمضاء ديبريمون وزير الدفاع الفرنسي آنـذاك   1830 السياق نفسه قام قائد احلملة الفرنسية على اجلزائر سنة ويف- 48

منشور وزع على السكان، ومؤداه أن اجليوش الفرنسية جاءت إىل اجلزائر دف ختليصها من الطاغية حسني داي الذي حكم 
نشور، علما أظن السلطات الفرنسية سوف حتمي حقوق السـكان السياسـية   الشعب اجلزائري بالزور والبهتان كما يقول امل

كـم  رأة فهي مصانة ومبجرد ما ختلصهم من هذا الطاغية فإا عندئذ تسلم احلفية وحىت حقوق امللكية وحقوق املوالدينية والثقا
" اهلوية يف الفكر اجلزائري احلـديث  "لالستزادة ميكن الرجوع إىل عبد اهللا بوقرن . للجزائريني أصبح أصحاب احلق الشرعيني

 .رسالة ماجستري خمطوطة
  .14حوار األجيال، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ص : حسن حنفي -49
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  .اإلصالحي حسب دعوة حممد بن عبد الوهاب -

والصويف اإلشراقي الربهاين الذي ساعده على نشر اإلسالم بني كثري من القبائل الوثنية  -

ا هرميا للزاوية ساعد على ترسيخ اإلسالم يف هذه األقطاركما أنشأ نظام. يف إفريقيا
50

.  

كانت قد ترمجت معلومات عن املقدمة البن خلدون إىل اللغـة األملانيـة    - 1805-ج
وعمر هيغل آنذاك ال يتجاوز اخلامسة والثالثني سنة، كما ترجم كتاب وصف إفريقيا للحسـن  

العرب يف التاريخ، وذلك باللغة اإليطاليـة   هلفالوزان الذي أورد فيه أخبار عن ابن خلدون وعن مؤ
  .أي قبل ميالد هيغل حبوايل قرنني 1556وقد ترجم املؤلف إىل الالتينية سنة  1526

سبق وأن قلنا أن هيغل قد أتقن الالتينية منذ صغر سنه، لذلك نرجح أن يكـون   وكما -
علـي  (كما يذهب إىل ذلك . ينيةولو باللغة الالت) املقدمة(هيغل قد اطلع على مؤلف ابن خلدون 

يف خمطوطه) سعد اهللا
51

.  

ولد محدان بن عثمان آل خوجة، باجلزائر وتعلم القـرآن الكـرمي   : 1773/1834-د
حيث تعلم التركيـة  ) عاصمة اخلالفة(واللغة العربية، القانون والطب والفلسفة، سافر إىل األستانة 

ليزية والفرنسية ومارس التجـارة اخلارجيـة   وطاف مبختلف دول جزيرة البلقان، كما تعلم اإلجن
بنجاح بإشرافه على جتارته الداخلية واخلارجية والفالحة، سافر إىل باريس عدة مرات حيـث مل  
يقتصر على خمالطة األوساط التجارية، بل خالط السياسيني وتردد على النوادي الفكرية والثقافية، 

كاتب وسياسي فرنسي ولد عـام  )  Benjamin Kontanبن مجني كونتان : ( حىت قيل عنه أنه 
  .1830وتويف عام  1767

                                                
معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرون، منشورات خمرب الدراسات  :عبد الكرمي بوالصفصاف وآخرون -50

  .175 ، ص2004الفلسفية والتارخيية، 
  .599نظرية الدولة يف فكر إبن خلدون وهيجل، رسالة دكتوراه، خمطوط، ص : علي سعداهللا -51
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ومهما يكن فقد أكسبته ثقافته الواسعة وتعدد لغاته وكثرة رحالته أفقا واسـعا وثقافـة   
عميقة، أهلته ألن يتعايش مع أهم التيارات الفكرية والسياسية اليت انتشرت يف أوروبا، خاصة بعد 

وة اخلالفات األوروبية الداخلية مع بروز شعارات القوميـة بـني   قيام الثورة الفرنسية واتساع ه
األقليات املضطهدة وأفكار حركة التنوير ومبادئ حقوق اإلنسان، ومما يدل على استيعابه هلـذه  
الثقافة اجلديدة مقارنته بني ما وصلت إليه أوروبا يف هذا اال وبني ما هو موجود يف شريعتنا، مع 

يقفارق بسيط يف التطب
52

وقد أوضح يف رسالته إىل الربملان الفرنسي والرأي العام األوريب مـن أن   
فرنسا وأوربا قد ساعدت شعوب بلجيكا وبولونيا على االستقالل، بينما تقوم فرنسا بغزو اجلزائر 

  ).محلة نابليون على مصر(بدون مربر، مث ملاذا ال يتركوننا وشأننا مثلما فعلوا مع مصر 

علـى   -وقتها –دان خوجه يدل على أنه كان مطلعا على ما جيرى هذا التصرف من مح

الساحة العاملية
53

.  

ولد األمري عبد القادر احلسيين اجلزائـري مبعسـكر بـالغرب    : 1808/1883-هـ 
تعلم يف مسقط رأسه مث يف : اجلزائري وهو ابن الشيخ حمي الدين زعيم الطريقة القادرية يف اجلزائر

سي وعسكري حمنك درس أفالطون وأرسطو وحيـاة جـالينوس،   وهران أديب ومتصوف وسيا
وجد الفرنسيني قد احتلوا عاصمة اجلزائـر   1832وكذلك العلوم الدينية، وملا عاد من احلج عام 

وأن اجلزائريني مشتتون ويبحثون عن زعيم يكون هلم املنقذ، فتوجهوا إىل الشـيخ حمـي الـدين    
فض  الشيخ قيادم، معتذرا لعدم قدرتـه حبكـم سـنه    مقترحني عليه قيادم ملواجهة الغازي فر

واقترح عليهم ولده عبد القادر
54

فقبلوا به وبايعوه أمريا عليهم، وباملبايعة تلك أعلن اجلهاد ضـد   

                                                
 -14، ص ص 1977، القاهرة، 2احلركة الوطنية اجلزائرية، معهد البحوث والدراسات العربية، ط: أبو القاسم سعداهللا -52

15.  
،     1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة  املرآة ، حتقيق وترمجة حممد العريب الزبريي،: محدان خوجة -53

  .277ص 
  .205معجم أعالم اجلزائر، ص : بوالصفصاف عبدالكرمي وآخرون -54
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والثانية يف ماي من عـام   1834فرنسا، حيث أوقف زحفهم فارضا عليهم معاهدتني األوىل عام 
الدولة اجلزائرية  بعثاجلهاد هو إعادة شروعه يف بعد  وأهم عمل أجنزه األمري عبد القادر 1837

احلديثة معتربا القرآن والسنة املصدرين األساسني للتشريع يف هذه الدولة وقد أنشأ جملسا دستوريا 
وقسم البالد إىل واليات كما متكن يف فترة وجيزة من ) احملمدي(وصكا للعملة اليت كانت تسمي 

زائر حتت سيطرته، كما يرجع له الفضل يف إنشـاء الكـثري مـن    اجل) 3/4(إخضاع ثالثة أرباع 
  .احلصون يف ضواحي املدن الداخلية اليت ال تزال شاهدة عليه

وقد راسل السلطان العثماين عدة مرات وكذلك باي تونس وسلطان املغرب، واإلجنليـز  
م قادة عسكريون خاصة أ. واإلسبان كما تفاوض مع الفرنسيني مثلما واجههم يف ميادين القتال

متخرجون من الكليات احلربية احلديثة، وعلى رأسهم اجلنرال بيجو والدوق دي مال كما حرص 
على نشر التعليم بني السكان وسعى لتوفري الكتب، وأقام حمالت لالستنساخ وبعد سـبعة عشـر       

مـن الشـمال    عاما من اجلهاد وإتباع فرنسا لسياسة األرض احملروقة يف اجلزائر، حاصرته) 17(
والشرق مستعينة جبيش حملي يتكون من متطوعني خونه ومرتزقة، كما ضغطت عليه لالستسـالم  
من خالل سلطان املغرب فاستسلم، وبعد فترة من احلجز دامت أكثر من مخس سـنوات أطلـق   

نقاذ نابليون الثالث سراحه وأهم عمل قام به يف الشام بعد اإلقامة هناك، هو املشاركة الفعالة يف إ
من مذابح كادت تؤدي بأغلبيتهم إىل اهلالك، وقد منح عدة أومسة من  1860مسيحي الشام سنة 
وقد اعترف به مفكرو الغرب إىل درجة أن أحد الفرنسيني قال مقارنا بـني  . طرف رموز الغرب

هـا يف  ملا كان هيغل يفكر يف نظرية الدولة كان األمري عبد القادر يطبق: "هيغل واألمري عبد القادر

"الواقع املعيش
55

.  

خري الدين التونسي بعدما تلقى مبادئ العربية انتقـل إىل بـاريس   : 1810/1879-و 
حيث تشبع بالثقافة الغربية وصل إىل مرتبة وزير فبدأ بإصالح هياكل الدولة وتغيري اتمع وقـد  

                                                
  .2000فلسفة الدولة عند األمري عبدالقادر، حماضرات خمطوطة ، معسكر، نوفمرب : بوكرلدة زواوي -55
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دمة ابن خلدون حاول استخالص ما حتمله مق) أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك(ألف كتاب 
وحتديدا فلسفة التاريخ لديه من أدوات لتغيري اتمع وإصالح الدولة، وحماولة ربطهـا باخلالفـة   

مصلح اجتماعي اهـتم بالتربيـة   : أمحد خان 1818/1898العثمانية ملناهضة أطماع الغرب، 
ق، كمـا  ذيب األخال: وتثقيف اتمع كأساس لعملية اإلصالح الديين، أسس جملة حتت عنوان

حاول االهتمام باملعىن ال باملبىن، منتقدا بـذلك مـا ذهـب إليـه     )اإلوردية(حاول تطوير اللغة 
املستشرفون، وخاصة نقاد الكتب املقدسة للعهدين القدمي واحلديث، كما تعايش مع اتمع اهلندي 

هادن اإلجنليز وحـاول  بطوائفه ودياناته املتباينة، مقتربا من العلمانية الغربية كمنهج اعتمده، وقد 
  .مترير برناجمه اإلصالحي

 السلطان مثمدحت باشا، ولد يف تركيا وعاش يف عهد السلطان حممود : 1823/1883
عبد احلميد، مث عبد العزيز، وقد جاء يف وقت حتولت فيه اخلالفة العثمانية باعتبارها اآلخر الـذي  

ا عرف بالرجل املريض مقابل األنا األورويب ميثل اإلسالم والعروبة وقد  آلت ـ فيما بعد ـ إىل م  
القوى واملنتقم للحروب الصليبية لذلك فقد انصبت أعمال هذا املصلح على النقد الذايت للدولـة  
التركية اليت ابتعدت كثريا عن العلم والثقافة وساعدت على انتشار اجلهل والفقر واملرض واضطهاد 

 احلرمي والرشوة والتجسـس كيف حياة السالطني اخلاصة، األقليات مع انتشار الفساد يف الدولة، و
بتعدد أسفار هذا املصـلح اسـتطاع أن يـؤثر علـى     . وقتل املعارضني على املصلحني وسجنهم

السالطني مؤكدا على أمهية العلم يف رقي األمم وتطبيق الدميقراطية وتأسيس االس النيابية، ولكن 
  .هو اآلخر نظرا لإلحلاح يف مطالبه مت التخلص منه

مجال الدين األفغاين، مصلح سياسي اجتماعي، ديـين جتـول يف   : 1897-1839-ي
اتسـم منهجـه   : الكثري من الدول العربية اإلسالمية واألوربية، مفهوم اإلصالح الـديين عنـده  

الديين والدنيوي لدى املسـلم،   نياإلصالحي بالنظرة الشمولية إىل اإلنسان انطالقا من فساد اجلانب
رب اجلهل أخطر مصيبة ميكن أن يبتلى ا اإلنسان وتكون سببا يف تعثره وختلفه، كان موقفـه  فاعت
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هذا نابع من إميانه الكبري باإلمكانيات العقلية لإلنسان والذي يكتشف كل يوم شرا جديدا مـن  
إن اإلنسان من أكرب أسرار هذا الكون وسوف يصل : " أشرار الكون، وتدعيما ملوقفه هذا يؤكد

لعلم وبإطالق سراح العقل إىل تصديق تصوراته فريى ما كان من التصورات مستحيال قد صـار  با

"ممكنا وما صوره مجوده وتوقف عقله عنده بأنه خيال قد أصبح حقيقة 
56

.  

ومبوقفه هذا ينتقد مجال الدين الفلسفات اليت تنطلق من أنّ الكون مناطق معلقة وإىل األبد، 
وهل يبق مستحيال إجياد  مطية توصل اإلنسان إىل القمر أو إىل : "قائالال ميكن اقتحامها، ويضيف 

"األجرام األخرى 
57

.  

  .!ن ذلك كان من طرف الغربفإسف لألوهو ما حدث بالفعل منذ السبعينات ولكن 

وقد واصل مجال الدين األفغاين مقاومة اجلهل والفساد واخلرافات يف وجه أطماع الغرب 
  .إلسالمية إىل أن وافته املنيةيف اتمعات العربية ا

تقـوم   1830يف يوم اخلامس مـن جويليـة   : 1830الغزو الفرنسي للجزائر : رابعا 
  .؟ االحتاللهذا القوات الفرنسية بغزو اجلزائر فما هو موقف هيغل من 

واصفا إياها بأا إقليم رائع توجد فيـه  ... إفريقيا األوروبية(يطلق هيغل على مشال إفريقيا 
ش احلديثة واجلزائر وتونس وطرابلس ولقد كان من الواجب ربط هذا اجلزء مـن إفريقيـا   مراك

بأوربا والبد بالفعل أن يرتبط ا، ولئن بدل الفرنسيون جهودا ناجحة يف هذا االجتـاه بغـزوهم   

"للجزائر 
58

  ).كما سيأيت توضيح ذلك الحقا يف الفصل الثامن(.

الكبري عاشق احلرية وحمب الدميقراطية وانون مببادئ ذه الكيفية يكون الفيلسوف األملاين 
الثورة الفرنسية من أوائل مفكري الغرب مباركة للغزو الفرنسي للجزائر واملؤيدين إلحلاقها بأوربا 

                                                
  .208الدين األفغاين، حتقيق حممد عمارة، ص األعمال الكاملة جلمال : مجال الدين األفغاين -56
  .املرجع نفسه  -57
  .168، ص 1حماضرات يف فلسفة التاريخ ، ج: هيغل -58
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كيف ال وقد ارتبط هيغل باملركزية الغربية اليت ال تعترف إال مبحيطها الضيق األنا األورويب، أمـا  
  !.فإنه اآلخر اهول الذي ميكن ممارسة كل الرذائل يف حقه بالنسبة خلارج أوروبا
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 األول اليت تتشكل من منظـورين، املنظـور   1"فلسفة التاريخ " سبق وتطرقت إىل مفهوم 
لمؤرخ أن يسـلكها أثنـاء   لدراسة ملناهج البحث يف التاريخ، أي الطرق اليت ميكن : حيددها بأا

ية كيفية التحقق من صحة الوقائع التارخي: تسجيله للحوادث التارخيية، وإذا قلنا املنهج فاملقصود منه
  .بن خلدون وأن تعرض له كما  سبق وأوضحت ومدى مطابقتها للواقع، وهذا األمر سبق إل

فحصا نقديا دقيقا للمادة التارخيية وهذا ما ميكن أن نصنفه ضـمن  : هذا املنظور يعين: إذن
  .النشاط التحليلي للتاريخ

ط التـركييب  أما املنظور الثاين لفلسفة التاريخ، فهو الذي ميكن أن نصنفه ضـمن النشـا  
نطلق إبن خلدون نظره عن مسار التاريخ ككل مثلما اللتاريخ، وفيه يقوم الفيلسوف بتقدمي وجهة 

من الواقع مستندا إىل التاريخ مستنتجا أطوار الدولة  وكما فعل فيكو بالنسبة لألطـوار الثالثـة،   
قتصـادي  مل اإلوأوغست كونت للحاالت الثالثة، وماركس الذي أرجع حركية التاريخ إىل العا

واملادية التارخيية عكس هيغل الذي ركز على منظورين، حيث ناقش أوال الطرق املختلفـة الـيت   
حماضـراته  " ميكن أن يكتب ا التاريخ، مث قدم وجهة نظره عن مسار التاريخ العاملي، ويبدأ هيغل 

ت العامـة واملبعثـرة   هل ميكنه أن يقوم بعرض جمموعة من املالحظا: متسائال" يف فلسفة  التاريخ 
أو أن يقدم تارخيا جزئيا قوميا يرتبط بشعب معني أو بأمة دون سواها،؟ غـري أن   ،حول التاريخ

الذي ركز عليه هيغل هو التاريخ الكلي ويعين به تاريخ اإلنسان وتطوره احلضاري بغض النظـر  
  .عما يف هذا التاريخ

                                                
 38-37 صالرسالة، الفصل األول : أنظر - 1
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خلصوصية اهليغليـة الـيت تنظـر إىل    نالحظ أننا أمام ا :منهج التاريخ عند هيغل: أوال 
يف مقابل املوقف العلمي الـذي يهـتم    2املوضوع نظرة مشولية وعامة، وهذا هو املوقف الفلسفي

  .جبزئية معينة جاعال إياها موضوع الدراسة

وهلذا الغرض بدأ هيغل بفحص املناهج املختلفة اليت ميكن أن يكتب ا التاريخ وضبطها يف 
  :ثالثة طرق هي

  .ريخ األصليالتا -1

 .التاريخ النظري -2

  .التاريخ الفلسفي -3

يف األملانيـة  " تـاريخ  " عنده البد أن نرجع إىل مدلول كلمة " التاريخ " حىت نفهم معىن 
البحث، املعرفـة، التفسـري   : ( Historia)هيسطوريا(الكلمة اليونانية : حيث تتركب من لفظتني
وقد دخلـت  ) يبحث يرتاد(  Historienلمةوتاريخ األحداث من الك) املكتوب للبحث والرواية

يف القرن الثالث عشر كلمـة  ) كما سبق وذكرت هاليت تتقنها أم(اللغة األملانية منن اللغة الالتينية 
Historie   ومع االستخدام تطورت الكلمة منذ القرن الثامن عشر بظهور كلمـةGeschichte  

  .املؤرخ historikerواالسم"تارخيي"  Historishبينما ازدهرت الصفة

قريب من معـىن التجربـة ومييـل هيغـل إىل     : واملعىن األصلي لكلمة التاريخ يف األملانية
أكثر من استخدامها مبعناها التخصصي الذي يعـين    Empirie)إمربيقي(استخدامها للداللة على 

لـيت اسـتخدمها   ا) التارخيية(التجربة التارخيية واألحداث املاضية، كما يتطرق هيغل بازدراء إىل 
أي التبحر التـارخيي يف آراء  ) هيغل متخرج من معهد توينغن الديين(رجال الكنيسة يف الالهوت 

  .رجال الدين واملؤسسات الدينية على حساب البحث يف احلقائق الدينية

                                                
 .18-17م، ص 1983موسوعة العلوم الفلسفية، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام، ط، دار التنوير، بريوت، : هيغل  2
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فهي كلمة أملانية قوميـة  ) قصة، شأن، عمل، تاريخ(  Geschichte:أما املعىن الثاين لكلمة
وهي بذلك تعين أصال حـدث، سلسـلة   ) يعمل، حيدث، يقع(  Geschechienفعلمشتقة من ال

  Historieاخلامس عشر تسـاوت مـع كلمـة التـاريخ    ) 15(أحداث، لكنها ابتداء من القرن 
وأصبحت تعين الرواية أو التقرير، ومع منو البحث التارخيي وتطور املعرفة يف هذا اال يف القـرن  

بوصفه حبثا منظما لألحداث املاضية (صفة خاصة عند هردر التاريخ الثامن عشر أصبحت تعين وب
فما هي الطرق اليت يسجل ـا  ) مع الربط وهي الكلمة اليت استخدمها هيغل للداللة على التاريخ

 .3هذا التاريخ ألننا حىت ننتقده جيب علينا أن نبحث يف ثناياه عن كيفية حتريره أوال

وضوع التاريخ متشعب وله أشكال متعددة غري أـا  حسب التعريف السابق فإن م: إذن
تؤدي مجيعا إىل غرض واحد، وهو تكون رصيد معني عما عاشته اإلنسانية يف املاضي من تطـور  

  .اخل...وازدهار ملختلف احلرف والصنائع والفنون

وهيغل ينطلق من اعتقاد راسخ لديه أال وهو ضرورة مشولية الفكـر البشـري وارتباطـه    
لو تدرجييا، وهذا األمر ليس يف حاجة إىل برهنة ألنه جوهري يف اإلنسان، ومن العناصر بالعقل، و

هلذه الضرورة العقلية الشيء  ااألساسية يف ماهيته، اليت تتطور عرب العصور بطريقة جدلية، واعتبار
 خارج العقل يوجد أو يتطور أو تقوم له قائمة ما مل يكن بدافع من العقل أو مؤسسا عليـه، ويف 

... ما من شيء يف هذا العامل خارج متناول عقل اإلنسان: " Garoudiهذا السياق يقول غارودي 
  .4"أن عامل اإلنسان عمل اإلنسان :   " وقيل أيضا" 

ما من شيء من عمل اإلنسان غري : ميكن اعتبار املقدمتني عملية قياسية لتكون النتيجة: إذن
  .خاضع لعقله

                                                
 . 23معجم مصطلحات هيغل، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام، الس األعلى للثقافة، مصر، ص : ميخائيل أنوود - 3
 .141ص قيقة بريوت ترمجة إلياس مرقص ،دار احلفكر هيغل، : رجاء غارودي - 4
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 سبيل إظهار الترابط بني الطبيعة، أي عامل املادة أو الواقع وبني وقد قام هيغل جبهد كبري يف
عقل اإلنسان، وحىت ال يكون متناقضا مع نفسه قسم التاريخ إىل مراحل ودرجات متعاقبة وفـق  
النظام الطبيعي ومستويات عقول البشر وكذلك وفق نسق املقوالت املنطقية، وذه الكيفية يكون 

مع العلم أنه يف البداية اعترب تاريخ الشرق " حركية التاريخ " ية، فيما خيص مؤسسا للعقالنية املثال
ألنه مل يصدق ما كان رائجا عن تاريخ " ال تاريخ " الذي ميثل اآلخر بالنسبة لألنا اجلرماين الغريب 

األوربيني الذين جابوا الشرق ووصلوا حىت العامل (الشرق يف ذلك الوقت وحىت مذكرات الرحالة 
مل يأخذها بعني االعتبار بل وضعها يف مرتبة اخلرافات واألساطري اليت ال ترق إىل مستوى ) ديداجل

  .التاريخ املكتوب باعتباره قد رفض كل ما هو شفهي وغري مدون عن التاريخ

وهيغل يف تصنيفاته املختلفة وخاصة ملادة التاريخ وتطوره وأحواله يلتزم مبنهج اجلدل حيث 
وكل قسم ميكن أن يتفرع إىل أنواع أبسط وهكذا دواليـك  :ثالثة أقسام رئيسيةقسم التاريخ إىل 

  .حىت ينهي التاريخ عند اجلرمان

 :التاريخ األصلي -ثانيا 

واملقصود به هو تلك املادة اليت يكتبها املؤرخ وهو يعيش أحداثها ويعرف منبعها حبيـث  
خ يف هذه احلالة، حينما يقوم بنقـل  واملؤر 5ينقل األحداث كما رآها أو كما مسعها من اآلخرين

األحداث فإنه حيملها إىل عقله، وذه الكيفية تتحول من إطارها اخلاص إىل تصور عقلي داخلـي  
  :يعبر عن الفترة املعاشة وميكن أن حنصر هذا النوع من التاريخ يف أربعة عناصر

ث هـي  إذا كان املؤرخ سجل أحداثا عاشها فإن روح العصر اليت شكلت األحـدا   -  أ
  .نفسها اليت تشكل املؤرخ، إذن هناك إندماج بني األحداث واملؤرخ فهو مرآة عصره

 ).أي حسب حياة املؤرخ(تكون الفترة اليت يرصدها املؤرخ فترة قصرية نسبيا   - ب

                                                
 .32حماضرات يف فلسفة التاريخ، العقل يف التاريخ، ص : هيغل - 5
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املؤرخ يهتم بأشكال خاصة من األحداث واألشخاص الذين يلتقي م وبالتايل فهـي    - ج
 .ليست كلية

ؤرخ نفس الوضوح الصادر من مالحظاته الشخصية أو من يكون اهلدف من رواية امل  -  د
  .من الناس القريبني منه ةتقاسالروايات امل

  :ويضرب لنا هيغل أمثلة كثرية من هذا النوع من التاريخ ميكن حصرها فيما يلي

جند هريودوت امللقب بأيب التاريخ، وغريه من املؤرخني اليونانيني ممـن  : عند اليونان  -  أ
  .ليت كتبوهاعاشوا األحداث ا

جند أن هيغل يركز على املذكرات اليت سجلها القيصر وخاصـة يف  : عند الرومان  - ب
ميادين القتال أثناء غزواته لبالد الغال مع العلم أن املؤرخ يف هذه احلالة هو أحد صناع التـاريخ،  

ـ  ين أن فما يكتبه عن أهدافه اخلاصة سواء متكّن من حتقيقها أو فشل يف ذلك، فالنتيجة واحدة يع
 .هذا هو مضمون التاريخ يف هذه الفترة

جند أن الرهبان هم الذين احتكروا الكتابة التارخيية : ويف العصور الوسطى األوربية  - ج
حيث ركزوا على احلوليات، علما أن هيغل يضفي على هذه الفترة صفة السـذاجة باعتبـار أن   

فـإن  ... التعليم، الفكر، الثقافة،رجال الدين كانوا يعيشون العزلة على الرغم من سيطرم على 
املطلوب من املؤرخ حسب هيغل هو أن يعيش وسط تيار األحداث بينما كان الرهبان منعزلون يف 

 .األديرة عن اتمع، ومن هنا جاء وصفه هلم بالسذاجة

إال أنين أشتم من هذا احلكم اهليغلي بعدا إيديولوجيا ألن هذه الفترة كانت فترة ازدهـار  
ة للعامل العريب اإلسالمي الذي ميثل اآلخر بالنسبة لألنا اجلرماين الغريب كما سأوضح ذلـك  بالنسب

 .الحقا، رمبا كان جتاهله للعصور الوسطى حماولة إلقصاء اآلخر
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جند أن هذه احلوليات اليت يسجلها املؤرخ عن أحداث عايشـها  : ويف العصور احلديثة  -  د
ية وتسجيل اخلالفات السياسية الـيت حتـدث مثـل    تنصرف قي الغالب إىل سرد الوقائع العسكر

تسجيل الصراعات اليت عادة ما تنشب بني قادة اجليوش  6مذكرات القيصر، والرهبان، ناهيك عن
  .ورجال السياسة

أن تقسيم هيغل للتاريخ مث ضرب األمثلة للصنف األول من التاريخ وتركيزه على : نالحظ
الوسطى األوربية والعصر احلديث الذي يعيشه هيغل مهمـال  الفترة اليونانية والرومانية والعصور 

الفترة اإلسالمية املزدهرة وكذلك احلضارات الشرقية القدمية، فالتاريخ األصلي عنده هو أشبه مـا  
بعصر الرحالت لدى ابن بطوطة واملسعودي وابن مسكويه والبريوين  –حنن العرب  –كان عندنا 

  .7الذين جابوا خمتلف األقاليم... دون، أو الورتالينوصاعد األندلسي وابن حزم وابن خل

نالحظ أن هيغل أقصى هؤالء مجيعا باعتبارهم ميثلون اآلخر بالنسبة لألنا الغريب املتعـايل،  
أن رغبة املسلمني يف محاية عقيدم قـد   روزنثال إىل: رغم تفطن بعض املستشرقني الغربيني مثل

صلى اهللا عليه وسلم  –ي حبيث كانوا يسجلون منذ بعثة الرسول حفزم إىل العناية بالتاريخ األصل
أغلبية األحداث، بل أن الباقي من األحاديث غري املسجلة كانوا يتكبدون أعباء األسـفار مـن    –

ذي الصلة بالعقيدة ينطبـق علـى احلـوادث     8أجل تصحيح املنقول منها، وما يقال عن احلديث
أن هيغـل قـد أمهلـهم ومل     فقد مارسوا التاريخ األصلي رغموبالتايل، ... التارخيية كالغزوات،

  .يذكرهم يف مثل هذا النوع من الدراسة

 :التاريخ النظري -ثالثا

                                                
 .233-232مصطلحات هيغل، ص : ميخائيل أنوود - 6
 .35، ص 2005، 1فلسفة التاريخ من منظور إسالمي، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط: عبد الرزاق قسوم - 7
 .34املرجع نفسه، ص  - 8
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أما النوع الثاين للكتابة التارخيية واليت يطلق عليها هيغل التاريخ النظري وامليزة األساسـية  
أن احلادثة تكون قد مرت وتركـت   هلذا النوع أن املؤرخ ال يعيش األحداث اليت يرويها باعتبار

  .وراءها خملفات

فاملؤرخ يتجاوز عصره لكي يسجل لعصر آخر كما هو احلال بالنسبة للتأريخ لفتـرة  : إذن
  .م1962إىل  1830الفرنسي يف اجلزائر من  ستعماراال
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فاملؤرخ املعاصر يعيش يف القرن الواحد والعشرين وحياول التاريخ ألحداث مل يعشها كما 
فاملؤرخ يف هذا النوع يتجاوز عصره، حيث يقوم جبمع املادة التارخيية ) األصلي(يفعل املؤرخ  كان

وتصنيفها وتبوبيها وتقسيمها إىل مراحل أو فترات، والفترة الواحدة إىل فروع وختصصات مثلمـا  
مني إىل فعل املؤرخ اجلزائري أبو القاسم سعد اهللا يف حماولة تغطيته للحركة الوطنية من أقصى الـي 

املسلحة ضد  فترة الثوراتكما فعل املؤرخ اجلزائري حيي بوعزيز يف حماولته تغطية وأقصى اليسار 
  .احملتل الفرنسي

جتـاوز املـؤرخ   : وتنقسم هذه الطريقة إىل أربعة أقسام تتصف مجيعا بسمة واحدة وهي
  :حلدود عصره ألنه يكتب عن عصر مل يعش أحداثه، وتتلخص كاآليت

وفيه يقترب املؤرخ كثريا من التاريخ األصلي ألنه يتخصص يف جزء معـني  : لالفرع األو
من التاريخ العام لشعب معني حبيث يكون قريبا من التاريخ األصلي فعندما تقرأ له تشعر وكأنـه  
عاش األحداث اليت يرويها بالفعل، وخري معبر عن هذه الفكرة مقولة علي بن أيب طالب رضي اهللا 

إين وإن مل أكن قد عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت يف أعماهلم وفكـرت يف   أي بين: " عنه
أخبارهم وسرت يف آثارهم حىت عدت كأحدهم بل كأين مبا إنتهى إيل من أمورهم قد عمرت مع 

  .9... "أوهلم وإىل آخرهم فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره

ه احلسني نتبني مدى شغف واهتمـام  من خالل النص الذي هو وصية اإلمام علي إىل ولد
املسلمني بالتاريخ وعلى الرغم من ذلك فإن هيغل مل يشر إليهم سواء كان ذلك عن قصد أو جهل 

  .ليهإفإنه يقصيهم باعتبارهم ميثلون اآلخر بالنسبة 

                                                
، 1بريوت، ط حركة التاريخ عند اإلمام علي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،: س الدينحممد مهدي مش - 9

 .5م، ص 1985
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بن عصره هو إ منا واحد وملا كان من املستحيل على أي إنسان أن يعيش املاضي ألن كل
  .10"فلسفة احلق " غل يف كتابه وربيب زمانه هي

فإن املؤرخ النظري يف هذه املرحلة ميكنه أن يسقط املصطلحات املتداولة يف عصره علـى  
  .الفترة املاضية اليت يدرسها وبالتايل فإن النتائج اليت يتوصل إليها ال حتمل روح العصر املدروس

وجب علـى املـؤرخ   إن هذا احلكم من طرف هيغل ال ينسحب على كل املؤرخني وإمنا 
حنافظ علـى النصـوص   ... ستعمال مصطلحات الفترة املدروسة مع شرحها بلغة عصره وهكذاإ

  .األصلية مع فهمنا ألحداث املاضي مبصطلحات احلاضر

أو  11التـاريخ العملـي  : سـم إمن التاريخ النظري هو ما يطلق عليه هيغل  النوع الثاينو
ستفادة من املبادئ والقـيم  تخالص العظة والعربة واإلسإالذي يكون اهلدف من دراسته : الربمجايت

اليت كانت سائدة يف ذلك الوقت إىل جانب الدروس األخالقية أي معرفـة مـا كابـده اآلبـاء     
  .واألجداد من أجل حترير األوطان مثال

املاضية دف اإلستفادة  ستخالص الدروس من الفترةإاهلدف الرئيسي من الرواية هو : إذن
: بن خلدون وهو املعنونإأن نرجع إىل كتاب مقدمة  عصر احلديث ويف هذا السياق ميكنمنها يف ال

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر، ومن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان    (
  .12"حىت تتم فائدته يف االقتداء... فإن فن التاريخ ").األكرب

تأكيده على دور التاريخ وأمهيتـه بالنسـبة    -السابق الذكر-بن خلدون إيوضح لنا نص 
حلاضر األمة ومستقبلها، وعلى الرغم من ذلك، فإن هيغل قد أمهل أعماله متاما يف هذا اجلانـب،  
غري أنه يؤكد على أن هذا النوع من التاريخ ال ميكن أن حيقق أهدافه باعتبار أن التاريخ ال يعيـد  
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ن تصرفات الشعوب والساسة البـد أن حتكمهـا   صر ظروفه اخلاصة حىت أعنفسه ذلك أن لكل 
ختذا فرنسا إاألسباب اليت فإعتبارات مرتبطة بعصرها، لو كان هيغل حيا لتراجع عن هذه الفكرة  

مثال هي نفسها األسباب اليت اختذا أمريكا لغزو أفغانسـتان   1830حتالل اجلزائر سنة ذريعة إل
  .! حتالل العراق، رغم الفارق الزمينإو

وهو عبارة عن نقـد للروايـات   : من التاريخ النظري هو التاريخ النقدي لنوع الثالثاو
  .التارخيية األخرى من حيث مصادرها، ومعقوليتها يف تاريخ التأريخ

يف التاريخ النقدي يقوم املؤرخ بعرض الروايات التارخيية املختلفة لكي يقوم بدراستها : إذن
ة واحدة ينبغي عليه أن يطلّع على عدة روايات حىت يكتشـف  مستعينا باملنهج املقارن فحول حادث
  .الغلو والتطرف والتضخيم أو العكس

بني عدة كتابات تارخيية سجلت يف وقـت  " املقارنة " إن املؤرخ يف هذا النوع يلجأ إىل 
واحد، فيكشف عن مدى املبالغة يف رواية فالن وعن عدم الضبط والدقة أو املوضوعية لدى مؤرخ 

أي أنه باستعمال العقل جيري مقاربات بني ما كتبه املؤرخ وبني ما كان ينبغـي أن تكـون   آخر، 
  .عليه الرواية مبوضوعية

بن خلدون قد تطرق إىل هذه الطريقة املنهجية مستخدما عقله ومنطلقا إسبق وذكرت أن 
لواقـع أو  إىل أماكن األحداث من أجل املقايسة بني ما ذكره املؤرخ وإمكانية تطابق ذلك مـع ا 

أنه كان العكس، مستعينا بعلوم أخرى كالرياضيات، واجلغرافيا، والعمران، وعلم االجتماع وحىت 
  ".مثلما هو شأن علم النفس احلديث" يراعي احلالة النفسية لألشخاص موضوع الدراسة

إال أن هيغل مل يتطرق البن خلدون، وحىت يكون منسجما مع األنا الغريب اجلرماين أعجب 
إن الفرنسيني : " رنسيني الذين استخدموا هذا النوع من التاريخ النظري، ويف هذا السياق يقولبالف

برعوا يف هذا اللون من الكتابة التارخيية فقدموا أعماال كثرية جتمع بني األصالة والعمق والنظـرة  
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يف ميـدان اللغـة   ) يلعاتامل(الصائبة، لكنه يتوجه بالالئمة إىل الكتاب األملان الذين جلأوا إىل النقد 
  .13"والتاريخ على السواء واختذوا من هذا التعايل ذريعة لتشويه التاريخ 

 اأي أم أسقطوا خياالم الذاتية على املاضي حبيث شوهوا التاريخ من حيـث مل يـدرو  
  .شوهوا التاريخد ل حمل احلوادث التارخيية وذه الكيفية قحتختيالم  تصبحأف

  .اجلزئية والعمومية: التاريخ النظري حيمل خاصيتني متعارضتني مهامن النوع الرابع و

فإذا قلنا أنه جزئي فلكونه يتحدث عن تاريخ اإلنسان مبا هو إنسان عن جزء واحد مـن  
هذا التاريخ، وهو إما القانون أو الفن أو الدين، كما أنه حيمل صفة العمومية من حيث كونـه ال  

  .لرومان أو الفن عند املصريني القدماء أو الدين يف العصر الوسيطحيصر اهتمامه يف القانون عند ا

فاملؤرخ يف هذه احلالة يتحدث عن القانون بصفة عامة، أو الفن أو الـدين منـذ بدايـة    
  .التاريخ، حىت عصرنا احلاضر، أي العصر الذي عاش فيه الفيلسوف

ديانة البدائية اليت عبد فيها فاملؤرخ عندما يتعرض للدين منذ نشأته األوىل فهو ينطلق من ال
اإلنسان خمتلف قوى الطبيعة، ففي مصر الفرعونية قرن اإلنسان بني اإلله وفيضان النهر إىل درجة 
أن املصريني كانوا يقومون برمي فتاة يف زي عروس وبكامل زينتها لنهر النيل بعد كل فيضان حىت 

ذاك حيث منعهم من ممارسة هذه العادة، جاء اإلسالم، وكان عمرو ابن العاص واليا على مصر وقت
مث على املؤرخ أن ينتقل إىل الديانات ... يعبد النجوم، القمر، الشجر، كما كان فوق األرض من

مث ينتقـل إىل الـديانات السـماوية    ، اخل...البشرية كالبوذية، واهلندوسـية، والكنغوشيوسـية،  
وضع الدين يف القرن العشرين حماوال تفسري  اليهودية واملسيحية واإلسالم، إىل أن يصل إىل:الثالث

ا يقف خلف ذلك التطور الديين كله؟هذا التطور بإماطة اللثام عم  
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ويؤكد هيغل أن هذا التطور وطوال العصور التارخيية املختلفة سادته توجد روح واحـدة  
يخ يقترب املؤرخ هي اليت كانت تنمو وتتغري طوال العصور التارخيية وذا النوع املتعارض من التار

  .من التاريخ الفلسفي

أن هيغل يتجاوز العصر الوسيط ألنه ميثل مرحلة احنطاط لدى األنا األوريب مقابل  :نالحظ
ازدهار اآلخر العريب اإلسالمي وهو ما يربز التجاهل العمدي دف جتنـب احلـديث عـن دور    

  .احلضارة العربية اإلسالمية يف ضة أوربا، حسبة ما يبدو يل

 :التاريخ الفلسفي -رابعا

يقوم املؤرخ الفلسفي باستخدام النتائج اليت توصل إليها املـؤرخ األصـلي، واملؤرخـون    
النظريون، لكي يقوم بالشرح والتعليق أي يقوم بتأويل التاريخ على أساس أنه التطـور العقلـي   

األصلي والنظري، يف الزمان كما يقول هيغل، ألن هذا املستوى يفلت من صناع التاريخ  14للروح
فاملؤرخ الفلسفي يبحث عن روح العامل اليت كانت جتسد الفكرة اليت تتحقق عن طريق األعمـال  

حوادث التاريخ وخاصة العظمـاء مـن األبطـال والشخصـيات     يف الفعالة اليت يقوم ا األفراد 
لقيصـر  التارخيية، سواء كانت عسكرية أو سياسية، ويضرب لنا هيغل األمثلـة باإلسـكندر وا  

  .ونابليون

أن هيغل يركز على  اليونان والرومان والغرب املعاصر له وخاصـة اجلرمـان،   : نالحظ
خبالف فولتري الذي يضع يف أولويات حركية التاريخ العلماء والفالسفة واملفكـرين يف خمتلـف   

من أن  أسبق من الساسة والقادة العسكريني على خالف العادة اليت جرتومينحهم أمهية ااالت، 
الناس يتذكرون بصفة خاصة العسكريني والسياسيني متناسني العظماء احلقيقيني مثـل نيـوتن يف   
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هؤالء قدموا خدمات جليلة لإلنسانية أفيـد  ... الفيزياء وأديسون يف الكهرباء وباستور يف الطب
  .بكثري مما قدمه اإلسكندر األكرب أو حممد الفاتح، أو نابليون كما يقول فولتري

إن الـذي  : " قائال أن هيغل يثري تساؤال حول غرض األبطال التارخيي ولكنه يستدرك إال
ري قصد تسببوا بطريقه قصرية يف ظهـور  غألم سواء عن قصد أو عن  -يقودهم هو دهاء العقل 

حقبة جديدة جتسد مرحلة مغايرة لفترة ظهورهم وهي جديدة أيضا بالنسبة للروح، وبذهب هيغل 
إىل أن هؤالء األبطال ال ينبغي احلكم عليهم على ضوء القواعـد   -ط وفولتريعلى خالف كان –

  .15"األخالقية واالجتماعية الشائعة 

فالدراسة الفلسفية للتاريخ، تعين دراسة التاريخ من خالل الفكر ألن التاريخ هـو تـاريخ   
ا ما نظرنا إىل أعمال اإلنسان والفكر جوهري بالنسبة إليه، فهو اخلاصة اليت متيزه عن احليوان، فإذ

عسريا على املؤرخ مـا مل   ذلك اإلنسان طوال التاريخ على أا كلها جمرد أحداث، سوف يكون
  .ينظر إىل هذه األعمال على أا مظهر خارجي للتفكري

األحداث، والظواهر التارخيية يف أفكار مسبقة أو قبليـة،   هاماهناك من يتهم الفلسفة بإقح
فيا قاطعا هذا االام الذي يوجه إىل الدراسة الفلسـفية للتـاريخ، ويبـدأ    ينفي ن" هيجل " لكن 

  :بتوضيح ما يقصده بالدراسة الفلسفية للتاريخ، وميكن أن نلخص وجهة نظره يف النقاط التالية

الفيلسوف ال يزاحم املؤرخ التجرييب يف البحث عن الوقـائع التارخييـة ومجـع      -  ذ
  .إليها، وينحصر دور  املؤرخ الفلسفي يف تفسري أحداث التاريخلومات واملادة، والوثائق، وما عامل

الفكرة الوحيدة اليت جتلبها الفلسفة معها وهي تدرس التاريخ هي الفكرة البسيطة عن   - ر
 ".أن العقل يسيطر على العامل وأن تاريخ العامل ميثل أمامنا بوصفه مسارا عقليا : " العقل اليت تقول
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الطبيعة كما أنه جوهر التاريخ، وهذه املقدمة اليت يبدأ منـها    ومن مث فإن العقل هو جوهر 
ال يربهن عليها يف فلسفة التاريخ حيث يرى أنه سبق أن برهن عليها يف منطقه على وجه " هيجل"

 .التحديد

إذا كان العقل جوهر الطبيعة على هذا النحو، فإنه جوهر التاريخ البشري أيضا، مع   - ج
الذي حيكم التاريخ هو عقل واع بذاته أي هو العقل البشري الـذي  فارق هام جدا هو أن العقل 

فهي تتم وفقا لقـوانني  " هيغل : " يعرف ويدرك ما يفعل، أما حركة النظام الشمسي كما يقول
هي العقل الكامن يف ظواهر الطبيعة ولكن هذه القوانني ال ميكن أن ينسب إليها أي درب مـن  

 .يت قاصر على اإلنسانذلك أن الوعي الذا. 16 دروب الوعي

لكن قولنا أن العقل حيكم التاريخ ال يعين أننا نقحم أفكارا فلسفية على علم التـاريخ    -  د
، بل أن هذه الفكرة هـي نتيجـة   مستمدا من أحداث واقعية الذي ينبغي أن يظل كما يقولون 

ـ " هيجل" لصة من دراستنا للتاريخ، ومستخ ربز ذلـك  يسوقها يف بداية مقدمته هلذه الدراسة وي
لقد حدث يل أن عرفت هذه النتيجة ألنين قطعت ميدان الدراسة كلـه فـنحن إمنـا    : " بقوله

نستخلص إستنتاجا من التاريخ حني نقول أن تطوره كان مسارا عقليا، وأن التاريخ يشكل ارى 
ولئك العقلي الضروري لروح العامل، إذن فليس مثة إقحام ألفكار فلسفية على التاريخ كما يزعم أ

إىل تناول التاريخ وهو " هيغل " الذين يتهمون الفلسفة عامة، وفلسفة التاريخ خاصة، ويدعون  
تعد جزءا من  ون من الروايات التارخيية ألا يسري بطريقة تارخيية، أي بطريقة جتريبية، كما حيذر

  . الذي ينبغي التأكد منه التاريخ

ة التاريخ هو أن نبين بأمانة كل ما هو تارخيي والشرط األول الذي ينبغي مراعاته يف فلسف
قحم أفكار أو إختراعات ذاتية يف أحداث التاريخ وهذا ليس معناه أن يقدم الفيلسـوف  نوأن ال 

على املعطيات التارخيية وهو خايل الذهن متاما، بل عليه أن حيمـل جمموعـة مـن األفكـار أو     
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يف هـذا  " هيغـل  " ه مسار التاريخ ويقول املعقوالت، ليكشف عن القوانني الصحيحة اليت توج
إن من ينظر إىل العامل نظرة عقلية فإن العامل  بدوره يتخذ أمامه طابعا عقليا، فالعالقـة  : " الصدد

  . 17"متبادلة بني الذات واملوضوع 

ال تقدم إىل الدراسات التارخيية سوى فكرة واحدة وهي أن العقـل حيكـم   : الفلسفة إذن
ي تظهر بـه،  ذأنه حىت هذه الفكرة نفسها ليست جديدة على النحو ال" هيغل " التاريخ، ويقول 

ـ هي" فهي قدمية قدم الفلسفة اليونانية وشائعة شيوع الدين نفسه، وعلى ذلك يسوق  هلـذه  " ل غ
  :الفكرة

يف عبارتـه  " كسـا غـوراس   أن" قال ا الفيلسوف اليوناين  اليت: الصورة األوىل فلسفية
لعقل، وأا دومـا ختضـع   ل، وهو يعين ا أن الطبيعة جتسيد "س حيكم العامل أن النو: " الشهرية

على تطبيقها بل على العكس حني " أنكسا غوراس " لقوانني كلية، غري أن هذه الفكرة مل يعمل 
  .بدأ يف احلديث التفصيلي، راح يرد الطبيعة إىل علل مادية كاهلواء واملاء وما إليها

دنية فهي الصورة املعروفة لنا جيدا، أو هي اليت تقول إن أحداث العامل أما الصورة الثانية امل
  .ال تترك للمصادفات والعلل اخلارجية العارضة، وإمنا للعناية اإلهلية

  :مالحظة

نتقادات كباقي الفلسفات، وقد مشلت كافة جوانبها من بينها مل تسلم فلسفة هيغل من اإل
  .اخل...تاريخاجلدل، فكرة الدولة، وكذلك فلسفة ال

بعد هذه املرحلة مع هذا الفيلسوف العمالق البد لنا من أن نقف وقفة قصـرية لنسـوق   
عتراضات اليت ميكن إثارا دون التقليل من أمهية العمل الذي قام به هيغل والذي يعترف بعض اإل

ـ   : " به النقاد أنفسهم يقول وولش يف هذا املعىن ات أما هيغل فقد قام بعمـل جـوهري للدراس
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للتاريخ، وكان ملؤلفه يف االتارخيية فليس يف ذلك أي شك فقد كان من أوائل الذين كتبوا يف فلسفة
هذا املقام تأثري على خلفائه، وأكثر من ذلك فقد أظهر خالل كتاباته معىن ألمهية املاضي يف فهـم  

، وإذا كانـت  18 احلاضر، وهذا ما يفتقر إليه كلية أو إىل درجة كبرية أكثر أفكار فالسفة القرن
، قـد  19املدرسة اهليغلية قد أثرت قليال، أو كانت بغري تأثري على تقدم العلوم الطبيعية يف القرن 

  .18دفعت العلوم االجتماعية بكل تأكيد إىل األمام دفعة هلا أمهيتها يف هذا العصر

ـ  فيعد أما التاريخ يف أشكاله املختلفة  ان جمـرد  تارخيا للفكر، وطاملا كانت أعمـال اإلنس
حوادث تعذر على املؤرخ فهمها ما مل تكن هذه األعمال مظهرا خارجيا للتفكري، وعلـى هـذا   

التاريخ إذ صرح بأن العقل هو الذي حيكم التاريخ، لكن القول ذه القضية " هيغل " األساس بىن 
يغل يف هو من جمال أو إختصاص الفلسفة النظرية، بصفة عامة، واملنطق بصفة خاصة، وهنا يقع ه

ستطاع أن يستخلص هذه القضية من دراسته ملسار التاريخ وما الشـيء الـذي   إفكيف : إشكال
  :مما تقدم نستخلص 19جيعلنا حينما ندرس الوقائع التارخيية نتمثل التاريخ على أنه مسارا عقليا؟

ليس هو التاريخ األصلي الشائع تـاريخ رواة   -) هيغل(كما يتمثله  -التاريخ العام أن  -
حداث األولني، وال التاريخ املتأمل الذي يريد أن يفسر الوقائع وأن يستخلص دروسا عملية من األ

التاريخ الذي يشرف على األحداث من وجهة نظر كلية،  -ل غكما يراه هي -ولكنه ...  املاضي
غري خاضعة للزمن، وهي وجهة نظر عقلية، ألن العقل يف نظره هو جوهر التاريخ، والعقـل هـو   

  .20حيكم العامل، فالتاريخ من هذه الناحية هو التاريخ الفلسفي الذي

إمنا يتابع زحفه إىل األمام، فتحصل حينذاك  -ل غكما يراه هي -كذلك أن التاريخ العام  -
صطدامات الكربى بني املؤسسات القائمة، واإلمكانات املعارضـة الـيت تزعزعهـا، وـذه     اإل

                                                
 .57حماضرات يف فلسفة التاريخ، ص : هيجل - 18
 .146ص  ،1986دار املعارف، مصر الفلسفة السياسية من أفالطون إىل ماركس،: أمرية حلمي مطر - 19
 .148املسألة االجتماعية بني اإلسالم والنظم البشرية، ص : عمر عودة اخلطيب - 20
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ألن اإلنسـانية ال  ... وذه اجلدلية تتقدم اإلنسـانية ... يف التاريخ) اجلدلية(صطدامات تتحقق اإل
 .إىل وضع أكثر عقالنيةل، إال بتحقق التناقضات اليت تفضي غتتقدم، يف نظر هي

فهو نضال أيضا ل التاريخ عملية ديالكتيكية وروحية يف آن معا ومن هنا غومن هنا اعترب هي
-" ل غهي" احلرية البشرية، وهذه األمور جتد داللتها يف  التاريخ الفلسفي، إذ أن مستمر من أجل 

قسم طرق كتابة التاريخ إىل تاريخ أصلي ونظري وفلسفي، وأعطى أمهية بالغة هلـذا   -كما رأينا
األخري كونه يعرب عن التاريخ الكلي الذي يتخذ األفراد كوسائل لتحقيق أغراض وبـذلك أحـل   

أن التاريخ الفلسـفي عنـد   : " وجممل القول". كري كجارد " األفراد على حد تعبري التاريخ حمل 
ل هو الذي ال يعتمد على األصلي أو النظري ولكنه يشملهما مجيعا ألنه يعتمد على العقـل،  غهي

 "ل ملصـطلح  غفيستخدم نتائج املؤرخني إستخداما جوهريا، وذه الكيفية ندرك أن توظيف هي

Cshichite  "حمض صدفة وال أمرا عرضيا ولكن من أجل أن يؤكد أو يربط هذا املصـطلح   ليس
" Idéalisme "بالعقل، وإذا أردنا اخلوض يف هذا املوضوع علينا أوال أن حندد املقصود مثالية هيغل 

حبـث يهـتم    لوتعين علـم أو جمـا   Lismeوتعين الفكرة،   Idéa:وهي كلمة مركبة من شقني
وهي (شتقاق اللغوي أنه مذهب جيعل الفكر أو العقل أو الروح خالل اإلباألفكار، وهذا يعين من 

 .21مصدرا أساسيا للمعرفة) كلها كلمات ذات معىن متقارب يف اللغة األملانية

كل ما :   " ل الشهريةغنطالقا من مقولة هيإمما سبق أن الفكر أساس كل حقيقة  :نالحظ
ليس فكر ال ميكن أن يكون حقيقة مبعىن أن ، فما 22"هو فكري واقعي وكل ما هو واقعي فكري 

ل، لكن هل تنتفي غكل ما عجز الفكر عن إدراك أغواره فهو مستبعد من اال اإلبستمولوجي هلي
  !احلقيقة إذا عجز اإلنسان عن إدراكها؟

                                                
 .14، ص 1984، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1دراسات هيغلية، ط: إمام عبد الفتاح إمام - 21
 .116ص  ،هيغل: إليود سبنسر، أندر رجي كروز - 22
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هل جهلنا بالشيء والقوانني اليت حتكم الظواهر يعطينا احلق بالطعن فيها أم هو قصـور يف  
  !؟واملعرفة اإلنسانية العقل البشري

ل مقولته أن احلقيقة النهائية واليت هي أساس احلقائق مجيعا هـو  غلعل أهم ما مييز فلسفة هي
الروح أو العقل الذي ال يبلغ مرتبة إدراك نفسه إدراكا كامال إال إذا إجتاز عدة مراحل واستوعبها 

 كل شيء تفسريا عقليا ألنه ليس ألن قوام احلقيقة هو الفكر والفكر وحده، وهلذا البد من تفسري
  .23للحقيقة مقياسا آخر ختترب به سوى الفكرة

لية فهو قوام احلقيقة ووحده املقياس، وبناءا غوهذا تأكيد على متجيد الفكر يف الفلسفة اهلي
  .عليه يتم تفسري كل شيء الذي ال يكون إال بناء على العقل

مثال ليس هو ) كاملادة(ية، فإن ما يضاد الفكر وإذا كان الفكر الالمتناهي هو احلقيقة النهائ
ي ميكن التحقق منها خمربيا ومعرفة مكوناا منذ الثورة أ -احلقيقة على الرغم من أن املادة متناهية 

هلذا يؤكد أغلب النقاد على الغموض الذي يكتنـف   -...وباستور ونسبية نيوتن) الكوبرنيكية(
ل حد التناقض أحيانا، ففي التاريخ مثال يعتمـد علـى   ل إىل جانب التشعب الذي يصغفلسفة هي

املنطق يف تفسريه لتاريخ العامل حيث يبدأ بالشرق جممال إياه يف مقولة كربى مث احلد األوسط وهو 
  .اليونان والرومان وكل شيء ينتهي عند الغرب عموما وعند اجلرمان على اخلصوص

لآلخر يف التاريخ متجاهال ما قدمته ل كسابق عهده يقوم بإنكار أي دور غهي: نالحظ أن
احلضارة العربية اإلسالمية للغرب احلديث، مكتفيا يف ذلك باحلديث عن احلضارات الشرقية القدمية 

ية مدجما البابلية واآلشورية واملصرية وحضارات الفنيقيني والكنعانني يف تكالصينية واهلندية والزاردش
ل وجهله حبضارات اآلخر رغم ما حققته من تقدم وما غالفارسية، وهذا دليل آخر على تناقض هي

  .واإلنسانية مجعاءستفادت منها اليونان إقدمته من جتارب وعلوم 

                                                
 .139، ص 1967ط، .، د1ة جلنة التأليف والترمجة والنشر، جقصة الفلسفة احلديث: زكي جنيب حممود  23
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لي يقوم على فكرة أساسية مفادهـا أن األشـياء   غوللتوضيح أكثر فإن املذهب املثايل اهلي
  .ب املثايل ال متناهيةاملوجودة يف العامل اخلارجي موجودات متناهية علما أن احلقيقة حسب املذه

نطالقا من ذلك نصل إىل نتيجة وهي أن هذه األشياء ليس هلا وجود حقيقـي حسـب   إو
رتبطت بالعقل والعكس صحيح، أي أن كل ما هو عقلي ميكـن أن يكـون   إل إال إذا غمنطق هي

  .لغواقعيا وهو حتقيق للفكر وهو خطوة يف سبيل الوصول إىل املطلق بتعبري هي

صول إىل احلقيقة وجب علينا أن نتجاوز هذه الوقائع الظرفية لنصعد إىل مرحلة إذا أردنا الو
أعلى، وهذا يؤكد لنا أن ثورة املثالية اهليغلية ترتكز على هذه الفكرة البسيطة يف ظاهرها والعميقة 

ختالف ويف الوقت نفسه تشكل مصـدرا  إيف معناها وعمقها يأيت من كوا قوة دافعة وهي حمل 
عتربنا الفكر هو أساس احلقيقة فذلك يعين أن كل ما إذاهب األخرى عليها، وذلك أنه إذا لثورة امل

نتقال إىل مرحلة أعلى وهي املرحلة، ال يتفق مع الفكر جيب أن نتجاوزه باعتباره غري حقيقي، واإل
ل السليب جتـاه  غاليت سوف تكون أكثر صدقا من سابقتها، وهلذه الفكرة نستغرب من موقف هي

ضارات الشرقية عامة والعربية اإلسالمية على وجه اخلصوص ومن املفروض أن يعطيها األمهيـة  احل
  !.القصوى ألا كانت مبثابة االنطالقة واألساس

  ؟...لي ذه الكيفية ال يصل إىل النهائيةغإن املذهب اهلي

ـ  ة؟ إن التنـاقض  مث ما هي املرحلة اليت تطمئن إليها باعتبارنا قد انتهينا إىل احلقيقة الكامل
وينهي التاريخ عند من قبل ل يصل إىل احلقيقة اليت أقر عدم التمكن من امتالكها غأن هييكمن يف 

  !اجلرمان

متالك احلقيقة الكاملة يعين أن الفكر أو الروح قد وصـلت إىل ايـة   إوذه الكيفية فإن 
ل، وملا كانت الروح يف سعي غاملطاف، وبالتايل الوصول إىل مرحلة الوعي الذايت على حد تعبري هي

، فكل مرحلة حتمل يف طياـا بـذور   هيدائم للوصول إىل غايتها فهي ال تقنع قط باحملدود واملتنا
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فنائها أي أا تعمل دائما على حتطيم سابقتها حىت تكون هلا جسرا تعرب منه إىل مرحلـة أعلـى،   
ألن لـوك  " مع الفلسفة التجريبية وذلك  لية تسري يف خط مضاد متاماغوهكذا نتبني أن املثالية اهلي

وهيوم وغريمها من التجريبيني قد حصروا الناس يف حدود ما هو معطى أي يف حدود النظام القائم 
  .24..."لألشياء واحلوادث وأصبح من العسري جتاوز هذا النظام

 األخري ويف ذه الكيفية تصبح الفلسفة التجريبية تابعا ملعطيات الواقع اخلارجي فهي املرجع
إذا تطرقنا لتجريبية هيوم جنـد أن املبـدأ   : الوقت ذاته احلقيقة النهائية اليت ال ميكننا جتاوزها مثال

نطباعـات  األساسي يف هذه الفلسفة هو اإلقرار بالسلطة املطلقة للواقع الذي يعكس لنا مجيعا اإل
أفكارا مؤسسـة أو وجهـات    كانتسواء احلسية اليت تكون يف اية املطاف أم أفكارنا ومنبعها 

للنظر نستقيها عن طريق احلواس اخلمس من العامل اخلارجي، وإال كانت أوهاما كاذبة ومعىن ذلك 
  .أن معيار الصدق هو التطابق مع هذا املصدر اخلارجي

  لكن السؤال املطروح كيف نغري هذا الواقع لكي ندفع به إىل األمام؟

ملصدر النهائي على اعتبار أن الرجوع املستمر إليـه  إذا كان هذا الواقع هو األساس وهو ا
يؤدي إىل جتميده وبالتايل تصبح عملية التعاطي مع الواقع التجرييب عملية روتينية خالية من كـل  

  .إضافة أو إبداع

بأن الفلسفة الطبيعية مل تعد اآلن مقبولة بل هي اليوم أقل : " لغيف هذا السياق يعترف هي
العلوم الطبيعية قد خطت خطوات عمالقة دون مساعدة من الفلسفة، وهو ال قبوال مما مضى، ألن 

  .25"يريد أن خيلط حاجات الفلسفة باملسائل العلمية 

                                                
 .43العقل والثورة، ص : هربرتماركيز   - 24
 .125-124هيغل، ص : إليود سبنسر، أندر رجي كروز - 25
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أي اخللط بني العلم والفلسفة كمـا  ) فلسفة الطبيعة(إن مثل هذا الدجل : " لغيردف هي
اليت تواجهنا كلغز ومشكلة مارسه شلنج لن تكون النتيجة منه إال عبارة عن تشويه لسمعة الطبيعة 

بتعدنا عن احلقيقة، فهو جيذبنا ألنه يؤكد على وجود الـروح يف  إتثار أمامنا، فإذا رغبنا يف حلها 
الطبيعة ويف الوقت نفسه يبعدنا ألن الطبيعة تبدو وجودا غريبا عنا، نظر إليها الغرب نظرة العدو، 

و السبب الذي دفع بأرسطو إىل القـول بـأن   وذه الكيفية ال جتد فيه الروح نفسها ورمبا هذا ه
  .26! الفلسفة تبدأ من الدهشة والتعجب

يتأكد أن وراء حركيته طاقة تكمن يف  -لغكما رسم مساره هي-إن املتأمل لسري التاريخ 
أولئك األفراد العظماء الذين تتخذهم الروح أدوات ووسائل لتحقيق غاياا، هذا من جهة ومـن  

ؤالء العظماء لقيادة الشعب والدولة وإخراج شعوم من األزمـات، إن  جهة أخرى فإن وجود ه
، وما املراحل "األبطال " حتقيق هذه الغاية جتعلنا نعترف بدور هؤالء العظماء ونطلق عليهم لقب 

التارخيية إال جتليات لتلك الروح اليت بدأت من الشرق ذو احلضارات العريقة لتسري حنـو الغـرب   
ـ نان وتترعرع عند الرومان وتستكمل نضجها عند اجلرمان حسب تعبري هيحيث حيتضنها اليو ل غ

  .الذي ال يعترف بأي دور للشرق

من حيرك التاريخ؟ هـل األفـراد أم الشـعوب أم    : بناء على ما تقدم نطرح السؤال التايل
 !الظروف الطبيعية أم العناية اإلهلية أم أشياء أخرى؟
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  :السابقني يغل بفالسفة التاريخعالقة ه -اخامس

أوغسطني، إبن خلدون، افيكو، بوسويه، مونتسكيو، فـولتري،  : إن إيراد فالسفة التاريخ
التطرق لفلسفة التاريخ عند هيغل مل  بعدإن إيراد هؤالء املفكرين ....كوندرسيه ، كانط وهردر،

بالذات مـن بـاب إبـراز     تكن حمط صدفة وال عملية عشوائية، بل مت التركيز على هذه الزمرة
اجلوانب اليت تأثر ا هيغل لديهم وللتأكيد على أنّ ما كتبه مل يكن من العدم وال مـن إبتكـاره   

  .اخلاص 

ومنذ فترة مبكرة من حياته أن يطلع على كل ما تقع عليـه عينـه ويف    –لقد إعتاد هيغل 
ما إعتـاد أن يسـجل كـل    خمتلف العلوم، حيث كان ال يكل وال ميل من القراءة واملطالعة، ك

العبارات واملعلومات اليت تروق له، حيث بدأ ومنذ اخلامسة عشر من عمره يف تدوين يوميات  مل 
يكن بطبيعة احلال عبارة عن مسائل شخصية بل كانت مقتطفات وتلخيصات ملا أمت قراءته، لقـد  

قرؤه، فقـد كـان   أراد أن يستوعب كل شيء، وملا كان عقله ال يتسع لذلك الزخم الذي كان ي
يستعني على ذلك بتدوين تلك املعلومات يف دفاتر، يذكر دارسي هيغل أن معظم اإلقتباسـات يف  
مؤلفات هيغل الناضج كانت حتوي أخطاء ألن هيغل كان وباستمرار يقتبس من ذاكرته تلـك،  

عل ذلـك  وإذا كان هيغل قد صرح بإطالعه على بعض املؤلفات وبتأثره ببعض املفكرين فإنه مل يف
بالنسبة للجميع الذين أخذ عنهم، لقد إتسم فكره بالتنوع والغىن لكن ذلك كـان علـى سـبيل    

  .التجميع ال اإلبتكار

  : فلو حاولنا عقد موازنة بني سانت أوغسطني وهيغل، خلرجنا بالنقاط التالية 

ثلـة  أنه ملن الصدف العجيبة أن يعيشا يف ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مزريـة مما 
تلك الظروف اليت كانت احلافز لكليهما للتربم من احلاضر واإلهتمام بـالتراث ودراسـة اآلثـار    

  .اليونانية  للوقوف على كنوزها التليدة كمصدر للتباهي والتغين بأجمادها 
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ذلك أن من ال جيد يف واقعه السلوى يبحث عنها بني الكتب وهو ما حدث بالضبط مـع  
لضياع النفسي واإلنغماس يف الشهوات اجلسدية وامللذات هو إحـدى  املفكرين، حيث أن فترة ا

صيغ اهلروب من ذلك الواقع املريض املزري، ونظرا للحقبة املشبعة بروح الديانة املسيحية اليت كان 
كل من هيغل وأوغسطني قد أخذاها منذ طفولتهما إن عملية املد واجلزر بني نزعـات الضـياع   

مل يطل زماا واتضح ذلك يف العودة إىل جادة الصواب واإلرمتاء مـن   والتركيز العقلي والرصانة
جديد بني أحضان الديانة املسيحية حماولني اخلضوع واإلنسياق ملبادئها لعل ذلك يسد جانبا مـن  

   ! الفراغ الروحي الذي أحدثه اليتم والتشتت اإلجتماعي منذ مرحلة الصبا عند كليهما

فة أو احلكمة هي ما حيقق طمأنينة النفس وغاية الروح يف عامل فأدركا أن التفكري أو الفلس
حمفوف بالعناية اإلهلية، وإذا كان أو غسطني قد آمن أشد اإلميان بأن احلياة مسـرحية كتبـها اهللا   

الـيت  " دهاء العقـل  " وميثلها البشر فإن هيغل مل يبتعد عن هذه الفكرة كثريا عندما قال بفكرة 
   ! املستنري بالعقل بل يف املنقد أو البطل -ل وأثر اإلنسان العاديليس فقط يف فع–تتحكم 

ليتفقا كل من أوغسطني وهيغل حول أن اهللا مبدأ كل وجود ويكفي أن يستطنب اإلنسان 
  ذاته ليجد نفسه ويتعقلها وجيد فيها اهللا، 

تينـة  قد اتضحت عند هيغل من خالل تلك العالقة امل) احللول، أو الفيض اإلهلي(إن فكرة 
والغامضة يف ذات الوقت بني مراحل تطور الروح واملطلق الذي يفهم حينا على أنه أقصى مراحل 

ومن جهة أخرى على أنه اهللا، أو منبع الكمـال  ) تقدم الروح من جهة، يف صورة العقل أو النوس
   ! واحلكمة

نمو مـع  عند أوغسطني هي جسم املسيح الذي ي –كما أنه إذا كانت مدينة اهللا الفاضلة 
األيام والذي سوف يكتمل منوه يف الوقت احملدد له سلفا، فإن ذلك لن يكون غري فكرة املطلـق  
الذي هو أقصى تطورات الروح عند هيغل بعد القضاء على اغتراب الروح يف الطبيعة واحملسوسات 
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عد إخراج الوجود ب) وهي الروح يف الطبيعة(وحتقيق اإلئتالف بني املدينة السماوية واملدينة الدنيوية 
إىل الوجود بالفعل وإزالة الصراع بني الشيء ونقيضـه ذلـك   ...) أخالق العقل ،:الروح(بالقوة 

التعارض الذي نلمسه يف فلسفة أو غسطني بني حب الذات وحب اهللا بني راحة اجلسد وطمأنينة 
أي تركيب ( سياألب واإلبن والروح القد: سيحي الروح وعند هيغل يف التركيب بني الثالوث امل

كما يرى هيغل أن اإلمرباطورية الرومانية املقدسة قد حققت ذلك التركيب مـن خـالل   ) املطلق
مع مملكة الالهوت بعد إعتناق اإلمرباطور للمسيحية واخلروج مـن  )الدولة(إحتاد مملكة الناسوت 
   ! الديانة الوثنية القدمية

التاريخ على أسس مثالية رغـم أن   وهكذا إجته كل من أوغسطني وهيغل إىل إقامة فلسفة
ذلك كان بعد تفحص الواقع وحتديد الدواء الذي هو عند أوغسطني ضرورة عـودة املسـيحية   
لسالف عهدها كعقيدة تعمل على إرشاد أبنائها لطريق اخلالص، طريق مدينة اهللا، وهي يف رأيـه  

يدعو إىل تنقيتها من بعـض  مرتهة وال تشوا شائبة، غري أن األمر عند هيغل خمتلف قليال حيث 
الشوائب حىت تصبح ديانة اجلميع املتواضعة والديانة املبتهجة، الديانة اليت تعكس املسيح كصـديق  
للبشر على إختالف طبقام، بدل الناسك الواعظ الذي يتحدث للناس من على قبـوة جبـل،   

بوغه وحكمته، فهو املسيح الذي يريده هيغل أن تكون شخصيته مثل شخصية سقراط الذي رغم ن
  ...حليم ومتواضع،

  : بني عبد الرمحن إبن خلدون وهيغل -أ

إذا كان إهتمام هيغل بفلسفة التاريخ يعود إىل حماولة إجياد مشروع سياسي خيرج بروسـيا  
اإلقطاعية من حالة الضعف والركود واإلحنطاط، فإن سبب إهتمـام إبـن خلـدون يرجـع إىل     

ألوضاع على خمتلف األصعدة ويف كافة امليادين يف العامل العـريب  اإلضطرابات السياسية وتدهور ا
اإلسالمي، حيث دفع ذلك ابن خلدون إىل حماولة اإلستقصاء عن العلة ومواطن الداء خاصة وقد 

  .كانت األوضاع اليت عاشها جماال خصبا لكل ذلك 
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خراج قـوانني  هلذه األسباب إهتم إبن خلدون حبركية اتمع وأطوار الدولة حماوال إسـت 
تتحكم يف سري التاريخ وبناء احلضارات مصورا تلك الفكرة يف تشبيه بليغ حيث رمز لتطور الدولة 
ومراحل قيامها واحنطاطها بالكائن احلي الذي ينمو ويتطور ويزدهر مث يهن ويضعف وميوت، كما 

صـر ابـن   جعل لكل مرحلة من مراحلها إمتداد جيل من الزمن وهو متوسط عمر اإلنسان يف ع
  .خلدون وهو أربعون سنة 

أما هيغل فنجده يستغل هذه الفكرة مع حتوير بسيط هلا يتمثل يف إطالق التشبيه البيولوجي 
الكـائن  " بدال من " اإلنسان" على مراحل تطور التاريخ العاملي بدال من الدولة حمددا املفهوم يف 

) اليونـان (الشـباب  )  الشرق(نية طفولة اإلنسا: كما هو واضح يف استخدام كلمات مثل" احلي
  ).عند اجلرمان(، والشيخوخة كأقصى مراحل اخلربة والنضج واحلكمة )عند الرومان(والكهولة 

إن التاريخ البشري هو ذلك التطور العاقل ألن الفكر هو الذي حيكم التاريخ وأن تـاريخ  
عرب منطق اجلدل الـذي   العامل هو الروح وقد جتسدت يف كل مرحلة من املراحل املختلفة، وذلك

حيكمه مبدأ التناقضات بني األحداث تسريها العناية اإلهلية وترسم طريقها، وهي  الفكـرة الـيت   
جندها عند ابن خلدون لكن يف صيغة وقالب خمتلف يتمثل يف القول بالنواميس والسنن اخلالدة اليت 

كليهما بفكرة اجلدل الـيت   على وجه هذه األرض، إضافة إىل قول واالستخالفتتحكم يف احلياة 
خلدون يتخذ شكال دائريا حلزونيا  ابنتتحكم يف سري التاريخ، غري أنه إذا كان مسار التاريخ عند 

مفتوحا فإنه عند هيغل يتخذ شكال متدرجا من األسفل إىل األعلى وذلك راجع بطبيعة احلال إىل 
خلدون على السنن اإلهلية واملنـهج  منها كل منهما، حيث إعتمد ابن  انطلقنوعية املقدمات اليت 

رغم تذرعه بالعنايـة  (الرباين وبالتايل إستحالة تقرير النهاية، بينما إنطلق هيغل من أفكاره الذاتية 
  .اليت مل يدعها تقرر اية التاريخ وقررها هو بدال عنها ) اإلهلية
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دث أن هيغل أوقفه ألن القول باجلدل وبالنقائض حيتم أن يبق اال مفتوحا، غري أن ما ح
عند اجلرمان وهكذا، يعمد هيغل إىل تقسيم مراحل التاريخ البشري حسب هواه وبطريقة تعسفية 

  27".أوقف اجلدلية، عند حدود عصره، بل دولته

إن التاريخ عند هيغل هو تاريخ الروح يف تقدمها ، والروح هي الفكر على إتساع مداركه 
عند ابن خلـدون تلـك   " العصبية" خ متجليا يف الدولة هو وتشعبها وأساس امللك أو تطور التاري

اللحمة أو الشعلة الفعالة اليت ميتزج فيها العقل، واملنطق بالرغبات والعواطف والتطلعات، وهو ما 
يدفع للقول أن القومية ومسو العرق اليت عول عليها هيغل يف حتقيق الدولـة اجلرمانيـة املزدهـرة    

هي ذاا اليت يعلق عليها إبن خلدون آمالـه يف إخـراج العـامل     )كإحدى آخر حمطات التاريخ(
اإلسالمي من التمزق والتطاحن واإلحنطاط غري أن العصبية اليت يدعو إليها ابن خلـدون أكثـر   

بينمـا  ) إنضواء خمتلف األمم يف الدولة اإلسالمية(إتساعا وأعمق معىن من حيث مدلوهلا اإلنساين 
ذي حيصرها يف اجلنس اآلري الذي يعتربه أرقـى األجنـاس علـى    هي أضيق جماال عند هيغل ال

  .اإلطالق 

  : بني هيغل وفيكو-ب

معهـد تـوبنغن   (من املؤكد أن الثقافة اليت ل منها كل من هيغل وفيكو هي عند األول 
 مبعىن أن املرجع لكل منهما هي الثقافة املسيحية إىل جانب اإلفادة من) وعند الثاين كلية اليسوعيني

من حيث اإلستناد إىل العناية اإلهلية يف احلوادث لكالسيكيات وهو األمر الذي جعلهما ال خيتلفان ا
التارخيية اليت هي حمور الديانة املسيحية، إىل جانب القول بالبطل يف األزمات والفوضى وبضرورة 

دول والشعوب احلرب كعملية إجيابية لتحريك التاريخ وإحداث التغيري والتطور وخاصة بالنسبة لل
اجلامدة واملتقاعسة اليت البد هلا من غزو من شعب أو دولة أخرى أقوى منها، وهي الفكرة الـيت  

                                                
 يف الفكر األورويب،  رسالة دكتوراه، نظرية الدولة يف فكر ابن خلدون وهيغل وأثر الفكر اخللدوين :علي سعد اهللا  - 27

  .468صخمطوط، 
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إستهوت هيغل كثريا وجعلته يبارك الغزو الفرنسي للجزائر، هذه الفكرة املربرة لإلستعمار كأساس 
و فيـذهب إىل متجيـد   للتقدم هي اليت أجنبت الدولة النازية واعتبارها كأساس للمسيحية أما فيك

   ! أم شعب اهللا املختار -معهم–اليهود ويرى 

  : بني هيغل وبوسويه -ج

ما قيل عن أوجه اإللتقاء بني أوغسطني وهيغل يف فلسفة التاريخ يقال  عنه وعن بوسـويه  
  .ى اثر أوغسطني وال يكاد خيتلف عنه فقتخري األن هذا األ

  : بني هيغل ومونتسكيو -د

فلسفة التاريخ على الفهم العميق للعالقات والروابط املنطقية واألسـباب  يقيم مونتسكيو 
اليت شكلت العقل من خالل تأكيد مونتسكيو على القانون كموجب بشري والذي تعد احلريـة  
الفردية والسياسية أهم عوامل تفعيله وصياغته، وهو إىل جانب احلرية يركز على العوامل املناخيـة  

  .حتكمها يف توجيه نشاطات اإلنسان ونوعية حضارته واملواقع اجلغرافية و

كما أكد مونتسكيو على عظمة الرومان وأرجع سبب إيارهم إىل الدين املسيحي وهـو  
الدافع الذي جعل هيغل يويل أمهية قصوى إلصالح الدين املسيحي ليصبح أساسا وعامال للرقـي  

  .رة بدل أن يكون معول هدم واحنطاط على انبثاق الروح احل التقدم وبالتايل يساعد اجلرمانو

  : بني هيغل وروسو وكانط -هـ

وشائج قرىب تربطها باحلركة   -بأسرها–بداية جيب أن نؤكد على أن للرتعة املثالية األملانية 
وحتجـر  . الرومنسية، تلك احلركة اليت جندها عند روسو تعبريا عن تدمر الناس وقد سئموا العقل 

مة املنهج العلمي الذي سيطر عل كل مناحي البحث والتفكري واختـرق  القوانني إىل جانب صرا
وهو األمر الذي دفع بروسو إىل استبداله ) مثل الدين(حىت ااالت اليت كانت من قبل حمرمة عليه 
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، مبعىن أن كال من روسو وهيغل قد حاوال إجياد مبـادئ  )الروح(بالقلب أو ما أطلق عليه هيغل 
  ...وهي أسس ذاتية بدل تلك اليت نادى ا كل من لوك وهيوم،وأسس جديدة للمعرفة 

إنقاد املعرفة هـي أكثـر    -الفالسفة األملان–إن تلك الرتعة الذاتية اليت حاول من خالهلا 
إكتماال وإقناعا عند كانط وذلك من خالل نقد املعرفة كوسيلة للوصول إىل حقائق فلسفية ففرق 

والذهن وهي ما يقابل املادة أو ما يعرب ) ا يطلق عليه هيغل الروح الفكر أو العقل أو م(بني ملكتني 
، وهو الذي تأثر مببادئ روسو وبأسلوبه خاصـة يف  )العقل يف حالة اغتراب يف الطبيعة(عنه هيغل 

  .قوله مبناشدة القلب ضد العقل النظري البارد

رنسـية وآمـن   لقد نشأ كانط على التقوى وتعاليم الالهوت وقد تعاطف مع الثـورة الف 
  28" ال شيء أبغض من أن تكون أفعال اإلنسان خاضعة إلرادة اآلخرين : مببادئها وهو القائل 

يرى كانط بأنه قام بثورة كوبرنيقية يف الفلسفة حيث يرى أن العامل اخلارجي يعطينا مادة 
ـ     ا اإلحساس فقط، لكن العقل هو الذي يتوىل تنظيم تلك املـادة يف املكـان والزمـان ويزودن

  .اليت تفهم مبقتضاها التجربة ) القبلية (بالتصورات 

لقد استمد هيغل من كانط قوله أن العقل هو الذي يؤسس العامل ويبنيه، وأنه مرتبط بـه  
، وهكـذا  "املطلـق " ألنه من إنتاجه وأن العقول الشخصية إن هي إال أجزاء يف العقل الكلي أو 

" الطبيعـة " وعالقته بـ " املطلق" يسية لفلسفته وهي إستمد هيغل الفكرة اجلوهرية والدعامة الرئ
  29.أي عالقة الالمتناهي باملتناهي يف فكر كانط

                                                
  .316تاريخ الفلسفة الغربية ، ص  :بتراند راسل  - 28
  .194، صاملركزية الغربية : عبد اهللا إبراهيم  - 29
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يعد فولتري املفكر الذي عبر بعمق عن روح عصر التنوير من خالل : بني هيغل وفولتري-و
ـ  وار بتطـوره  الرتعتني العقلية والعلمانية املتحررة من القيود الدينية للكنيسة، إنه حمصلة عصر األن

  .العلمي والفلسفي وسقوط اخلرافة والدين املزيف

لقد اعترب فولتري دراسة التاريخ هي اللبنة لفهم وتفعيل احلاضر وهي النظرة اليت كانت وراء 
قلب األوضاع والثورة الفرنسية، تلك الثورة اليت كان يرى فيها هيغل حلم بالده وصدى أفكـار  

  .ها عن خط مبادئهاالقومية األملانية، قبل إحنراف

إن مسار التاريخ جتليات لنشاط وإبداع اإلنسان الذي هو حمور كل حضـارة، والقـوة   
احملركة لكل رقي أو تقدم، وعليه فالعبقرية اإلنسانية هي األجدر بالدراسات التارخيية ال احلـروب  

أى ضـرورة أن  ومن مث نالت حياة الشعوب إهتمام فولتري ذلك أنه ر.....وأخبار الساسة وامللوك
تشمل الدراسات التارخيية كافة الشعوب بدال من النظرة الضيقة اليت كرسها بعـض الفالسـفة   

ألوربيني والعربانيني مثلما هو احلال عند أوغسطني وفيكو وعليه إنتقد فولتري العهد القدمي كأساس ا
  .للتنظري 

  : بني هيغل وكوندرسيه وهردر-ي

األحداث اإلنسانية بغية حتديد مسار تطورهـا مـن   لقد إهتم كوندرسيه بدراسة ماضي 
املاضي وحىت املستقبل من خالل الوقوف على منجزات العقل البشري، وعليه فهو يذهب مثـل  
هيغل إىل أن التاريخ هو مسار العقل وتعبري عن منجزاته ومقدار متتعه بالوعي واحلريـة يف كـل   

نسانية كانت تعيش يف ختلف ومهجية حـىت  مرحلة، وعليه ذهب كوندرسيه مثل هيغل، إىل أن اإل
املرحلة الرابعة وهي املرحلة اليت تلي إختراع الكتابة وبالتايل متيزت بالتلوين وتقسيم العلوم، ورغم 

أن اخلطوات األوىل  -مثل هيغل–إعتراف كوندرسيه باستفادة اليونان من تراث الشرق، فإنه يرى 
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ربرا ذلك بتمتع اليونانيني باحلرية وانعدام الكهان الذين يف تقدم الفكر البشري بدأت من اليونان م
  .حيتكرون العلم مثلما هو احلال يف بالد الشرق مثلما ذهب إىل ذلك هيغل 

هيغل وكوندرسيه وهردر هو خط يتجه من أسفل : إن املسار الذي رمسه للتاريخ، كل من 
ا ال تتسـاوى لـدى الصـويف    إىل أعلى حيث يرى هردر أنه ال تتساوى يف التاريخ حلظتان كم

ومضتان مبعىن أن مسار التاريخ ذو اجتاه تقدمي وأن كل مرحلة تعلو على سابقتها وهو زحف له 
أسسه العلمية والطبيعية املتركزة أساسا على احلرية والوعي، لكن تلك احلرية وذلك الوعي يتجهان 

  .ليحققا غاية التاريخ 
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  :دور األفراد يف التاريخ عند هيغل -أوال

ينهض كل طرف من أطراف الشعب مبهمته فالدول والشـعوب   يف مسرية الروح الكلية
واألفراد كل يقوم بوظيفته من أجل حتريك عجلة التاريخ، فاملتأمل يف حركية التاريخ اهليغلي يدرك 

لعظماء، تقوم بدور احملـرك، وهـم يف   أن هناك طاقة كامنة يف األفراد واتمعات والدول ولدى ا
الذين يت هي الروح، وهلذا نسمي القادة اية املطاف أدوات ووسائل من أجل حتقيق هذه الطاقة ال

ندعوهم أبطاال أو عظماء أو شخصـيات   -دف حتقيق غاية الروح-يبادرون باألعمال اجلليلة 
  .مهمة بارزة عرب مراحل التاريخ  املختلفة

راد يف التاريخ عبارة عن أدوات غري واعية وحلظات لفعاليات حركية التاريخ، إن دور األف
) الفينومينولوجيا: (غري أن الشراح تنبهوا إىل أن هيغل مل يهتم يف الفصول اخلمسة األوىل من كتابه

بالتطور التارخيي للبشرية، ولكنه اقتصر يف حتليله لعناصر التجربة على تعاقب املراحـل اجلدليـة،   
 -متامـا -رتقاء الوعي البشري، وكأنه يريد أن يقدم لنا صورة أولية عن اإلنسان ارد واخلارجإل

حىت يفصل بني الشخصية العظيمة احلكيمـة، القائـدة   ) األداة(عن عالقات اتمع عن اإلنسان 
  .وباقي األشخاص

جتماعيا فاإلنسان الذي يقصده هيغل هو الذي حييا ضمن اجلماعة ولكن دون أن يكون إ
مبعىن الكلمة، وكأن وجوده الواقعي حتول إىل وجود سياسي ألنه يعمل يف نطاق الدولة، وحيقـق  
من األفعال ما خيلق التاريخ يعين أن هذا اإلنسان يساهم يف حركية التاريخ من حيث ال يـدري،  

  .هذا التاريخ البشري الكلي ألنه مهما كانت األحداث فسوف ترتبط بالتاريخ الكلي 

أن هيغل يقصد الدولة الغربية اليت تأملها يف ذهنه ومتـىن أن تكـون أملانيـا    : نالحظ هنا
هي هذه الدولة، ألن املقاطعات األملانية يف عصره كانت جامدة وقد أعطانا مثاال بربملان ) بروسيا(

  .نورمبورغ
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مئـات   والغريب أن هيغل ينظر إىل الدول الشرقية اليت حتدث عنها بأا دول جامدة منذ
السنني وأنه ال حركية فيها وأن الفرد الشرقي يذوب يف أسرته كما يذوب يف إمرباطوريته فليست 
لديه ال حرية وال إرادة، وال شخصية مستقلة ألن شخصيات األفـراد تـذوب يف أسـرهم ويف    

  .إمرباطوريام

ن املدينـة  فهو يتحدث عن اإلنسان املواطن يف نشاطه االجتماعي والسياسي ابتداء م: إذن
إىل الشـعب    -ولو بالتأمل –اليونانية القدمية حىت عصر نابليون، واإلمرباطورية الفرنسية، وانتهى 

إن دهاء العقل حيرك دوافع األفراد : "األملاين الذي رأى فيه أرقى درجات العقل املطلق حيث يقول
  : ف ويصنف هيغل هؤالء األفراد يف أربعة أصنا" اخلاصة لكي يتحرك التاريخ

هو اإلنسان العادي الذي تتفق إرادته مع إرادة الدولة فهـو يتكيـف مـع    : املواطن -أ
يدرك وجوده الذايت  كما أن هذا املواطن ليس له إرادة مستقلة، فهو مل.األخالق السائدة يف جمتمعه

ينسحب على املواطن الشرقي الـذي ال   ال أن تعريف املواطن عند هيغل: نالحظومل يع حريته، 
  ! تمتع باإلرادة وال باحلرية وال بالشخصية الذاتيةي

هو الذي ميكن أن يتجاوز أخالق جمتمعه ويتصرف حبسب وعيه حبريتـه  : الشخص-ب
الذاتية، فقيمه وأخالقه تعارض ماهو سائد يف جمتمعه من قيم وأخالق وهلذا يضرب لنـا مثـاال   

من أنه قد استمر يف أداء واجباتـه   بسقراط الذي رفض األخالقيات السائدة يف جمتمعه على الرغم
  .حبسب هيغل هذا النموذج ال وجود له يف العامل الشرقي 1كمواطن

إن التاريخ هو حركة ديالكتكية تتداول عليها األمم، والعبقريات هي أدوات : البطل  -ج
يتبنـاه  فعظماء التاريخ ليسوا مبنتجي املستقبل مبقدار ما هم منقدين، وما خيرجون بـه  . بيد املطلق

روح العصر فالعبقري يضع حجرا على كومة من احلجارة اليت كدسها السابقون عليه، ومن أمثلة 

                                                
  .365مبادئ فلسفة احلق، ترمجة تيسري شيخ األرض، ص : هيغل - 1
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هؤالء األبطال عنده، اإلسكندر األكرب ويوليوس قيصر ونابليون بونابارت، وعظمة هذا األخـري  
  .املعند هيغل  مل تكن يف غزو أملانيا فحسب وإمنا يف تأسيس الدولة احلديثة األوىل يف الع

  .فهو األمل الذي سيقضي على النظام اإلقطاعي يف أملانيا مثلما قضى عليه يف فرنسا: إذن

وهكذا يرى هيغل أن أبطال التاريخ هم رجال عمل وسياسة وليسوا من نوع الفالسـفة  
والفنانني وليس لديهم طاقة على تأمل الفكرة اليت يعملون على حتقيقها، ولكن لـديهم حـدس   

  .هم الشجاعة لتحقيق ما يفرضه العقل والتاريخواستبصار ولدي

وهو الذي حتركه ظروفه اخلاصة، فال يتبع إرادة جمتمعه إن هدفه ينحصر يف : الضحية -د
 -وسطاء لروح العـامل  –جناحه وسعادته اخلاصة وهؤالء األشخاص التارخييني الذين كان دورهم 

جتهاد وعنـاء، وعنـدما يبلغـون    كان مصريهم بائسا جدا، فحيام كلها كانت عمل وجد وا
مقصدهم يسقطون كما تسقط أوراق األشجار يف فصل اخلريف ألا تكون قد وصلت إىل وقت 

  .األفول بعد أن أدت دورها كما جيب

  .فاإلسكندر األكرب، بعد أن انتصر على الفرس مات-

  .ويوليوس القيصر، غدر به يف جملس النواب بعد أن عاد من حروبه منتصرا-

كئيبا حزينا وحيدا رغم ماحققه لإلمرباطوريـة  ) هيالنة سانت(يون مات يف منفاه بلونا-
الفرنسية من مناطق نفوذ وإعادة جتديد هياكل الدولة وحتديث نظمها وطرق تسيريها، ورغم ذلك 

  .2تنكر له الفرنسيون ونفوه

ع، يعترب مدينا والسؤال املطروح هل البطل انطالقا من خلفية التكوين الذي تلقاه يف اتم
أم أنه هو الذي رفع جمتمعه لكي يتصدر أحداث العامل ذلك . تمعه الذي رفعه إىل املراتب العليا

أن احلضارة يف صميمها ماهي إال تاريخ العظماء وما أجنزوه؟ إن كل ما مت إجنازه يف العامل إمنا هو 
                                                

  .101،ص 1حماضرات يف فلسفة التاريخ،  ج: هيغل - 2
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كار عاشت يف عقول عظماء عاشـوا  احلصيلة املادية اخلارجية والتحقق العملي والتجسيد احلي ألف
  .3"؟؟!يف هذا العامل إم روح التاريخ، إم روح التاريخ العاملي كله

  : نظرية احلتمية االجتماعية يف البطولة  -ثانيا

يعد هيغل من القائلني بنظرية احلتمية اإلجتماعية، وأهم حادثة وقعت له مع البطولة هـي  
، ومـؤدى  "إين أرى روح العامل على ظهر حصان: "ينها قال رؤيته لنابليون قرب مدينته يينا وح

هذه النظرية هي القناعة املوجودة لديه بأنه لو مل يكن هناك نابليون لكان من الضروري أن تعـرب  
إن املسـار  " دهـاء العقـل  " الروح امليتافيزيقية عن حركيتها بظهور شخص آخر ينفد تعـاليم  

قود رجال الفكر واألبطال والعظماء وحيدد لكل منهم دوره، الديالكتيكي لفكرة احلرية هو الذي ي
وأن العظيم يستطيع أن يدرك بوعيه حركية التاريخ يف زمانه ويف حميطه الضيق أي جمتمعه واحمليط 
القريب منه وكذلك يف بقية أحناء العامل لذلك فإن فعله سيكون جتسـيدا إلرادة الـروح، حـني     

متثل الفترات االنتقالية يف تاريخ اجلنس البشري ويتوفر لديه إدراك تستدعيه اللحظات احلامسة اليت 
حدسي غامض مبا سيكون عليه النظام العاملي أو نظام جمتمعه احمللي ووفقا حلدوسه يترجم ما ينبغي 

  .فعله سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا 

عقل الذي ويضيف هيغل أن هذا العظيم قد يكون غري واع بأهداف الروح ولكن دهاء ال
  .يتبطن مسار التاريخ جيعل البطل حيقق بأفعاله أهداف الروح ومقاصدها النهائية

ألن الرجل العظيم يف نظر هيغل نطفة كامنة يف رحم الزمان قذفت ا الـروح الباطنيـة،   
  4.ليحدث ميالده تغيريا شامال يف كل ما حوله

                                                
  .21، ص 1970يف األبطال وعبادة البطولة،ترمجة تيسري شيخ األرض، دمشق، : توماس كارليل - 3

4  - Hegel : Lecture on the philosophies of history, eng, transl, by sibree, P 36. 
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ا تكون احلاجة إليه ماسة، وإن يبدو من خالل ما سبق أن الرجل العظيم ال يظهر إال حينم
كان ذلك ال يعين حتديد شخصه أو أفعاله أو آرائه ولكن العربة بالنتائج املترتبة على هـذه اآلراء،  

  .واألعمال البد أن تساعد على حترير القوة اإلنتاجية وتسد حاجات اتمع

زمن حمـدد  إن نظرية احلتمية اإلجتماعية عند هيغل تؤكد أن ظهور شخص دون غريه يف 
ألنه حىت لو قضي على ذلك الشخص بالعجز واملـوت أو  " حمط صدفة" ويف بلد بالذات ليست 

  .االختفاء فستظل حاجة اتمع ماسة وملحة إىل بديل عنه يف املديني املتوسط والبعيد 

إن هيغل املعجب مببادئ الثورة الفرنسية سرعان ما الم ا القائمني عليها بسبب التجاوزات 
رية اليت وقعوا فيها وأرواح األبرياء اليت سقطت بدون أي ذنب اقترفته لذلك فقد أطلق علـى  الكث

هذه الفترة اليت أعقبت قيام الثورة الفرنسية بفترة اإلرهاب وكنتيجـة إلـاك قـوى الطـرفني     
املتصارعني حتتم ظهور نابليون ولكن احلتمية تؤكد أنه حىت لو مل يربز ذلك الرجل الكورسـيكي  

هر نابليون آخر، ذلك أن الظروف القائمة وقتذاك كانت حتتم قيام الثورة ضد امللك فبوصـول  لظ
احلكم  إىل املأزق أصبحت احلاجة ماسة إليه أو إىل غريه، ولكن ليس من الضـروري أن يكـون   
البديل نسخة طبق األصل ولكن احلتمية تقتضي أن اآلثار اليت ترتبت على تصرفات نابليون كانت 

كنتيجة لتصرفات البديل ألن إزالة التناقضات اإلجتماعية والسياسية واإلقتصـادية حتميـة   ستقع 
  !.تارخيية والبد أن تتم على أيدي أفراد من البشر 

إن ظهور العظيم هو حمصلة قوى إجتماعية وفكرية وروحية، هذه قضية ال جدال فيهـا،  
مثل فكرة الـروح عنـد   -ة     ولكن أصحاب النظريات احلتمية كانت حتدوهم  نظريات مسبق

مما جعل نظريته تتسق مع مذهبه يف فلسفة التاريخ ولكنها جعلت العظيم أسـري قـوى    –هيغل 
اليت عادة ما حتمـل طـابع   –حتمية وغائية يف اتمع لذلك بدا دوره غري متناسب مع األحداث 

الالحتمية كـأن تتـدخل    علما أن نظرية هيغل يف البطولة مل تضع يف اعتبارها -الزعامة والعظمة
إال . عناصر أخرى حبيث تؤثر يف املسار العاملي لألحداث وخاصة القوى املوجودة يف طي النسيان
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أن النظرة املوضوعية لتقدير دور البطل أو الزعيم التارخيي إن له وإن عليه توجب مراعاة اعتبارين 
  :أساسيتني 

الرجـل العظـيم   "ذ يقول املثل الصيين جتنب اإلدانة الشديدة ألفعال الرجل العظيم، إ-1
مصيبة عامة، ألن األبطال قد شقوا طريقهم إىل العظمة وصدارة األحداث باحلرب وبالقتل وسفك 

  5" .الدماء

أن نابليون الذي يعتز به هيغل قد تسبب يف قتل نصف مليون فرنسي يف احلملة : مثال ذلك
نت من أكرب أخطائه وما يقال عـن نـابليون   على روسيا، مث اعترف فيما بعد بأن تلك احلملة كا

 نتشهالذي أراد تطبيق فلسفات متطرفة مثل فلسفة هيغل و) هتلر(ينسحب على عظيم أملانيا النازية 
حيث تسبب يف مقتل أكثر من عشرة ماليني أملاين وتقسيم أملانيا إىل عدة أقسام، وقـد  ...وغريهم

ه وأنتحر، وما يقال عنهما ينسحب أيضا على صدام إعترف هتلر خبطئه اإلستراتيجي يف توزيع قوات
حسني املغرر به يف خطط اإلمربيالية العاملية، لذلك ميكن أن نعترب امللوك والساسة والعسكريني قد 

هل كان ميكـن  : عرقلوا تطور احلضارة، لكن رغم هذه اإلدانة الصارخة فإن السؤال مازال قائما
  ء العظماء؟ جتنب املآسي البشرية لو مل يظهر هؤال

مث ومن ناحية أخرى، هل كان ميكن لعجلة التاريخ أن تدور دون ظهور مثـل هـؤالء ؟   
  .ودون أن تدفع البشرية مثن دوراا مآسي وكوارث وقتلى ومعطوبني؟ 

احلرب أب األشياء مجيعـا  "واقع بالفعل يؤيد مقولة هريقليطس  وهل ما يقره هيغل وما ه
  " لتوقفت احلياة وسكن الوجود؟ -بني البشر لو زال–وملكها، وأن التنازع 

  

                                                
  .227البطل يف التاريخ، ترمجة مروان اجلابري، ص: سيدين هوك - 5
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إن عدوان اإلنسان وحروبه الـيت تبـدو ظـواهر ال    : أكان كانط على حق عندما قال 
علما أن مقولة كانط ال يعـين   6اجتماعية وال أخالقية تكشف آخر األمر عن وجود نظام قانوين؟
على القادة سواء العسـكريني أو   ا أنه مع احلرب ولكنها على األقل ختفف من األحكام القاسية

قتصادية اليونانية اليت ترى بأن العالقة بني منو املوارد للنظرية االالسياسيني، ويف الوقت ذاته جماراة 
اإلقتصادية وتزايد عدد السكان هي عالقة عكسية حبيث أن املوارد االقتصادية تزيد مبتوالية حسابية 

  .اخل...،32، 16، 8، 4، 2: د مبتوالية هندسية وعدد السكان يزي.اخل...،4،  3،  2، 1

أسـرع   سيكون ازدياده بـوترية  أي أنه مهما تزايد النمو االقتصادي فإن النمو الدميغرايف 
أدى ذلك إىل سرعة يف النمو السكاين وهو ما حيول دائما  االقتصاديةكلما حتسنت الظروف : إذن

اإلنتاج الزراعي والصناعي وهو مـا سـيؤدي إىل   دون حتقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذايت يف 
  ... .كوارث، كااعات، واحلروب

إلحداث التوازن بني القوى  حتميةكأن هذه املآسي اليت ستنقص من عدد السكان : إذن 
الطبيعية، فكأن العناية اإلهلية هي اليت تتدخل لتنظيم العالقة بني عـدد السـكان   املوارد املنتجة و

. صادي وهلذا، فإن هريقليطس عندما أكد على ضرورة احلرب انطلق من هذه الفكرةواإلنتاج اإلقت
والتحكم  –مثال  -لكن هل من الضروري أن ننتظر حدوث الكوارث بدل القيام بتنظيم املواليد 

  ! يف زيادة اإلنتاج ليتناسب طرديا مع عدد السكان؟

السكان آنذاك كان ضـئيال   من الواضح أن مضمون تلك النظرية ال يصدقه الواقع، فعدد
غري أن هذه النظرية قد اختارت احلل األسهل، التحقيق، جدا، وإمكانية زيادة اإلنتاج كانت ممكنة 

وهو قتل البشر بدال من إحيائهم وهو ما قامت به الرأمسالية الغربية سواء حنو األفراد كعمال داخل 
مـن   ت على أفكار استعمارية تسـلطية دول عملت على استغالل ثرواا اليت ارتكزعأوربا أو ك

                                                
6 - Kant : Critique de la raison pratique in : œuvres philosophiques des prolégomènes aux 

écrits de 1971, Gallimard, Paris, 1985, PP 610-643. 
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ور جوعا نتيجة لعجزه يف جمال الصناعات التحويلية وإنتـاج مـا   ضالذي يت الفرد .طرف اآلخر
على حتويل البنية اإلقتصادية لآلخـر خلدمـة النظـام    ) الدول االستعمارية(يستهلك وقد عملت 

تعترب من  -ذ االستعمار الروماينومن-حيث كانت   7الرأمسايل اإلستعماري، مثلما وقع يف اجلزائر
ومل تقم زراعة الكـروم لصـنع   ...أغىن البلدان يف إنتاج القمح واللحوم واخلضروات والفواكه،

اخلمور إال مع جميء االستعمار الفرنسي الذي غري البنية االقتصادية للمجتمع اجلزائـري لتخـدم   
إىل إنتاج الكروم ) اء األساسي للسكاناليت هي الغذ(مصاحله، فغري منط الزراعة من إنتاج احلبوب 

لصناعة اخلمور املوجهة أساسا للمجتمع األورويب، وهلذا فقد أصبح اجلزائري جيوع ألن اخلمور ال 
تنسجم مع عقيدته، وأرضه حتولت بفعل تسلط األنا الغريب إىل أرض تنتج لغـريه، فقـد حوهلـا    

  .يعة اآلخر وال لعقيدته وال لعاداته االستهالكيةاالستعمار باعتباره األنا املتفوق، دون مراعاة لطب

  : أداة مساعدة للتغيري عند هيغل كاحلرب  -ثالثا

يف كتاباته السياسية والتارخيية كإحدى وسـائل التقـدم   " احلرب"يطرح هيغل موضوع 
ومـادام  . للروح يف التاريخ وكإحدى وسائل التغيري وتنمية العقل البشري وحتقيق الروح لـذاا 

نهج اجلديل اهليغلي يقوم على فكرة أن السلب هو أساس اإلجياب فهل ميكن إعتبـار احلـرب   امل
  ظاهرة إجتماعية صحية بالنسبة للشعوب بدل ركودها واستسالمها؟ 

  فهل احلرب وسيلة سلبية إلحداث نتائج إجيابية؟ 

اإلنسانية هل هي الوسيلة الوحيدة املمكنة حلل الرتاعات وهل ون نتائجها الوخيمة على 
  أمام ما حتدثه من تغريات؟ 

هل مثرة التغيري دائما هي التقدم والرخاء أم  أن نتائج احلرب ميكـن أن تكـون انتحـار    
  ودمار؟

                                                
 .9-8يف الفكر اجلزائري احلديث ، رسالة ماجستري خمطوطة، ص ص  ةاهلوي:  عبد اهللا بوقرن 7
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مث إذا وضعنا مبدأ العنف واحلرب يف ميزان الشعور األخالقي اإلنساين، أي الكفتني سوف 
  ترتفع، املؤيدة للحرب أو الداعية للسالم؟ 

   !س هيغل آراءه ونظريته حول احلربترى كيف سيؤس

إن احلرب من ناحية اإلثارة هي أعظم الظواهر اإلجتماعية لفتا لألنظار واستقطابا لإلهتمام 
طاملا أن الظواهر اإلجتماعية تاريخ مفهوم من وجهة نظر خاصة، قد ميكن الزعم بـأن احلـرب   

هو تاريخ الصراع املسلح، وأنه ليس مـن  ، وأنه ميكن إعتبار التاريخ اإلنساين برمته 8أجنبت التاريخ
احملتمل أن يكون يف املستقبل غري ذلك، إن احلروب هي أشد عالمات التـاريخ وضـوحا فـوق    
خريطة العامل وأمهها رمسا  للحدود وللتحوالت العظيمة اليت شهدا اإلنسانية عرب العصور، ففـي  

دالة عليها فاسحة اـال لظهـور    طريق احلرب أفلت حضارات عريقة ومل يبقى منها سوى آثار
جديدة ومن خالهلا أيضا تأكد التفوق الذي أقام لفترة طويلة أو قصرية منطا من  9حضارات أخرى

  10.اتمعات على رأس   البشرية

وهذا إقرار على أن ظاهرة احلرب إحدى عوامل حركة التاريخ من منظـور أـا تبيـد    
ا املعىن هل ميكن اعتبار احلرب ظاهرة بشرية طبيعيـة  حضارات فاسحة اال لظهور أخرى، وذ

  وإجيابية عند هيغل ؟ 

، تطل -وهي الفترة اليت تأثر ا هيغل كثريا  –قبل التعرض إىل احلرب عند قدماء اليونان 
  .على امليتيولوجيا الصينية حول احلرب والسالم

ين واهلندي هو تفضيلهم من املؤكد ومنذ كونفوشيوس فإن الفكرة الغالبة على الفكر الصي
للسالم على احلرب، إال أنه قبل فترة كونفشيوس قد سادت خرافات حتكى عن معـارك طاحنـة   

                                                
8- Hegel : La raison dans l’histoire : trad. K. Paraisonnoi, coll.10.18, Paris, 1985, PP 107-110.  
9- Hegel : Principes de la philosophie du droit, trad. France, Ed Gallimard, 1967, P 332. 

حممد علي حممد، دار النهضة العربية للطباعة .احلرب واتمع، ترمجة عباس الشربيين، مراجعة وتقدمي ،د:  غاستون بوتول -10
  .19، ص1973والنشر، بريوت، 
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كانت قد جرت بني اآلهلة والشياطني واملردة واليت يشارك فيها الناس يف بعض األحيـان وكـذا   
احلروب، مثل ختصيص ملالحم هذه  vidas) الفيدا(بعض احليوانات كالقردة وغريها، ويف كتاب 

وهي تروي كيفية إجراء احلفالت الدينية حيث تطغى عليها املعـارك وتنتـهي   ) الرمايانا(ملحمة 
مبصارعة اخلري للشر وإما أن يصاب ممثل اخلري جبروح ليسدل الستار على احلفل يف انتظار التـهيؤ  

ة حيث املالحم اليت حلفل آخر ومعركة أخرى وهكذا دواليك، والشيء نفسه تعرب عنه املعابد اهلندي
) كاليت(والربة ) سيفا(و) فسنو(و) برامها(مث ) فارونا(و) مترا(و) أمدار(جتسد الصراعات بني اآلهلة 

  11.ليتصارعوا يف صخب فوق عربام احلربية 

اإلقرار بأن اإلنسان البدائي كـان  : إذن املستخلص من هذه األساطري الشرقية القدمية هو
إلتجائه للعنف الفتكاك حاجياته األساسية خبالف النظرية اليت تقول أن أشبه احليوانات من حيث 

اإلنسان البدائي مل يكن يلجأ إىل العنف واحلروب من أجل ضرورات العيش وإمنا وقوع العنـف  
إىل أن نصل إىل ...يرجع ألسباب كامنة يف النفس البشرية كحب التملك واالستحواذ والسيطرة،

  .ية السيد والعبد عند هيغل االستعباد حيث سنوضح جدل

ميكن ) الصينية واهلندية(بإجياز ملا كان سائدا يف احلضارات الشرقية وحتديدا  اضناستعرا بعد
احلديث عن احلرب يف املثيولوجيا اليونانية وبالتايل األساطري اليت كانت تتحدث عن آهلة احلرب يف 

  .! املدن اليونانية

حروبا مستمرة رغم املعاهدات اليت كانت تربم بينـها،  احلقيقة أن مدن اليونان قد عاشت 
مـرة  ن احلروب ال تلبـث أن تشـتعل   بني الفينة واألخرى إلحالل السالم وفض اخلالفات إال أ

وقبلوها بإعتبارها جانبا هاما من قانون  12)حالة طبيعية(أخرى، هلذا فإن اليونان قد إعتربوا احلرب 
نانية أخذت األساطري املتعلقة باآلهلة وقصة صراعهم مع العمالقـة  الطبيعة علما أن امليثيولوجيا اليو
                                                

  .24، ص املرجع السابق - 11
  .177، ص1954ط، .قراط، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، دفجر الفلسفة الينونانية، قبل س: أمحد فؤاد األهواين - 12
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للشاعر هيزيود، كما نقلت بعض هذه الروايات عن ملحمة ) أصل اآلهلة)= (تيوغونيا(عن قصيدة 
للشاعر الرومـاين  ) مسخ الكائنات) =(ميتاماروفوز(وعن قصيدة ) اإلليادة واألوديسيا(هومريوس 

لوجيا قد إستمرت حىت العصر الروماين مع األخذ يف اإلعتبار املدارس ألن هذه امليثيو 13)أوغيدي(
الفلسفية اليونانية اليت بقيت حىت فترة حكم الرومان للمنطقة وخاصة الفترة السابقة على إعتنـاق  

  .اإلمرباطور للمسيحية 

رقة لقد ربط اليونان توالد اآلهلة بالطبيعة كالظالم الدامس واألرض الشاسعة، والشمس املش
والقمر النري والفجر الالزردي مث من بقية النجوم ومن إجتاهات الرياح ومن السـحاب والرعـد   

  .اخل من مظاهر الطبيعة....واملطر،

كما أجنبت األرض أيضا العمالقة واجلبابرة الذين يتميزون بعني واحدة يف اجلبني ناهيـك  
جسام اآلهلة والبشر ذلك أن عـدد  عن املردة العظام الذين تكون أجسامهم وأعضاؤهم مغايرة أل

وـذه الطريقـة تقـع الصـراعات      ةرؤوس املارد الواحد قد يناهز اخلمسني وأذرعه تناهز املائ
، وتضيف األسطورة أنه نتيجة لغدر أحد األبناء بأبيه  فقد ولـدت  )Zeus(والصدامات بني اإلهلة 

، )اخلـداع (، أباي )الفوضى(أيريد ) وتإله امل(تانات : آهلة الظلمة مجعا غفريا من اآلهلة املروعني
، ونيميسـيدا، الـيت   )النوم املصحوب بأسراب الكوابيس الثقيلة الرهيبة(، وهيجنوس)الدمار(كري

التعرف الرمحة، ربة االنتقام واجلرائم، وغريهم كثريون، وهكذا فقد محل هؤالء اآلهلـة الرعـب   
، وكمـا   14املغدور به حيتل هذا العرش  والفوضى واخلداع، والصراع والتعاسة الذين كان أبوهم

أشرت سابقا فإن امليثيولوجيا اليونانية يمن عليها فكرة الصراع واحلرب وال ننسى أن هيغل تأثر 
كثريا بثقافة اليونان، لذلك فإنه يعترب احلرب جزء من اتمع أي أنه ليس جمرد حادثة عفويـة أو  

  .تؤدي إىل قيام حروب طاحنة، يف أي جمتمعصدفة جوفاء، وإمنا هناك أسباب كثرية، قد 

                                                
  .54-53، ص ص1994، 2أساطري الينونا، دار الشرق العريب، بريوت، ط: عماد حامت  - 13
  .55املرجع نفسه، ص  - 14
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... إن وجود الشر يف التاريخ ضرورة كونيـة ": احلرب حتمية اجتماعية عند هيغل  -أ
والشر املقصود هنا هو الشر املوضوعي، أو األمل الناجم عن احلـروب واخلـراب واإلنقالبـات    

ربى أولية باعتبارها توجه سـري  إىل هذه الشرور وتلك اآلالم  أمهية ك) هيغل (العشوائية، ويعزو 
يف نظر هيغل ذا وجه عابس، صارم، قاس بالضرورة، والسري يف التاريخ يكـون  –التاريخ، فالتقدم 

واحلرب  15".الذي جيب أن يتحقق، واحلرية نفسها اليت البد أن تظهر، وتبزغ) احلرية(وراء مطلب 
سرع السبل للتحول، الذي يقيم هيغـل  تبعا لذلك هي أكثر الظواهر اإلجتماعية إحداثا للتغيري وأ

أساسه النظري على منهجه اجلديل القائم على مبدأ صراع األضداد من أجل الوصول إىل مرحلـة  
التركيب أو املطلق، فاحلرب ليست نتيجة كراهية شعب لشعب آخر بل أن دورهـا األساسـي   

إن احلـرب  "وتستكني  حتريك التاريخ من خالل حتريك حياة الشعوب، حبيث ال تتركها تتكاسل 
هي التجربة األعظم يف تاريخ وحياة الشعوب فهي تظهر يف اخلارج ما عليه الشعب يف الـداخل  
كما أا تؤكد حرية الشعب أو تسلبه إياها، كذلك فاحلرب ترفع من الروح املعنوية لألفراد حني 

صية، فيتحدون مع يشاركون يف الدفاع عن وطنهم فيتجاوزون مصلحتهم اخلاصة وأنانيتهم الشخ
ويبحث املؤرخون عادة عن أسباب خمتلفة هلذه احلروب اليت تنشب بني الشعوب بعضها مع / الكل
  16.بعض

وحسب هيغل يوجد يف التاريخ أسباب منطقية معقولة لتربير :احلرب وتطور التاريخ -ب
  17."وب األخالقيةبالنسبة للشع" ظاهرة صحية"احلروب اليت باإلضافة إىل أا ظاهرة ضرورية فإا 

إن صحة الدولة بصفة عامة ال تكتشف بقوة : "ويربر صحية احلرب ويربز إجيابياا فيقول 
والنشـاط يف   االسـتمتاع يف هدوء السلم بقدر ما تنكشف يف هليب احلرب، ألن السلم هو حالة 

                                                
  .108-107، ص ص1968، هيغل، دار املعارف، مصر، 20نوابغ الفكر الغريب يف القرن : عبد الفتاح الديدي - 15
  .85، ص 1993، 1الفالسفة، هيغل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طمن  األعالم: كامل حممد حممد عويضة -16
،         1993دراسات يف الفلسفة السياسية عند هيغل، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الكويـت،     : إمام عبد الفتاح إمام -17

  .143ص 
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ب عادية عزلة، ال سيما إن كانت احلكومة أبوية منتصرة عاقلة ال تتطلب من رعاياها سوى مطال
فحسب ، أما يف حالة احلرب فإن قوة الترابط اليت جتمع أفراد اتمـع يف كـل واحـد تصـبح     

  18".واضحة

احلرب أحد أسباب تطور الروح وتقدم الوعي حنو احلرية، وهو ينفـي أن تكـون   : إذن 
ألن هيغل أوقات السالم والرخاء عصورا تارخيية، ألا أزمنة ختلد فيها الروح إىل اخلنوع والسكينة 

  .يرى أن جوهر التاريخ والروح هو احلركة والتغري

إن احلرب جتربة عظمى يف تاريخ وحياة الشعوب وهي تظهر يف اخلارج ما عليه الشعب يف 
إن ما يهم هيغل ويصبو إليه من خـالل   19.الداخل، كما أا تؤكد حرية الشعب أو تسلبه إياها

  ) .الدولة(ة واحدة هي الدفاع عن اجلماعة اليت هي احلرب هو تكاثف األفراد وتوحدهم حول غاي

إن املصري الذي تصبح بواسطته حقوق األفراد وإهتمامام مرحلة زائلة هـو يف الوقـت   "
نفسه اللحظة اإلجيابية اليت تقرر فرديتهم املطلقة ال الفردية املعارضة العابرة، ومن  مثة فـإن هـذه   

فرد، فواجبه إستقالل الدولة وسيادا بتقبـل املخـاطرة   العالقة واإلعتراف بالواجب اجلوهري لل
والتضحية بامللكية واحلياة وكذلك التضحية بالرأي وبكل شيء آخر ميـت بطبيعتـه إىل جمـرى    

  20".احلياة

للعالقة الوطيـدة   -هيغل–ترتبط ضرورة مشاركة الفرد يف احلرب من خالل إظهار : إذن
متبادلة التأثري فكما أن للدولة واجـب محايـة حقـوق    اليت تربط بني الدولة والفرد وهي عالقة 

مواطنيها فإن من واجب الفرد أن يهب لإلستماتة والدفاع عن الدولة ومحايتها ألن زواهلا يهـدده  
  .هو نفسه بالزوال من خالل فقدانه حلقوقه وأمالكه

                                                
  .40املرجع السابق ، ص  -18

  .85األعالم من الفالسفة، ص : حممد عويضة كامل حممد -  19
  .77دراسات يف الفلسفة السياسية عند هيغل، ص: إمام عبد الفتاح إمام - 20
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هور أمة ترغب يف الظهور إىل الوجود عليها أن تؤكد فرديتها وروحها بالظ"كما أن كل 
  21" .بأن تقاتل األمم األخرى) وهو يعين بكل تأكيد بأن ذلك ال يتسىن إال(على مسرح التاريخ 

أمنها ورفاهيتها ومنافعها : إن اإللتزام الوحيد للدولة جتاه الدول األخرى ذات السيادة هو 
اخلاصة، وإن مست هذه العناصر فليس أمام الدولة سبيل سوى احلرب ذلك أن احلـرب تصـبح   
ضرورة طبيعية شأا شأن الرياح اليت قد تعصف لتهيج مياه البحر فينتفض ويرمي مبا حلقـه مـن   

   ! فوق الشاطئ -أجسام غريبة

  22".الطبيعة  مبثابة القوة احملركة لتطور" هو وهكذا يصبح للحرب دور إجيايب 

فرنسـية  قد تراجع عند مساندته ملبادئ الثورة ال -حسب كارل بوبر–وبالتايل فإن هيغل 
وأعاد إكتشافه ألفكار هريقليطس وأفالطون وأرسطو املعارضة هلا ويعين بذلك أفكارا ضد العقل 

  ...واحلرية،

وبالتايل فإن هيغل قد أعاد إكتشاف مبادئ أخرى إستمدها من عمق التراث اليوناين الذي 
مل كله مبا فيه احليـاة  معتربا إياها احملرك للعا) القوة(مستلهما مبدأ . جمده أكثر من أي شيء آخر 

الصحة األخالقية للشعوب هـي  "االجتماعية لإلنسان، ومن هنا كانت القوة هي احلق، وكانت 
  23! "نشاطها احلريب وإستعدادها للقتال 

والدولة يف عالقتها بالدول األخرى معفاة من األخالق فعالقتها ال أخالقية ومن مث فـإن  
 24...."القياعلينا أن نتوقع أن احلرب ليست شرا أخ

                                                
  .139دراسات هبغلية، ص: إمام عبد الفتاح إمام - 21
  .140املرجع نفسه، ص  - 22

23-  K.R. Popper : « the open society and its enemies » voli routhedge began , paul, London 
1968, p64. 

  .140دراسات يف هيغلية ، ص: إمام عبد الفتاح إمام -  24
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ويرى هيغل أن أبطال التاريخ أو الفاحتني الكبار من أمثال اإلسكندر املقدوين أو يوليـوس  
قيصر أو نابليون قد دمروا كثريا وقتلوا اآلالف من البشر يف معاركهم ولكن ذلك كان ضـروريا  

هل أن ما حيصل لكي يتوصل البشر إىل احلقيقة والنور، وبالتايل فإذا كان كل ماهو واقعي عقالين ف
  25 يف التاريخ من جمازر وحروب وآالم هل هو شيء ضروري وعقالين؟ 

  :دهاء العقل -رابعا

العقل عند هيغل هو يف الواقع جوهر التاريخ  يسوس العامل وأن كل شيء جرى يف التاريخ 
قد جرى بصورة عقلية، فالتاريخ هو تطور ملنطق حمايث ال تشكل فيـه الشخصـيات التارخييـة    

تتحقق يف الوقت "ربى سوى أدواته الالواعية، إذ جترهم أهواؤهم وحيققون مصاحلهم، ولكن الك
وهذا هو ما يسميه هيغل ...26" .ومل تكن يف نيتهم) ال يقصدوا(نفسه غاية أكثر بعدا ال يعنوا 

  " .دهاء العقل"

املتعارضـة  الفكرة الكلية املستترة وراء األفكـار اجلزئيـة   " دهاء العقل" يقصد هيغل بـ
واملتصارعة اليت تعرب عن املصاحل الفردية اليت يعمل بعضها على حتطيم الـبعض اآلخـر حمققـا يف    

باعتبار أن العقل عنده ) العقل(النهاية اهلدف الغائي للتاريخ الذي هو املطلق والذي هو يف النهاية 
  27".أنا متكثر يف حنن وحنن مؤتلف يف أنا"

                                                
  .181، ص2003احلرية وخيانتها، الناشر شيليكو لندن، : إيزي ايرلني -  25
  .40،ص 1،1993هيغل واهليغلية، ترمجة أدونيس العكرة، دار الطليعة ، بريوت، ط: رونيه سريو -  26

،      1981فكر ، ترمجة وتعليق مصطفى صفوان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، فينومينولوجيا ال: هيغل -  27
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له جبانب الكلي فاألفراد كأفراد يذهبون ضحايا إما موتـا أو   إن الفرد أو اجلزئي ال قيمة
نبذا وشقاًء، ويقابل هذا السقوط إثبات الفكرة العامة ورسوخها لدى الشعب الذي حيملها يف علو 

  28".وافتخار ومن أجلها يتصدى لكل العقبات ويقاوم كل الغزوات حمافظا عليها 

ألا تكون قد تآكلت " عب من الشعوب بنية الروح لدى ش" ويف بعض احلقبات تتحطم 
وفرغت من جوهرها، غري أن التاريخ الكلي يتابع سريه إىل األمام، عند ذلك حتصل الصـدامات  
الكربى بني املؤسسات القائمة حىت ذلك الوقت واإلمكانيات املعارضة هلذا املنتظم فتقوضه، ولكن 

تصبح هذه اإلمكانيات تارخيية، إذ أـا   هلذه الصدامات مضمونا يبدو جيدا، بل وضروريا، لذلك
تنطوي على أساس كلي خيتلف عن األساس الذي كانت تقوم عليه البنية الراهنة هلذا الشـعب أو  
تلك الدولة، هذا الكلي إمنا يستويل عليه عظماء التاريخ وجيعلون منه غايتهم اخلاصة، وإذ حيققون 

ليت تتناسب مع املفهوم األعلى للروح، وهكذا يظهر مطاحمهم فإم حيققون يف الوقت نفسه الغاية ا
ديالكتيك التاريخ، وإن ما حيقق تقدم البشرية هو التناقضات والصدامات اليت تـؤدي إىل إحالـة   
األشياء إىل حقيقتها، أما احلقبات السعيدة، أي تلك اليت يسود فيها اإلنسـجام وتغيـب فيهـا    

  29".التناقضات، فليست حقبات تارخيية

غل يستعيض مببدأ القوة عن السلم والتآخي واملساواة، ويرجع إىل تـاريخ الفتـرتني   إن هي
اليونانية مث الرومانية اليت ميجدمها كثريا وبالتايل يعتربها القدوة لتحقيق الدولة اجلرمانيـة احلديثـة   

  كيف ذلك؟ 

ن أغلـب  لقد أعلنت اليونان القدمية دميقراطية حمدودة أي أن بعض الناس كانوا أحرارا أل
  " .مواطن" السكان كانوا عبيدا ومل يكن من حقهم حىت  لقب

                                                
  .111، ص 1978نقد اتمع املعاصر، ترمجة عادل العوا، منشورات عويدات، بريوت، ط : رميون روية -  28
  .41هيغل واهليغلية، ص : رينه سريو -  29
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وهكذا إكتشفت أثينا مبدأ الفردية واحلرية املقيدتني باملناظرة التارخيية بني العبيد والسـادة  
حيث تنتهي إىل تشتت اتمع حسب تضارب املصاحل والرتعات الطبقية للمجتمع، لكن بعد قيام 

  30" .الشخصية العاملية"اما هو مبدأ روما فقد أعلنت مبدأ ع

إن الشخصية العاملية هي اإلمرباطورية الرومانية اليت كانت تعتنق املسيحية ومن مث مكنـت  
على أرض الواقع لإلحتاد بني مملكة الالهوت السماوية ومملكة الناسوت وهي الدولة اليت هي حتريد 

فراد مجيعا وبأفكار مشتركة يف خدمة الدولة غري حقيقي وال معىن له إذا مل يتحقق ذلك بتعاون األ
احلرب هي حالة تعاجل على حنو جاد تفاهة اخلـريات الزمانيـة   : "أكثر يقول هيغل ذلك وضيحتلو

وهذا مـا  –واألشياء العابرة، وهي تفاهة كانت يف أوقات أخرى موضوعا شائعا للمواعظ املنمقة 
ي حقها وتوجد بالفعل فاحلرب ذلك املغزى الرفيـع،  جيعلها متثل اللحظة اليت تبلغ فيها مثالية اجلزئ

إذ بفضل فاعليتها حتافظ الشعوب على صحتها األخالقية حني تقـف موقـف الالمبـاالة مـن     
املؤسسات املتناهية متاما مثل هبوب الرياح حيفظ ماء البحر من التلوث الذي يأيت نتيجة فترة طويلة 

يوجد نتيجة لفترة طويلة من السالم، دع عنـك   كذلك فإن فساد األمم....من السكون والركود
  31".السالم الدائم

قام بتفنيد هذا الرأي وكشف عما فيـه مـن مبالغـة    "   hanskohenهانزكوهن  "إن *
إن هيغل يقارن بني احلرب يف أمهيتها وبني الصحة األخالقية للشـعوب  : " خاطئة، حيث يقول 

والفساد لو مرت عليها فترة طويلة من السـكون  والريح اليت ب فتحفظ ماء البحر من التلوث 
  32".أي قبل عشر سنوات من حرب التحرير  1802والركود، هيغل يقول ذلك عام 

                                                
  .24للتاريخ، ص  التفسري اإلسالمي: عماد الدين خليل -  30
  .210أصول فلسفة احلق، ص : هيغل -  31
  .144-143دراسات يف الفلسفة السياسية عند هيغل، ص: إمام عبد الفتاح إمام -  32
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يرى كوهن أن هيغل قد كون آراءه قبل حرب التحرير، وذلك يعين أن آلرائه أثرها : إذن 
  .يف إندالع تلك احلرب 

من دعاة امللكية الربوسية وموحيـا  يرى رودولف هيم أن هيغل ذا فكر رجعي وأنه كان *
  33".بالدعوة إىل القوة اليت ترى يف احلرب وسيلة ال غىن عنها للدولة يف منوها

أما كارل بوبر فإنه يرى أن هيغل قد كان الفاشي األول وأن النازية قد استمدت مـن  -
كان رائـدا  أن هيغل ) هيلري(و) ميبكون(هيغل مربرات قيامها وهو نفس الراي الذي ذهب إليه 

لسياسة القوة اليت دعا إليها بسمارك وهي السياسة اليت كانت بعيدة كل البعد عـن الدميقراطيـة   
  .باملعىن املعروف لكلمة دميقراطية

: " افيزيقية للدولة قولهميهاوس يف النظرية امليتوليس بعيد عن هذا املعىن ما جاء يف كتاب 
يجة ملذهب باطل شرير توجد أسسه على ما أعتقد، نتندن لقد شاهدت لتوي الغارة اجلوية على ل

يف هذا العمل بدأت أعمق املؤثرات العقلية ) ظاهريات الروح هليغل(يف هذا الكتاب املوجود أمامي 
اليت قضت على تأثري الرتعة اإلنسانية العقالنية عند هيغل يوجد كل ما رايتـه أمـامي بصـورة    

  34".كامنة

أو التاريخ الفلسـفي الـذي   " وشهرة هو فلسفة التاريخ  يوعاذ غلإن من أكثر ما منح هي
يتحكم باألحداث من وجهة نظر كلية و ال زمانية، فالعقل بالنسبة هليغل هو يف الواقـع جـوهر   

  35.التاريخ بالذات

                                                
  .593موسوعة الفلسفة، ص : عبد الرمحن بدوي -  33
  .140دراسات يف الفلسفة السياسية عند هيغل، ص : إمام عبد الفتاح إمام -  34
  .40واهليغلية، ص  هيغل: رنيه سريو -  35
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وعليه ومن خالل آراء النقاد الذين رأوا يف هيغل التحيز وجمانبة الصـواب يف دعوتـه إىل   
إعتماد العقل والروح واملثالية يف الفلسفة والتاريخ، فـأي عقـل أو   احلرب، رغم أن هيغل يدعي 

روح أو ميثالية اليت إدعاها هيغل، أي مثالية ميكن أن تسمو فوق الواقع الذي مل يكتف بتربيره بل 
وتعداه إىل الدعوة إىل غرائز العنف واملوت والدمار وهي غرائز ال متت إىل مبادئ العقل بصلة وال 

عر النفس اإلنسانية إنّ أبسط ما ميكن نعتها به أا رمبا تعرب عن عالقـات جمتمـع   تستسيغها مشا
  .! احليوان يف الغابة إن كان يف ذلك ذرة من العقل واملثالية

الغربية والتقدم الصناعي قد أفرزا إىل الوجود فكرا علمانيا لبرياليا، فكر إذا كانت احلداثة 
أغرته مالمح التطور العلمي واملادي لدرجة أثرت سلبا على اجلانب األخالقي والديين الذي أخـذ  
يتراجع أثره أمام الفلسفات املادية اليت أخذت تتغلغـل يف كـل منـاحي احليـاة، اإلقتصـادية      

ياسية على وجه اخلصوص، تلك الفلسفات اليت تغدت مـن األيـديولوجيات   واإلجتماعية والس
وهي النظرة اإلستعمارية الـيت زادت يف تعميـق أسـس    ) املركزية الغربية(املختلفة واليت أبرزها 

اخلالف بني الشرق والغرب، من خالل تطلعاا املادية واحملاوالت الدائمة من الغرب إىل إستعمار 
لشرقي العريب اإلسالمي، فإذا كان الغرب مل جيد سوى القوة كأسـاس إلذالل  وإستعباد اآلخر، ا

وهي وسيلة اضرارها ابلـغ مـن   -اآلخر ومل يرى سوى احلرب كأداة للتفاهم، وحسم اخلالفات 
فكيف كان موقف احلركات الدفاعية يف صد اهلجومات ومقاومة اإلسـتعمار   -منافعها للجانبني

ما هي نفس اللغة اليت إستعملها الغرب، أم أن يف تاريخ الصدام بني واحلروب هل كانت الردود دائ
الشرق والغرب دروسا وعربا حاول اإلنسان الشرقي تلقينها لنظريه الغريب ألنه أدرك بأن وقعهـا  

   ! سوف يكون أشد بالغة وأعمق أثرا

  : غاندي وفلسفة السلم -خامسا

الوسيلة وأن أفضل وسيلة للدفاع هـي  إذا كانت فلسفة الغرب تقوم على أن الغاية تربر 
العنف أو القوة وكل ما يتبع ذلك من غرائز املوت والدمار، فإن غانـدي قـد    واستخداماهلجوم 
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قلب ذلك امليزان وعكس النظرية حماوال أن يلقن الغرب املتشدق بالتطور والتحضـر أن غريـزة   
اإلنسان ابول على العقل واملؤهـل   العنف والقوة واملخالب هي غريزة احليوانات يف غاباا، أما

للتطور والتحضر فبإمكانه أن يستحدث وسائل تتماشى والعصر احلديث الذي يعيش فيه من أجل 
احلفاظ على مكتسباته املختلفة عرب العصور وسائل وأساليب متكنه مـن الـدفاع عـن حقوقـه     

القيم الدينيـة واإلنسـانية   واسترجاع ما سلب منه، دون اللجوء إىل القوة ودون أن يتناقض مع 
الفاضلة القائمة على العقل واحلكمة ليثبت عكس ما كان رائجا وهو أن ما أخذ بالقوة ميكـن أن  

  !.يسترجع بالالقوة

  ما هي أسس فلسفة الالعنف يف نضال غاندي السياسي ؟ 

فإا مل ....فكرة قدمية قدم الديانة املسيحية واهلندوسية والبوذية) الالعنف(إذا كانت فكرة 
تتعدى أن تكون جمرد أفكار عقائدية روحية وهي إن وجدت من يؤمن ا على املستوى النظـري  
فإن غاندي أشهر من حاول إعطاءها أمهيتها الواقعية كسلوك دفاعي يف امليدان السياسي أثناء حترير 

  .بالده عندما تعرضت اهلند إىل اإلستعمار اإلجنليزي 

  : يف اهلند اإلستعمار الربيطاين  -أ

يف حني زحفت البالد الغربية حنو البالد اإلسالمية وتوالت على البالد تلو األخرى، إزم "
فالسـيطرة  (...) املسلمون أمام سيوفها أوال، مث إستسلموا بعد ذلك لثقافتها وحضارا وفلسفتها 
حتكمت يف العقول السياسية كانت تتحكم يف األجساد فقط، أما السيطرة احلضارية والفكرية فقد 

  36".واألذهان

ستدمارية من تفكيـك خمتلـف الـبىن    بريطانيا بكل ما حتمله من نوايا ا اجتهدتوهكذا 
الوطنية والقومية للهند ودفن خصائصها ومميزاا احلضارية سواء من خالل فرضها للتعليم الغـريب  

                                                
  .556، ص 1991أبو األعلى املودودي والصحوة اإلسالمية، دار الشرق، القاهرة، بريوت، ط : حممد عمارة -  36
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القطـاعني الصـناعي   وتعطيلها ألنواع التعليم اليت كانت سائدة، أو من خالل سيطرا علـى  
والزراعي مما نتج عنه الضعف اإلقتصادي وانتشار الفقر واملرض واجلهل، وما زاد هذه األوضـاع  
ترديا هو الرتاعات الطائفية املشحونة باألحقاد واليت أشعل فتيلها اإلستعمار الربيطاين يف خمتلـف  

  .طوائف اتمع وخاصة بني اهلندوس واملسلمني 

 gandhi mohandas karmachandوهنداس كرمشاند غاندي نبذة عن حياة م -ب

  : ومصادر ثقافته   

تزوج وعمره إثنـا عشـر سـنة يف     1869ولد ببلدة بورباندرا اهلندية يف الثاين أكتوبر 
عاد  1891سافر إىل بريطانيا حيث تابع دراسته يف القانون يف اجلامعة يف  1880سبتمرب من عام 

   37.ة وجيزةإىل اهلند وعمل حماميا ملد

سافر إىل جنوب إفريقيا للعمل غري أنه تفرغ للدفاع عن حقوق اجلالية اهلندية  1893يف 
م بعـد  1914هناك ضد قوانني التفرقة العنصرية، جنح يف إلغاء تلك القـوانني التعسـفية عـام    

 للنضال من أجل حترير اهلند 1915، عاد إىل اهلند سنة 1911مظاهرات نظمها إنطالقا من عام 
وطالب بإلغاء طبقة املنبوذين ادعى إىل حترير املرأة والعوة إىل النظام التعليمي القدمي وكان يرى أنه 

  38.بالتربية األخالقية والدينية نتخلص من الكوارث اإلجتماعية

ساملا أعجب كثريا بـ ليون تولستوي الروسي الذي دعـا إىل املقاومـة   كان هندوسيا م
كمـا  " مملكة اهللا توجد يف داخلك" ات الدموية وخاصة أعجب بكتابه السلبية ونبذ العنف والثور

الذي كان يوصي بالعصيان املدين ويتنسك بني أحضان الطبيعة، إهتم مبا جـاء يف  ) ثوريو(تأثر بـ

                                                
  .16، ص 1981، 5قصة جتاريب مع احلقيقة ، ترمجة منري البعلبكي دار العلم للماليني، بريوت، ط: املهامتا غاندي -  37
  .318فية، ص املوسوعة الفلس: روزنتال يودين -  38



دور العظماء في حركیة                                            :الفصل الخامس 
  التاریخ

  180

م الـذي  .اوية كتبت يف القرن الثالث قبوهي ملحمة شعرية طو) بغافادة جينا(امللحمة اهلندوسية 
  39.الروحي الذي يستلهم منه أفكاره إعتربها مبثابة قاموسه

لكن العهد اجلديد ترك يف نفسـي إنطباعـات   : " قرأ العهد اجلديد وعرب عن ذلك بقوله 
  40" .اليت نفذت إىل قليب مباشرة وقارنتها باجليتا) املوعظة على اجلبل(خمتلفة وخباصة 

خدك األميـن   وأما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الشربل من لطمك على: حيث أعجب باآليه
    41".فأدر له اآلخر أيضا، ومن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا

كطريق موصل إىل اهللا أعجـب غانـدي   –وهكذا تشبع غاندي مببدأ احلب وليس العقل 
وال تستوي احلسنة وال السيئة، إدفع باليت هي أحسن، فإذا الـذي  : بالدين اإلسالمي وبقوله تعاىل

  42".نه عداوة كأنه ويل محيمبينك وبي

قـرأت  : " حيث قال صلى اهللا عليه وسلم،  كما كان من أشد املعجبني بالرسول الكرمي 
الفصل املوسوم بالبطل على صورة نيب فتعرفت إىل عظمة الرسول العـريب وشـجاعته وحياتـه    

  43".الصارمة 

  : من أهم األعمال اليت تركها -ج

  .لذي يعرب عن خمتلف جتاربهقصة جتاريب مع احلقيقة، ا: كتاب-

يف جنوب سنة  20وهو كتاب يعكس كفاحه ملدة : الالعنف يف جنوب إفريقيا: كتاب-
  .إفريقيا

                                                
  .86تقدمي اهلندن ت عبد احلق بن شجاعت علي، دار الطبع انرابراستا ايستيت دهلي اجلديدة، د ط، ص: راغها فان -  39
  .89قصة جتاريب مع احلقيقة،  ص: املهامتا غاندي -  40
  .41و 40اإلصحاح اخلامس، آ :  اجنيل مىت -  41
  .34سورة فصلت، اآلية  -  42
  .89جتاريب مع احلقيقة، ص قصة: املهامتا غاندي -  43
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  .1908حضارم وخالصنا -

  .1908احلكم الذايت -

  إخل)...يشرح فيه معىن النذور يف أوقات الصالة(منغال برايهات -

  : مذهب غاندي  -د

لغاندي نستخلص أنه ل من املصادر الدينيـة واألخالقيـة    من املصادر الثقافية والفلسفية
ونذر نفسه للـدفاع عـن    واالجتماعيةوهو ما جعله ميثاليا مببادئه كما إخنرط يف احلياة السياسية 

طبقة املنبوذين والضعفاء، وهو األمر الذي جعله إجتماعيا وواقعيا يستلهم املبادئ الروحية السامية 
  44.عن احلقيقةمن خالل البحث الدائب 

حريتك تنتهي عندما تبدأ حريـة  : " باإلضافة إىل ذلك فقد درس القانون وإطلع على أن 
 -حىت وإن شرعها الغرب ووضع بنودهـا –للدميقراطية ) الغربية(وهذه القاعدة الذهبية " اآلخرين

ادية للثروات فإنه على ما يبدو مل جيد طريقا إىل تطبيقها على أرض الواقع، خاصة أمام املغريات امل
الذي تشبعت روحه وصقلت عقليته علـى  ) غاندي(واخلريات اليت تزخر ا بلدان الشرق، لكن 

املبادئ الدينية السمحة قد أهلمته القناعة واجلرأة على عدم السماح لنفسه بالتعدي على اآلخر ولو 
ي القناعـة الـيت   كان ذلك من باب الدفاع ورد الظلم عن نفسه والدود عن أهله وأبناء وطنه وه

أهلمته فكرة التركيز على إثارة الضمري واألخالق لدى اخلصم، ذلك أن فضيحة الظلم تفتح العيون 
  45".والقلوب وتربك املتحكم وتفقده قوته

مبا يكتسيه من قوة معنوية مستمدة من مشروعية األهداف واملبادئ ونبلـها  " الالعنف"إن 
ليس عـدو ينبغـي   " الالعنف"مثة فاخلصم يف فلسفة  جيعل قوة السالح بدون أثر أو صدى، ومن

                                                
  .319املوسوعة الفلسفية، ص : روزنتال يودين -  44
  .385، ص 4موسوعة الفلسفة، ج: عبد الوهاب الكيايل -  45
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القضاء عليه وذلك من منطلق متجيدها إلنسانية اإلنسان اليت ال جيب اإلعتداء عليها مهما كانـت  
األسباب واألخطاء، لذلك فالقاعدة الذهنية لالّعنف هو إخضاع اخلصم هلزة شعورية تثري ضمريه 

ان خاضع للشر واحلكمة تقتضي أن ال نعاجل الشر بشـر  األخالقي النائم فيستفيق، ذلك أن اإلنس
آخر فالعنف مقابل العنف مأساة ال تنتهي، كما أن الالعنف ليس جمرد حل سهل يـركن إليـه   
اإلنسان بعدما سدت أمامه كل املنافذ بقدر ماهو التفكري العميق والتحضري الدقيق، إنه فعل اجيايب 

ئج إجيابية وهو سلوك تتحكم فيه وتوجهه القدرة الداخلية ويتوخى نتا 46 "يتطلب الشجاعة املعنوية
  .والروحية اليت تتمتع ا الذات

 agrahaآغراها (احلب  =ومعناها ) satya: ساتيا (مركبة من : والالعنف أو الساتياغراها 
  47.أي القوة املستلهمة من احلقيقة أو احلب(القوة : ومعناها ) 

تقوم على مبدأ احلرية واملسؤولية، باعتبارمها من املقدسات  الساتيا غراها: وذا املعىن فإن
األخالقية والدينية اللذان ال خيضعان بأي شكل من األشكال للحياة الظرفية أو للحتمية التارخييـة  

ألن منبع التقديس هو الدين وليس الفرد الذي يقدس ما يشاء وينفي ) هيغل(كما هو الشأن عند 
  . أرادهذه الصفة عما يشاء ومىت

إن سلبية العنف عند غاندي تستمد من املبادئ الغري مشروعة اليت ترصد للدفاع عنها أفتك 
األسلحة حماولة إيهام اخلصم بقوة املوقف من خالل قوة السالح خالف ما يراه هيغل حول العنف 

   ! وما يعلق عليه من أهداف

يف املوقف املأزق ألنـه  ليس سالح الضعيف وال اخليار السهل : مبادئ الالّعنف  -ـه
تقوم على الفهم العميق للموقف والتمييز الواضح والعادل للحقوق " الالعنف"كما رأينا أن فكرة  

باإلضافة إىل أا حركة تنبذ البغض وتقدس إنسانية اإلنسان وال تسمح لنفسها بالدوس عليها ألا 
                                                

  .387املرجع السابق ، ص  -  46
  .126قصة  الالعنف يف جنوب إفريقيا، ترمجة منري البعلبكي ،دار العلم للماليني، بريوت، ص: املهامتا غاندي -  47



دور العظماء في حركیة                                            :الفصل الخامس 
  التاریخ

  183

حيرم إصطناع : " لذلك يقول غاندي  تستلهم سلوكاا وتستنري بالشرع اإلهلي يف خمتلف مواقفها
  48".القوة املادية يف الساتيا غراها، حىت يف أنسب الظروف وأكثرها مواتاة

فإن الالعنف هو نبذ استخدام القوة يف الدفاع أو إسترجاع احلقوق، أي أنه قهـر  : وعليه
  49.رادة والروحبل بقوة احلق املدعمة بقوة اإل) ليس بقوة بدنية أو مادية أخرى(للقوة البدنية 

قوة روحية خالصة، كلما كثرت احملـاوالت إلصـطناع   : الساتيا غراها : يقول غاندي 
  50".السالح أو القوة البهيمية قلت إمكانية إصطناع القوة الروحية

الساتيا غراها هي سالح األقوياء وليس الضعفاء، واألقوياء الذين يقصدهم غانـدي  : إذن
املقاومـة السـلبية   (إن مثة فرقا كبريا وجوهريا بني اإلثـنني  : " أقوياء روحيا وعقليا حيث يقول

  51".ؤومةالتمييز بينهما يؤدي إىل نتائج مشوعدم ) والساتيا غراها

الالعنف ليس عالمة ضعف وعجز بل هو عمل بطويل دعامته األساسية قوة الـروح  : إذن
  .بدانوالعقل باملبادئ الفاضلة بدل العنف الذي أساسه قوة العضالت واأل

  : أساليب ومظاهر سياسة الالعنف عند غاندي  -و

كما سبق وقلنا أن وظيفة الالّعنف تكمن يف تذكري اخلصم بأخطائه ومسؤولياته، وهـذا  
قد يكون قبول أصناف التعذيب اليت قد متارس عليه، مثل السجن، وقد والتفكري قد يكون بالقول 

عة املستعمر ورفض التعاون معه، وقد يصل إىل يكون باإلضراب عن العمل أو عن الطعام أو مقاط
  52.العصيان املدين للقوانني اليت تسنها السلطة الطاغية

                                                
  .162املرجع السابق، ص  - 48
  .غاندي ابو اهلند: قادر قلعجي - 49
  .161قصة  الالعنف يف جنوب إفريقيا، ص: املهامتا غاندي - 50
  .161املرجع نفسه، ص - 51
  .10-9، ص 6قبس من فلسفة غاندي، جملة الفكر املعاصر، الد :  ابابا نيت - 52
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يبقى اإلنسان متمسكا بالسلم والصرب أمـام ظلـم وطغيـان     أنلكن هل من املمكن  -
  . ! اخلصم؟ مبعىن هل من نتائج إجيابية هلذا األسلوب ؟

قاعدة مطلقة، ألنه قد يتجاهل وال يصغى إليـه  رغم أن الالعنف ال ميكن اإلعتماد عليه ك
خاصة إذا كان اخلصم هو ممن ال يفقهون مغزى هذه اللغة، وكان ممن ختم اهللا على قلوم، كما 
أن هذه السياسة قد تكون نتائجها طويلة املدى وغري أكيدة املردود، إال أنه ال ميكن إغفال فيمتها 

  . هو التفاهم ال ااة واإلستخالق ال اإلستدماراألخالقية ذلك أن غاية الوجود اإلنساين

كما أن القاعدة اليت أقام عليها غاندي سياسته وإميانه بأن النفس اإلنسانية ختبئ الكثري من 
الطيبة قاعدة تعرب عن عمق الوعي وصفاء النفس واملنابع الروحية لغاندي، وهي القاعـدة الـيت   

صفتان خمتلفتان على جانيب طبيعتنـا البشـرية وأن تكـون    هناك : " قائال) جاك مارتان(ساندها 
ومقاومة الشـر بـاألمل   ... النغمات اليت خترج منها خمتلطة دائما، مقاومة الشر باهلجوم واإلكراه

تلك هي وسائل الصراع الروحي وهي من خصائص الشجاعة يف التحمـل، وتـوازي   ...والصرب
  53".األقوياء كما قال غانديالفعل األساسي لفضيلة الثبات فهي ميزة أقوى 

مهما كانت مبالغة غاندي ومثاليته السياسية اليت دعا إليها ورغم اإلخفاقات الـيت  : وعليه
قد تلقاها على الصعيد الواقعي والتطبيقي فيكفي أن أساليبه يف الدفاع نظيفة وبعيدة عن الترهيب 

نه يغري التريث والوسائل السلمية ألن اهلدف الذي كان يصبو إليه هو حسن إختيار الوسيلة، ذلك أ
  .الطيبة يكون اهلدف منقوص الشرعية بعيدا عن احلق 

إن التطور الذي شهدته  أوروبا يف عصر التنوير، قد كانت له آثار إجيابية يف التقدم التقين 
الذي إنعكس بدوره على التطور الصناعي، وكان حافزا لتغيري منط احلياة يف بلداا، وإذا كانـت  

هو تطوير اآللة إىل أقصى حدود املمكن، وإعتمادهـا   -احلداثة الغربية-خلطوة األوىل على طريق ا

                                                
  .215، ص قصة  الالعنف يف جنوب إفريقيا: املهامتا غاندي - 53
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 -وهي تابعة وناجتـة عنـها   –يف سوق العمل واإلستغناء الواسع عن اإلنسان فإن اخلطوة الثانية 
غزو خارج وتتمثل يف تكدس اإلنتاج مما إستدعى إمداد اآللة مبواد أولية أوفر وذلك لن يكون إال بال

  ....أوروبا من أجل خلق جمال حيوي أوسع

وأمام هذا التقدم املادي إارت القيم اإلجتماعية والروحية وخضعت أوربـا إىل الغرائـز   
املادية والنفعية كسلطة حمركة وفاعلة وفقد بذلك اإلنسان  التوازن النفسي وصبغت مسة التبـادل  

  .إخل....إلجتماعية والسياسية،النفعي واملصلحي كل العالقات اإلقتصادية وا

فلم يعد اإلنسان ذا قيمة بإنسانيته اردة، بل مبا يعادلـه  " القيمة" وحتولت بذلك مفاهيم 
   ! مبيزان املادة والعملة

أمام هذا الضغط املتزايد من عامل األشياء على عامل األفكار تراجعت القيم الروحية كنتيجة 
  .ر الذي جعل احلضارة الغربية تسري برجل واحدة لفقدان القاعدة الدينية وهو األم

وهو األمر الذي جعل أغلب املفكرين يتنبأ بتعثرها أمام هذه احلركة الغري متوازنـة لعـامل   
  .املادة وعامل الروح

  : منهج التغيري عند مالك بن نيب -سادسا

مالك بـن  (أمام هذه النظرة الفاحصة للحضارة الغربية من طرف املفكر اجلزائري املسلم 
وجد أن العالج للركود احلضاري للعامل العريب واإلسالمي لن يكون بالتأكيد العيادة الغربيـة  ) نيب

ذلك أن اللقاح جيب أن حيضر يف إطار الشروط وخصوصيات القيم واملفاهيم إلنسان هذا اتمع، 
مشـكلة أي  : " نّوأن كل تقليد لدواء من الغرب قد تكون عواقبه وخيمة وعليه إقتنع إبن نيب أ

شعب هي مشكلة حضارية وال ميكن  لشعب أن يفهم أو حيل مشكلته ما مل يرتفـع بفكرتـه إىل   
أن : " ويضيف  54"األحداث اإلنسانية، ما مل يتعمق يف فهم العوامل اليت تبين احلضارات أو دمها
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عوامل قيامهـا  البحث عن املستقبل األفضل لن يتحقق إال بتفحص املاضي احلضاري لألمم لفهم 
ويدفعه حنو  باعتبار هذا املاضي تيار متدفق يصب دائما يف احلاضر ويرفده بكل مكوناته األساسية

وهكذا إقتنع مالك ابن نيب أن عامل التغيري لن يكون القوة ولن يكون احلرب وال حىت  55"املستقبل
احلضارة ال تظهـر يف  " ك أن الثورة السياسية مؤكدا أن احلضارة ال تنبعث إال بالعقيدة الدينية ذل

  56" .أمة من األمم إال يف صورة وحي يهبط من السماء يكون للناس شرعا ومنهاجا

وهكذا فإن النظرة الثاقبة الشاملة لتارخينا وموازين القوى فيه، قد ارجعها مالك ابن نيب إىل 
عطينا منطق حتميتـه  كتاب املسلمني، ألنه اجلدير بإعطاء تارخينا تفسريه وهو املؤهل وحده ألن ي

  .فهو أمام األمة منار ضة ودليل يسري، ومنبع كل حماولة إللغاء اإلستغالل واإلحتكار والسيطرة

وإذا كان لألنساق واملذاهب الغربية أمهيتها يف حترير الفهم التارخيي من اسـر الكنيسـة   
لتقدمية اليت منحتها والسياسة اليت سيطرت عليه أمدا طويال، وحصرته يف مدارها، حيث اخلطوة ا

أياه يف املنهجية التارخيية بعد أن كانت كتابة التاريخ يف مجلتها، جمرد مجع لألخبـار واملرويـات   
لتتابع األحداث ودوراا يف فلك السياسة احلاكمة، مبعـزل عـن اإلنسـان     واآلثار، وسرد زمين

  .الدرجة األوىلكحامل للوجدان والدين ومبا له من أثر نافذ يف توجيه التاريخ من 

 -خبطأ منهم–لقد أغفل فالسفة الغرب دور الفرد وفاعليته يف عملية التحضر واستخلصوا 
أن اآللة كانت وراء التطور الذي حدث يف أوروبا غري أن احلقيقة غري ذلك إذ يرى مالك إبن نيب 

: " ئزه وبالتايل أن أي حضارة يف العامل كان الفكر والدين وراء حتريك دوافع اإلنسان وذيب غرا
ال خيتلف تطور احلضارة املسيحية عن تطور احلضارة اإلسالمية، إذ مها ينطلقان من الفكرة الدينية 

  57".اليت تطبع الفرد بطابعها اخلاص وتوجهه حنو غايات سامية

                                                
  .36املرجع السابق ، ص  - 55
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ها ؤإن الروح املسـيحية ومبـد  :" ويؤكد هرمان ذي كسلنج رأي مالك ابن نيب بقوله 
  58".ن اللتان شيدت عليهما أوروبا سيادا التارخييةاخللقي مها القاعدتا

، حيث حتـررت  "اإلصالح الديين" ضتها إىل الفكرة الدينية ترجعاحلضارة الغربية : إذن 
بـارز   االحتكاك باحلضارة العربية اإلسالمية اليت كان هلا دورمن سيطرة الكنيسة وقد مت ذلك مع 

واليونان الروماين خاصة، حيث قامت حبركة واسعة للترمجة، احملافظة على التراث اإلنساين عامة  يف
يف فهـم   حىت  ستفاد الغرب من تلك الترمجاتواليت مشلت أغلب التراث املذكور، وذه الكيفية ا

أفلوطني، وأوغسطني، : العقيدة املسيحية سواء من خالل شروح الفالسفة العرب أو الغربيني مثل 
األخرية قد زعزع الشعور الديين يف النفوس لكن ذلك حدث بعـد   غري أن تطور العلوم يف القرون

اإلقالع احلضاري، ورغم ذلك فإننا اليوم نرى أن التطور يف الغرب يسري خبطى غري متكافئة بني ما 
يشهده احمليط املادي بالقياس إىل تطوره الروحي وهو ما نتج عنه أمراض خطرية تشهدها أوروبـا  

   ! نقطة املأزق واإليار وهو كفيل بأن يقودها إىل

إن مشكلة احلضارة يف العصر احلاضر ال ختـص الشـعوب   : " وعليه يقول مالك ابن نيب
  59" .اإلسالمية فقط، بل إا ختص أيضا الشعوب املتقدمة نفسها، اليت دد فيها مدنيتها بالفناء

  :الفكرة الدينية بدال من احلرب -أ

نبعاثها أو يف حفظ تاج إىل الفكرة الدينية سواء يف احت إن ثبات خطى احلركة التارخيية: إذن
مبا قد يعترضها ويوقعها يف الزلل واإلحنراف عن املسار احلقيقي للتاريخ وهو  -بعد ذلك–مسارها 

مسار السنن الكونية اليت وضعتها عناية اخلالق عزوجل يف ابلغ الصور ووجهتها حنو أمسى الغايات 
حتقيق اإلستخالف يف أبدع مظاهره حتقيقا للفضيلة ونشـرا للعـدل،   وهي التوحيد واالستقامة و

أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد ومثود، والذين من بعدهم : " إنطالقا من قوله تعاىل 
                                                

  .69أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالم، دار الطليعة، بريوت، ص: سليمان اخلطيب - 58
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إنا لفي شـك ممـا   : ال يعلمهم إال اهللا، جاءم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم يف أفواههم وقالوا
ب، قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السموات واألرض يدعوكم ليغفر لكم مـن  تدعوننا إليه مري

ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى، قالوا إن أنتم إال بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 
آباؤنا فأتونا بسلطان مبني، قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشـاء  

  60" .ان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن اهللا، وعلى اهللا فليتوكل املؤمنونمن عباده وما ك

إن املنطق احلر والواسع الذي يتميز به القرآن الكرمي هو وحده الذي يستوعب كل : إذن 
العوامل املؤثرة والفاعلة يف احلضارة اإلنسانية وحتريك التاريخ دون اإلنقاص من شأن أي عامـل  

إن رحابة منطق الكتاب الكرمي ومنذ القرن اهلجري األول إسـتطاعت  ...على حساب عامل آخر
حضارته  أن تستوعب شعوبا خمتلفة األصول واأللسنة والثقافة واألمزجـة، وانصـهر مـرياث    

  . ! احلضارات العريقة يف بوتقة واحدة، كيف كان ذلك؟

باعتبارها شرطا هلا  أننا نستطيع أن نفسر هذه احلركة بالعوامل النفسية" يرى مالك بن نيب 
واليت حفزت القوة الروحية يف اتمع، وبذلك جند الضمري املسلم قد وضع بني حـدي الوعـد   

  61......"والوعيد

معىن ذلك أن الفكرة الدينية تلزم اإلنسان بالفعل اإلجيايب اخلري إن رغبـة يف الثـواب أو   
  .وجيه نوعية الفعل واألثر اإلنسايناإبتعادا عن العقاب اللذان يعتربان احلدان األساسيان يف ت

للظاهرة (بالقرآن الكرمي وكان ذلك دافعا وراء كتابته " مالك بن نيب"ذه الكيفية متسك 
الظاهرة اليت حققت معجزة احلضارة العربية اإلسالمية يف بالد صحراوية ال يعرف أهلها )  القرآنية

دن ومن اجلهل إىل النور، لقد كان للقـرآن  سوى الرعي وقول الشعر، فأخرجهم من الفيايف إىل امل
يف أدق ما يف هذه الكلمة من معىن، وأن الثورة ال تسـتطيع الوصـول إىل   " عمل التغيري والثورة 
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أهدافها إذا مل تغري اإلنسان بطريقة ال رجعة فيها من حيث سلوكه وأفكاره وكلماته ومنط حياتـه  
  62..."وإستهالكه

  :التغيري يبدأ باإلنسان -ب

أن أي ثورة تتوخى لنفسها النجاح البد هلـا أن تسـري طبقـا    :" هلذا قال مالك ابن نيبو
ذلك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم : "الذي تشري إليه اآلية الكرمية االجتماعيللقانون 

  63".حىت يغريوا ما بأنفسهم

  64".مإن اهللا ال يغري ما يقوم حىت يغريوا ما بأنفسه: " وقوله تعاىل 

من إصالح سبب اخللـل   انطالقاوهكذا فإن أوىل خطوات التغيري يف اتمع الفاسد يكون 
وبواعث اخلمول والكساد، إا عملية إعادة بعث وإحياء يف اخلاليا اليت حلقها العطب والكسـل،  

واإلنسان وفكره كـل  " اإلنسان" وهذه اخللية يف جسم اإلنسان هو العقل، ويف جسد اتمع هو 
نشأ من خلل يف عامل األشـخاص  إما أنه ي: خيرج عن أربعة عوامل  ال االجتماعيمتكامل واملرض 

  65.االجتماعيةأو خلل يف عامل األفكار، أو خلل يف عامل األشياء أو خلل يف شبكة العالقات 

اإلنسـان  "بإعادة بناء اتمع من خالل بنـاء   -حسب مالك بن نيب–هلذا كان اإلصالح 
ومالك بـن  " الدين اإلسالمي" عىن أن إعادة بناء اإلنسان وشرط إصالحه وصالحه هو مب" املسلم

إننـا  : " نيب ال يركز يف مشروعه على اإلنسان النخبوي أو البطل بل الفرد البسيط حيث يقـول  
عامة، نرى أا تتضمن أوال وقبل كل شيء الفرد أداة وهـدفا،   االجتماعيةحينما حنلل الطاقات 

                                                
  .92-91، ص1984، 1صفحات مشرقة يف فكر مالك بن نيب ، دار الشهاب للطباعة، ط: عبد اللطيف عبادة  - 62
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تنبع من الفرد وتعود إليه، فالفرد الصاحل حينما يشارك يف بناء اتمع فـإن   الجتماعيةافالطاقات 
  66".تكفل له توجيه طاقاته الفردية اجتماعيةعمله هنا يعود إليه يف صورة ضمانات 

كما يؤكد على دور الترابط اإلجتماعي كأداة ضرورية لتكوين الفرد الفعال حيث يعترب -
لة تفاعل الفرد مع اجلماعة، إذ ميدها بالفعالية كما يأخـذ فعاليتـه منـها،    البناء اإلجتماعي حصي

: ويضرب لنا مثاال عن هذه الفكرة ودورها يف نبوغ اإلنسان فيقول حول شخصية ابـن سـينا   
حيث كان حقيقة كامنة يف كروموزوم متمثل يف األوضاع العامة للمجتمع املسلم يف زمانـه،  "...

  67".جعلت منه حقيقة واقعية يف التاريخ إن هذه األوضاع هي اليت

  :اإلنسان املتوازن -ج

إن أهم ما يصبغ الفكر اإلصالحي عند مالك إبن نيب، أنه قائم على مبدأ التـوازن بـني   
الفردية واجلماعية وبني مطالب اإلنسان املادية والروحية وذلك إنعكاس لتأثر مالك ابن نيب بالفكر 

سالمي، كأساس لإلقالع احلضاري من خالل الفهم اجليـد للـدين   الديين وإهتمامه بالتراث اإل
والتراث من أجل تلبية احلاجات الراهنة وإحداث التغيري اإلجتماعي وذلك ال يكـون إال بأخـذ   
األفكار الفعالة واإلجيابية واإلبتعاد عن األفكار القاتلة، فقبل حتقيق التغيري باحمليط جيب أن يتم أوال 

يقتضـي   -رسالة املسلم يف القرن العشـرين  –إذا كان منهج الرسالة : " ول يف أنفسنا حيث يق
عندما جيب على املسلم أن حيقق مبفرده شروط ....التغيري، والتغيري يقتضي تغيري ما يف النفوس أوال

  : ثالثة

  .أن يعرف نفسه-

  .أن يعرف اآلخرين-
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  68.أن يعرف اآلخرين بنفسه-

من القرآن كخطاب إهلي صادق ومتوازن يكون األسـاس  بالفكرة الدينية املستمدة : إذن
  .التربوي لألفراد بتجديد كيان املسلم طبقا للتعاليم اإلسالمية احلقة

حنن حباجة إىل إعادة تنظيم طاقة املسلم احليوية وتوجيههـا،  : " حيث يقول مالك إبن نيب 
معه من جديد ) يوحي(تنظيما ) القرآن(وأول ما يصادفنا يف هذا السبيل هو أنه جيب تنظيم تعليم 

احلقيقة القرآنية، كما لو كانت جديدة نازلة من فورها من السماء، على هـذا  (إىل الضمري املسلم 
  69" .الضمري

الدين خيلق نظاما اجتماعيا يستحيل فيه الفـرد إىل أفـراد   " حيث يرى مالك ابن نيب أن 
يف العالقـة   االجتماعيـة رجة الفاعلية تزداد كلما زادت د االجتماعيكثريين، وأن درجة التطور 

  70.الدينية

الدين أساس التنظيم النفسي للدوافع والقواعد اليت تضبط سلوكات الفرد وتوجـه  : إذن
إا الفكرة املشحونة بالرؤية الكونية، وبالقدرة العلوية، إـا  " الصحيح  اجتاههاالطاقة احليوية يف 

  71" .ضارة اإلنسانيةالطريق الشرعي الفطري واملنطقي لبناء احل

إن مالك  بن نيب بتركيزه على الفكرة الدينية وتأكيده على دورها األساسي والفعـال يف  
صقل نفسية الفرد وحسن توجيه طاقاته الكامنة، وذيبها، يأيت من فهمه العميق ملبـادئ الـدين   

للنواميس الربانية من نبعهـا  اإلسالمي احملفزة، واليت تشبع ا من بيئته احملافظة والواعية املستلهمة 
الصحيح الصايف القرآن والسنة، ذلك النبع الذي ندعو كل شباب  اليـوم إىل االغتـراف منـه    

                                                
  .19، ص1986، 5عبد الصبور شاهني، دار الفكر ، ط: وجهة العامل اإلسالمي ، ت :مالك بن نيب  - 68
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واالستنارة ديه يف كل صغرية وكبرية، ألنه سبحانه مل يغادر كبرية وال صغرية إال أحصاها ووضع 
  .هلا الدواء

ا ا لن نتفرق ولن تضعف رحينا أبـدا  فديننا احلنيف هو العروة الوثقى اليت إن استمسكن
وليس دين تعبد وانزواء وإمنا هو دين إميان واجتهاد، ويف ذات الوقت دين كد ونشـاط ونفـع   
وتوكل ويكفي أنه دين عدم الغلو دين العقل واملنطق الذي يرتكز على أساس مـتني، أال وهـو   

اإلسالم ختتلف عـن وسـطية    وسطية أنعلما  72"الالإفراط وال تفريط، وأفضل األمور أوسطها"
  .أرسطو  أو الفكر اهليغلي فيما بعد

 

                                                
 .حديث شريف   72
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  :العقل -أوال

  :تعريفه -أ

غري  INTELLERTUSترمجة للكلمة الالتينية  VERSTANDوتستخدم الكلمة األملانية 
 INTELLKTUALITAIهي } على خالف كلمة الفهم {أن إشتقاقات هيغل من هذه الكلمة 

طـون ،  واملعقول أو الواضح هو الذي يرتبط بالعامل املعقول عند أفال" العامل العقلي"و) العقالنية(
يف مقابل عامل الظواهر واإلستئناء هـو كلمـة   )  Laypnitz( وعند األفالطونية احملدثة، وليبنتز 

INTELLIGENZ     اليت تشري إىل الذهن الفاهم بصفة عامة مبا يف ذلك الذاكرة واخليـال لكـن
  .كثريا ما تستبعد اإلرادة

) عقـل اإلسـتطرادي  ال( DIANOISويسلم الفالسفة بوجود ملكتني فعند أفالطون جند 
فالعقـل اإلسـتطرادي يعـاجل    ) العقل.الذهن) (Naous( الذي يقع بني اإلدراك احلسي والنوس

خلفـاء أفالطـون   أتبـاع  فهو يعاجل الفلسفة، وعند ) العقل احلدسي(أما النوس أو . الرياضيات
بل العقل الفعال ، والعقل املنفعل يف مقايف مقابل الفهم" امللكة العليا"تعين ) النوس(أصبحت كلمة 

عند أرسطو، وامللكة العليا كثريا ما تنسب إىل اهللا أو اآلهلة وإىل اجلزء املقدس واإلهلي يف اإلنسان 
اإلتصال بالنظام العقلي وبالنوس الكوين  ميكننا " النوس" بـيف حني أن امللكة األدىن ختص البشر 

 .1أو العامل املعقول

الفهم عنده ملكة التصورات واألحكام أما العقـل   فأصبح: وقد أخذ كانط ذه التفرقة 
فهو ملكة اإلستدالل، غري أن للعقل أيضا دورا أعلى فهو ملكة األفكـار ومصـدر التصـورات    

  .فيزيقيةاامليت

                                                
  .454معجم مصطلحات هيجل، ص : ميخائيل أنورد - 1
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فالفهم يعمل علـى حـل املشـكالت    : أيضا يف تشكيل هذه التفرقة" غوته" وقد ساهم 
أما تصور هيغل للفهـم والعقـل فهـو     2ينهماالصغرية يف حني أن العقل يدرس األضداد ويوفق ب
أما بوبصفة أخص العقل  حيث يرى بأن الفهمينطوي على عناصر من كل وجهات النظر هذه 

عملية مباطنة للتصورات أي ينظر إليهما كسمات داخلية للكائنات ويضيف هيغـل أن العقـل   
رفة أن نتبع اجلدل الباطن للتصورات والفهم مسألتان أساسيتان وجوهريتان يف املثالية فعلينا يف املع

تمعنا، مـع   ةالعملية أن تتوافق مع العقالنية الداخلي أو املوضوعات واملسارات، وعلينا يف حياتنا
الواقع الفعلي والسمات الالعقالنية الظاهرة يف العاملني الطبيعي واالجتماعي واليت هي يف الواقـع  

له متحدة مع مملكة الروح وذلك ألن للـروح تارخيـا   عناصر أساسية يف عقالنية تتجاوز ذلك ك
  .3تطوريا

والعقل خيتلف عن الفهم من حيث كونه ميثل مرحلة من مراحل تطور الروح، اليت يظهـر  
فيها قانون اجلمع بني األضداد، ففي املرحلة السابقة للعقل أال وهي مرحلة الفهم جند أن املقوالت 

انتقلنا إىل مرحلة العقل فإن املقولة عندئذ ستصبح ديناميكيـة   أما إذا.ساكنة جامدة ال حياة فيها 
ينساب بعضها يف بعض كما أنه من املستحيل استخراج مقولة من مقولـة أخـرى    حمطمة للقيود

" أ : " م التناقض إما أن تكونفاحلقيقة يف عد) أو...إما : ( ني انطالقا من املبدأ الصلب الذي ال يل
أن يكون أوال يكون هذا هو مبدأ عدم التناقض إذن فاحلقيقة تتبـع أحـد    فالشيء إما" ال أ " أو 

  .فإما الوجود أو عدمه : الطرفني 

إن الفهم مرحلة من مراحل الروح حني تبحث عن الدقة يف مجيع األشياء وذلـك عامـل   
  . 4ميكن أن نتيه يف غياهب الغموض. ضروري ومنهج واضح يف الفلسفة إذ من غري وضوح الفكر

                                                
  .455، ص السابق املرجع - 2
  .457، ص املرجع نفسه - 3
  . 157– 156فلسفة هيغل، ص ص : ولترستيس - 4



  تجلیات الروح دور العقل والحریة في                                 الفصل السادس

  196

إن العقل هو اليقني املوجود لدى الوعي، فهو ميثـل احلقيقـة   :" لك فإن هيغل يقول لذ
وكانت نقطة اإلنطالق التارخيية لظهور العقل هي عصر النهضة حني سقطت سـلطات   5بأسرها

رجال الدين اليت كانت يمن على كل جماالت البحث واملعرفة العلمية وخاصة يف عصر األنـوار  
  .لفالسفة وخفت الدين يف أوروباحيث تعالت أصوات ا

يف حـني أن  " احلقيقة يف ذاا ولـذاا  : " يعرف هيغل العقل يف املوسوعة الفلسفية بأنه
الفالسفة السابقني على هيغل قد جعلوا من املثالية اردة نظرية فلسفية أو مذهب فلسفي، جند أن 

ري يف تطوره الروحـي املسـتمر فاملثاليـة    هيغل ال يلتقي باملثالية إال عن طريق وعي التاريخ البش
  .اهليغلية خربة عناها الوعي حني استطاع أن يرتفع بنفسه إىل مستوى العقل

العقل الذي ال خيلو من صبغة الكلية ولكنه يف هذه احلالة ما يزال ملكا لفردية خاصة فهو 
  .و نفسه روحمل يصل بعد إىل مستوى العقل الذي يقول عنه هيغل إنه هو نفسه عامل أو ه

  :العقل حيرك التاريخ -ب

إن الفكرة الوحيدة اليت تستخلصها الفلسفة وهي تنظر إىل تاريخ اإلنسانية هي تلك الفكرة 
إن العقل يسيطر على العامل، وإن تاريخ العامل ميثل :" البسيطة اليت تستخرجها عن العقل واليت تقول

العقل حتتل يف فلسفة هيغل مكانة أساسية حـىت أن  والواقع أن فكرة  6"مسارا عقليا  صفهأمامنا بو
  .مواضيع فلسفته هو العقل بتعدد جماالته

  

  

  

  
                                                

  .44، ص1حماضرات يف فلسفة التاريخ ، ج: هيغل - 5
  .42، ص نفسهاملصدر  - 6

  العقل

  الروح  املنطق  الطبيعة
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نظرنا إىل العالقة بني املنطق وفلسفة الروح ندرك أن الفلسفة مل تقدم إىل الدراسـات   فإذا
إنه حىت : "لويف هذا السياق يقول هيغ" العقل حيكم التاريخ" التارخيية سوى فكرة واحدة هي أن 

هذه الفكرة ليست جديدة على الفلسفة بل هي قدمية قدم الفلسفة اليونانية وشائعة شيوع الـدين  
  ".فلسفية ودينية -وذه الكيفية يقدم هيغل صورتني هلذه الفكرة 

يف عبارته " أنكساغوراس" هي الصورة الفلسفية اليت قال ا الفيلسوف اليوناين: األوىل  -
أن سقراط فرح فرحا  ويقال  حيكم العامل وهو يعين أن الطبيعة جتسيد للعقل" النوس " الشهرية أن 

مل يفسر لنا كيـف   هذا األخري شديدا حني اطلع على هذه الفكرة يف كتاب انكساجوراس إال أن
حيكم العقل الطبيعة وراح يرد الطبيعة إىل علل مادية كاهلواء واملاء وهلـذا جنـد انفصـاما عنـد     

س يف هذه الصورة الفلسفية عن العقل الذي حيكم العامل أي بني الفكرة وبني جتسيدها انكساغورا
  .يف الواقع 
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أن أحداث العامل مل :" الصورة الدينية املعروفة لنا جيدا وهي اليت تقول : أما الثانية فهي  -
يف العامل حيدث  وبالتايل فإن كل ما حيدث 7توجه العامل" عناية إالهية" تترك للمصادفة وإمنا هناك 

إن هذا التقسيم للعقل عند هيغل جيعلنا نفهم يف فلسفة التاريخ أن هناك حماولـة  . 8طبقا خلطة إهلية
وهو إطار جيعل من إمكانيات " انكساغوراس"للتوفيق بني النوس كما جاء عند الفيلسوف اليوناين 

ملمكن كما أن قصوره النسيب العقل اإلنساين يف تطور مستمر وأن سيطرته على الطبيعة يف حدود ا
يؤيد وجود العناية اإلهلية إذن، فهناك الفلسفة والدين معا وهو املوقف التـوفيقي الـذي أكـده    

 .الفالسفة املسلمون

لكن هيغل مل يتوقف عند هذه النقطة بل استخدم جدليته املعروفة بالصورة التركيبية عـن  
السـالفة   -سية حىت يفسر لنا ماذا يعين مبقولته مسار التاريخ، حيث يبدأ بتحديد ثالثة عناصر أسا

  ".إن العقل حيكم التاريخ"  -الذكر 

  :ما املقصود بالعقل: ماهية العقل ) 1

  .الطرق اليت يستخدمها العقل لكي يتحقق) 2

 .الصورة اليت يتحقق فيها العقل يف النهاية) 3

إذا كـان   -بيعة وأنـه  علينا يف البداية أن نكون على وعي من أن اإلنسان جزء من الط
تلعب دورا يف تاريخ العامل ، وهلذا تظل هي األساس  ةفإن الطبيعة الفيزيائي -د للروح يجتس خالتاري

  .9األول للتاريخ فاإلنسان بوصفه كائنا طبيعيا مقيـد بالظروف الطبيعية تأثريا وتأثرا

بالفكر اليونـاين يف  من خالل هذه الصور التركيبية عن مسار التاريخ تأثر هيغل : نالحظ 
هذا اال خاصة بنظرية الكيوف الطبيعية عند أرسطو، واليت كان قد تطـرق إليهـا املؤرخـون    

                                                
  .80-79ص ص  1969املنهج اجلديل عند هيغل، دار املعارف مبصر : إمام عبد الفتاح إمام - 7
  .46-44، ص ص 1يف فلسفة التاريخ ، ج حماضرات: هيغل - 8
  .48، صاملصدر نفسه  9
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كاملسعودي، املقدسي، البريوين وال ننسى ابن خلدون الذي أكد على أمهية العوامـل  : املسلمون 
لعقل واحلريـة وطبيعـة   الطبيعية واجلغرافية فإذا أردنا أن نغوص يف اجلدل اهليغلي حول ماهيات ا

  الروح علينا أن نبحث عن ماهية العقل عنده ؟

هو أن طبيعة الروح هي عكس طبيعة املادة، فإذا كانت ماهية املادة هي الثقـل  : اجلواب 
  .فإن ماهية العقل هي احلرية

التعريف نفسه ينسحب على الروح باعتبار أن املادة متيـل إىل املركـز فـإن    : مالحظة 
ساسية هي الثقل أو أا ختضع لقانون اجلاذبية، أما الروح فإا شيء معنوي مـرتبط  خاصيتها األ

فأنت حر ) التعني الذايت أو التحديد الذايت أو االستقالل(باحلرية والواقع أن هيغل، يقصد باحلرية 
مبقدار ما تكون غري مرتبط بأي شيء خارجا عنك وال تعتمد يف حياتك على شيء آخر، فالروح 

ما تكون حرة حرية حقيقية عليها أن تكون هي الذات املعرفة ويف الوقت نفسه هي املوضوع عند 
تـاريخ  : الوعي الذايت، ويف هذا السياق يضيف هيغل أن (املعرف، وهذا يطابق متاما مقولة هيغل 

أعين عندما تستحوذ الروح علـى العـامل   . العامل كله عبارة عن تسابق من أجل حتقيق هذه الغاية
  .تعرف عليه على أنه ملك هلاوت

فاملسار التارخيي هو تقدم الوعي باحلرية وأول مرحلة يبتدئ منـها هيغـل هـي    : إذن 
احلضارات الشرقية كالصينية واهلندية والفارسية والبابلية واملصرية، وهي مجيعا مل يعرف شـعوا  

ن املسار العاملي للتـاريخ  معىن للحرية ، بل كانوا مجيعا عبيدا للحاكم لذلك فقد أقصاهم هيغل م
من أجل أن تبلغ الروح غايتها وباعتبارهم ميثلون اآلخر فراح مبتدئا التاريخ اإلنساين باليونان الذين 

  عرفوا احلرية ولو يشكل جزئي ، فما هي احلرية إذن ؟

أن العقل حيكم العـامل  " بعد أن أوضحنا مناهج التاريخ عند هيغل خلصنا إىل نتيجة وهي 
  .10"يل حيكم تاريخ العاملوبالتا

                                                
  .95، ص 1حماضرات، ج: هيغل - 10
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كل شيء يف هذا العامل خيضع للعقل ويتبعه ويعمل يف خدمته وهو وسيلة لتطـوره  : إذن 
فمن خالل دراسة هيغل  -باعتبارها جتسيد للنظام العقلي ويف إطارها يتم تصور احلرية  -والدولة 

العناصر إثارة للجدل ال يوجد أكثر من هذه  -الذي هو موضوعنا  -للسياسة واألخالق والتاريخ 
فهو مثـايل   -كما سبق وأوضحت  -وأكثر تعقيدا من أي جانب آخر فهيغل جبدليته وتناقضاته 

  .فهو نظريا متدين وعمليا ومهي) اية التاريخ(واقعي من حيث ما انتهى إليه  لكن من حيث املبدأ 

  .التجرييب ففي العالقة بني الفلسفة والتاريخ، الفيلسوف عنده ال يزاحم املؤرخ

  :مستويات العقل -ج

إن العقل يسيطر على العامل، وإن تاريخ العامل ميثل أمامنا بوصفه مسارا عقليا، والعقـل   -
  :ثالثة مستويات 

  .العقل اخلالص يف املنطق -

  .العقل يف حالة اغتراب يف الطبيعة -

 . 11العقل حني يعود إىل نفسه يف فلسفة الروح -

الطبيعة فهو جوهر التاريخ البشري وذلك ألن الـوعي الـذايت    فإذا كان العقل هو جوهر
  12قاصر على اإلنسان وحده ، فعندما نتساءل ماذا نعين باحلرية؟

  !من املؤكد أنين ال أعين اإلباحية: جييب هيغل  -

إن حياة هيغل العملية تتناقض متاما مع ما صرح به  على املستوى النظري، كيف ال وهـو  
مـن الناحيـة   - شرعي من خادمة، واملؤكد أن أكثر الناس متردا ال يـرون  الذي اجنب طفال غري

أنه من اجليد التورط يف مثل هذه املواقف، إن مصطل حرية يقصد به حريـة اإلرادة ألن   -العقلية

                                                
  .42املصدر نفسه، ص - 11
  .108هيغل، ص :  اليود سبينسر - 12
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 االجتماعيـة إىل حرية اإلرادة و إىل احلرية بكـل معانيهـا   يشري  "مبعىن حر frei fraheitحرية 
  .، وحتكّم األهواء والغرائز بصاحبها)القهر(و) التبعية( ، و )لعبوديةا(تقابل " ية فاحلر. " والسياسية

  :احلرية -ثانيا

  :تعريف احلرية -أ

يكـون  :  حيثحياول هيغل أن يربط بني هذه املعان املتنوعة، والفكرة األساسية يف احلرية 
رمة باسـتبعاد أحـد   الشخص حرا إذا كان مستقال ومتحدا مع ذاته، وتكون عالقة التحديد صا

. فأحترر مثال من الرق أو السجن بإخالء السبيل، أو بطريقة تصورية أصل إىل احلرية مبويت. احلدين
ن هناك عالقة بني الفرد عندما يكون صغريا وأسرته وبيئته وجمتمعه واملرء يستطيع مبا حييط به من إ

  .البيئة االجتماعية ن تلك م ثقافة وحياة أخالقية أن تكون يف داخله مثال أعلى مستوحى

أو العكـس  " ملثل هذا االمتداد للذات حىت تشمل اتمـع   -حسب هيغل  -والنموذج 
هو احلياة األخالقية عند اليونان، اليت توصـلت إىل  الذي     13."إختصاص ذات املرء داخل جمتمعه

  .حتقيق احلرية املوضوعية وأمهلت احلرية الذاتية

منـذ  ) عالقته وارتباطه مبحيطـه (قيقة علمية ثابتة يف اإلنسان أن هيغل يقر حب: نالحظ -
احلضارات القدمية مرورا باليونان والرومان وصوال إىل اتمعات احلديثة واملعاصرة، ولكنه عندما 
يتعرض للحرية لدى اتمعات الشرقية يعيب على أفراد اتمـع ارتبـاطهم باألسـرة والقبيلـة     

  !.واإلمرباطورية

منوذج لالّحرية اإلجتماعيـة  : هيغل أنواعا متعددة من احلرية، فالعبودية مثال، هي  ويدرس
ومن مت فإن هيغل عندما يفكر ، والسياسية وقد مت إلغاؤها ببساطة ألا تتعارض مع ماهية اإلنسان

ي يقيد وجيرب الذ" أنا " بالالّ " أنا " حماولة متزيق عالقة املرء :يف نوع من احلرية يتخذ املسار التايل 
بطرق خمتلفة كما هو احلال يف مذهب ( أو بإلغائه ) كما هو احلال عند الرواقية(عن طريق جتاهله 
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إبان الثورة الفرنسية، وهي حماوالت فاشلة غري أا كانت مثمـرة مـن   ) اليعاقبة(، وعند )الشك
 .ةالناحية التارخيي

أن ال تكون هوية مغلقة على حنو ما  فاحلرية إذن تكمن يف هوية الذات، لكن اهلوية تقتضي
يف الدولة احلديثة حيث جتمع بني عند اليونان، بل هوية متمايزة، كما .كانت عليه يف دولة املدينة

  .14عناصر احللول املرفوضة وتتكيف معها مثل الفكر النقدي والسعي وراء املصلحة الذاتية

للحرية ما دام الـوعي الـذايت    وحتدث هذه العمليات عرب التاريخ، وهي عند هيغل حتقق
يطابق بني الذات واآلخر، ألنه ذه الكيفية ينتعش تصور املرء عن ذاته وتتقدم احلرية انطالقا مـن  

  .وعي األنا لذاته، وينعكس ذلك على الدولة وجمموع مؤسساا

، أن هيغل أراد تثبيت احلرية كغاية قصوى لكل حركة تطورية يف التاريخ: نستنتج مما سبق
وأن الروح يهب احلرية للبشر وذه الكيفية تعرب الروح عن ذاا بانبثاقها، وأن احلرية يف مفهومه 

  .متضمنة يف اال الباطين للروح

هيغل استعمل هذا املفهوم وأعلن بأن انبثاق   :احلرية السلبية عند الشرق والغرب  -ب
يف احلرية وحـىت يقصـي    تاج تضمنهان الروح يعين إعالن حضارة ما عن ميالدها وبأن بروزها 

احلضارات الشرقية القدمية وال يعترف بأي دور  هلا يف مسار التاريخ العاملي عمـد إىل اصـطناع   
  .مفهوم احلرية السلبية
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ومتثل مبرحلة الطفولـة  
وهي املرحلة اليت ال يزال 

الفرد  االرتباط فيها بني
  وطبيعته الغرائزية

ومتثل هذه املرحلة مرحلـة  
حيث بدأ اإلنسان .الشباب

يتحرر جزئيا من الطبيعـة  
لكنه مل يفهم احلرية إال من 

 األسياد ةخالل وجود طبق
  والعبيد

ومتثل مرحلة الرجولـة  
وعندها ينتهي التـاريخ  
كله وتتحقق احلريـة،  
  حرية الفرد بذاته ولذاته 

  عند الشرقيني القدامى -أ   عند األملان - ج   عند اليونان والرومان - ب 

  احلرية
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رغم حضاراته العظيمة مل يكن ميثل شيئا يف سلم االرتقـاء   –حسب اعتقاده -إن الشرق
  .ولة اإلنسانيةوالتطور ومل يكن شيئا غري طف

إن مسار التاريخ عند هيغل هو عرض حلركة الروح، الروح احلرة و من مث كـان مسـار   
 -لكنها ليست حرية فردية سلبية حريـة الشـرق، لكـن    / التاريخ عنده هو تقدم الوعي باحلرية

 أن للتاريخ غاية فكل ما يقع من أحداث له معىن معني وله ما يربره،والغاية هنـا  -حسب سياقه 
هي اجلانب املوضوعي الذي ميثل الضرورة يف هذا املسار، لكن الضرورة أو اجلانب املوضوعي ال 
تعمل وحدها فهناك اجلانب الذايت احلر لألفراد الذي يتفاعل معها، إن هيغل عندما يتعرض لألفراد 

ـ  -ورغم األخطاء اليت كانوا قد ارتكبوها  -العظماء يف الغرب  ابليون مثل اإلسكندر وسيزار ون
يتغاضى عن أخطائهم ويعتربهم ضحايا القدر بينما عند ما يتطرق لقادة الشرق وأباطرته وملوكه 
فإنه حياسبهم بدقة ويعترب هفوام مطبات وأخطاء فادحة ال تغتفر، إنه يرى بأن حكام الشرق قد 

ن أولئك احلكـام  مارسوا احلرية املطلقة إىل حد حتولت معه تلك احلرية إىل ملجم وعبودية، مبعىن أ
ومبا أن الرغبة واخلضوع هلا ختتلـف  ... خضعوا لرتوام وأهوائهم حىت أصبحوا عبادا منقادين هلا

بني الكبري والصغري وبني الكبار فيما بينهم نتيجة الوعي أو عدمه، لذلك فإن الشرق مل يعرف إال 
ما قلنا حتكمها الغرائز، ألا ك -شخصا واحدا حرا مث أن حريته تلك مل تكن سوى حرية سلبية 

ومبا أن مسار التاريخ هو السعي حنو بلوغ احلرية فإن اليونان ومن بعدهم الرومان قـد سـلكوا   
يف مجيع جماالت احلياة وهذا املنـهج  " العقل" منهجا موصال إىل احلرية احلقيقية حيث استخلصوا 
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كون لإلنسـان وجـود عاقـل    ، ففيها ي" الدولة"يسمح باملشاركة يف حياة اجتماعية واسعة هي 
  .)سنتعرض للدولة ومكوناا الحقا(

احلرية ليست مفهوما سلبيا وإمنا ينبغي أن ترتبط ببناء قانون ما ، وهو ما ميكن أن نتفق فيه 
القانون الذي يقصده (مع هيغل، لكن ال يترتب على ذلك أنه حيث ما يوجد القانون توجد احلرية 

  .15)جزئي يعرب عن إرادة احلاكم هيغل كلي يعرب عن العقل وليس

نالحظ هنا تناقض هيغل مع ذاته مرة أخرى، إذ يعيب على حكـام الشـرق ويصـفهم    
باالستبداد يف احلكم والتعسف يف استخدام احلرية اليت عملوا على حرمان املواطنني منها من خالل 

كـان جيـري يف املـدن     حرمام من التمثيل النيايب واملشاركة يف احلكم مع العلم أن نفس األمر
الربوسية ، ألن االس املنتخبة مل تكن جتتمع إال مرة كل ثالثني سنة وبعدما جتتمع فهي ال تفعـل  

ويف هـذا الصـدد يقـول هـامي     قيق مصلحة شخصيته للحاكم ال غري، ذلك سوى من أجل حت
Heym: " نعقـاد  إن هيغل أدان موقف الدوق حاكم نتربورغ الذي دعا جملس الطبقـات إىل اإل

كمجلس نيايب ألول مرة منذ فترة طويلة استمرت جيال كامال وعندما دعاه فإنه فعل ذلك دف 
   16."واحد وهو أن يستخدم الس يف حتقيق أغراضه اخلاصة

هيغل عن التاريخ العاملي مبتدئا إياه من الشرق منذ الفترة اليت كانت الزالت مل  لقد حتدث
العامل ألن انتشار اللغة وتكوين األجناس يقعان خـارج حـدود    تكتشف فيها الدول بعد يف هذا

التاريخ على ما يبدو، فالتاريخ هو الواقع، والواقع الذي يقصده هيغل هو فقط احلضارة اليونانيـة  
أما ما يتناول تاريخ الشرق فإنه يعتربه جمرد أساطري واألساطري طبعا ال ترقى إىل مرتبـة الكتابـة   

دم هذه احلجة لكل ما له عالقة بالشرق، وكأن اإلمرباطورية الصينية مل تكن التارخيية، وهو يستخ
من أجل محايـة  ) السور العظيم(هلا دولة وهلا حكومة مركزية قوية إىل درجة أا توصلت إىل بناء 
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مدى  الـدور   حدودها من أطماع الغزاة، وسوف نرى عندما نتعرض لفلسفة احلرب عند هيغل
  .يقظة الدولة واستنفار املواطنني للدفاع عن مكاسبها وحدودها الذي يوليه هلا يف 

قد شهدت ومنذ أقدم العصور قدرا ضخما من التاريخ املكتوب الذي  -والشك  -فالصني
تدور أحداثه حول الطبقات احلاكمة وصراعاا ولكن مل يتجل فيها إال القليل من التأمل حـول  

  .17على املاضي واحلاضرنصبا تب كله ميف تلك الك االهتمام مسار التاريخ وكان 

سار التاريخ جند أا تتهافت، ألن الصني ومنذ القدمي مبتحكم تبادئ هيغل اليت ملأمل إن املت
كانت دولة، وكانت ذات قانون حيكمها كما كان هلا دستور مشهور قام بتحريـره فيلسـوفها   

حة مبقتضى ذلك الدستور، غري وكانت العالقة بني احلاكم واحملكوم واض) كونفشيوس(املعروف 
... أن هيغل جتاهل هذا األمر رغم ما أخرب به بعض الرحالة الذين كانوا جيولون الشرق األقصـى 

أن السلب يسبق اإلجياب، وأنـه   اليت كانت  يبدو أن هيغل قد تأثر مبقولة الفلسفة اليونانية القدمية
لذلك يقول أن ... ة السابقة لليونان سلبيةحىت يطبق هذه املقولة، فقد وجب عليه أن يعترب املرحل

ا املرحلة وهو يقصد ( تغريات ناقصة  وأن مراحلها األوىل مسار التاريخ يشكل حلقات متتابعة،
 .أكثر كفاية وأكثر إقناعااليت سوف جيعلها  جتسده  املراحل املتأخرة متاما ملا  سوف ) الشرقية 

بالرومان والروح يف كـل   ارمان مرورجلايونان فانطالقا من ال يقصد ا الغرب وبالضبط 
وهي فكرة ال تتضمن أيـة  ) روح الشعب( مرحلة من هذه املراحل تتجسد فيما يطلق عليه هيغل 
هي الثقافة واحلضارة التارخيية ) روح الشعب(نظرية خاصة عن ذات جمتمع أعلى من الفرد بل إن 

ب يعين العقل الكلي الشاري يف حضارة معينـة  منظورا إليها على أا جتسيد للروح ، فروخ الشع
ـ وهو ما أكده مردرـ وقبله املسعودي، حبيث جند أن الفلسفة اليت يعرب عنها التنظيم السياسـي  

 تنيهي نفسها اليت يصورها الفن يف إجنازاته املختلفة، وهي ذاا املتمثلة يف الدين السـائد فـالعقلي  
لما وأنه ليست هناك غاية ائية إال مع عة يف هذا اتمع واحدة يف كل ما تنتجه الروح من أنشط
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انتهاء التاريخ البشري نفسه، وعلى الرغم من أن كل مرحلة تنظر إىل نفسها على أا ائيـة ـ   
إن التاريخ ينتهي يف احلاضر ال يف املستقبل وهذا احلاضر صادف وأن عـاش  : " لكن هيغل يقول 

مرار هو القمة اليت يبلغها تطور الروح، والغرض النهائي للـروح  واحلاضر باست 18."فيه الفيلسوف
هو وعيها حبريتها وأن جتعل من العامل متفقا مع ذاا، ويف هذا السياق يرى أغلبية النقاد أن هيغل 

املركزيـة  (وقع يف تناقض آخر، بالنسبة لتفسريه ملسار التاريخ العاملي فهو من جهة قد تأثر بفكرة 
يف فخ املعجزة اإلفريقية لذلك فقد تصور البداية من اليونان والنهاية عند اجلرمـان   وسقط) الغربية

إمانويل كانط حول التاريخ العاملي وحماولة املواءمة بني اجلهود اإلنسانية والعنايـة  :وبني مقوالت 
ما  كل ما حيدث يف التاريخ له:" اإلهلية يف صنع أحداث التاريخ، لذلك فهو يف هذا السياق يقول

   19."للعام  اإلهلية اخلطةيربره أو هو 

أو بالقوة كما يقول ...غري أن هذه العناية ال تكون واضحة يف البداية بل ضمنية أو يف ذاا
يبدأ تاريخ العامل :" أرسطو ـ فهي أشبه بالبدرة اليت حتمل يف جوفها طبيعة النبتة حيث يقول هيغل 

االنفعاالت واملصاحل اجلزئية، فاموعـة اهلائلـة مـن    بغاية عامة لكنها ضمنية تتحقق عن طريق 
   20."اإلرادات واملصاحل من األدوات والوسائل اليت تستخدمها الروح لبلوغ هدفها

النص السابق يؤكد لنا بأن التاريخ حتكمه املصاحل الضيقة واخلاصـة وتقنعنـا أن هـذه    
على  أن هيغل جيربنا : وجممل القول احلاجات واالنفعاالت واملصاحل هي املصادر الوحيدة للسلوك

 .أن حمرك التاريخ هو إشباع الرغبات األنانيةقبول فكرة 

نالحظ تناقض هيغل يف هذا اال أيضا، عندما ينتقد إنصراف حكام الشرق حنو حتقيـق  
أهم دافع حلركية التاريخ، ويف هذا السياق يقـول   ذلك  أغراضهم اخلاصة ويف الوقت ذاته يعترب

إن إشباع الرغبات واحلاجات اخلاصة كثريا ما تعترضه مناضر كئيبة ،وظواهر خميفة، : " زماركيو
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وذلك ألن االنفعاالت والغايات اخلاصة ليس هلا حد، وميكن أن يتحايل أصحاا علـى القـانون   
   21."واألخالق ـ ورغم ذلك يعتربها هيغل األساس احملرك للتاريخ

  :اناحلرية عند اليونان والروم -ج

يف هاتني احلضارتني يقول هيغل أن نطاق احلرية قد اتسع كما كان عليـه عنـد األمـم    
هو املواطن اليوناين (عرفوا أن البعض أحرارا، وهذا البعض  -وكذلك الرومان  -الشرقية فاليونان 

ابرة أما املواطنون يف األمم األخرى فقد كانوا ينظرون إليهم على أم عبيد أو أم بر) أو الروماين
ومهج ال يصلحون لتقبل احلضارة وأن اليونانيني قد خلقوا من عناصر ختتلف عن العناصـر الـيت   
خلقت منها الشعوب األخرى وأم هم وحدهم كاملو اإلنسانية وقد زودوا جبميع ما ميتـاز بـه   

حني أن الشعوب األخرى ناقصـة اإلنسـانية    اإلنسان عن احليوان من قوى العقل واإلرادة على
ردة من هذه القوى وهي ال تزيد كثريا عن هذه األنعام وقد عرب عن ذلك كـبري فالسـفتهم   وجم

أن اآلهلة قد خلقت فصيلتني من الناس،فصيلة زودا بالعقل واإلرادة وهي فصيلة اليونان :" أرسطو
مل وفصيلة  .وقد فطرا على هذا التقومي الكامل لتكون خليفتها يف األرض وسيدة على سائر اخللق

تزودها إال بقوى اجلسم وما يتصل إتصاال مباشرا بالعضالت وهؤالء هم الربابرة وقد فطرا اآلهلة 
   22."على هذه الشاكلة ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة اليونانية املختارة

إنطالقا من هذه النظرة تفتح أبواب استغالل العبيد وإهانتهم وإذالهلم إىل درجة أم كانوا 
  .ياء إىل احليوانات املفترسة سواء أثناء احلضارة اليونانية أو الرومانيةيرمون أح

هم وهـذا  بعدهيغل قد تأثر كثريا ذه النظرة معتربا اليونان سادة العامل مث اجلرمان من  إن 
أن : إمام عبد الفتاح إمام نقال عن بعض املـؤرخني  : من باب تأثره بأرسطو يف هذا املعىن يقول 

ن البالغ عددهم أربعني ألفا نسمة، اموع الكلي للسكاكان كبريا مقارنة له بيف أثينا عدد العبيد 
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كان عدد العبيد أكثر من النصف أي مخسة وعشرون ألف نسمة وقد كان هؤالء العبيـد  حيث 
ذو  من  جمردين من كافة احلقوق املدنية والسياسية لذلك فال عجب أن جند عمالقة الفكر الفلسفي

كما يفعل مـع   ويفعل معه  العبد يف املرتل بأي أداة يستخدمه صاحب املرتليشبه نسانية القيم اإل
  .األداة اجلامدة

على الرغم من عدم املساواة اليت كانت سائدة يف اتمعني اليوناين والرومـاين  نالحظ أنه 
إىل الرومان ليؤكد أن فإن هيغل قد اعتربمها مرحلة أوىل يف الوعي باحلرية ويف املرحلة الثانية ينتقل 

الوعي باحلرية أكثر انتشارا لديهم هلذا اعترب فترم، كهولة اإلنسانية ،ويقفز على احلضارة العربية 
قيمة اإلنسان وإعطـاء  وما شرعته إلعالء  د للحريات وحترير للعبيديجتسوما حققته من اإلسالمية 

ألمر الذي ختلقت عنه احلضارة األوربية لسنني املرأة مكانتها املنوطة ا، ومساواا مع الرجل وهو ا
شهدت احلرية ذروا القصوى لدى األمـم  ليقرر جزافا بأا ينتقل إىل مرحلة اجلرمان مث كثرية، 

اجلرمانية، وهيغل عندما يتحدث عن هذه املرحلة فإنه يعتربها اية التاريخ متأثرا بالرتعة الرومنطقية 
هـردر كـانط، شـلنج    : لتاريخ األملان السابقني عليـه مثـل  اليت كانت سائدة لدى فالسفة ا

  .إخل...فخته،

جيدر التذكري أن هيغل قد وقع يف تناقض يف هذه النقطة بالذات ألنه هو وسـابقيه مـن   
فالسفة التاريخ األملان قد كانوا معجبني كثريا بالثورة الفرنسية وما نتج عنها من مبادئ كما كانوا 

سلطات الوكم كانوا يتمنون أن تنتشر احلريات العامة وأن تقيد . إجنلتراة يف مولعني بامللكية املقيد
و الشأن عند الفرنسيني واإلجنليز، مبعىن أن أملانيا مل تصل بعـد إىل حتقيـق   مثلما هية امللكية األملان

  .أحالمهم

  :الدولة كتجسيد لفكرة احلرية -د
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املدين، فهي التحقق الفكري للحرية الدولة عند هيغل، مركب من الفرد واألسرة واتمع 
  .23)وتعقلن ذاا(وبالتايل للفكرة األخالقية بوصفها إرادة جوهرية تتجلى أمام ذاا وتعرف نفسها 

إن الدولة عند هيغل هي الفكرة املعتربة عن املطلق واسدة على أرض الواقـع وتتـويج   
  .لروح الشعب حمققة لذاا بذاا يف صورة موضوعية

إلرادة اإلنسانية وإذا كـان  عن ا فإن الدولة هي جتسيد للروح يف اإلفصاح اخلارجي:  إذن
اليت تعترب من عناصر الفكرة " األسرة "الفرد يعترب عنصرا مهما يف اخللية األساسية للمجتمع وهي 

" الفرديـة " فإن الذي ينتج عنهما وهو عنصر  "اتمع املدين عنصر آخر وهو اجلزئية فإنالكلية، 
فالدولة كائن حي مييز نفسه بنفسه باعتبارها تشكل حياة " اجلزئية" و " الكلية" الذي هو مركب 

والدولة هي الكلي املوجود بالفعل وبالتايل فهي الفرد وقد حتقق .الكل اليت تظهر يف مجيع األجزاء
جـة فـالفرد   على ذلك فسوف تبدو عالقة الدولة بالفرد عالقة مزدووبناءا بالفعل و قد متوضع ، 

سوف يشعر أن الدولة شيء خارجي عنه أي شيء حيده، وقد جيربه أو يلزمه بأفعال معينة ذلـك  
ألن الدولة ال بد أن تعلو على مجيع املصاحل الذاتية واملنافع اخلاصة ،وال بد أن تكون هلا القـدرة  

ن أي عضو من على إعادة تشكيل العوامل املوجودة بداخلها، فهي الضامنة للحقوق واحلريات أل
احلكم األعلى، وهلذا  إاضد عضو آخر،  24أعضاء هذه الدولة قد يلجأ إليها حلمايته والدفاع عنه

ري الدولة ليست غريبة عنه لكنها التعـب فهي يتمتع باحلق والفرد من ناحية أخرى ال بد أن يعي أن 
   .25د فرديتهوالتحقق للمبدأ العقلي الذي ميثله وحتت ظالل سلطتها وحدها حيقق الفر

إن ما تعارضه الدولة وما تعمل على قهره هو أهواء الفرد ونزواته، أما إرادتـه احلقيقيـة   
األصلية فهي تعمل على حتررها الكامل يف ظل الدولة والتنظيمات اليت حتتويها يصبح الفرد كليـا  

غ هذه الغايـات  من خالل النظام االجتماعي يستطيع بلوووحيقق غاياته وأغراضه يف إطار القانون 
                                                

  .45، ص 1981أصول فلسفة احلق، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة، : هيغل - 23
  .47، ص املصدر السابق - 24
  .46ية، ص تاريخ الفلسفة الغرب: برتراند رسل - 25
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وحتقيقها حتقيقا كامال وذه الكيفية حيقق ذاته يف إطار اتمع الذي يعيش فيـه، إال إذا خـالف   
احلد من أهواء الفرد ونزواتـه  إىل ي أالسياق العام تمعه فإن مصاحل الدولة عندئذ تلجأ إىل قهره 

مقابل دوائر احلـق  يف  ىوقوة أمس ضرورة خارجية:" لإلرادة احلقيقية، والدولة عند هيغل ةاملتجاوز
   26.بطبيعتها تلحق قوانينها ومصاحلها اليت تتعلق االيت  لألسرة واتمع املدين ةاخلاص

 أن جتعله مواطنـا :"سئل أحد الفالسفة الفيتاغوريني مرة عن أحسن الطرق لتربية ابنه فقال
  .27"لدولة ذات قوانني صاحلة صاحلا 

رية فهي احلعند هيغل ال ميكن أن توجد وأن يعرب عنها بغري القانون، ذا املعىن فإن احلرية 
  .ال تتحقق على املستوى الغرائزي وال توجد ما مل يتنازل اإلنسان عن أنانيته وفرديته

أن احلرية عنده تستلزم الوعي حبدود القدرة اإلنسانية ومعرفة القوانني الـيت  : جممل القول
وعية للعامل اإلنساين، ففي هذه النقطة يتوافق هيغل مع روسـو  تتحكم يف تشكيل الظروف املوض

قوق داخل هذا احلرف ملزم بواجبات يف مقابل ويصبح كل ط" رية العقد االجتماعي صاحب نظ
  .والدولة عليها واجب تربية مواطنيها وتثقيفهم. العقد

ل للـتفكري يف  يف املاضي كان اليونان حييون حيام من أجل الدولة حبيث مل يكن هلم جما
املصلحة الفردية ولكن بعد الثورة الفرنسية ظهر مبدأ األخذ باملصلحة الفردية ألن هـذه الثـورة   

مبادئ احلرية أكدت على حقوق الفرد وقدست امللكية الفردية و علىمالت على مسارها وأكدت 
ة والثورة الفرنسـية  واملساواة واإلخاء، لكن الدولة الربوسية حاولت التوفيق بني احلضارة اليوناني

والتاريخ يؤكد هذه املسألة وأساس ذلك ميكن تلخيصه يف جمموع القوانني والعادات اليت تكونت 
عرب الزمن وشكلتها العوامل الطبيعية واجلغرافية ومن جهة أخرى ميكن للدولة أن يتكـون لـديها   

  .م السياسي والروحيوعي باحلرية إذا ما ألزم مجيع أفرادها القوانني اليت منها يتألف كيا

                                                
  .280مبادئ فلسفة احلق، ص : هيغل - 26
  .592املوسوعة الفلسفية، ص : الرمحن بدوي دعب - 27
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ويف املعىن ذاته يؤكد هيغل على أن األمم احلقيقية هي اليت تؤمن بإنسانية اإلنسان وبأنه حر 
مبا هو إنسان ولكن النظم السياسية مل ختضع يف أول األمر إىل هذا املبدأ،وطوال العصور الوسطى، 

وهذا يعد مبثابة الثورة احلرمانية يف  وإمنا بدأت يف ممارسة الوعي باحلرية يف عصر اإلصالح الديين،
  .مقابل الثورة الفرنسية

  .28هكذا أصبح اإلنسان يستخدم عقله مما جعل الفعل مشرقا رائعا للشمس

نالحظ أن هيغل من خالل النص ، أغفل ما كان جيري لدى اليونان والرومان من امتحان 
الشـيء الـذي   هو ملدينة عبيد و عدد سكان ا فلإلنسان واستعباد له إىل درجة أن أكثر من نص

ينسحب على فترة الرومان و رغم ذلك مل يتطرق إليها هيغل يف مسألة كرامة اإلنسان،بل وتطرق 
بإجيار إىل العصور الوسطى األوربية مذكرا باإلصالح الديين يف أملانيا يف مقابل الثورة الفرنسية اليت 

لوك وساعدت األوروبيني يف احلصـول  فقيدت سلطات امل  انعكست نتائجها على أغلب الدول
على حقوقهم وحريام ـ وعلى الرغم مما سبق فقد انقسم اتباع هيغل فيما خيص هذه املسألة إىل  
فريقني، فريق اليمني اهليغيلي وهم الذين اجتهوا حنو احملافظة، وفريق اليسار وهم الذين اجتهوا اجتاها 

  .ثوريا

أوال من دستور كتنظيم داخلي كمـا ال بـد هلـا يف    والدولة كتجسيد للمطلق ال بد هلا 
توضيح عالقتها ببقية الدول، كما أن تطور العقل يف العامل، وهو التطور الذي تصبح فيه كل دولة 

  .جزئية جمرد حلقة بسيطة يف التاريخ العام

 ألن احلاكم املستبد تأما التنظيم السياسي الذي حيقق احلرية فهو مبدأ الفصل بني السلطا
الذي جيمع يف يده السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ال بد وأن يتعسف حبيث يشرع ويقرر 

  .29كما يريد ووفقا لرغباته وغرائزه

                                                
  .88، ص الفلسفة السياسية :حلمي مطرأمرية  - 28
  .48مبادئ فلسفة احلق، إمام عبد الفتاح إمام، ص : هيغل - 29
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نالحظ أن هيغل يف هذه النقطة يركز على احلكم الدميقراطي الذي حيقق احلريات يف أوربا 
ـ   كل السلطات يف  حلاكم من اجلمع بنيويناقضه باحلكم املستبد الذي ميكن ا  هيـده، وهـذا ميثل

احلاكم الشرقي، متجاوزا فترات مهمة يف تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية وخاصة فتـرة دولـة   
  .وفترة اخللفاء الراشدين -صلى اهللا عليه وسلم  –املدينة بقيادة الرسول 

  :فلسفة الروح عند هيغل -ثالثا

ألخري من فلسفة هيغل أال وهـو فلسـفة   ويأيت القسم الثالث وا: مفهوم الروح عنده -أ
فلسفة الـروح مـن   " فنج إال دوفلسفة هيغل برمتها يف حقيقة األمر ما هي كما يقول هو. الروح

إذ أن هيغل يقرر بأن " فهذه الفلسفة ما هي إال حماولة جلعل علم الروح علما مطلقا. البداية للنهاية
  "كل شيء روح والروح هي كل شيء" 

وبعد أن ختارجت على شكل طبيعة، تعـود  . يف املنطق جتريد حمضن كانت الفكرة بعد أ
مرة ثانية لتصبح فكرة مطلقة ثرية بالروح غنية مبا اكتسبته يف طوافها بني العقل والطبيعـة ومبـا   

  .كسبته من معاين الكلية والشمول واإلطالق

ليت تقع يف متناول اإلنسان يعاجل هيغل يف اجلزء األخري من فلسفة الطبيعة اخلربات الثقافية ا
مثل علم النفس والقانون والتاريخ والفن واألخالق والفلسفة، ويقسم هذا اجلزء إىل ثالثة أقسـام  

األول ويسميه بالروح الذاتية وجماهلا علم النفس أي احلياة العقلية الداخلية لألفراد ونقيض : رئيسية 
وق اـردة لألشـخاص واألخالقيـات الذاتيـة     الروح الذاتية هو الروح املوضوعية وجماهلا احلق

  .واألخالق املوضوعية أو االجتماعية

والقسم الثالث الذي جيمع بني الروح الذاتية والروح املوضوعية يف وحدة أعلـى وأمشـل   
 .30يسميه الروح املطلقة وجماهلا الفن والدين والفلسفة

                                                
وى الفعالة يف التاريخ، مركز اإلسكندرية للكتـاب  فلسفة التقدم، دراسة يف اجتاهات التقدم والق: حسن حممد الكالين - 30

  .105، ص 1977اإلسكندرية، 
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  :أقسام الروح عند هيغل -ب

  :لذاتية فيقسمه هيغل إىل ثالثة أقسام هي اجلزء األول اخلاص بالروح ا -أ

 .األنتربولوجية والفينومنولوجيا وعلم النفس

األنتربولوجية تعاجل الـنفس يف حالـة احتادهـا باجلسـم وتنـاقش عالقـة الـنفس        " 
أما علم النفس فهو يعاجل األشياء املختلفة للحياة ...وأجناس اإلنسانية واختالف األعمار.باجلوامد

  ".ة كانت أم عملية مثل االنتباه والذاكرة والرغبة واإلرادة العقلية نظري

هو أمجل أجزاء ونقيض الروح الذاتية فهو  أما اجلزء الثاين اخلاص بالروح املوضوعية  -ب
  :كما يقول رايت ويقسمه إىل ثالثة أجزاء هي . فلسفة هيغل

ون إنسانا وإن ختتـر  مبعىن احلق ازء لألشخاص وحيددها هيغل، بأن تك:  فلسفة احلق -أ
  :اآلخرين كإنسانيني، ويقسم هيغل هذا اجلزء إىل ثالثة أقسام هي 

  فكل إنسان له احلق يف أن ميتلك األشياء: امللكية  -1

  الذي حيمي األفراد: التعاقد  -2

أو اخلطأ الذي يترتب على االهتمام بامللكية بدون وجه حق وبدون اكتراث : اجلرمية  -3
فنج بأن فلسفة هيغل عن احلق هلا قيمة كبرية يف تأكيد الترابط بـني  لودهذا ويقرر  حلرية اآلخرين

 .حياة املنظمات والشخصية التارخيية للدولة ككل

وهي تقوم كنقيض للحق ارد أو لفلسفة احلـق األطروحـة   : األخالقيات الذاتية  -ب
  :.األوىل وهي تعاجل

  ...الذي حيمل حمتوياته إىل اخلارج حق الفعل ارد واحملوري وهو ذلك احلق -1

  ...املظهر اخلاص للفعل وهو حمتواه الداخلي -2
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 واهللا باعتباره الغاية النهائية لإلرادة -3

  31 :ألخالق املوضوعية أو االجتماعية  -ج

  : وهي فكرة من احلق ارد واألخالقيات الذاتية ويقسمها هيغل إىل ثالثة أقسام هي

ؤسسة االجتماعية األوىل وهي ليست حسية أو تعاقدية وإمنا هي      وهي امل: األسرة  -ـه
  ".وتعليم األطفال... امللكية... الزواج" وتقوم على دعائم ثالث وهي" وحدة أخالقية"

األطروحة األوىل أو اتمع املتحضر وهو يقوم على احلاجات االقتصادية املتمثلة يف الزراعة 
  .احلاكمة والصناعة والتجارة والطبقات 

فهي غايتـهما  " لألسرة واتمع املتحضر  العلياهي الفكرة املركبة والوحدة :  الدولة -و
  .32ومتثل حقيقة الفكرة األخالقية" وحقيقتهما

إذ يف الدولة فقط يتمتع املواطن باحلرية املطلقة وميتلك . لقد أعطى هيغل الدولة أرفع اعتبار
  .أهم بكثري من أي شخصومع ذلك فالدولة .احلقوق اليت توضع

وذهـب إىل أن هنـاك    33ولقد تعرض هيغل وهو بصدد دراسة الدولة إىل فلسفة التاريخ
  .مراحل أربعة

  .مرحلة العامل الشرقي: األوىل

  .مرحلة العامل اإلغريقي: الثانية

  .مرحلة العامل الروماين: الثالثة

  .مرحلة العامل األملاين) األخرية(الرابعة 

                                                
31- Edmond Husserl : La crise des sciences européennes et la phénoménologie trancendatale, 

PP 110-111. 
32-  Ibid, P 112. 

  .207فلسفة التقدم، ص : حسن حممد الكالين - 33
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  .وباإلمرباطورية الصينية يبدأ التاريخ: فته بدراسة الصني فيقول ويبدأ هيغل فلس

وتتقدم الروح الغيبية والسحرية يف الصني والعامل الشرقي لكي تصـبح حماطـة بالطبيعـة    
وباآلهلة عند اإلغريق مث لكي تصبح أكثر حتديدا وختلصا من اآلهلة عند الرومان وأخـريا تصـبح   

  .متثل الروح األملانية روح العامل اجلديدحقيقة مطلقة عند األملان وهنا 

ويرى هيغل أن تاريخ العامل بكل أشكاله املتغرية اليت متناها ما هو إال عملية تقدم وحتقـق  
  .للروح

أما عن الدولة فريى هيغل أن الدولة تكون سليمة الكيان قوية البنيان إذا اتفقت املصـلحة  
لة ومن مث فيجب أن تنصهر اإلرادات الفرديـة يف ثنايـا   اخلاصة ملواطنيها مع الصاحل املشترك للدو

  .34الدولة إذ جيب على اإلرادات الفردية أن تعمل داخل إطارها

. وأما اجلزء الثالث اخلاص بالروح املطلق فهو املركب من الروح الذاتية والروح املوضوعية
  :ويتكون من هذه الثالثية

  

  . 35والكالسيكي والروماين املسيحي الرمزي: ويتكون من جوانب ثالثة :  الفن -أ

الفن ف.وبالفن أحرز اإلنسان أول انتصار على املادة قبل أن ينتصر عليها انتصارا كليا بالعلم
وهذا أصل تعدد الفنون .لفكرة يف املادة وتشكيلها على مثاهلا، ولكن مطاوعة املادة متفاوتةلإنزال 

طائفة الفـن املوضـوعي   : توزع على طائفتني اجلميلة حيث تندرج من املادية إىل الروحية وهي
  .36وطائفة الفن الذايت تشمل املوسيقى والشعر. تشمل العمارة والنحت والتصوير

                                                
  .122، ص1سفة التاريخ، جحماضرات يف فل: هيغل - 34
  .208فلسفة التقدم، ص : حممد الكالين نحس - 35

36- Hegel : Esthétique, premier volume, trad S. Jank Elévitch, Ed Flammarion, 1979   PP 26-
27.  
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يف العمارة جند الفكرة وصورا متمايزتني جد التمايز لعصيان املادة ومتردها فإن املادة ههنا 
تعـبريا  ) املادة(لى الفكر وال يعرب عنها لذا كانت العمارة فنا رمزيا حبتا يدل ع.أغلط مواد الطبيعة

ة ولكن املسـاف .املسيحية رموز مجيلة إن اهلرم واملعبد اهلندي واملعبد اليوناين والكاتدرائية. مباشرا
تشبه العمارة السماء ذات األبعاد اهلائلـة  . بينهما وبني ما نرمز إليه بعيدة بعد السماء عن األرض

ولكنها عاجزة عن تأدية حركة  القوة الرابطة والالائية الدائمة، والعظمة الساحقة،فإا تترجم عن
  .احلياة

إن هذا الفن يـنفخ روحـا يف املـادة    . يف النحت تتقارب الصورة مع الفكرة إىل حد ما
. كاحلجر والرخام والنحاس ويبقى عاجزا عن التعبري عن النفس ذاا كما تبدو للنـاظر . الغليظة

م ألنه يستخدم مواد أكثر لطافة ويقتصر على رسم سطح اجلسم ، ويوحي التصوير حيقق هذا التقد
بالعمق بواسطة السطح، لكنه ال يعرب إال عن وقت من أوقات احلياة، يتنبه يف املادة وهذه خاصـية  
مشتركة بينه وبني النحت والعمارة لذا كانت هذه الفنون متالزمة تأتلف يف أحنـاء كـثرية مـع    

لفن الذايت إا ترمجة عن انفعاالت النفس وألواا املختلفـة إىل غـري ايـة،    املوسيقى فتبلغ إىل ا
تستخدم الصوت وهو شيء لطيف ولكن الصوت فيها رمز كالبناء يف العمارة فهو مبهم غـامض  

وهلذا السبب حتتمل القطعة املوسيقية تأويالت عدة يف الشعر ويصل . كاالنفعاالت اليت يترجم عنها
  .الكمال الصوت إىل درجة

إن يف الصوت قول معقول ونطق يعرب عن كل شيء، عن الطبيعة واإلنسان وأحـداث  
. ، ويغين ويروي، فهو جمتمع الفنـون 37التاريخ، يطاوع الفكر يف مجيع ثناياه فيبين وينحت ويصور

يخ امللحمة متثل الفنون املوضوعية اخلالّقة تصور الطبيعة وآياـا والتـار  .وهو من مثة الفن الكامل
وفـرية  . ولكنها متثل طفولة الشعر وهي ثرثارة طويلة كالسنني األوىل من بـدء احليـاة  . وأجماده
والشعر الغنائي يقابل املوسـيقى يـأوي إىل   . زاخرة بالعجائب والغرائب كمخيلة األطفال الصور

                                                
  . 283تاريخ الفلسفة احلديثة، دار القلم، بريوت، لبنان، ص: يوسف كرم - 37
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أكمـل  .يوالشعر الـدرام .فهو حمدود ناقص.العامل غري املنظور املدعو بالنفس اإلنسانية وال يتعداه
فيمثل التاريخ والطبيعة والنفس وال يزدهر إال .أنواع الشعر وهو جيمع بني العاملني الظاهر والباطن

  .يف أرقى الشعوب حضارة

وللفن على العموم، ولكل فن على اخلصوص، تاريخ يف ثالثة عصور، فالفن الشرقي رمزي 
. يقوى بعد على إخضاع املـادة  ال -يستخدم األمثلة ويستلزم التأويل الذي حيتمل وجوها عدة 

أما الفن . حيب الكرب والعظمة والالاية ويعلو فيها - االصورة اخلارجية وال يعىن بإمدادا يفيزدر
ألنه يرتل الفكرة .اليوناين فيصطنع التعبري املباشر بدل الرمز فتجئ مصنوعاته مفسرة نفسها بأنفسها

قصا فإن متام حلول الفكرة يف املـادة يفنيهـا فيهـا    كلها يف الصورة غري أن هذا الكمال يورثه ن
  .وضحى ا يف سبيل الصورة الظاهرة واجلمال احملسوس

فإا ترفع الفن من العامل املنظور حيث ضل وضاع إىل العامل : املسيحية تتالىف هذا النقص 
الطهارة والقداسة  وتستبد باجلمال احلسي اجلمال املعنوي وتعبد العذراء مثال. املعقول موطنه احلق

لذا كان الفنان املسيحي عدمي الرضا . ولكن أىن للصورة املادية أن تطابق املثل األعلى. بدل الزهرة
عن آياته الفنية مهما تبلغ من إتقان إن العذراء اليت يتخيلها واملنازل األبدية اليت يرنو إليها واألحلان 

هلية اليت حياول اإلعراب عنها، كل ذلك أرفع وأمجل السماوية اليت يرهن هلا مسع نفسه، واحلياة اإل
  .38من أن يوضع يف املادة فييأس من قدرته ويعود إىل ازدراء الصورة والغلو يف الروحانية

ويتكون من الدين الطبيعي والدين الروحي مث دين الـروح املطلـق وهـو    :  الدين -ب
هو إجياد حل للتناقض بني العقيدة من تركيب الدينني ملتقدمني ويرى هيغل أن واجب فلسفة الدين 

  .39"جهة والعقل أو الشعور الذايت من جهة أخرى 

                                                
  .284املرجع السابق، ص  - 38

39- Gaston Fessard : Hegel le christianisme et h’histoire, P.U.F, Paris, P 140. 
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إن موضوع الدين هو املثل األعلى أو الالمتناهي مدركا يف الباطن وموضوع الفن التعـبري  
فالدين مبا هو كذلك منحدر من الفن وإن يكن الفن حماولة دينية أوىل ـ الوثنية  . عنه يف الظواهر

  .الوصل بني الفن والدين وهلا مراحل ثالثة هيأداة 

  .السحر الذي يقدس القوى الطبيعية العاطلة من الشعور:  املرحلة األوىل

  البوذية اليت تعبد إهلا روحيا ولكنها تتصوره عاطال من الشعور كذلك:  املرحلة الثانية

ل إثبات ذاته بإزاء الظلمـة  ية اليت تقول بإله جمرد تسميه النور حياوتالزادش:  املرحلة الثالثة
اليت هي نفي وسلب هذه األديان الشرقية تعترب اهللا موجودا كليا غري ذي شخصـية فتعارضـها   

املوسوية اليت متثل اإلثبات والديانة اليونانية اليت متثـل النفـي   : وهي " الشخصية الروحية" أديان
  .والديانة الرومانية اليت متثل املركب من النفي واإلثبات 

املوسوية أدركت استحالة التعبري عن الالمتناهي، فحظرت تصويره بأي شكل كان ونبذت 
فتصورته موجودا شخصيا مفارقا للعامل ففيها ويف سائر الديانات . األوثان، ولكنها مل حتظر تصوره

رفع الشرقية الالائية هي الغالبة، إله الشرق شبيه مبلوك الشرق هو املتصرف األوحد حيىي ومييت، ي
وما على اإلنسان إال التسليم وبقدر ما كان الشرق متـدنيا كـان اليونـان    . ويضع يريد ويفعل

شغوفني بالطبيعة وباألرضيات فتصوروا اهللا على مثال اإلنسان، أي أم يف الواقع عبدوا اإلنسـان  
القدر فوق البشر ولكنهم مل يتحرروا من العقلية القدمية متام التحرر،فقد نصبوا . بعقله ومجاله وقوته

وفوق األهلة أنفسهم وهذا القدر هو الالمتناهي، يتهددهم الشر يف كل وقت ويـنغص حيـام   
   .40ويشعرهم  بأم  عدم

أما الرومان فكانوا أهل جد وصرامة، فوضعوا األخالق الصارمة قانونا للحياة، وعادوا إىل 
امر الضمري اإلنسـاين، هاتـان الصـورتان    روحانية األلوهية معتربين اآلهلة معينني على حتقيق أو

املتعارضتان الالشخصية والشخصية تأتلفان يف املسيحية القائمة على أن املسيح إله وإنسان معـا،  
                                                

  .146، ص 1حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج: لهيغ - 40
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فتتصور الالمتناهي يرتل من عرشه ويدخل يف منطقة املتناهي ،فيحيا حياتنا ويتأمل وميوت مث يبعث 
كما خيتصر . وهي ختتصر األديان وتصفيها وتكملها ففيها إثبات ونفي وتركيب . فيعود إىل جمده 

  .الشعر الفنون اجلميلة فهي الدين املطلق

وهي التركيب النهائي يف نسق هيغل ومن خالهلا يكشف اإلنسان املطلق يف : الفلسفة -ج
مراحل اجلدل، أي يصبح اإلنسان عن طريق الفلسفة جدليا وحائزا للشعور الـذايت ويقـدر   كل 

  .يف ذلك العلم العضوي والعقلي مركزه اخلالص

إن املسيحية نفسها ليست القمة اليت ينتهي عندها تطور الروح فإن الفن والدين يؤديان إىل 
الفلسفة ويأتلفان فيها إن كل شيء صادر عن روح ال متناه ولكن الفن والدين وليـدا العاطفـة   

اخلالص يفهم الوجود فيتحرر منـه   واملخيلة، أما الفلسفة فتحقيق ما يرمزان له وهي انتصار العقل
كانت الطبيعة وقواها والدولة ومؤسساا تبدو كأا أسياء خارجية مفروضة على اإلنسان واآلن 
نرى الفلسفة يف أفعال الطبيعة أفعال العقل أي أفعال اإلنسان ويف املؤسسات االجتماعية صـورة  

فلسفة إىل حمو املعاين الدينيـة ، بـل إىل   فليست ترمي ال.السلطة األخالقية اليت حيملها يف نفسه 
إحالتها إىل معان عقلية، ويف الفلسفة فقط يتحقق الروح املطلق أو اهللا متام التحقق ألن فيها تصـل  
الثقافة اإلنسانية إىل أقصاها وما املذاهب الفلسفية اليت يشهدها التاريخ إال حلقـات يف سلسـلة   

درجات متفاوتة لفلسفة واحدة وجود بارمنيدس وصـريورة   التقدم حنو هذا النصر النهائي،أي أا
هرقليدس ائتلفا يف مذهب أرسطو واألمثلة كثرية على مثل هذا االنتالف، ومن جهة عامة كانت 
الفلسفة اليونانية  عبارة عن دراسة املادة، فجاءت فلسفة العصر الوسـيط عبـارة عـن فلسـفة     

دة عليا، وكانت الفلسفة اهليغيلية آخر وأكمل صورها الروح،فألفت الفلسفة احلديثة بينهما يف وح
حيث ينتهي الروح املطلق إىل متام الشعور بذاته وجيمع يف تركيب أعلـى، وأخـريا بـني    ) طبعا(

األضداد اليت صادفها يف تطوره منذ كان وجودا وال وجودا يف آن واحد، إن الفلسـفة يف آخـر   
قة وجيب أن تنضم مبادئ هذه الفلسفات مجيعـا يف  زماا سوف تكون مثرة مجيع الفلسفات الساب
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باعتبارها أوقاتا يف تيار التطور وحيـث تتالشـى   " اهللا " حيث تبقى األجزاء متمايزة عن " الكل"
  .كما تقتضي وحدة الوجود" اهللا " باعتبارها مظاهر 

لسـفة  ماذا نقول وسذاجة الفالسفة ال حد هلا؟ نقول مع ذلك أن هيغل قد أفلح يف إقامة ف
فسيحة األرجاء رفيعة العماد قائمة على فكرة رئيسية واحدة مطبقة مبنهج واحد وأن تأثريه كـان  

 41والدين والفن والتـاريخ إن الفلسفة اخلالصة هي يف السياسة واألخالق . عميقا يف مجيع النواحي
املعاين األساسية غري أن منهجه مصطنع وثالثياته مفتعلة إن نفي ما ال يعطينا معىن جديدا واستنباط 

ظاهري واحلقيقة أن الفيلسوف يطالعها يف الواقع وحياول الربط فيما بينها بشيء كثري من التعسف 
مث إن االنتقال من املنطق إىل الفلسفة الطبيعية ال يتم مبوجب ضرورة جدلية، بل ألن الفيلسوف ميد 

اليت استمد منها املعاين اـردة لـذا    املعىن ارد الذي بين عليه املنطق ويعود صراحة إىل التجربة
دعيت فلسفته الطبيعية باجلزء اخلجالن يف مذهبه، واالنتقال من الفلسفة الطبيعيـة إىل الفلسـفة   
الروحية يتم مبحو جديد هو حمو صورة اخلارجية اليت اختذها الروح يف الطبيعة فيحل الشعور حمـل  

ث يف الطبيعة ال جيدها الفيلسوف يف الروح إال ألنـه  املادة وحنن نطالعه يف أنفسنا والدرجات الثال
  .وجدها يف الواقع فلسنا هنا بإزاء استنباط حقيقي 

ويقال مثل ذلك يف كل انتقال من حد إىل آخر يف خمتلف الثالثيات فنخرج بأن هيغل قـد  
أن  أخفق يف بيان إمكان معرفة الوجود معرفة أولية كما خيتم مذهب وحدة الوجود وكان ال بـد 

خيفق إذ أن الطبيعة إحدى الصور املمكنة للوجود فرفعها هو إىل مقام الصورة الضرورية وأىن ملنهج 
  !كائنا ما كان أن يقلب املمكن ضروريا؟

  :دور الروح يف حركية التاريخ  -رابعا

الروح املطلق يباين نفسه فتظهر الطبيعة فهي إذن مظهره اخلـارجي الـذي   :  الطبيعة -أ
فهناك أوال الطبيعة يف ذاا املمثلة يف امليكانيكا أي مجلة : تتطور وفقا للمنهج الثالثي  يعارضه وهي

                                                
  .285-286تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ص : يوسف كرم - 41
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القوانني اآللية اليت تعرب عن مطلق اجلسمية أو الواجهة الكمية يف األجسام وثانيا الطبيعة لذاا أي 
أي جسم الكائن احلـي،  مجلة القوى الكميائية اليت تعرب عن الوجهة الكيفية وثالثا الطبيعة يف ذاا 

والعقل اخلالق، كالعقل املتصور يف اإلنسان حيث يبدأ مبا هو أكثر جتردا وأقل إدراكا ،أي باملكان 
واملادة ، املكان موجود وغري موجود، واملادة شيء وليست شيئا، مثلهما مثل الوجود الـذي يف  

اليت تقسم " احلركة"ة وهو ينحل يف رأس املنطق هذا التناقض هو مبدأ التطور الطبيعي والقوة الدافع
املادة إىل وحدات متمايزة وتكون منها السماء،إن تكوين األجرام السماوية مبثابة اخلطـوة األوىل  
اليت ختطوها الطبيعة يف طريق التشخص ، توزع املادة وانتظامها يف السماء مبثالن مقوالت الكـم  

ية اليت  حتقق فكرة التناسب وجتعل مـن العـامل   يبدو يف اجلاذبالذي  والرتوع املنسب يف الطبيعة
وتتنوع املادة تنوعـا كيفيـا،    جسما حيا، السماء جمتمع ابتدائي يشبه من بعيد اتمع اإلنساين،

فيظهر النور، تعارضه احلرارة فينحل هذا التعارض يف الكهرباء فيظهر مـن الكهربـا الكيميـاء    
 تأتلف يف املركبات فعلما الطبيعة والكيميـاء يدرسـان   بعناصرها املتقابلة فتتفاعل هذه العناصر مث

  .42ة والتغري اجلوهريياالستحالة الباطن

مث تظهر من القوى الفيزيقية والكيميائية الكائنات احلية اليت هي جماميع مركزة ال مبعىن أا 
ى الكائن احلـي  وليدة املادة واآللية فحسب ولكنها وليدة تطور املثال أو الروح بواسطة املادة ويلق

معارضه من الطبيعة اخلارجية، فيتثبت فرديته أو حيقق مثاله بالتمثيل املتصل والتـنفس واحلركـة   
احلرة، وأدىن صور احلياة النبات وهو بدن ناقص ،هو عبارة عن أعضاء كل منها فرد ،فهو ضرب 

 احلاصل كل منها على قوة من تبديد احلياة يف هذه احلياة اإلبتدائية املنفصلة املتجانسة إىل حد كبري
احلياة على حدة، مث تتحقق الفردية يف احليوان فإن أجزاءه أعضاء مبعىن الكلمة أي خدام الوحـدة  
املركزية وهي عبارة عن أنظمة متنوعة كالنظام العصيب والدموي وما إليها وهنا أيضا درجات فإن 

اخلالق إىل جسم اإلنسـان، فيقـف    احليوانية ترتقي بالتدريج على رسم واحد إىل أن يصل الروح
عنده من حيث املادة ويغدق عليه الكنوز الروحية، ويف كل هذا الوصف يستخدم هيغل املعـارف  

                                                
42- Gaston Fessard : Op.cit, P 146. 
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أرسطو إىل وقته وال يصنع أكثر من أن يرتبها الترتيب الثالثي كمـا يقتضـي    43العلمية من وقت
  .منهجه ويسلسل بعضها مع بعض كما يقتضي مذهبه األحادي

بعد أن يعارض الروح املطلق نفسه بالطبيعة مبيـل ضـرورة إىل   : ان واتمعاإلنس -ب
جند : فأوال: التغلب على هذا التعارض بأن يستعيد نفسه مبعرفة نفسه وهنا أيضا يبدو تطوره ثالثيا

: الروح يف ذاته أو الروح الذايت، أي الفرد مقر الظواهر الشعورية اليت يدرسها علم النفس ، وثانيا
الروح يف ذاته ولذاته، أي االحتاد األعلى للروح : ح لذاته أو الروح املوضوعي أي اتمع وثالثاالرو

  .الذايت والروح املوضوعي ومها مجلة احلياة الروحية للوجود متجلية يف الفن و الدين والفلسفة

يف : ماهية اإلنسان روح، أي شعور وحرية ولكن الشعور واحلرية على درجـات ثـالث  
ة السفلى الروح مقترن باجلسم، ينمو وينضج ويشيخ وله احساسـات غامضـة يقابلـها    الدرج

اليت يسميها علم النفس اآلن بالالشـعور، مث يظهـر   " (جسمية الروح" انفعاالت غامضة وهذه 
الشعور الواضح، فيدرك اإلنسان ذاته ويدرك األشياء ،وهذان اإلدراكان متعارضان،يوفق بينـهما    

ظيفته إدراج اإلحساس حتت قوانينه األولية وجعل مدركات الشعور موضـوعية  الذي و" الفهم"
ووضع احلقيقة وفق جسمية الروح والشعور الواضح بالفهم حيث العقل الذي يؤلف بينـهما إذ  
جيعل من قوانني الشعور قوانني احلياة فالنظر ينقلب عمليا حني يتخذ الروح ذاته موضوعا إلرادته، 

فق النظر والعمل، فالروح الذايت حني يقر باحلقيقة والقانون، يقر بسمو الروح كما قال كانط، فيت
املوضوعي ويقدمه على نفسه، للروح املوضوعي مظاهر ثالث تقوم بإزاء املظاهر الذاتية الثالثـة  

احلق (ففي .واملؤسسات االجتماعية اليت متثل األسرة واتمع املدين والدولة 44احلق والواجب: وهي
يف احلالة الطبيعية تسيطر على الفرد األنانية احليوانية ويف حال االجتماع تنـتظم هـذه   ) جبوالوا

األنانية باحلق والقانون، ألن الفرد يدرك بعقله أن اآلخرين نظراؤه وأن العقل واحلرية والروحيـة  
ا وهـذا  خريهم املشترك، فيتخذ حرية أخيه اإلنسان قانونا حلريته هو أي حدا هل) وهي مترادفات(

                                                
  . 279-278تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ص : يوسف كرم - 43
  .245 -243ظاهريات الروح، ص ص  : هيغل - 44
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فيجعلـه   أصل التعاقد، ويبدو احلق يف التملك حيث يتناول الفرد شيئا خارجيا عاطال من اإلرادة
شيئه اخلاص وينفذ فيه إرادته ولكن احلرية املضمونة باحلق بالنسبة إىل األشياء اخلارجية هي حرية 

يت واملوضوعي ويـزول  ناقصة إذ أا ال تعن بالبحث الباطين، فتخلق جماال للصراع بني الروح الذا
حيث يـنظم الضـمري   " خلقية" هذا الصراع بأن يصري احترام احلق إراديا فتصري املطابقة للقانون 

احلياة الباطنة ، على حني أن احلق ال ينظم سوى املنافع املادية، على أن الفرد ميال لألنانية وللشر، 
ملعونة يف اتمع الذي حيرره من نفسـه  فهو عاجز مبفرده عن حتقيق املثل األعلى األخالقي، فيجد ا

  .ويوفر له وسائل العمل الصاحل

املؤسسة االجتماعية األساسية هي األسرة تنظم غريزة التناسل بالزواج والزواج بواحـدة  
يكفي وجيب حسن تربية البنني إذ على األسرة يقوم اتمع املدين وتقوم الدولة، فال يعترب الـزواج  

لكنه واجب مقدس وجيب أن يصدر عن الشعور بالواجـب أي أن يعقـد   أمرا عاطفيا فحسب و
ألجل اتمع والدولة وحينئذ يعد عمال خلقيا، لذا كان الطالق منكر مبدئيا وال ينبغي أن يسمح 
به إال يف حاالت استثنائية يعيها القانون، واتمع املدين يتكون من األسر ولكنه مل يقم بصنعها أو 

يث تكون احلكومة مسئولة أمامهم، إنه مرحلة يف تطور الروح املطلق، فهو طبيعي بصنع األفراد حب
ال عريف والغرض منه صيانة احلقوق ومحاية املصاحل الفردية وذا االعتبار ميكن للمجتمع املدين أن 
يتكون من قوميات خمتلفة، مثلما يشاهد يف سويسرا، فهو ينظم غريزة االنتقام إذ يصنه القصـاص  

ين أو القانون اجلنائي وينظم األنانية يف احلياة االقتصادية وليس القصـاص املـدين انتقامـا أو    املد
أما غرض الدولة فيزيد على ما . إصالحا خلقيا ولكنه جزاء عدل ميكن أن يذهب إىل حد اإلعدام

نـها  تقدم حتقيق الروح املطلقة، والتضحية باملصاحل اخلاصة يف سبيله فهي قومية هلـا لغتـها ودي  
غايتها إقامة الوحدة ال يقف منها الفرد موقف اخلصم باسم النقد الشخصي، . وأخالقها وأفكارها

واألسرة واتمع املدين وسيلتاها حيث تستوعبهما يف وحدة عليا هي الروح املطلق حمققا بتمامـه  
ملـزم مـن   نظامها . وجيب احترامها كما حيترم إله األرض" سري اهللا على األرض" وجودها دليل 

طبيعتها التارخيية وال يفرض عليها من خارج نظام منقطع الصلة ا ولو كان صادرا عـن العقـل   
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ليست اجلمهورية أكمل أنظمة احلكم ، سواء أكانت شعبية أم أرستقراطية، اجلمهورية تسرف يف 
ت تقدير الفرد وتضحى باملثل األعلى يف سبيله أو يف سبيل األسـرة أو الطبقـة، لـذا اضـمحل    

اجلمهوريات القدمية، النظام الطبيعي هو امللكية ألا تشخص الدولة والفكرة القوميـة يف زعـيم   
هـو اإلرادة  .وقد صار عقال واعيـا  هو العقل لالشخصي 45واحد هو حمل سلطاا ورمز تقاليدها

الكلية وقد صارت إرادة شخصية يستنري برأي جملس تشريعي مكون من خري ممثلي القوى القومي 
ولكن هذا الرأي استشاري حبث، وسلطة الزعيم مطلقة وحكمة الـروح  . خباصة القوى العقليةو

  !.املطلق مؤيدة فتجنبه االحنراف إىل األنانية والطغيان

  : كيف تكون العالقات بني الدول؟

قد ارتأى أن كل دولة هي مبثابة شخصية أدبية مستقلة يف الداخل خاضـعة   46كان كانط
احلالة الراهنة اليت تعترب فيها احلرب الوسيلة الوحيدة لفض املنازعـات وتنظـيم   لقواعد احلق وأن 

تنظم إليهـا  " مجعية أمم "العالقات الدولية هي حالة وحشية جيب العمل على اخلروج منها بإجياد
وبناءا علـى  . كل أمة مبلء حريتها وتشترك مجيعا يف تسوية اخلالفات طبقا ملبادئ العدالة الدولية

حيث يعني بالعقل الصرف عشر مواد " مشروعا لسلم دائم"  1795ان كانط قد وضع يف ذلك ك
هي الشروط الضرورية لتحقيق هذه الغاية ولكن هيغل يرى أن ليس من شأن الفلسفة أن تفترض 
قوانينها على الوجود، وإمنا شأا أن تدرك القانون الذي جيعل الوجود معقوال من حيث أن كـل  

وكل معقول هو وجود، وليس يوجد يف الواقع التارخيي مجعية أمم، وإمنا تبـدو  وجود هو معقول 
فيجب أن يستمد حـل  . الدولة دائما كأا املرحلة القصوى لتطور الروح املطلق تطورا موضوعيا

األشكال من هذا التطور نفسه، إن التاريخ يظهرنا على أنه توجد يف كل عصر من عصوره دولـة  

                                                
  .131-129العقل و الثورة، ص ص : هربرت ماركري - 45
نظرة يف التاريخ العام باملعىن العاملي، ترمجة عبد الرمحن بدوي ضمن كتاب النقد التارخيي، دار النهضة  :كانط إمانويل - 46

  .295-281، ص ص 1970العربية، القاهرة، 
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ئر الدول وتفرض عليها ما بلغت إليه من تقدم يف احلضارة هذه الدولة واجبها مهيأة ألن تتزعم سا
  .الفتح وانتصارها يربر حروا

الدولة الغالبة خري من الدولة املغلوبة بدليل غلبتها نفسها اليت جيب أن تعتـرب حكـم اهللا،   
األسـيوية   األوىل ابتداء هـي الـدول  : يعرض علينا هيغل ثالث مراحل كربى" جدل التاريخ"و

والدميقراطية والثالثة اليت تتفق فيها هاتان الرتعتان  والثانية سيادة أتينا القائمة على احلرية. الضخمة
وبواسطتها سيتحقق االنتصـار  .املتعارضتان وهي احلضارة املسيحية اليت تعد اجلرمانية خري ممثل هلا

ليت ترى يف الفرد موجودا قائما برأسـه  وهكذا يعارض هيغل الفردية احلديثة ا ! النهائي يف التاريخ
إذا . ألسرة واتمع املـدين والدولـة شـروطها   لن إ  .ويف الدولة نتيجة تعاقد بني أنانيات خمتلفة

وهذا صحيح كل الصحة، وهو أساس النظام والرقي . دعيت، برزت أمام الفرد واجبات ضرورية
يغل ال يرجع بنظامه إىل مبدأ أعلـى  اخللقي يف حني أن الفردية مصدر فوضى واحنطاط، ولكن ه

وينكر عليه حـق االنتقـاد   . يتجلى يف العقل بل يقدس الواقع فيخضع الفرد للدولة إخضاعا تاما
واإلصالح، ويعود من حيث ال يدري إىل تكريس أدهى ضروب االستبداد وهو االستبداد الـذي  

  .47يزعم بأنه حق إهلي

" وانب فلسفته كلها فيجب أال يغيب عن ذهننـا إذا كان هيغل يطبق املنهج اجلديل على ج
  ...".أن املوطن األصلي للديالكتيك هو املنطق

هو جوهر املنهج الذي يقوم على " واملنطق هو دراسة للحياة الباطنية للعقل فإذا كان اجلدل
 أن املنهج اجلديل عند هيغل هو" فإننا نستطيع أن نقول مع كرونر...كما يقول جوبلو..." احلوار

، أو هو مناقشة الروح لنفسها كما يقول ميور، فالفكر يعين احلوار سـواء  "حوار العقل مع نفسه
أكان هذا احلورا حوار املفكر مع نفسه أو مع شخص آخر ولذا فاملنهج اجلديل عند هيغل يـرتبط  

ه هيغـل  ارتباطا وثيقا بفكرة العقل أو الروح، حبيث ميكن أن يقال إننا لن نستطيع أن نفهم ما يعني
                                                

  .227هيغل أو املثالية املطلقة، ص : براهيمزكريا إ - 47
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لكن ينبغي أال نظن أن التاريخ حتكمه قوة العمياء  .48ذا املنهج دون أن نفهم ما يعنيه ذه الفكرة
  !.الغامشة، بل على العكس أن العقل هو الذي حيكم التاريخ

تاريخ العامل ليس هو حكم القوة احملض أعين الضرورة اردة غري : يقول هيغل بوضوح أن 
  .بل على العكس ما دامت الروح هي ضمنيا وفعليا هي العقلالعقلية لقدر أعمى 

                                                
  .38-37املنهج اجلديل عند هيغل، ص ص: عبد الفتاح إمام مإما - 48
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يف شعب معني فيتقـدم   كأن يتجسد  وهذا العقل الكلي يتجسد يف كل حقيقة يف التاريخ
ويسري يف مقدمة ركب احلضارة، وهو الذي اختـار يف حقـب خمتلفـة،     األخرى على الشعوب

إخل وهي شعوب تتجمع يف معبد التاريخ ...املصريني واألشوريني واإلغريق والرومان والفرنسيني 
   49!حول الروح الالمتناهي كما تلتف املالئكة حول العرش

                                                
  . 85دراسات هيغلية، ص: عبد الفتاح إمام مإما - 49
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50- Hegel : phénoménologie de l’esprit, Gallimard, Paris, 1993, P P 90-91. 

 الديانة الطبيعية

 دينيا وعقليا

 احلضارة اجلرمانية احلضارات اليونانية الرومانية

 الديانة املطلقة الديانة الفردية

 احلضارات الشرقية

 احلق ارد من آية ذاتية

 ملرحلة الشرقيةا

 دينيا وعقليا دينيا وعقليا

 املرحلة اجلرمانية املرحلة اليونانيةوالروماية

 املفهوم الكامل للحرية مفهوم احلرية النسيب

 الوجود الدائرة األوىل املاهية الدائرة الثانية التصور الدائرة الثالثة

 الفن الرمزي الفن الكالسيكي الفن الرومنطيقي

يونان فالرومان مث وصول إىل ال) مصر(خمطط توضيحي النتقال الروح من الشرق 
  ذروا عند اجلرمان

احلرية اجلزئية بداية جتسيد الروح بذاا يف 
  الشعبني اليوناين واجلرماين 

  الفلسفة والعقل قمة ما بلغته اليونان

  الروح املطلق
  احلرية الكاملة
  العقل املثايل

  الترسدنتايل او املتعايل

   تطور الروح الذي هو مضمون فلسفة التاريخ
  الروح املطلق

  الفن الروماين 
  الديانة املسيحية

  والفلسفة األملانية

  نذ اليونان والفن هو الروح الذي يتأمل ذاته يف حرية م -
  والدين هو الروح الذي تصور ذاته يف خشوع -
  والفلسفة هي الروح الذي ميارس التفكري يف ذاته من خالل املتناهي -
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  :يف مرآة األنا الغريب) الشرقي(مكانة اآلخر  -خامسا

وبداية اليـوم  "الشروق"ا يتكلم هيغل عن الشرق، يرجع إىل مبدأ يف الطبيعة وهو أن عندم
يكون من الشرق وبالتايل فإن بزوغ احلضارة اإلنسانية كان الشرق،لكن ما حيدث أنه يف حديثـه  

، وهو يعين التأكيد من خالل عقـده هلـذه   "طفولة اإلنسانية": عن تلك احلضارات يصفها بأا 
الشرق مهجي وقاصر مثلما هي الطفولة غري ناضجة وعملية التمييز لديها قاصرة، أمـا   املوازنة أن

احلرية فهي منعدمة لديها، ألنه يرى بأن حرية الشرق حرية تعسفية وفردية مما جيعلها تنقلـب إىل  
  ).الالحرية(

ـ  (أما عن الديانة، فإا ال متتلك سوى درجة بسيطة من الدين يطلق عليه ) يالـدين الطبيع
لكن ما يـثري  .. التخلف والتعسف واجلمود واالستبداد :ليه فكل ما يصف به هيغل الشرق هووع

استغرابنا، هل اهلند والصني مها كل الشرق؟ أين شبه اجلزيرة العربية، أين بالد الشام؟ ومـا حمـل   
  .احلضارة العربية اإلسالمية من مسار التاريخ، من منظور هيغل؟

املصري اجلوهري للعقل يف العامل، أي يف ماهية اخلطة النهائية للعامل أو :  يف جمال الروح -
مل يتحدث هيغل عن الفلسفة والفن والدين، وعندما نتعرض إىل قاريت آسيا وإفريقيا، فإنه وصفهما 
بالسكون واجلمود وعدم املسامهة يف احلضارة العاملية وأن اإلنسان يف هذه املناطق قد بقي مرتبطـا  

  .ري متمكن من االنفصال عنها ألنه مل يتمتع ال باحلرية وال بالدميقراطية بالطبيعة غ

ال بد من شـطب الفكـر   :" يستبعد هيغل األصل الشرقي للفلسفة قائال: يف الفلسفة -
  .51"الشرقي من تاريخ الفلسفة 

األب األول لكل بداية تفكري فلسفي فبظهور هذا  52فإنه جيعل من طاليس، اليوناين: وعليه 
معىن التفلسف، وبفضله متكنت اإلنسـانية    -وألول مرة  -اإلنسانية  -لفيلسوف فقط قد عرف ا

                                                
  .122، ص  1985الفلسفة العربية اإلسالمية، دار الفارايب،الرتعات املادية يف : مروة حسني - 51

52- Martin Heidegger : Hegel et les grecs, Gallimard, 1968, P P 112-113. 
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من وضع اللبنات األوىل يف هذا اال العقلي املتميز، مث بعد الفترة اليونانية يقفز هيغل على حضارة 
ارة األوربية عظيمة ناكرا اهودات الضخمة اليت قامت ا وقدمت مثراا لإلنسانية كافة وللحض
احلضـارة  : احلديثة خاصة الفلسفة، والطب، الرياضيات ، اجلغرافيا، العمران، التاريخ أال وهـي  

العربية اإلسالمية اليت يتعمد هيغل جتاهلها خللفيته األيديولوجية القائمة على نفي وإلغـاء اآلخـر   
بعـد هزميتـه الشـنعاء يف     مقابل إثبات األنا ألن الغرب األوريب تقوقع حول ذاته فترة من الزمن

احلروب الصليبية اليت دارت رحاها على أرض الشرق، حيث بدأ باإلصالح الديين والنهضة العلمية 
الشاملة والثورة السياسية وبدأ يؤسس لنفسه يف كل ااالت إىل أن وصل إىل التاريخ حيث كان 

من التاريخ العام لإلنسانية واخلروج لعصر النهضة اإلسهام الرئيسي يف إعادة قراءة التاريخ الغريب ض
أن الغرب هو املؤسس للحضارة، وذلك من خالل النموذج اليونـاين الرومـاين أوال مث   : بنتيجة 

النموذج األورويب الناشئ ثانيا، لينتهي عند اجلرمان أو الفرنسـيني أو اإلجنليـز عوضـا عنـهم     
  .!ولنديني سابقااألمريكيني حاليا أو حىت عند اإلسبان والربتغاليني واهل

وهي اإلمرباطوريات املنبثقة عن األنا الغريب السيد املتفوق والذي ابتـدأ باالنتقـام مـن    
احلضارة العربية اإلسالمية بطرد مسلمي األندلس وتأسيس حماكم التفتيش واحلرق واليت أتت على 

ق كل إنسان تنبعث العبث يف مؤلفات العلوم والتراث بدون استثناء قبل حراألخضر واليابس بعد 
منه رائحة العروبة واإلسالم، مث مالحقته إىل سواحل إفريقيا والقيام باستعماره وفـرض الثقافـة   

عليه عنوة واليت هي النموذج األورويب وهو نفس ما حتاول أمريكا فعله يف أيامنا هذه يف  األحادية
  .جمال آخر

ريخ العقل الغريب جعلت الرؤيا الغربية اليت دشنت بداية تا"أسطورة املعجزة اليونانية : "إذن
للتاريخ تقلب التصورات السليمة والتسلسل املنطقي يف القضايا اإلنسانية للحضارة، ذلك أن كـل  
حضارة تأخذ لتنهض مث تعطي مثلما وقع للحضارة العربية اإلسالمية اليت استفادت من احلضارات 

غربية وهذا باعتراف أحد معاصـري هيغـل هـو    الشرقية القدمية واليونانية، مث أعطت احلضارة ال
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مشـس  " وهو األمر الذي أكدته املستشرقة الكاتبة املعاصرة سغريد هونكة صاحبة كتاب ) غوته(
  ".العرب تسطع على الغرب

وحىت طاليس علـى يـد أسـاتذة    ! مث أمل يتتلمذ فطاحلة الغرب مثل أفالطون، وأفلوطني
أنسي هيغل فالسفة الشرق العظماء، ككنفشوس وبوذا  مصريني واستفادوا من مكتبة اإلسكندر؟

؟ مث هل هناك من جيهل درجة العلوم اليت بلغتـها  ءعادئهم يف اإلنسانية الالحقة مجالذين أثرت مبا
  . 53إخل...اليت بلغتها احلضارة املصرية) التحنيط(احلضارات الشرقية كفكرة 

 البداية األوىل من احلضارات الشرقية لقد أحدثت النظرة األوربية الضيقة للتاريخ فراغا بني
والبداية الثانية بعد أفول جنم احلضارة اليونانية وسقوط روما يف يـد   ةوصوال إىل احلضارة اليوناني

اهلمج الرومان وبزوغ فجر احلضارة العربية اإلسالمية كبداية ثانية وأسـاس جديـد للحضـارة    
  .قبل مبادئ الثورة الفرنسية  54ةاإلنسانية القائمة على العدل واإلخاء واملساوا

وهكذا وبنوع من اإلنتقائية اليت تدخل يف التاريخ ما ينسجم مع خط عقالنيتها قد فسـر  
عقله أوال، وأسقطها على املسار العـاملي للتـاريخ   ضعها بهيغل ـ التاريخ العاملي وفق اخلطة اليت  

روحته، وهكذا اصـطدمت  ثانيا، كما سنوضح ذلك الحقا، فحذف ما وجده غري مستجم مع أط
كانت تدافع عن نفسها ومل تلق سالحها إال بعد أن تطور العلم، : رؤياه برؤيتني أخرتني إحدامها 

  .والثانية بقيت إىل عصرنا كامنة تترقب من جيرؤ على اإلفصاح عنها مثلما فعل هيغل

يف التاريخ اجتاها  أما األوىل فهي جتسد الرؤية الدينية الغربية للكنيسة املسيحية اليت ترى -
يف احلقيقـة كنتيجـة    -واحدا يبدأ بوالدة املسيح كنتيجة لتراكم األخطاء واالحنرافات اإلنسانية 

الحنراف اليهود عن ديانتهم وذلك يف حياة موسى عليه السالم حيث انصـرفوا لعبـادة العجـل    
 وراء كل ما هو تاركني موسى وحده ومنذ ذلك الوقت واليهود تاركني لكل ما هو ديين الهثني

                                                
  .34-27م، ص ص  1994، 2فالسفة الشرق، ترمجة عبد احلميد سليم، دار املعارف املصرية، ط: ف توملني.أ - 53
  .103، ص 4ا الغربية لتاريخ احلداثة، جملة إسالمية املعرفة، عدد رقم يف الرؤي: عز الدين عبد املوىل - 54



  تجلیات الروح دور العقل والحریة في                                 الفصل السادس

  232

م فيها من التسامح ونبذ التعصب واملادة ما يكفـي  يتعالبلذلك نزل املسيح عليه السالم  -مادي 
لتقومي اعوجاجهم ، لكنهم رفضوا تعاليمه وصلبوه، ويف اعتقادهم أم قتلوه حىت يبقوا منغمسني 

ني العهـدين، القـدمي   يدة بيف عادام، ولكن التفسري املسيحي للتاريخ يتعمد إغفال العالقة الوط
مل يف عودة املسيح على اخلطيئة واأل )اليهود(  فيبقون البعض  أما يكمالن بعضهماواجلديد رغم 
 .55اإلنسان لينتهي تاريخ 

أما النقطة الثانية فهي اليت ترى أن احلضارة بناء إنساين توالت على إقامته وقيادته ثقافـات  
الوعي التارخيي الغريب إال حلقة من الظالم وعصورا من التخلـف   خمتلفة وهذه النقطة ال يرى فيها

 خ اإلجنليزي املشهور أرلوند توينيبوهذا ما وقع فيه هيغل خبالف املؤرخ وفيلسوف التاري. والرببرية
القدمية يف احلضارة اإلنسانية، وكذا  الذي يعترف يف جمموعة من كتبه عن دور احلضارات الشرقية

ربية اإلسالمية يف النهضة األوربية احلديثة وخاصة يف كوـا أم املعجـزات ألن   دور احلضارة العب
يف فترة وجيزة ال تكـاد  ورغم ذلك ا خصبة وال مياه غري املنطقة اليت ولدت فيها جرداء األرض 

وذلك كان بفضـل  . األربعني سنة حىت تبوأت مكانة عظيمة يف سلم رقي اإلنسانية آنذاك ىتعدت
" خليفـة اهللا يف األرض "ية اليت قامت على تعظيم اإلنسان ومتجيده إىل درجة أنه اعتربالفكرة الدين

املنكر ويتعامل مع الطبيعة باعتبارها اال املكمل لـه  الفحشاء و يدعو لألمر باملعروف وينهى عن 
ملنـاخ  ال العدو ـ مثلما فعلت احلضارة الغربية احلديثة ـ اليت انتهت إىل مآزق كربى يف البيئة وا  

غلوها يف الكثري من األحيان رغم كل هذه األدلة، فإن و ،األمراض بسبب تطرف احلضارة الغربيةو
  :هيغل يؤكد على هذه النتائج

أنه مل يكن هناك ويف مجيع العصور سوى فلسفة واحدة هي فلسفة اليونان وهذا راجع  -
  .56و يف مرحلة الطفولةبالتراث اليوناين الذي استوعبه وه -منذ صغره  -إىل تأثر هيغل 

                                                
  .104، ص السابق املرجع - 55

56- Martin Heidegger : Hegel et les grecs, P 47. 



  تجلیات الروح دور العقل والحریة في                                 الفصل السادس

  233

تعاقب املذاهب الفلسفية ال يرجع إىل الصدفة، وإمنا ميثل سلسلة مترابطـة وضـرورية    -
  ).يعين من اليونان إىل اجلرمان(ملراحل تطور العلم 

يف مرحلة من املراحل، تعترب النتيجة املنطقية هلذا التطور، ومن مت فإن  ةإن الفلسفة األخري -
متثل الوعي الذايت للروح اليت تنبثق عن نفسها لذلك فإننا جند أن آخـر   -ياا احلقيقة يف أمسى جتل

  .فلسفة تتضمن بالضرورة الفلسفات اليت سبقتها ألا تشمل يف جوفها مجيع املراحل السابقة

إن هيغل يستمر يف نفي أي دور لثقافة اآلخر، لقد أشرت سابقا إىل أن معلومات مهمة قد 
اليت يعرفها، وأيضا قد ترمجت كتـب   ةاألوربية عن ابن خلدون وبالالتيني نشرت مبختلف اللغات

  .ابن خلدون إىل لغته األم وهو يف مرحلة الشباب

ويرى هيغل أنه يف املرحلة األوىل بدأت الفنون واألديان بسيطة مرتبطة بالطبيعـة،  : الفن 
بدأ التأمالت الساذجة يف الـدين  يف الشرق ت(ألا مل توفق يف التعبري عن املضمون الروحي للعامل،

واألفكار البسيطة غري الواعية يف الفن، ألن الفن عند الشرقيني بدأ بتخبطاته وألغازه الرمزية اليت ال 
دف إىل شيء معني مبقدار ما تعرب عن عجز اإلنسان ووجومه وختبطه وعدم قدرته على التعـبري  

  :ثل يف عما يريد اإلفصاح عنه ألن الوعي الفلسفي املتم
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  هذه اخلطوات يف الوعي الفلسفي أو              التأمل العقلي  -1

  واستخدام  العقل للتأمل كان هيغل               يف التساؤل -2

  قد أقصى منها اآلخر الشرقي       يف الشروع بالبحث عن السؤال - 3

ا صـيغة  يربطها هيغل باليونان مسقطا فكرة األسطورة واخلرافة على كل ما هو شرقي نافي
  .التفكري املنهجي واملنطقي عنه

ي قد عبد مظاهر الطبيعة املختلفة فقد اختذ هيغل من ذلـك دريعـة   قومبا أن اإلنسان الشر
قد ارتبط بالطبيعة ومل تكن لديه قدرة اإلنفصال والتعايل على حمسوسية الشرقي  اإلنسانليقول بأن 

أو مفهوما وذلك لعجزه وبساطته من الناحية األشياء وبالتايل مل يكن قادرا ليستخلص منها فكرة 
العقلية، فظل أسريا خلرباته احلسية املباشرة يف فنونه اليت جاءت تعبريا عن أفكاره البسـيطة غـري   

فهو جنس يتصف  -الواعية وكان تبعا لذلك فنه بسيطا مل يتجاوز طفولة اإلنسان عقليا وحضاريا 
  .بالبساطة

الشرقي، رغم أن فن الشرق القدمي قد كان يف عصـر   هذا ما يذكره هيغل عن فن اآلخر
حلم أي أورويب وخاصة أن ميتلك أداة من أدواته الفنية التقليديـة، أو أن  إىل اليوم  هيغل واليزال 

يستمع إىل موسيقاه احلاملة اهلادئة كاهلندية، واملتأثرة بالطبيعة الشرقية العذراء، فال أحد غري هيغـل  
فاحلرير الصـيين   حياة الرجل الشرقياجلمايل الشرقي ويف خمتلف مناحي سبق له وطعن يف الذوق 

وباقي فنونه املختلفة قد كانـت   اإلنسان الشرقي ورقص اوألوانه الزاهية وتوابل اهلند ومصوغا
ولعل إنكباب علماء اآلثـار علـى التنقيـب يف    . هاجس األورويب يف التمتع ا على مر الزمان

املعىن، كل ذلك غاب عن هيغل ألنه كما يبدو قد درس التاريخ خبلفيـة   الفرعونية يدخل يف هذا
إيديولوجية ترى قلة شأن اآلخر الشرقي بصفة عامة، مقارنة له باليونان منبع الـدين والفلسـفة   

  ... .والفن
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اإلنسـان  (أنه عندما مل يتمكن : " فقد وصف الشرق بالعجز والدونية حيث يقول: وهلذا 
 باليونـان ) أثينـا (يف مصر إىل ) طيبا(ح من مدينة ال عن الطبيعة انتقلت الرومن اإلنفص) الشرقي

أصبح الفن مرتبطـا بـالوعي    وهناك وحيث اإلنسان اليوناين ذو العقل النري) األوملب(حيث آهلة 
الـيت   واحلرية فاجلنس اليوناين ميثل مرحلة أمسى وبالتايل فإن املهمة اليت حتملها اليونانيني هي املهمة

موا وأبلوا فيها بالء حسنا ألم قد متكنوا من إحداث اإلنفصال بني خفق فيها الشرقيون حيث أقاأ
اإلنسان والطبيعة فتنتقل العملية على أيديهم إىل املرحلة املوضوعية وعندئد ستظهر الفنون احلقيقية 

إدراك معىن احلرية  سيتمكن من  املعربة عن املضمون بإتزان مياثل درجة وعي اإلنسان ألن اليونان 
احلقيقية وذه الكيفية سيظهر وألول مرة ـ كما قال هيغل من قبل ـ التفكري الفلسفي السـليم    

إخل بشكل أمسى بكثري ممـا  ...املرتبط بالعقل وستظهر الفنون املختلفة من شعر ومسرح ومالحم 
ويتمكنون مـن   كان سائدا يف الشرق وسوف يكون من حظ الرومان ورثه هذه التركة املتنوعة

الدفع ا إىل درجة أعلى من التنظيم يف شكل تصورات وجتليات مرتبطة بـواقعهم يف مؤسسـيت   
الوريـث  هـي  الدولة واتمع، وبعد الرومان يأيت دور اجلرمان باعتبار أن اإلمرباطورية الربوسية 

مرباطوريـة  الشرعي لروما ألنه بعد سقوط روما انتقلت احلضارة إىل اجلرمان حتـت تسـمية اإل  
الرومانية املقدسة، وقد اشترك الغرب كافة يف هذا اهود وعلى رأسهم اجلرمان، حيث يأخذ الفن 
معناه ألن املضمون اإلنساين للحياة حل حمل التناقضات والتعارضات ولإلنقسامات الـيت كانـت   

جلزئيـة عنـد   وعلى هذا األساس فإن هيغل ميركز كل شيء يف عقله اخلاص وبعد احلرية ا. سائدة
يصل إىل املطلق يف حميط خاص هو األمة اجلرمانية خالل   اليونان والرومان والفن بتجلياته املختلفة

  ).19(القرن التاسع عشر 

: ذه الطريقة يصل هيغل بالفن الرومنطيقي إىل أمسى جتلياته عند اجلرمان أما بالنسبة للدين
انتقاده أحيانا هلا وتفضيل آهلة اليونان وفالسفتها على فقد تأثر هيغل كثريا بالعقيدة املسيحية رغم 

على ياسوع وقد كان لرغبة ) سقراط(العقيدة املسيحية حيث حدث وفضل أحد فالسفة اليونان 
والديه يف أن يصبح راعيا رسوليا يف الكنيسة وإرساله من أجل ذلك إىل معهد توبنجن الديين، دور 
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افعني عن العقيدة املسيحية يف تاريخ الفلسفة الغربية احلديثـة  كبري يف أن يكون هيغل من أكرب املد
لفلسفة "وهو ما جيعله يتأثر تأثرا كبريا بالقديس أوغستني كما بينت ذلك، ويف تعرضه . واملعاصرة
باعتبار أا الفترة (يتعرض إىل الديانات البسيطة يف الشرق بينما يربط اليهودية بالرومان " األديان 

مـن    ميجدها يف تاريخ الغرب ويتجاهل متاما اإلسالم كديانة مساوية ويتعمد إقصـاءه  الثانية اليت
كثريا جتاه الديانة املسيحية والكنيسة مما دفع بالبعض إىل وصـفه  يتعصب  ولكنه مسرح التاريخ، 

وقد أكد على ذلـك الفيلسـوف     57.بأنه صاحب فلسفة الالهوت ال فلسفة األديان كما يدعي
  .58؟غارودي حني تساءل حول إذا ما كانت فلسفة هيغل الهوتا أم مذهب فلسفيا وجي الغريب ر

يبدأ هيغل التاريخ من الشرق لكن ليس ليؤسس له ولكن لكي يلغيه وحىت يف الدين يعترب 
الديانات الشرقية طبيعية سطحية وساذجة ويتهم اإلنسان الشرقي بعدم التمكن من االستقالل عن 

مرتبطا ا وكأين به يشبه الشرق بالطفل يف مرحلة الطفولـة األوىل حيـث   الطبيعة وبأنه قد بقي 
ويفترض  ما يشاء يقررة ف، فهو يسقط هذه الفرضية على احلضارات الشرقية القدميتتصف بالالمتايز

فهو يتحدث عـن   59ال تزال داخل سيطرة الطبيعة -يف هذه الفترة  -من تلقاء نفسه بأن الروح 
يت ال متيز بني اهللا وخملوقاته مث يتحدث عن األلوهية الشـاملة ويقسـم هـذا    الديانات السحرية ال

الديانات الصينية القدمية واهلندوسية والبوذية الـيت ال تصـف اهللا   : املذهب إىل ثالث مراحل هي
باحلكمة وإمنا تطلق عليه صفة القوة العمياء املطلقة مث يتعرض إىل الديانات اإلنتقادية من الطبيعـي  

الزادشتية والديانات السورية واملصرية القدمية الـيت تشـترك يف أن اهللا   : لفردي الروحي وهيإىل ا
ليس روحا حقيقيا ويف هذه الفترة يرى هيغل بأن التفكري يذهب وينصب على اجلوهر أكثر ممـا  

يؤكد هيغل أن فكرة الروح يف الديانات الطبيعية املذكورة تظهـر متنـاثرة   . يهتم بالروح املطلق
مبعثرة فضال عن أا مل تتصور الروح بشكل واضح ولذلك فهي ما تـزال غارقـة يف تبعيتـها    و

                                                
  .و ما بعدها 183، ص 1991مقدمة يف علم اإلستغراب الدار الفنية القاهرة، : حسن حنفي - 57
  .11ة يف املعرفة، ترمجة إبراهيم قريط، دار دمشق، ص النظرية املادي:  روجيه غارودي - 58
  .37، ص 1حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج: هيغل - 59
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للطبيعة، ويرى بأن العقلية الشرقية عاجزة عن تصور اجلوهر ولذلك فقد بقي اجلوهر جمرد تعـبري  
  ".اإلستبدادية الشرقية"عن سلب املتناهي، وظلت احلقيقة اإلالهية يف نظرها جمرد صورة من صور 

الحظ أن هيغل يصطنع املعوقات السيكولوجية واإلبستيمولوجية اليت جتعـل اإلنسـان   ن
الشرقي عبدا ذليال ال يرى املطلق إال يف سيده املتجرب وحاكمه املستبد وهو دائما ال حول لـه وال  

 أحرارا يف تصور هيغل ألن أوضاعهم الدينية مل أبدا  قوة ولذلك فإن األسيويني واألفارقة مل يكونوا
حبيسة ذاـا  كانت وال تزال تتمخض عن فكرة اإلنسان املنفصل عن الطبيعة وهلذا فإن ديانام 

 .واإلله منغمس يف املادة واحملسوس 60والروح عندهم حمكومة بعالقة مع الطبيعة

أن هيغل يرمي الشرقيني بالعجز عن إدراك الروح مما جعل ديانام تـرتبط   :وجممل القول
بلوغهم مرحلة احلرية ورشخ العبودية الفردية والتفـافهم   مية وهو ما أفضى إىل عدبالظواهر الطبيع

  .!حول رجل طاغية خاضع دوما لرتواته وطيشه وبالتايل انعدام كلي للحرية

وحىت يؤسس هيغل للبداية من اليونان يربط الديانة الفردية الروحية مبرحلة الوعي بالذات 
ديانـات   كوا جوهرا إىل روح ويعد الديانات الفردية الروحية ة اهللا منوذه الكيفية حتول فكر

متسمة باحلرية وهلذا فإن الروح البشري يكون عرضا من أعراضها ألن اهللا يظهر فيها علـى أنـه   
روح أي أا ذلك الكل الذي يسمح للجزء بأن خيرج منه ويتخذ لنفسه وجودا حـرا مسـتقال،   

  :اليت تندرج ضمن الديانة الفردية الروحية وهي نقطتان  وميكن حصر ثالثة أنواع من الديانات

الديانة اليهودية اليت حددت اهللا بأنه شخص، لكن الروح فيها مل تفهـم بعـد   : أوال  -
بوصفها روحا عينيا يتفرع ويستخرج من داخل ذاته ويعين بذلك أن هذه الشخصية عبارة عـن  

ويهوه هو احلقيقة لذلك فكل شيء " يهوه" هو واحد ال ينفصل وعليه فإن اهللا عند اليهود واحد 
وجد ليمجد أمرا جوهريا هو اهللا ويف هذه احلالة فإن العالقة اليت تربط اإلنسان باهللا مبنيـة علـى   
اخلوف واخلشوع إذن فاملؤمن يف هذه الديانة خادم مطيع للسيد إنه ليس حرا، ألن شعب اهللا قـد  

                                                
  .229-231، ص ص 1983فكر هيغل، ترمجة إلياس مرقص، دار احلقيقة، بريوت، : غاروديروجي  - 60
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اهللا وخذمته فما دام اهللا روحا فهو يعلو ويسمو، وال أخذت عليه عهود ومواثيق حتتم عليه خشية 
  .61أية صورة حسية إنه روح فحسبله توجد 

أن تأثر هيغل باليونان وبآهلتهم وتشبعه بالديانة املسيحية والتراث الكنسي من بني : نالحظ
 يف -واصفا طاعة اإلنسان لربـه  ) ليهوه(األسباب اليت جعلته يعيب على اليهود فكرة توحيدهم 

بأا  بالعبودية معتربا ديانة اليونان من أفضل الديانات السابقة للمسيحية واصفا أياها -هذه الديانة 
ويف هذه احلالـة   -ألا تتصور اهللا يف صورة إنسان وهي سابقة للتجسيد املسيحي ) اجلمال(ديانة 
جلمع بينها وبني الـروح  تشخيص الطبيعة واذلك أنه يف  آلهلة عن قوى اإلنسان والطبيعة معااتعبر 
يف عالقة خضوع اإلنسان لقوى روحيه، فاآلهلة عند اليونان من صـنع اخليـال أو مـن     انتظام
مل يالحظ هيغل التجسيد املوجود يف الديانات الشرقية كالبودية واهلندوسية الـيت   –) املثالني(عمل

ذ طابعا رمزيا مبنيا على تنطلق من تعاليم شخص جمسد وتنحت له متاثيل مبختلف األشكال مث تتخ
ترفع على الرغبات املادية اليت تلـهت احلضـارة   تفلسفة روحية خالصة، تسمو بالروح اإلنسانية و

نعود إىل نظرة هيغل حول الديانة اليونانية اليت يرى أا مؤسسة على  -الغربية احلديثة على اقتنائها 
  :أربعة حقائق هي 

  .أن الروح ضرورة أساسية -1

  .لفكرة ليست عنصرا يف الفكر بل جمرد مثالأن ا -2

  .احنصار الطبيعة وهيمنة الروح عليها -3

  .اكتشاف الصور ال احلقائق -4
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أن الشعب اليوناين ، هو الشعب الوحيد الذي عاش سعيدا يف " وهلذه األسباب يرى هيغل 
نصـر البشـري   التاريخ البشري، وذلك ألنه الشعب الوحيد الذي حقق يف ذاته الوحدة بـني الع 

هذا يوافق متاما فكرة الالهوت والناسوت وتوحدمها وألول مرة يف شخص     62."والعنصر اإلالهي 
وهذه من األغاليط املشهورة اليت جتسد األب واإلبـن والـروح القـدس يف     .املسيح عليه السالم

ديانـة مـرح   شخص املسيح، إال أن هيغل يعترب آهلة اليونان صديقة للبشر، وهلذا كانت ديانتهم 
وجة ومتعة، فالدين يعبر عنه باأللعاب واالحتفاالت واألغاين واملسرحيات، حيث خيلط الفـن  

  .بالدين واآلهلة هم مؤسسوا الدولة ومحاة القانون

أن هذه املقوالت من أن مدن اليونان قد بناها آهلة مثلما ساد فيما بعـد عنـد   : نالحظ 
أيضا وهي مقوالت سادت لفترة طويلة من الزمن يف احلضارتني الرومان وأن روما قد بناها اآلهلة 

ه لقيمة اإلنسـان  الئفبإع.قد أسقطها عصر األنوار بإشعاعاته يف الفلسفة والعلم والفنون املختلفة 
واالعتراف له بدوره يف انتاج تقافته وصنع تارخيه، كما تعبر عنه احملاورة البسيطة بني هـومريوس  

التاكيـد  : اإلنسان بالكائنات الدنيا، واحليوانات، وخلصت إىل نتيجة وأسخيلوس، حيث قارنت
على تفوق اإلنسان لتمتعه بقدرات خمتلفة متيزه عن احليوان، ومها العقل واإلبداع، وعند مقارنتـه  

  .باآلهلة تبين ضعفه ولكنه أحسن من بقية الكائنات

املدن وتكوين تقافته وإبداعها اإلنسان على األقل قادر على جتسيد قدرته يف تأسيس : إذن 
فإن التصور األسطوري لآلهلة باعتبارها حاملة الثقافة وناقلتها إىل اإلنسان يتقهقر إىل الوراء : لذلك

مع النهضة واألنوار لتحل حمله وجهة نظر تؤكد حرية اإلنسان من منطلق أنه هو مبـدع تارخيـه   
اليت تؤكد دور اإلنسان يف صنع تارخيه وإبـداع  اخلاص والذايت وهذا يتفق متاما مع فلسفة التاريخ 

ثقافته، وهذا ينسجم أيضا مع الطرح اإلسالمي للتاريخ فاهللا كرم اإلنسان بأن جعله خليفة لـه يف  
 ةاألرض، وبني له احلالل واحلرام من خالل الرساالت السماوية وجعل لـه عقـال للتميـز وإراد   
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له بالثواب والعقاب وبالتايل فقد حرره اإلسـالم،  لإلختيار، ومسؤولية حياسب مبقتضاها عن أفعا
  .قبل النهضة واألنوار وهيغل

له ثالث جوانب، اهللا مبا  -عنده  -*إن هيغل يعاجل مملكة الرب بوصفها فكرة شاملة واهللا 
أنه كلي فهو األب، والكلي خيرج منه اجلزئي أي أن اهللا بوصفه أب خيرج اهللا منه بوصفه ابنا وهو 

  .ذاته ومن أجل ذاته أي أن الروح القدس املشترك بني هذه الذوات مجيعامن ذاته وب

يف عقيدة التتليت اهللا واحد ومع ذلـك   :إن الفكرة واحدة غري أا تتضمن ثالث حلظات
فاهللا ثالثة أشخاص، لكن اإلبن والروح القدسي غري خمتلفني عن األب، هلذا فاهللا عنده يسـاوي  

كة الروح اليت هي املطلق واليت بفضلها استوعب اجلرمان احلريـة  الروح، وهيغل يتحدث عن ممل
ووصلوا إىل أمسى جتليات العقل يف الدولة اجلرمانية، لذلك فإن هيغل يصنع املسيحية يف اية سلم 
ترتيب األديان ويعتربها الديانة املطلقة اليت هي خالصة األديان السابقة وهو نوع من احلكم علـى  

الدفاع عن املسيحية مقابل األديان : فضل وغايته يف ذلك كما يقول ، حسن حنفي أا الديانة األ
ه هو دين الوحي فهذا معناه أنه جيرد الديانات األخرى من داألخرى فإذا عرفنا أن الدين املطلق عن

حيث يلصق الديانة الطبيعية البدائية بالشعوب الشرقية والديانـة   63الوحي أي من أصوهلا السماوية
من الديانة الطبيعيـة عنـد    -عنده  –ردية الروحية خيص ا اليونان والرومان وهي فترة أمسى الف

ديـة ويربطهـا   الشرقيني وعندما يتعرض للديانة املطلقة فإنه يستثين حىت اليهودية باعتبارها توحي
روما، ويسقط يف خزعبالت املطلق عند املسيحية كما جتلت يف الغرب، وهنا خيلط هيغـل بـني   ب

  .احلضارة الغربية احلديثة والديانة املسيحية ويعتربمها كال متكامال 

لرومان، مث باإن ربط هيغل بني األديان والفنون والفلسفات وربط ذلك باحلضارة اليونانية 
حيث تتغرب املسيحية باعتناق اإلمرباطور الروماين األول هلا ومبا أن األمة اجلرمانية هي الوريـث  

ورية الرومانية، فإن املسيحية حتتوي على أفضل ما يف تراث اإلنسانية باإلضافة إىل الشرعي لإلمرباط
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وجهها الرباين الثابت لذلك فعندما تصل إىل اجلرمان يتحقق املطلق وينتهي التاريخ فاألمة اجلرمانية 
  عندها املركـب  بوصيتها على تاريخ وتراث الرومان وكذلك اليونان وباحتضاا للمسيحية ينتهي
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من مملكة األب ومملكة اإلبن ومملكة الروح، والواقع أن اخلطاب الالهويت اهليغيلي : الثالثي املكون 
مشبع بالنرجسية والتعايل والتسلط خاصة على اآلخر الشرقي وباخلصوص على العريب اإلسالمي، 

بالتحديـد   دراساته لديانات الشرق وإمهالـه : وهو ما يعبر لنا عن ال موضوعية هيغل من خالل 
للدين اإلسالمي باعتباره ديانة مساوية تعترف بالديانات السماوية السابقة عليها وتعتـرب نفسـها   

  .مكملة هلا، وسيأيت توضيه ذلك الحقا 

  

        

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  فوضى األمرباطوريات واحلكم الفردي  

  كار بسيطة غري واعيةاألف

  الفن بسيط

  الدين الفردي الروحي مرتبط باحلرية  الدين طبيعي

  الفن مرتبط بالوعي

  الروح غادرت احلسي إىل املوضوعي

  تبدأ التأمالت الساذجة  جنس أمسى

  مؤسسيت الدولة واتمع

  الروح مرتبطة  باحلسي  حماولة إدراك حقيقة املطلق

والفلسفي بتطور  بداية النشاط الفكري
  الفن والدين 

  جنس أدىن

  طفولة اإلنسانية  أدرك معىن احلرية

  دين والفن بني الشرق واليونانال

  يف اليونان  يف الشرق

  هذا الشكل يوضح تطور مفهومي الدين والفن بني الشرق واليونان
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عند هيغل، وخصوصا احملرك الرمزي للمسار " بعد استعراضنا للنسق العام لفلسفة التاريخ 
واحلرية والروح جيدر بنا التذكري بأن هيغل عندما يتعرض للعقل أو احلريـة أو   التارخيي أي العقل

. الروح يف احلضارات الشرقية القدمية فإنه يقوم بذلك دف إلغاء الشرق ولـيس التأسـيس لـه   
وعندما نتساءل عن ماهية ومكانة اآلخر الشرقي عموما والعريب اإلسالمي على وجه اخلصوص يف 

 وانسحاب ذلك على الرؤى الفلسفية عموما وفلسفة التاريخ اهليغلية حتديدا، نتبني مرآة األنا الغريب
كيف أن هذه الرؤى يء اجلو لثقافة اهليمنة عن طريق زرع فكرة احتقار واستصغار شأن اآلخر، 

فإنه يؤسس لإلستعمار ففي صـراع  ) السيد والعبد( كما الحظنا لدى هيغل وخصوصا يف جدلية 
يتصور شخصني وقد دخال حلبة الصراع، أحدمها قد غامر والثاين خـاف، وهلـذا    السيد والعبد

تغلب املغامر على اخلائف وعوض أن يقتل الغالب املغلوب ـ بعدما فكر ـ قرر أن يتركه حيـا    
حىت يرى من خالله قوته أي أنه تركه كمرآة يرى من خالهلا قوته، وهكذا يسـتعبده، يعـين أن   

  . ة يف خدمة الغالب خاصة بعد أن من عليه بكرمه وتركه حياغلوب أداة طيعيصبح امل

حقيقة خالصة القول حول هذا الصراع أنه انبثق من فلسفة ترجع إىل أرسطو وتقوم على 
قوة األنا الغريب الفيت املنتقم بعد أن استفاد مما قدمته له احلضارة العربية اإلسـالمية عـن طريـق    

  .ربص ومالطاكاألندلس ، وق: الوسائط املعروفة

يعترب السيطرة حقا مطلقا لإلنسـان الغـريب    Hegelمن منطلق النظرة املتعالية فإن هيغل 
حتت غطاء أن دوره حتضري اآلخر الشرقي بصفة عامة والغريب اإلسالمي خصوصا الذي  64األبيض
تعمـد   طعم احلرية ومل يعرف أبدا مبادئ الدميقراطية ال نظريا وال عمليا، وقد -حسبه  –مل يذق 

والدليل على ذلك أن أحد الذين كانوا معاصرين لـه   .ار كل ما هو شرقي أو عريب إسالميإنك
كان شديد اإلعجاب بنظام الشورى يف اإلسالم، وهيغل حيدثنا عن هذا )وهو الشاعر املفكر غوته(

                                                
64- Hegel : La raison dans l’histoire, Gallimard, Paris, 1965, P 232. 
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ى األقل املفكر يف عدة مناسبات ـ مما يعين أنه يعرفه، غري أنه مع ذلك كان متجاهال لإلسالم وعل 
  !.غري آبه آلراء زميله

يذكرنا بعـدم اسـتجابة الزنـوج     -ويف سياق احتقاره لآلخر  -أنه : أما احلجة الثانية 
  أحسن من تركهم يواجهون " للحضارة، وأن استعبادهم من طرف الغرب 

ولكنه يف املقابل يعتـرف ـ ويف هـذه القضـية      65"مصريهم اهول املشؤوم يف بالدهم
ى عجز األوربيني يف حتضري الزنوج نظرا خللفيام القائمة على احتقـار واستسـغار   عل" بالذات 

يقول بأن اإلسالم قد قام بدور عظيم يف تغيري سلوك ، ال لعيب لدى الزنوج النه يستدرك واآلخر
 .66"الزنوج اهلمجي وإدخاهلم يف احلضارة 

  :نقد وتقييم املذهب املثايل واهليغيلي

لتنظري وجتسيد مشروع حضاري من خالل دراسـة  : فلسفة التاريخ" إن الوعي بضرورة 
املبادئ واألسس مهمة نبيلة وطموحة ، ذلك أن الرؤية الفلسفية للتاريخ من حيث هي رؤية نقدية 
مرتبطة باملراجعات املستمرة اليت تبلغها تطورات اتمعات من جهة، ومكتسبات العلوم اإلنسانية 

عات ضرورية لتصحيح املفاهيم وإدراك الواقع ومن مث إعـادة برجمـة   من جهة أخرى ، هذه املراج
الطرق والوسائل لتحديد منهج جديد للعمل واملمارسة لتغيري الواقع، ومن مث فإن العقالنية والرؤية 
التارخيية الشاملة هي أساس كل صياغة فلسفية للتاريخ، ذلك أن تقدم الشـعوب واحنطاطهـا ال   

  ).امللوك واألبطال والغطاء(وحدهم يكون من خالل األفراد 

حركة التاريخ ونظر هلا بالنسبة لألهداف اليت رمسها  -على ما يبدو  -إن هيغل قد تصور 
مسبقا، وهذه النظرة املسبقة وهذه األهداف اليت تصورها ال سبيل هلا لكي متتلك صفة املوضوعية 

  .ألا من نسيج عقل هيغل لوحده

                                                
  .178، ص2حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج: هيغل - 65
  .174املصدر نفسه ص  - 66
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التاريخ ومراحله واجتاهه ومعناه مل يكن مسارا امربيقيا مثلما فعل  إن مسار هيغل يف حبثه يف
فهو مل ينفك يتحرك من أمام ركام الكتب والوثائق اليت كانت حبوزته ...ابن خلدون واملسعودي

مثـل الـروح املطلـق    )خيالية يوتوبية(ومن مت كانت كل مفاهيمه وقيمه تنطلق من أطر مثالية 
فكار املتعالية، ولعل ما يشوه تعايل هذه األفكار ويفسـد شـرعيتها   وغري ذلك من األ... والبطل،

كوا ذات تعايل بشري إيديولوجي، حاول هيغل من خالله أن يعرف حركة التـاريخ مسـتقبال   
بالقياس على ما حدث يف املاضي، إن معرفة األحداث املستقبلية يكون على ضوء ما حـدث يف  

غل عندما تنبأ بنهاية التاريخ والدولة اجلرمانية مل خيضعها هلـذا  املاضي وفق مبدأ السببية غري أن هي
  .؟ملاذا ال تكون اية التاريخ عند انتصار العامل اإلسالمي املنهج بل فرضها بطريقة غري مربرة،

مث أن هناك مشكلة إبستيمولوجية وقع فيها هيغل حيث جعل تاريخ العـامل موضـوعا يف   
دثه واصطنعه كلباس على مقاس املراحل اليت يبلغها الـروح مـن   خدمة املنهج اجلديل الذي استح

خالل مبدأ التناقض، غري أن الصحيح علميا هو وجوب خضوع املنهج للموضوع الذي يتغري تبعا 
  .لتغري املراحل اليت يسلكها وليس العكس كما فعل هيغل

 :نقد مبدأ التناقض -أ

خ إال باختاذ موقع من التاريخ والنظر إليه التارييف صحيح أنه ال ميكن صياغه رؤية عقالنية 
ككل، فهذه النظرة إىل التاريخ من أعلى هي اليت متكن فيلسوف التاريخ من النظر إىل احلوادث يف 
ترابطها ومتكنه من إسقاط العالقات السببية بني احلوادث يف املستقبل، كما فعل هيغـل يف هـذه   

توقع املستقبل وانتهى إىل طرح مشكلة غاية التاريخ جتاوز حدود  ط ألنه قدالعملية وليس ذلك فق
، إن هذه النظرة يف صياغه فلسفة التاريخ من طرف هيغل أي طرح مشكلة ايـة  )اية التاريخ(أو

التاريخ وغايته ال ميكن هلا أن متتلك صفة التعايل احلقيقي، وبالقدر الذي منحه هيغـل، لفكـره   
كرته تلك تتهاوى بدون أن جتد هلا دعامة شرعية متنعها ف ألنوخياله حيث ذهب بعيدا يف ذلك، 
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الدفينة ومشاربه العنصرية واإلحنياز إىل املركزية الغربية الـيت   عن نيته من السقوط، وهي تكشف 
  .تشم رائحتها بوضوح من خالل قوله بنهاية التارخ عند اجلرمان 

ق من موضـوعيتها سـوف   مث أننا لو أخضعنا نظرية هيغل إىل اختيار علمي بسيط للتحق
أن كل معرفة علمية هي جواب على سؤال، فإذا مل يكن هناك سـؤال  " ننتهي إىل السلبية ذلك 

إذ كيف اسـتطاع   Gaston Bachlarكما يرى غاستون باشالر " وجود ملعرفة علميةأصال فال 
ة ومسـع هـو   هل أن فكر هيغل قد متيز بصفاء البصري ).اية التاريخ ، فوق التاريخ(هيغل تصور 

اآلخر نداء روح العامل الذي يتصف به عقل البطل الذي قال به هو نفسه، أم أن هيغل مل يرد على 
   !؟وحاول أن يسبقهله ظأنه فعل كمن حاول أن يقفز فوق 

ما هي املقومات اإلبستيمولوجية اليت تسمح للفكر بتأمل التاريخ : وعليه فاملسألة املطروحة
لتاريخ والتحليق فوق حركته فيكتشف فيلسوف التـاريخ مصـدرها   من أعلى، أي من خارج ا

ومعناها وايتها؟ إن الفكر غري املرتبط بالتعايل بدون شك هوفكر مستغرق يف الزمان الـوقيت أو  
  .احلاضر للفيلسوف وبالتايل قصوره عن وعي نفسه خارج التاريخ

التاريخ ال يعين أن الفكر يتعاىل على  لفلسفة ريإن القول بعالقة الفكر بالتعايل يف جمال التنظ
التاريخ باملعىن الكلي هلذه الكلمة وإمنا يكتسب املصدر املتعاىل حقيقة يف هذه املسألة من خـالل  

ومع ذلك فإن كل ما ميكن أن يتوصل إليه فيلسـوف  ) الوحي(اعتماده على مصدر متعايل وهو 
ذلك أن تأويل الـنص  ) نسبيا(ر إليه نظرة كليةالتاريخ يف هذه احلالة هو إعطاء معىن للتاريخ والنظ

الشرعي أو األيات حيتاج إىل بعد نظر وإملام واسع بالثقافة الدينية وهي مسألة ليسـت باهلينـة،   
والنظرة العلمية إىل التاريخ يف هذه احلالة ال تتناقض مع مبدأ التعايل أو السنن اإلهلية اليت تـؤثر يف  

مرجع وأصل كل نظرة مستقبلية تسعى إىل ختلي اإلنسان من تأليـه  سري التاريخ البشري واليت هي 
  .عند هيغل" كالعقل يف التاريخ" املفاهيم 
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إن مبدأ العالقة ـ ذا املعىن ـ بني التعايل والتاريخ ليسـت جمـرد عالقـة منهجيـة       
عمليـة  بالتاريخ تنتج عنـها  إبستيمولوجية بل هي باإلضافة إىل ذلك مبدأ حترري فعالقة التعايل 

منة يف اإلنسان بدل االستسالم وجعل التاريخ احلركة التاريخ من خالل تفجري الطاقات الكتسريع 
  .هو الذي حيركه بدل العكس

لقد تناول هيغل مسألة احلرية وخضوع الروح أو العقل يف حتققه واقعيا هلا بنظرة تقريريـة  
ع أول بداياا إىل اليونان لكن ذلك مل يقمه خترب فيها عن املراحل اليت جتلت فيها تارخييا واليت أرج

ساد احلكم يف بروسيا من الفساد واإلسـتبداد   -ألنه كما أوضحنا  -على أسس منطقية معقولة، 
والتعسف حدا يفوق ما ساده يف العامل الشرقي رغم الفارق الزمين بني العاملني، علما أن الـروح  

وما حنو األمام، يف حني أن التـاريخ يؤكـد   خطواته د -حسب هيغل  -يتجه إىل أعلى وخيطو 
عكس هذه الفرضية ذلك أن التاريخ ليس فقط تقدم وتطور ،فقد يشهد انتكاسات وكبـوات، مث  
أن قول هيغل بروح عام وحيد تأكيد آخر على أن الفكر الغريب ال يعترف حبق اإلختالف ، إذ ما 

ولوجية املركزية الغربية مل يعتـرف حبـق   إن هيغل بتأثري من إدي !؟املانع من وجود عقول، خمتلفة
  .ممارسة احلرية النابعة من ثقافة الشعوب اإلسالمية ودينها 

إن هذه اخللفية اليت ينطلق منها الفكر الغريب هي اليت تشكل غشاوة وعائقا إبستيمولوجيا 
وبالتايل كانت  يقف بني هذا املفكر وبني احلقيقة التارخيية اليت مل يكلف نفسه عناء التقصي عنها،

كأين بدوت تربير واقعي معظم آرائه جتاه اآلخر إنفعالية تعكس رفضه املطلق والالمشروط لآلخر، 
يغل، وهو يتحدث عن غاية التاريخ، ويعتربها غاية إهلية من جهة وينهي التاريخ عند اجلرمان من 

حيث يـرى هيغـل أن    ! ؟ جهة أخرى، فكأنه أخذ عن اليهود فكرم وأم شعب اهللا املختار
) إرادة خمططـة (الصريورة التارخيية ليست متروكة للمصادفة واألسباب العارضة بل أن هنالـك  

اليت يتجه دائما حنو غايتها، أال ) روح العامل(وراءها،وأن هدف هذا الصراع والتوفيق إمنا هو تطوير
العامل أن تطوره كان دائما إننا نستنتج جمرد استنتاج من تاريخ " حيث يقول ) حتقيق الذات(وهي 
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، وأن هذا التاريخ قد أنشأ الطريق املنطقـي  )أي حركة فكرية متقدمة حنو األعلى(صريورة عقلية 
تلك الروح اليت طبيعتها دائما واحدة ال تتغري، واليت تعرض هذه الطبيعة ...الضروري لروح العامل

لعواطف البشر وعبقريام وقواهم الفعالة  فإن تفسري التاريخ هو بيان" يف ظواهر وجود العامل، لدا 
اليت تقوم بدورها على مسرح العامل الكبري، وأن الصريورة اليت تقررها املشيئة السامية املهيمنة واليت 
تعرضها تلك العواطف والعبقريات والقوى الفعالة، هذه الصريورة تكون ما يسمى بصورة عامـة  

  .67"خبطة املشيئة العليا

رغم أنه يف تفسريه ) العبد مثال(تصرحيه ال يعترف بدور اإلنسان البسيط إن هيغل وحسب
ال دور له وال تأثري إال من خالل العبـد الـذي   ) رغم مرتلته النبيلة( هلذه القضية قد جعل السيد 

ميتلكه، يف حني أنه على املستوى الواقعي التارخيي حيط من قيمة احلضارات الشرقية ويعتربها جمرد 
 واعية، وهذا تناقض آخر بني بعض األفكار اليت يؤمن ا يف قرارة نفسه وبني املبـادئ  طفولة غري

اليت يصرح ا، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن هيغل مثل أستاذه أرسـطو ال يهمـه يف   
 ألنه من مقاييس ذاتية وطبقها على مسار التاريخ الذي  نفسهالقضية سوى عدم تناقض الفكر مع 

اآلخر الذي على  مزاعمه ويكذب علوه املبين على فكرة أن اجلنس اآلري املتعايل  يفنديضحض و
هي أفضل مـن  ) يف احلقيقة( يرفض أن يكون صورة طبق األصل منه ، حىت ولو كانت صورته 

بل أنه ملثـل هـؤالء   :" ، ذلك حيث يعرب هيغل عن هذا املعىن من خالل قوله  ة األنا الغريبصور
وحىت املقدسة منها بدون اكتـراث ، وذلـك   ...روا إىل املصاحل العظيمة األخرىالرجال أن ينظ

تصرف يعرض أصحابه إىل تأنيب الضمري، ولكن ذا الشكل والقوة الكبرية ال بـد أن يـدوس   
هؤالء العظماء وحـدهم  " الكثري من األزهار الربئية وحيطم الكثري من األشياء اليت تقف يف طريقه 

  .68ر وما هو اخلري، وأعماهلم حتمل ختم املصري املطلق املتعاىليعرفون ما هو الش

                                                
  . 25اليني، بريوت، لبنان، بدون نشر، ص التفسري اإلسالمي للتاريخ، دار العلم للم: عماد الدين خليل - 67
  .27، ص املرجع نفسه  - 68
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إن املتمعن يف قول هيغل وبني اآلية القرآنيةاليت تؤنب الرسول الكرمي رد أنه أدار وجهـه  
عبس وتوىل أن جاءه األعمى وما يدريك لعله يزكـى، أو  : " عن الشخص األعمى يف قوله تعاىل 

   69."ستغىن فأنت له تصدىيذكر فتنفعه الدكرى أما من ا

" حممد صلى اهللا عليه وسلم " إن املقارنة البسيطة تطلعنا على أن العظيم يف اإلسالم وليكن 
بينهما تناقضا واضـحا  ) الذي قد يدوس على الكثري من األبرياء يف طريقه(والعظيم يف نظر هيغل 

وصف غري مؤسس علـى   هي" عظيم"ما هي صفات العظيم؟ أم أن كلمة : يضعنا أمام التساؤل
مبادئ أخالقية بقدر ارتباطه بتحقيق مجلة من الغايات املشتركة اليت هي يف النهاية إقامـة الدولـة   
اجلرمانية ، وال يهم يف األخري إن كانت تلك الدولة قد قامت على أشالء الكثري مـن األثريـاء   

 !.واألتقياء

                                                
  .، اآلية األوىل 6سورة عبس  - 69
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العامل القدمي واجلديد، أما القدمي فيتوسـطه البحـر   : قسم هيغل العامل إىل قسمني رئيسيني
األبيض املتوسط لذلك فإن املناطق احمليطة به تعترب مركز العامل خاصة وأن هيغل يعتـرب البحـار   
 واألار مناطق تواصل بني الشعوب، ألن البحر يف العادة يعطينا فكـرة الالمـتعني والالحمـدود   
والالمتناهي، وعندما يشعر اإلنسان بال تناهيه اخلاص يف ذلك الالمتناهي الذي جيـده يف البحـر   

  .1وبالتايل يشكل هذا األخري حافزا مشجعا إىل جتاوز نطاق احملدود

  :التقسيم اجلغرايف للعامل عند هيغل -أ

املرتفعـة   يتكلم هيغل عن ثالثة أقسام رئيسية للكرة األرضية؛ القسم األول وهـو األرض 
املتمثلة يف سهوب وسط آسيا وصحارى العرب والرببر، وصحارى بارغواي يف أمريكا اجلنوبية، 

منطقـة بدايـة   " يقول هيغل عن هذه املناطق أا جتمع كل التناقضات واليت خيتصرها يف كوا 
  .2"التاريخ بظهوره واياره 

ارجة عن سياق حركـة التـاريخ   فهيغل يستبعد هذه املناطق من زخم التاريخ ويعتربها خ
وذلك ألن إنسان هذه املناطق عاجز عن تسيري أموره بنفسه، فهو يف الغالب األعم يشتغل بالرعي 
وال يستغل األرض بكيفية علمية، لذلك فإن ريعها ال يغطي حاجاته واإلنسان يف هـذه املنـاطق   

ن املردود الذي حيصـلون  يعيش معاناة مريرة حيث يقوم بعض السكان ببذل جمهودات جبارة لك
عليه ال قيمة له بالنسبة للجهد املبذول علما أن احلرف املنتشرة يف هذه املناطق كالرعي وزراعـة  

ما جعل هيغل يصف هؤالء السكان بالكسل لعل احلبوب تعتربان من أبسط النشاطات الفالحية، و
ذا فإن أغلبية القطيـع سـيموت   أم ال خيزنون األعالف حليوانام وقت الشتاء، هلهو  واإلمهال 

  .3جوعا يف موسم الربد
  .4كما أكد أنه ال توجد عالقات قانونية بني هؤالء السكان

                                                
 .170، ص 1حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج :هيغل - 1
  .168، ص 2املصدر نفسه، ج - 2
 .169املصدر نفسه، ص  - 3
 .169املصدر السابق، ص  - 4
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نالحظ أن هيغل يتحدث عن سكان األرض املرتفعة بصحاريها وسهوا الواسعة حمـددا  
  !الرعياجتماعي أو اقتصادي غري الفالحة و دي يف الرعي نافيا عنها أي تنظيمينشاطها االقتصا

يف احلقيقة أن هيغل كتب عن هذه املناطق عن بعد وعن خلفية إيديولوجية فهو مل يتأكـد  
من طبيعة حرفة الرعي يف هذه املناطق اليت تقوم أساسا على الترحال والتنقل من أجل إجياد الكـأل  

كـثري مـن   واملاء وذلك حبسب طبيعة املناخ واإلقليم اجلغرايف، أما عن التنظيم االجتماعي فإن ال
الباحثني الغربيني أكدوا على أمهية التنظيم القبلي وعالقته بالسلطة املركزية سواء يف الصني أو شبه 
القارة اهلندية فإن للقبيلة يف هذه املناطق تنظيماا اخلاصة واليت ترتبط بالنظام السياسي املركـزي  

ملتبادلة بني القبيلة واإلمرباطـور أو  فيما خيص احلقوق والواجبات حيث تقابلها اجلباية أو اهلدايا ا
كما يبدو -، أما عن نظام امللكية فإن هيغل لصاحل أفراد القبيلة األقاليمإحدى ته يف يالتنازل عن وال

ينطلق من حميطه الضيق أوربا الذي يتمتع بنظام امللكية العقارية جاهال النظام املشاعي املنتشر  -يل
لوقت مث إن طبيعة معاشهم املرتبط بالظروف املناخية جعلهم يف هذه الصحاري الشاسعة يف ذلك ا

ينتقلون بقطعام طلبا للماء والكأل، أما عن الصحارى اجلليدية فإن سكاا ال يعودون إليهـا إال  
  .عندما يذوب اجلليد حيث يكثر العشب ويتوفر املاء

بيعـة املنـاخ،   قد كيف هؤالء السكان حيام ومعاشهم وفقا لنشاطهم االقتصادي ولطل
أذكياء يف التعامل مع الطبيعة واملناخ، ويف ذلك لعمري حتكم  فهم  فبالعكس عما ذهب إليه هيغل

فقد حاولوا التكيف مع املناخ والطبيعة واتصفوا بالذكاء يف التعامل مع ظروف بيئتهم ومع . وتدبري
اقتصـادي أي أـم    املناخ حيث يغريون مناطق العيش مع تقلبات الفصول وهدفهم يف النهايـة 

يذهبون للعشب املشاعي دون أن تكون لديهم حاجة لتوفري األعالف وختزينها لوقت الربد، فيكفي 
  .أن يرحلوا إىل مناطق أخرى فيحصلون على العلف واملاء لقطعام

عمل بسيط  وغري ذي  –حسبه  –وهيغل يصفهم باخلمول والكسل ألن النشاط الرعوي 
عمل شاق حيث يتطلب خربة بأحوال املاشية تغذية وتكاثرا وتطبيبـا، مث إن  قيمة لكنه يف احلقيقة 
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هيغل يتكلم عن سكان هذه املناطق اليت مشل بعضها اإلسالم وعرفت تنظيمات حكومية هلا شرائع 
وقوانني مضبوطة تراعي أسس املعامالت االقتصادية واالجتماعية، ورمبا تكلم هيغل أو قصد مـا  

  !ال يعمممن املفروض أولكنه  فعله املغول والتتار
يتكلم هيغل عن اجلبال اليت تعترب موانع وعوائق يف وجه التواصل البشري فيلحق اجلبـال  
بالصحاري الشاسعة باعتبارها مناطق حتد من التواصل خبالف املاء الذي يعتربه أداة اتصال حيـث  

زو والفتح، كـذلك إىل النـهب   يرى أنه يعطينا الالمتناهي لذلك فإن البحر يدعو اإلنسان إىل الغ
كما هو عامل مساعد علـى نشـاط    –هذه األخرية كانت سائدة يف عهده بكثرة  –والقرصنة 

ويعد ركوب أمواج البحار واحمليطات . التجارة والصيد وصناعة السفن كأسباب للكسب الشريف
  .عامل اجلديدأكرب خماطرة عرفها اإلنسان واليت لوالها ملا توصل األوربيون إىل اكتشاف ال

نالحظ أن هيغل عندما تطرق إىل صحاري وسهوب آسيا وإفريقيا تعرض إىل إنساا بالذم 
دون أن يتطرق إىل صعوبة املناخ وقساوته وتأثريه على خمتلف مناحي احلياة إنسانا وحيوانا ونباتـا  

ى إنتاج روح وعلى الرغم من ذلك فإنه يؤكد على أن اإلنسان والطبيعة كانا عامالن مساعدان عل
الشعب حتت مقوليت الزمان واملكان، فهو عندما يتطرق إىل مناخ أيونيا املعتدل يتحدث عن دوره 
يف إضفاء الصفاء والرقة على أشعار هومريوس لكنه وعلى النقيض من ذلك وحىت ينقص من شأن 

ها شعراء يف مستوى ملنطقة اليونان مل يظهر في) العثمانيني(اإلسالم فإنه أكد أن فترة حكم األتراك 
  .5هومريوس

الفترة املزدهرة يف اإلسالم منحطة ألن مقياسه أوربا ولـيس غـري    فإن حبسب رأي هيغل 
  .فالعصور املظلمة األوربية تنسحب على الفترة اإلسالمية ولو كانت مزدهرة

مث يشرع يف استبعاد آسيا العليا من مسرح التاريخ العاملي لكوا عبـارة عـن صـحاري    
عة إما قاحلة وإما متجمدة وبالتايل فهي حتمل اخلاصيتني املناخيتني املستبعدتني مـن التـاريخ   مرتف
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أما عن السكان فإا تتشكل من املغول والتتار اللذين ميثالن اآلخر الرببـري املتـوحش   . يالعامل
ث فإن هيغل وبالتايل فهو مستبعد من أية مسامهة يف التاريخ العاملي، وكما أوضحنا يف الفصل الثال

يربط بداية التاريخ العاملي بالكتابة ألن املشافهة واألساطري يقعان عنده خارج التـاريخ، واحلكـم   
نفسه ينسحب على منطقة سيبرييا باعتبارها سهوال متجمدة وبالتايل فإن شعبها مل يظهـر علـى   

حليـز احلضـاري   مسرح التاريخ العاملي، كما يعتمد هيغل على اجلغرافيا أو التضاريس لتحديد ا
إىل منطقتني كبريتني متثالن سهول األار اليت تغمرها  –البعيد عن أوربا  –فيقسم الشرق األقصى 

املياه قليال أو كثريا ويعترف هيغل أن هاتني املنطقتني متتدان على مساحات واسعة من األراضـي  
ا ختتلف عن األـا ال   اخلصبة املتمتعة بوفرة املياه ولكنه يعيب عليها أار األوربية من حيـث أ

يتطرق حىت إىل بعض  –نالحظ أن هيغل  –تشكل وديانا يف أوربا، وإمنا هي تكون سهوال رية 
اخلصائص الطبيعية اخلاصة بالشرق األقصى مقارنا إياها مبا هو موجود يف أوربا مفضال مـا هـو   

وي ومن هذا النوع سهل الوادي موجود لدى األنا األوريب مقارنة مبا هو موجود لدى اآلخر اآلسي
اللذان يشكالن فيما بعـد   6" ""يانج تسي كيانج " ور " "" هوجنهو " الصيين الذي شكله ر 

ويقل عن ذلـك أمهيـة   " "" الكلنج " ليها سهول اهلند اليت شكلها ر تاألصفر واألزرق  انالنهر
نوب مـن خـالل   ايل جيري يف اجلوبالت احلالية وادي السند يف الشمال والذي يصب يف باكستان

املنطقة الشمالية اليت تتشبع مبياه األمطار إىل درجة أن سهوهلا تتحول  سهول رملية فسيحة، كما يف
 ع رغـم  تضر باملزروعات وبالتايل فإن شعوا تعاين من اجلووإىل جماري مائية يف موسم األمطار 

لصحراء اإلفريقية، وهذا ما يسـتدعي يف نظـر   كما هو الشأن با. ال من افتقادها هلا!! كثرة املياه
هيغل وعي اإلنسان وتدخله يف مثل هذه احلاالت حيث يقتضي األمر تنظيم جماري امليـاه بإقامـة   

  .نقمة على السكان تكون السدود وتنويع املزروعات من أجل استغالل املياه الكثرية اليت غالبا ما 
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مثال علـى تـدخل   إليه إنسان هذه املناطق، فإن هليغل يف هذه النقطة بالذات احلق دعى  
إىل أقصى احلدود مـا وقـع   واإلنسان وحتكمه يف كثرة املياه واستغالهلا يف خمتلف جماالت احلياة 

لألراضي املنخفضة األوربية وهي ما تعرف حاليا ولندا واليت تنتمي إىل العامل اجلرمـاين وهـم   
والفالحـي واملالحـي    ياه واستغالهلا لالستعمال املـرتيل امل يعتربوا املثل األعلى يف تنظيم جماري

  .والصناعي والسياحي وتوليد للطاقة الكهربائية

نالحظ أن اإلمكانيات اليت استطاع بفضلها اهلولنديون استغالل كثرة امليـاه ال تتـوفر يف   
ار السياسي اليت تعاين من التخلف واجلوع ناهيك عن عدم االستقراحلالية  دولة فقرية مثل بنغالدش

 الذي زاد الطني بلة وجممل القول أحكام هيغل حول الشرق مبنية يف أغلبها على فكـرة مسـبقة  
  :لذلك فهو يصنف سكانه كما يلي

  سكان املناطق املرتفعة -أ
 الوظيفة األساسية

  سكان سهول الوديان -ب
 الوظيفة األساسية

 عةالزراعة والصنا* ...)مجال، أغنام، خيل(تربية املاشية *

 )عالقة السيد بالعبد(امللكية اخلاصة * طرياركيالبي النظام االجتماعي *

 الستقرارحرفة الزراعة وا* دائمي احلركة*

 أمهية امللكية اخلاصة واجلهد املنتج* عدم معرفة االستقرار*

 الصني واهلند * التناقض يف الشخصيات*

أن ترد إىل شعوب الصـني وآسـيا   لتاريخ ميكن الرغم من اعتراف هيغل بأن بداية اعلى 
إن هذه املناطق مل (حكمه  اصدرم وبابل أي سكان السهول الوديانية إال أنه يعيب عليهم مجودهم 

إال من خالل حبث اآلخرين عنـهم ودراسـتهم   " التاريخ " يكن ممكنا أن تكون هلا عالقة ببقية 
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ذلـك بتأسـيس مـا يسـمة     يقصد ذهاب األوروبيني إىل الشرق جللب السلع و. 7)لشخصيام
بشركات اهلند الشرقية واهلند الغربية واليت  جابت خمتلف أحناء الشـرق األقصـى وباسـتغالل    
املعلومات املتوفرة ونشاط املستشرقني حتولت  هذه العملية إىل االستعمار اإلسباين الربتغايل للعـامل  

  .العامل اجلديد وآسيا وإفريقيااجلديد واهلولندي  مث االجنليزي والفرنسي ملختلف أحناء اآلخر 

  :رسم توضيحي لسهول األار 

                                                

               

                                  

                            

   

                            

  

                            

  

                                    

                                

  : الصني -أوال  
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  النهر األصفر

 النهر األزرق
  سهول األنهار

 نهر الكنج

  نهر السند
سهول وادي نهري    

  سيحون نهر

  نهر جيحون
  سهول نهري 

1 

2 

3 

 الصين

 الهند

 باكستان

رسم توضيحي ألهم سهول الوديان حسب تصنيف هيجل واخلاصة بالصني وشبه القارة 
 اهلندية
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يبدأ التاريخ البشري يف نظر هيغل باإلمرباطورية الصينية واملبدأ الذي حيكمها هو الوحـدة  
اجلوهرية قدميا وحديثا والتاريخ باملفهوم اهليغلي هو دلك التغيري واجلدل اجلامع بني املتناقضات أما 

  .ما ليس حقيقي ألا الزالت رغم هذه السنني خارج العامل ساكنة ثابتةالصني فتارخيه
لكن ليس باعتباره استعداد أخالقي بل  8واملبدأ اجلوهري يف النهاية هو املسيطر على الصني

  .استبداد للحاكم
يواصل هيغل حتليله للصني ويعترب أن لبعض الشعوب اآلسيوية تراث قدمي لكن ال يدخل يف 

 يخ كما هو احلال بالنسبة للصني اليت نتعرف عليها مـن خـالل تـاريخ الصـينيني    جانب التار
" ، "امللـوك  " ودستورهم، ويرى هيغل أن أهم مصادر التاريخ واملعرفة عندهم هو كتـاب      

باإلضافة إىل بعض الكتب األخرى اليت ال تقل أمهية عن األوىل، وهذه " ويي كينغ " ، "تشوكينغ 
ريخ الصني وقوانينها وعاداا، وهذا ما لفت أنظار األوروبيني حبيث زارهـا  الكتب هي أساس تا

مث أتثبت صحتها بعد ) م13(خرافية يف القرن الثالث عشر امليالدي  هماركو بولو واعتربت تقار ير
دلك بسنوات ويبحث هيغل على بعض اخلصائص اجلغرافية لشعب الصني و عـن اإلحصـائيات   

ئلة للسكان كما اهتم باملوقع اجلغرايف للصني ويذكر أن ما أدهش األوروبيني املختلفة والزيادة اهلا
هو دقة ما قدمه املؤرخني الصينيون لتاريخ بالدهم حىت إن بعضهم قد يسجل يوميـات احلـاكم   
واألغرب من دلك أنه سجل حىت  أتفه األمور مثل األكل والشرب والكالم  غري أن املهم هو تلك 

  .رية وعصور ما قبل التاريخ اليت تعد عصور تارخيية متاماأن الفترات األسطو
يبدأ تاريخ الصني حسب هيغل من زاوية الشمال الغريب وبالتحديد من سلسلة اجلبال مـن  

يرجـع هلـا    FOHIوظهرت شخصية يدعى فوهي " يانج تسى كياج"حىت ر " هونج هو" ر 
  .الزواجالفضل يف كيفية بناء البيوت وكيفية األكل واللباس و
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ومعىن هذا هولفت األنظار للتغيري ،والتاريخ يبدأ من هذه الثقافات ويتقدم حنو اجلنـوب  
وبالتايل بداية الدولة واحلكومة اليت سرعان ما تفككت إىل مقاطعات اليت كان يعاد بناؤهـا مـن   
جديد يف كل مرة بعد صراع وحروب ونظرا التوايل األسر احلاكمة فلقد اسـتقر احلكـم علـى    

  .22ألسرةا

الذي قسم اإلمرباطورية إىل  Shi Hoangti" تشي هوانج يت "جاء  FOHI " فوهي " بعد 
وأشتهر حبمالته  املعادية الدراسات التارخيية واألدبية اخلاصة باألسر احلاكمة قبلـه  . مقاطعة 36

  .حبيث بلغ به األمر إىل سرق كل األعمال والكتب التارخيية ومن نطق سيلقى نفس املصري

بعد امليالد حيث أرسل إمرباطورية الصني  64لقد مت أول اتصال بني الصني والغرب عام 
عاما وصل جنرال صيين إىل فلسطني كما يقـال أن أول   20سفراء لزيادة حكماء الغرب وبعد 

م وكان لغزوا التيار علـى  16اتصال غريب بالصني هو وصول املسيحيني األوائل يف بداية القرن 
يف الصني واستيالء هذه األسرة على احلكم   Montohovتائج منها استقرار مبا نتشو الصني عدد ن

بعد هذه اللمحات البسيطة عن تاريخ الصني تنتقل إىل فحص وتأمل روح اتمع انطالقـا مـن   
الوحدة املباشرة اليت جتمع بني الروح اجلوهري والروح الفردي املتمثل يف روح العائلة الذي ميتـد  

  .كثر البالد كثافة من حيث السكان يف العاملليشمل أ

  :األسرة واتمع يف الصني -أ

الصينيون ينظرون إىل األسرة بإعتبارها الوحدة األساسية يف اتمع، الوحدة اجلوهرية فيـه  
فاألبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا حيترمون األب بشكل مطلق، فهم ينـدجمون ضـمن نظـام    

وم على الواجبات املتبادلة بني الشعب الصيين كله و اإلمرباطور، وبني اآلباء اإلمرباطورية الذي يق
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وأبنائهم،مث بني اإلخوة الكبار،واالخوة الصغار وخاصة بني الزوج وزوجته وكذلك بني األصدقاء 
  .9فيما بينهم

  .واجبات متبادلة بني اإلمرباطور والشعب  -1

  .واجبات متبادلة بني األباء واألبناء  -2

  .واجبات متبادلة بني األخ األكرب واألخ األصغر  -3

  .واجبات متبادلة بني الزوج وزوجته  -4

  .واجبات متبادلة بني الصديق والصديقة  -5

لدى املسحيني حيث ترمز مخسة إىل، اهلواء، املاء،  3مقدس كما هو احلال للعدد 5والرمز
دة ومنظمة بقانون حيث أنـه ال حيـق   األرض، املعادن، اخلشب، والواجبات املذكورة سابقا حمد

، وإذا إذنـه دون  االنصرافألبن أن يبدأ بالكالم حني يدخل أبوه عليه الغرفة ،وليس له احلق يف ل
سنوات،ميتنع فيها عن كل األعمـال والشـهوات مبـا يف دلـك     3مات األب يعلن احلداد ملدة 

املستشار األول والدائم له وتعلن تظل فترم من طرف ابنها حت،وكذلك األم البد أن 10اإلمرباطورية
واإلمرباطور يف حالة التماس الشرف ألحد وزرائـه يصـدر    بامسهامجيع املراسيم اخلاصة باألسرة 

لقد كانت اإلمرباطورية على حافة اخلراب، لكن والدك محاها وصاا وجازف : " مرسوما كقوله
  . واألسالف بفضل أبنائهم واآلباءجدود شرف لللوبالتايل يبلغ ا" حبياته فيما له من والء وإخالص 

 مـا عن األسرة الصينية واإلمرباطورية اللتني حيكمه -وكما يقول هيغل-سبق  نالحظ مما
هـو روح  الـذي  وللروح الفردي " روح الشعب"مبدأ عام هو الوحدة املباشرة للروح اجلوهري

،مند عصـر هيغـل وحـىت     يف العامل من حيث الكثافة السكانيةأكثر العائلة الذي ميتد ليشمل 

                                                
 .17، ص 2حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج :هيغل - 9
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لك أن الروح الفردي أو حلظة الذاتية،كانا مدجمني يف جوف الروح اجلوهري هـذه  ذاليوم،معىن 
لك من خالل إرادة األفراد دون أن تكون هذه اإلرادات ذالروح اليت متارس نشاطها بدون قيود، و

حىت ينفي عنه الفاعلية واعية لنفسها،حسب تعبري هيغل الذي تعمد نفي احلرية عن اآلخر الشرقي 
  .احلضارية ،وبالتايل يعتربه خارجا عن التاريخ

لو كان هيغل حيا إىل اليوم ألدرك أن متاسك األسرة الصينية وحمافظتها علـى موروثهـا   
ا أهم ما أبقى على اتمع الصيين موحد  11الثقايف واحلضاري الذي ينتقل من األباء إىل األبناء هو

اليت تعرض هلا، واألفكار الغربية اليهودية اليت انتشـرت يف كافـة أحنـاء    رغم العواصف  امتميزو
املعمورة ووصلت حىت الصني ولكنها مل تغري يف الصفة الشرقية للمجتمع الصيين شيئا بـل فقـد   

وأن يطورها حسب خصوصيته، وذه الكيفيـة   بلعرا طاع هذا العمالق أن يستوعب أفكاراست
األصـالة  : " الوقت ذاته متمسكا بأصالته وهذا وفقا للمبدأ القائلكان مسايرا لروح العصر،ويف 

  .وهذا ما أكد عليه املفكر اجلزائري مالك بن نيب" واملعاصرة 
على والئـه  مث الدولة يف الصني تعتمد أوال على والء  الفرد لألسرة، أنّ : ويضيف هيغل

صينيون ينظرون إىل أنفسهم على أـم  فال" األسرة أو العائلة " للدولة ، ويف احلالتني تسيطر روح 
ينتمون إىل أسرهم وأم أبناء لدولتهم ،فاألسرة هي اليت حافظت على التراث األخالقي جيال بعد 
جيل،كما أسلفت ذكره حىت أصبح هذا التراث مبثابة احلكومة اخلفية للمجتمع الصيين،مما سـبق  

قلة، ال داخـل وال خـارج األسـرة    ليست هلم شخصيات فردية مست ينينييستنتج هيغل أن الص
امتـداد   والوحدة اجلوهرية هنا هي وحدة الدم، وملا كانت الدولة عندهم أسرة كـبرية أو هـي  

 انعـدام  :دون ختصيص مفادهإىل إصدار حكم على اآلخر ب، فإن هيغل يعمد ...ألسرهم الصغرية
وجود الـوعي الـذايت   وجود الشخصية املستقلة عند الشرقيني كافة، ألن هذه الشخصية تتطلب 

الذي يعين أن الشخص يعي ذاته أوال مث مييز ذاته عن اآلخر ثانيا ،هذه الشخصية موجـودة عنـد   

                                                
11- Hegel : Leçons sur l’histoire de la philosophie, PP 77-78. 
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فال جتـدها إطالقـا، ألن العالقـات     نياليونان والرومان وخصوصا عند اجلرمان أما عند الشرقي
) ء واألبناء ال شيءأي أن األب هو كل شي(ة ترياركتالسائدة يف اتمعات الشرقية هي عالقات ب

مبعىن أن سلطة األب يف اتمع الشرقي مطلقة وعلى مجيع أفراد األسرة وينسحب دلك على كيان 
لك أنـه ال  ذمعىن . الدولة حبيث يعترب الشعب كله ابنا لإلمرباطور الذي يظهر على أنه أب اجلميع

لجوهر بوصفه القوة اليت لعارضته وجود لعنصر الذاتية أو ال انعكاس إلرادة الفردية على  ذاا يف م
مباشرة مبا ينبغـي   تحكمتضم بداخلها مجيع اإلرادات الفردية مشكلة إرادة كلية وهذه بدورها ت

ا مل يطع انفصل عـن  عن ويطيع بال تفكري وال انتظار، ألنه إذذعلى الفرد أن يفكر، وهذا األخري ي
األخالق تتسم بالضغوط اخلارجيـة   لك يعرض نفسه للعقاب، وملا كانت عالقةاجلوهر، وهو بذ

فستكون العقوبة خارجية أيضا غالبا ما حتدد القوانني الردعية لكل جرم عقوبته والشائع عندهم هو 
يعين أن جيلس الشخص اخلاضع للعقوبة ممـدا   12)الفلقة(ما يعرف عند الشرقيني بصفة عامة بـ 

وم الشخص املكلف بتنفيذ العقوبـة  رجليه مث يقوم الشخص املساعد برفع أحد أرجله وعندئذ يق
على أن يتم حساب عدد الضربات، وهذه العقوبة البدنية جتري يف األسرة ) مئة ضربة مثال(بضربه 

  .مثلما تقع يف املدرسة أو يف الشارع أو يف مؤسسة تابعة للدولة
 أن ال جرم بدون نص مبعىن أن النصوص: إن مبدأ العقوبات يف أي قانون ينطلق من مقولة

القانونية حتدد مسبقا اجلرمية وتتبعها بنوعية العقوبة وهذا هو املعمول به يف أوروبا مثلما هو معمول  
ـ   ني به يف الصني ، فلماذا ينتقده هيغل  هذا النظام خاصة وأنه نظام يهدف إىل ضبط العالقـات ب

اد اتمـع بفضـل   الضعفاء من جربوت األقوياء مث حتصني كافة أفر أفراد اتمع حبيث تتم محاية
حمافظة الصني على خصوصيتها منـد  والصرامة يف تنفيذ العقوبة وهذا ما أدى إىل متاسك األسرة 

القرن السادس قبل امليالد، وإىل يومينا هذا وعلى الرغم من ذلك فإن هيغل يؤكد على أن اتمع 
  .الصيين منغلق وليس فيه سوى الواجبات فقط
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فاإلمرباطوريـة   ،رة العامة للعالقات االجتماعيـة والسياسـية  النظام األبوي ميثل الصوإن 
الصينية القدمية ابتداء من األسرة الصغرية إىل العائلة الكبرية إىل النظام السياسي يف الدولة فليس مثة 

سوى شخصية واحدة أدجمت فيها مجيع الشخصيات الفرديـة وتلـك هـي     -على اإلطالق –
  .والدي ينسجم أيضا مع اإلمرباطور شخصية األب املسيطر سيطرة مطلقة

نالحظ أن هيغل يقول عن هذا النظام، أنه تنعدم معه احلريات األساسـية إنـه ال جمـال    
إخل إمنا احلـديث  ... لالعتراف أو احلديث عن أي نوع من احلقوق سواء السياسية أو االجتماعية

د عائلته كما لإلمرباطور سلطة باستمرار عن الواجبات ألن رب العائلة له سلطة أخالقية على أفرا
جبات هو ذو اجتاه واحد وال يعكـس  اأخالقية على أفراد شعبه ، لدلك فالطاعة عمياء وطريق الو

ومن الوضيع إىل النبيل ،ومن الصغري إىل الكبري ومن االبن إىل أبيه ومن األخ  ،من أسفل إىل أعلى
  .الصغري إىل أخيه الكبري،ومن الرعايا إىل امللك

" املبدأ املنظم للعالقات داخل اتمع هو مبدأ أخالقي ألن هناك واجب واحد هـو  وألن 
راتب الواجبات، ال يعادل االخـوة  بذكر التغ بعد لحيث جاء يف كتاب شوكي" الطاعة واإلذعان 

د أي إهانة من اخلارج، بينمـا  أحد، فاالخوة يتشاجرون بني اجلدران، ولكنهم يقفون متحدين ض
إذا قـام  : " من أجلك ويف هذا املعىن يقول كونفشـيوس  برغم كثرم لن حياربخري األصدقاء 

لدلك فإن هيغل يتعرض لواجبـات األسـرة الشـرقية    " البيت على أساس سليم أمن العامل وسلم
بالتفصيل مركزا على عالقة األب بأبنائه، فهي النموذج النمطي األول الذي يتكرر فيما بعـد يف  

ل السكونية املنطوية على نفسها ويفضما أزعج هيغل ألنه يرفض اتمعات النظام السياسي وهذا 
أن األسرة تعتـرف لـألب   :عنها اتمعات الديناميكية كما أوضحت دلك سابقا ،ومن هنا جند

 إذ ال جيوز الكالم يف حضـرته ) التقديس(بسلطة وهيبة تفوقان احلدود املألوفة بل تبلغ أحيانا حد 
أخذ اإلذن منه،أما التحية فيجب أن تكون باالحنناء مث خفض العينـيني إىل  وال االنصراف بدون 
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بل ال جيوز لالبن أو الصغري أن ينظر يف وجـه األب أو الكـبري وال أكـل الطعـام يف      ،أسفل
  .اخل...حضرته

  :جنة الذكور -ب
ضـع  يف مثل هذا النظام البترياركي ال مكان للمرأة فيه فرب األسرة وأبناؤه الذكور هلم و

  .13 جنة الذكورنيخاص يف اتمع الصيين حىت أطلق عليه بعض املؤرخ
لـه واملهانـة   ذفاآلباء يدعون يف صلوام أن يرزقوا أبناء ذكورا ألنه من أكثر أسـباب امل 

علـى العمـل   البنات  نواإلحتقار للنساء الالئي ليس لديهن أبناء ذكور ودلك ألن هؤالء أقدر م
ان القتال كما كانت العادات املتبعة تقتضي أن ال يسمح لغري الـذكور  ميد،وأثبت منهن جنانا يف 

علـى آبـائهن    ثقـيال  الف أما البنات فهن يف الغالـب عبئـا  بتقدمي القرابني إىل األباء واألس
وأسرهن،فاألب يقوم بالتربية والصرب على املشاق مث يبعث ن بعد دلك مىت كـربن إىل بيـوت   

أبناء ألسر أخرى،لدلك فقد سادت عادات غري إنسانية يف هذا اال أزواجهن ليعملن فيها ويلدن 
حيث إدا ولد لألسرة بنات أكثر من حاجاا تركتهن األسرة يف احلقول والفيايف ليقضي علـيهن  
صقيع الليل أو حرارة النهار أو احليوانات املفترسة ،وهلذا فإن هيغل يرى أن تفضيل الـذكر عـن   

ى انتشار عادة تعدد الزوجات ،وما يضاف إىل مهانة املرأة هو خوفهـا  األنثى هو الذي ساعد عل
ـ فقطسيما إدا كانت عاقر أو تنجب البنات من الطالق ال الزوجـة األوىل   ث،هلذا فكثريا ما حت

زوجها على الزواج بثانية من أجل إجناب الذكور،وتروي قصص أن زوجـات األبـاطرة كـن    
ل الرسل إىل املدن ااورة ألحبث عن الفتيات اجلميالت مل أكف قط عن إرسا: " يتفاخرن بقوهلن

الذي عمل على إظهار كل ما حيط من شخصية  14حسب تعبري هيغل".ألجعلهن خليالت ملوالي 
  .الشرقي
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  :إدارة اإلمرباطوريــة -ب
الدولة يف الصني قائمة على املساواة املطلقة دون وعي باحلرية، واحلديث عن الفروق ليس 

هلا  معىنواالحتجاجات اجلزئية ال  عن طريق اإلدارة والكفاءة اليت يبديها األفراد واملصاحلممكنا إال 
يف الصني نظرا للمساواة، ومن يقوم بإدارة شؤون الدولة هو اإلمرباطور يوصفها سلسلة تصاعدية 

ن أل يواملثقف له مرتبة أعلى من العسكر. مثقف وعسكري :من املوظفني أواملاندرين ومها نوعان
ويتعلم موظفو الدولة يف املدارس والراغـب منـهم يف   . املدين عند الصينيني أفضل من العسكري

امتحانات يف العادة بنجاح واألخري حيضره اإلمرباطور وملـن   ثالثةاجتيار  المنصب أعلى ما عليه إ
وفقـه   جنح التقدم إىل أعلى جملس يف اإلمرباطورية على أن يكون عارفا لتـاريخ اإلمرباطوريـة،  

  .األخرى التشريع وعلم العادات وإدارة احلكومة وتنظيمها فضال على بعض املواهب
ألف عسكري تابعني لإلمرباطور يف زمـن هيغـل    20ألف مدين و15ويوجد يف الصني 

األوىل تصاحب اإلمرباطور، والثانية اليت تليها نواب : وينقسم املوظفون من املاندرين إىل مثاين فئات
  .إخل...وهكذااإلمرباطور 

ويعترب الس اإلمرباطوري أعلى مؤسسة إدارية تضم أعلى رجال الثقافة وبوجد يف أجزاء 
وللرقيـب  . يرفع لإلمرباطور تقريرا عن كل شـيء " كوتاو " اإلمرباطورية املختلفة رقيب يسمي 
اريخ الصـني   ألن الرقيب له روح نبيلة وشجاعة وهذا ما يرويه ت. احلق يف توجيه اللوم لإلمرباطور
أبدى بعض املالحظات ضد حاكم طاغيـة  " مستشري اإلمرباطور" حيث حيكى أن أحد الرقباء  

حضاره للتـابوت  إفطرده ذلك احلاكم شر طردة، لكنه رغم دلك أعاد الكرة  يف اليوم املوايل مع 
  .15يود أن يدفن فيه ذيال

كااعات واحلروب مثال،  واملاندرين مسؤولون عن الواجبات املهملة يف الظروف القاهرة
   األـار ومنهم من خيصص لإلشراف على الطريق، ومنهم من هو خمصـص لإلشـراف علـى    
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واحملرك األول واألخري وروح اليقظة والنشاط . والشواطئ وبالتايل كانت اإلدارة منظمة بدقة بالغة
ا كان يتصف باجلدية ذإ اذوه. البالد وسعادة الناس تعتمدان أن عليهفرخاء هو رأس الدولة لدلك 

أما إذا مل يكن كذلك تصاب الدولة بالشلل من القمة إىل القدم ومثال على دلك كان اإلمرباطور  
رجل دمث األخالق، وديعا ودودا تراخت عنان احلكومة يف يده، وكانـت النتيجـة أن حـل    

اطور أن يقتل نفسـه  واضطر اإلمرب. يف البالد وانتهى األمر باستدعاء املانشو ىضفواالضطراب وال
  .حىت يتجنب  السقوط يف أيدي أعدائه وكذلك فعلت حاشيته

التشريع الذي ينظر إىل الرعايا على أم قاصرين وبالتايل فالتشريع مصـدره مـن    إن نظام
  .أعلى إىل أسفل ،ولذا طمس إحساس الفرد حبريته

  :مبدأ التشريع يف النقاط التالية صوميكن تلخي

دره من أعلى، وينظر إىل الرعايا على أم قصر ولـذلك صـودرت   مبدأ التشريع مص-1
 .حريتهم

سطحية العالقات األسرية حبيث تتحول العالقة بني أفراد األسرة إىل عالقة عبودية ألن -2
  .كل فرد بإمكانه بيع نفسه وأبناءه، وأما الزواج فالزوجة األوىل فقط تتمتع باحلرية

تولد لديهم إحساس بالكرامة فهم خيضـعون للتأديـب   العقوبات بدنية ألن الصينيني ي-3
والتربية أكثر من خضوعهم للعقوبة، وهم خيافون من ارتكاب الفعل خلوفهم من العقوبة ولـيس  
الشعور باإلمث، ولذا فجميع اجلرائم مهما كانت نوعيتها أسرية أو يف حق الدولة يعاقـب عليهـا   

خيه األكرب كان جزاؤه مئة ضربة بالعصا إدا كان بطريقة خارجية ،فإذا اشتكى األخ الصغري من أ
  .معه حق وإال شنق وإذا رفع االبن يده على والده كان جزاؤه متزيق جسده مبشكاة حمماة بالنار

العالقات الزوجية تقدر تقديرا عاليا أما بقية املوظفني فتطبق عليهم نفس العقوبات حـىت  
أي تأثري هلذه املعاملة، وإذا أحس أي شـخص   ولو كانوا أصحاب مناصب رفيعة ألم ال يبدون
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منهم باملهانة قتل نفسه بدال من قتل خصمه، ألنه يف احلالتني سيموت، وألنه ال ملجأ ملن قتل من 
  .غري قصد،إذ تتجاهل كل حرية ذاتية وكل حضور أخالقي عند الفعل

وق امللكية ألن امللك أما ما يتعلق بالعالقات القانونية يف الصني فهناك تغريات كثرية يف حق
وكدا البلدان اليت غزاها فأصبحت من ممتلكاته غـري   16تسلط على أرض الصني" تشي هونج ين" 

أن بقية الرعية ليس هلم حق التملك ،ومبا أن الشعور السائد هو اإلذالل واملهانة فقـد حتـول إىل   
اخلـداع والغـش   ة مثل خالقيالآلالشعور بالضعة واالحنطاط وهذا ما أدى إىل ظهور التصرفات  

منهم وما يؤكد ذلك هو انتشار ديانـة   والنصب واالحتيال، ولذا جيب على األوروبيني االحتراس
اليت تنظر إىل العدم اخلالص على أنه وجود إىل أعلى وتنظر إىل احتضار الفردية على أنه "  FO" فو

  .أعلى ألوان الكمال

قارنة بني الدين املسيحي والدين الصيين إذ لتوضيح الدين عند الصينيني أكثر يعقد هيغل م
يرى أن الديانة الصينية ال ترقى إىل مستوى اإلميان احلقيقي إال حينما يكون وجود األفراد يف ذام 
ولذام مستقلني عن أي سلطة خارجية لكن الصينيني يفتقرون إىل هذه االستقاللية حىت يف جمال 

رض وهو املشرع يف السماء ويعتقد الصينيون أن اإلمرباطور الدين، فاإلمرباطور هو املشرع يف األ
  .حارسة يف كل مقاطعاته اليت ختضع ألوامره وإذا خالفته عزهلاروح 

ويرى هيغل أن الصينيني يؤمنون بعدد ال حصر له من اخلرافات حىت أم ال يقدمون على 
كينغ الذي مسي بكتاب األقدار .ي(Y.King) استشاروا العرافني ويتجلى يف كتام  إذاال إأي أمر 

  .17الذايتاستقالهلم وهذا نظرا لعدم 

 )هم املاندرين(املوظفني وذلك أن كبار لقي العلم تشجيعا كبريا من طرف الناس والدولة 
يف كما أنـه   يف تقاريرهم ورسائلهم جيب أن تكون  لديهم هناك مطابقة بني الشكل واملضمون 

                                                
16 Hegel : leçon sue l’histoire  de la philosophie p p79-80. 
17 ibid , p p 82-84. 
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عاقب بقسوة من طرف اإلمرباطور لكن هذا العلم ليس بـالعلم  جمال الطباعة من يكتب أخطاءا ي
احلقيقي ألنه يفتقد إىل األساس احلر للذاتية واجلانب الفكري احلر فالعلم يف اية املطاف من الدولة 

عجاب الكثري من املفكرين أمثـال  إلغة مكتوبة وأخرى منطوقة نالت  وإىل الدولة وكان للصينيني
يشمل إال وقائع حمددة دون احلكـم عليهـا أو    فهو ال بالنسبة لعلم التاريخ  أما  Leibnizليبنيتز 

أما الفلسفة فإننا نعرفها من خـالل  .وهكذا بالنسبة لعلم التشريع ولعلم األخالق. االستنتاج منها
يف املواضيع الـيت  " فيثاغورس " كتاب األقدار وهي تشبه فلسفة  (Y.Kikg)" كينغ . ي" كتاب 

ويعتـرب العلـم     " " Tao" التاو " بداية والنهاية والوحدة والثنائية تقومان على مبدأ تناولتها كال
يف  Laotseوقد نار كونفوشيوس الوسي . التاو"  Tao" األقصى هو التعرف على مجيع أشكال 

الصني لكونفوشيوس بعدة مؤلفات  تدينإىل العزلة، و عرفت مبيلهاالقرن السادس ق م وهناك فرقة 
  .وكثريا من كتب األخالق اليت تشكل أساس العادات والسلوك عند الصينيني Lingoب مثل كتا

، رغم أن للصينيني السبق يف فلك، طب  –فيزياء  –الرياضيات  –أما بالنسبة لبقية العلوم 
الكثري من العلوم، إال أم مل يتقدموا خطوة واحدة يف سبيل استغالل هذه املكتشفات فهم  معرفة 
من اكتشف حجر املغناطيس وأول من اخترع فن الطباعة لكنهم مل يعرفوا  شـيئا عـن    مثال أول

حروفها ولقد زعموا أم اخترعوا البارود قبل األوروبيني غرب أن اليسوعيني كانوا أول من علمهم 
  .صنع املدافع

كما عرفوا علم الفلك وأفضل شاهد على وضع علم الفلك عند الصينيني هو واقعـه أن  
العصور  ومنذمند مئات عديدة من السينني "الصيين  "التقوميحيث كانوا يعملون بألوروبيني ابعض 

ذكرت بيانـات   حيث التقومي بدراسة طريقة األوىل عندما كان علماء الفلك الصينيون يقومون 
إعدام املؤلفني كما درس الصينيون الطب  نتج عنهوخسوف القمر مما س خاطئة عن كسوف الشم

  إخل...حية التجريب فقط كما أم عرفوا الفنون كالرسملكن من نا
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 جتاوزت ذكاء وفهم الذين عجزوا عن منافسةكانت الشخصية الصينية تتميز بعدة مهارات 
  .الفنيةاألوروبيني الصينيني يف املهارات الصناعية 

السمة الـيت  غري أن هيغل يرى بأنه  تلك هي شخصية الشعب الصيين يف جوانبها املختلفة
عن األخالقيـات احلـرة، الذاتيـة منـها أو     و. يتميز ا أنه كان بعيدا عن كل ما بتعلق بالروح

اجلديرة بتحقيق احلرية والشعور املوضوعية وعن الوجدان وعن اجلانب الباطين للدين والعلم والفن 
  .العميق ا

بيـة،  الشـعوب األورو بحتقار حيث قـارم  اواهلنود نظرة  ل للصينينيغكانت نظرة هي
الزدرائهم ووضعهم يف املرتبة الدنيا بالنسبة هلم إذ يعتربهم كائنا بدون إحساس بالكرامة إىل درجة 

  .أم ينظرون إىل العقوبة على اا جمرد تأديب وتربية

  :شبه القارة اهلندية -ثانيا

 غريب ،لذلك لطاملا اعتربت بلـد فسيفسائي ظلت اهلند ساكنة حمافظة جيمع طبقاا تناغم 
الشوق واحلنني ووصفت ببالد العجائب وتعايش املتناقضات، إا عامل سحري جـذاب بالنسـبة   

: جمتمعها، أدىن طبقة فيه هم إا بلد اخلبال والعاطفة بالرغم من التمايز الطبقي الذي مييز. للكثريين
  .... هذه الطبقة املغلوبة على أمرها املكابدة ملرارة العيش وآالم احلياة ) يخالس(

الذي تكتسي لوحاته مسحة مجاليـة   18)ليسوكور( ينطلق هيغل من لوحة للرسام األملاين 
اا يف قسماا العامة مع املـرأة  تش -وهي يف حالة املوت  -العذراء جذابة ،وهو الذي جعل من 

السماء كـان لزامـا علـى     مناهلندية، وألن العذراء يف موا يرتفع روحها إىل الدرجات العليا 
وتنتقل إىل بالد الفرس، علها جتد هناك من يأخذ بيدها ويطورهـا ألن  ختلق يف اهلند أن ) روحال(

النظرة اهلندية إىل األشياء هي وحدة وجود عامة وهي كذلك قوة اخليال اليت تطغى على العقـل  
                                                

أملانيا  درس يف نورمربغ، أهتم باللوحات الدينية زار فلسطني وروها، وعاد إىل 1495/1562رسام أملاين  :لسوكوري - 18
 ).احلج إىل األراضي املقدسة: (باإلضافة إىل لوحته) ذراء والطفلالع(فقام برسم أشهر لوحاته 
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مـن   ، ولكـن )الكلي(والتفكري املنطقي، ومها يف حالتهما األولية اخلام ميكن أن يتحوال إىل دائرة 
اجلانب الثاين ال ميكن قياس العقل ألن قوته مل يتم حتريرها بواسطة القوة احلرة للروح إىل شـكل  

ميتد إىل مـا ميكـن   الذي  مجيل، حبيث يكون هلما طبيعة مثالية يف الروح، وأا املوضوع احلسي 
د  قياسه،وما هو غري حمدود وبذلك يصبح اإلهلي غريب وشاذ ومضحك، وتصبح األحـالم جمـر  

جمرد أشباح حتوم هنـا   -لذلك  -حكايات خرافية، وألعاب حتركها قوة التخيل ،فتصبح الروح 
وهناك تبعا لتعدد األرباب واآلهلة، ومن مث فاتمع اهلندي الذي يقدس الشمس والقمر  والنجوم، 

كل شيء بالنسبة للـروح  ... ويقدس الزهور... ، واحليوانات من زواحفسندال -وري الكنغ 
، يستحيل تكون تصور عقلي عن األشياء اخلرافة واخلزعبالت واألساطري منإله، ويف هذه الدوامة 

نظرا ألنه لذاته متغري وغري ثابت فإنه بواسطة هذا الشكل املنحط ـ   -ويف هذا السياق فإن اإلهلي 
  .19يصبح مشوها متاما وملونا أو دنسا ولغوا باطال -الذي يتخذه 

تؤدي إىل  اإلحنطاط اإلهلي، ما دامـت   هيملية التأليه لكل ما هو متناوذه الطريقة فإن ع
وهو ما حيصر اإلهلي يف صورة ذات جود ... على الببغاء والبقرة والقرد واألفعى، بقفكرة اإلله تنط

مادي هنا نالحظ أن هيغل حياول أن يسقط مسيحيته على اتمع اهلندي، ولذلك فهـو يصـدر   
 عـن ندي وينعته بالعابث واملنحط واحلقري،مث يعطينا وجهة النظر اهلنديـة  حكمه على اإلنسان اهل

الكون واهللا واألشياء، حيث أا ختلو  متاما من املعقولية، إرتباط العلة باملعلول ،كما خيلوا إنساا 
من الشعور بالوجود احلر من أجل الذات، وبالتايل من الشخصية ،فهو داخل يف استعباد واستبداد 

أن الشعب اهلندي مل يقم بأية فتوحات خارجية لكنه هو نفسـه  : للبعض، مث يضيف هيغل بعضه
  .20كان ميدانا للغزو اخلارجي باستمرار

                                                
 .100حماضرات يف فلسفة التاريخ، ص :هيغل - 19
 .101، ص املصدر نفسه- 20
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املنـاطق   مـن   مل ينكر هيغل الرغبة يف الغزو واليت راودت جل األوروبيني باعتبار اهلنـد 
غبة بالظفر مبنفذ إىل كنـوز  املرغوب فيها، فكل أفراد األمم ومنذ أقدم العصور كانت حتدوها الر

بالد العجائب، تلك الكنوز اليت هي من أغلى ما أجنبت األرض مـن أملـاس   : هذه البالد اليت هي
  21...وعطور ورحيق الورود وأفيال وأسود،لؤلؤ و

نتقال اة بل تعداها إىل كنوز احلكمة أيضا كما يعترف بأن ييكتف بالكنوز الطبيعمل  هيغل 
نا الغريب لعب دورا أساسيا يف التاريخ العاملي، مث يشري إىل اقتسام هذه الرقعة بني هلذه الكنوز إىل األ
صول إىل اهلنـد بـرا، كمـا اسـتطاع     ، حيث جنح اإلسكندر األكرب يف الوأمم الشرق والغرب

األوروبيون يف العصور احلديثة أن يدخلوا بالد العجائب من اخللف مستخدمني البحر الذي يعتربه 
تواصل بني الشعوب، ويعترب جميء اإلجنليز واهلولنديني والغربيني عامة، إىل بالد اهلنـد  هيغل أداة 

حتمية من أجل حتضري هذه املناطق اليت يرى أا قد أحرزت تقدما جوهريا، بعد الغزو، غري أنـه  
وهي مل متس عمـق اتمـع   " حرية النفس " ينتقد طريقة التقدم تلك ألا كانت جوفاء بإمهاهلا 

،حيث الطبقة  املقفلة تعين أن كل طائفة ال ميكن ألعضائها ) مقفلة(الذي بقي منقسما إىل طبقات 
،وحىت الزواج ال ميكنهم يف غري طائفتـهم   مهما فعلواإىل طبقة أخرى ) صعودا أو نزوال(االنتقال 

ية عقابـا  ،وإن حدث وفعلوا أصبحوا من املنبوذين وحرموا من االنضمام جمددا إىل طائفتهم األصل
  .هلم

تقسيم طبيعي يتم  االجتماعيةللطوائف الدينية والطبقات اهلندي  وعلى ذلك فإن التقسيم 
  :باملولد والتنشئة وهو أربعة طوائف رئيسية

  .وهم الكهنة واملعلمني وأصحاب اإلمتيازات الكربى: الربامها -1
  .لسياسيوهم احملاربون ،هلم سلطان على امليدان الفكري وا :الكشاتريا -2
  .وهم الرعاة :الفيزيا -3
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وهم املنبوذون يف خمتلف الطوائـف،  ) الباريا(متثل أدىن طبقة وال تقل عنها  :راالشوذ -4
كيف أن هذا البلد مل يبلغ درجة مناقشة احلرية واألخـالق  يوضع مجتمع للوهذا التقسيم األبدي 

  .الباطينية يف اتمع
خرجـت    El Brahma: إن طائفة الربامها: " قولولنشأة هذه الطوائف خلفية أسطورية ت

،والطائفة اخلادمة  من )خاصرته رعاة فمنالوخرجت طبقة املقاتلني من ذراعيه، أما ) اإلله(من فم 
  .اخل...22"قدميه

يسخر هيغل من تاريخ الشرق سخريته من هذه األسطورة فيعتربها من اختالف فئة رجال 
أن تكون ح لطبقات وهو األمر الذي يرجباقي رض السيادة على وذلك بغ) الربامهة(الدين يف اهلند 

  .أسطورة النشأة هذه حمض خرافة كربى
على هيغل ،هو السخرية من ثقافة اآلخر يف حني أنه ال يفعل ذلـك مـع    سجلهلكن ما ن

يرمز للفالسفة الذين من شام إدارة  :الرأسأرسطو الذي شبه الدولة باجلسم البشري واعترب أن 
  الدولة شؤون

  .متثل اجلند: السواعد أو العضالت -
 .23فيقابلهم بقية أجزاء اجلسم: العبيد والعمال  -

إن هيغل يعيب على تقسيم الكهنة الربامهة تفضيل أنفسهم على بقيـة الطبقات،علمـا أن   
يفضل يف كل شيء، فحىت يف الطريق جيب على أفراد الطبقات األدىن أن تفسخ أمـام  ) الربمهي(

ال وميكنه أن يطرح أي فرد جانبا من الطبقات الدنيا ال يفسح له الطريق أن هيغـل يف  الربمهي ا
أنه ال ميكن ألمة أن تكون مجيعهـا كهنـة بـدون زراع وال جنـود وال     : هذه النقطة يالحظ

لكنها تتفاعـل   -احلال يف اهلند  هو حرفيني،كما ال ميكن للطبقات أن تتواجد من اخلارج، كما 
مع بعضها داخل اتمع، ويقع تقسيم العمل حسب قدرات كل فرد كمـا هـو   ) أي الطبقات(

                                                
 .108، ص املصدر السابق :هيغل - 22

23- Hegel : Leçons sur l’histoire de la philosophie, P P 101-103. 



الصین : الشرق األقصى                                                :الفصل السابع 
 والھند

 271

جاري العمل يف أوروبا، أما عند اآلخر الشرقي فإن هذه التمييزات تعزي إىل الطبيعـة ، وتلـك   
نتيجة ضرورية ملفهوم الفكرة اليت جيسدها الشرق بصفة عامة ،ألنه إذا كانت الذات، ينبغـي أن  

ر مهمتها وعملها فإنه يف الشرق على العكس من ذلك ال يعترف بعـد  تكون حقا مؤهلة ألختيا
 اإلعتراف بالذاتية الداخلية على أا أمر مستقل، وإذا كانت التمييزات حتدد طريقها للظهور، فإن 

  .ا يصاحبه اإلعتقاد بأن الفرد ال خيتارها لنفسه وبنفسه
تايل ينفي عنه إرادة اإلختيار، فإنـه  مبا أن هيغل ينفي أن تكون لإلنسان الشرقي حرية وبال

يقول بأن مصدر إختيار اإلنسان اهلندي هو الطبيعة وليس العقل، الطبيعة هي اليت تفـرض علـى   
  .الشرقي توجها معينا

األخرية يف هذا اجلانـب ألن  حا إنطالقا من هذه الرؤية يفرق هيغل بني اهلند والصني ماد
الطبقي، كما تستند درجات الرقي عنـده علـى القـوانني    اتمع الصيين يقوم على عدم التمايز 

والقرارات األخالقية اليت يصدرها اإلمرباطور، وبالتايل فهي تعتمد على إرادة بشرية حبيث تراعـي  
اء يف نظرية أفالطون من أن التمييزات جالكفاية واإلستحقاق، وهذا ما يتوافق حسب هيغل مع ما 

تم وفق رغبة اهليئة احلاكمة وبالتايل فإن يف العملية قوة روحيـة  يف الوظائف واألعمال ت قأو الفرو
على فترة العصور الوسطى األوربية، حيث األفراد مرتبطون خالقية، مما جعله يعتقد أنه ينسحب أ

باحلرية يف  اجلميع  بطبقة معينة، لكن هناك فارق خيص الشيء األعلى بالنسبة للمجتمع، حيث متتع
  .24الروحية االنتقال إىل الطبقة

يقصد ا رجال الدين املسيحيني حيث كان والدا هيغل  يتمنيان أن  :الطبقة الروحية -أ
، وهنـا  لجميـع لباعتبار أن هذه الفرصة متاحة  -راعيا رسوليا يف الكنيسة ولدمها هيغل  يصبح

ة الربمهيـة  هيغل انتقل من موقف أفالطون إىل املسيحية مقارنا أيامها بالكهنة يف الديان نأ: نالحظ
املغلقة على نفسها واليت ال تسمح على اإلطالق لفرد ينتمي للطبقات الدنيا،أن ينتسب إليها حـىت  

                                                
 .109، ص در السابق املص- 24



الصین : الشرق األقصى                                                :الفصل السابع 
 والھند

 272

 الدين املسيحي يتخذ موقف واحدا لكل الناس على الرغم من أن العـرف    أنيصل يف النهاية إىل 
بح ابن النجار جنـارا  حيث يص -يقتضي أن تنتقل احلرف أو الصنائع اليدوية من األباء إىل أبنائهم 

راد وتشـكل ضـغطا علـى    تقيد األف االجتماعيةمعىن ذلك أن الظروف ... وأبن الفالح فالحا،
كـل النـاس    الدين علىفى ، ويضاجلميعلكن العنصر الديين يقف موقفا واحدا من ...توجهام،
  .قيمة مطلقة

احة دين اإلسالم و هيغل  يقصد الدين املسيحي الغريب دون أدىن إشارة إىل مس: نالحظ أن
قيامة على مبدأ املساواة، وهو ينتشر يف أغلب مناطق اهلند، بل خيضع له أكثر من نصف اتمـع  
اهلندي، غري أن هيغل مل يتطرق له على اإلطالق ومل يربطه بشبه القارة اهلندية، وهذا تقصـري ال  

 ركز بدال من الغالبية الـيت وي... بدراسة هذا اتمع، قامطرف فيلسوف كهيغل، الذي  من ةحمال
الـوحي كمـا    مهية رغم أن مصدرها أسطوري وليساتدين باإلسالم على اجلزء الذي يعتنق الرب

ويتجاهل املبادئ السمحة لإلسالم مبعىن أنه يركز على العيوب رغـم   -يذهب إىل ذلك هو نفسه 
  .قلتها ويهمل املناقب رغم كثرا

 -كما يدعي هيغل-فيه الكل بضوء الشمس يستمتع ذي إذا كان الدين هو اال األعلى ال
فإن املساواة أمام القانون يف احلقوق الشخصية وامللكية مكفولة لكل الطبقات ،لكن هيغل يستثين 

) الروح(رغم ذلك بالد اهلند من هذه القاعدة على اعتبار أا تفتقد احلرية ،كما أنه يذهب إىل أن 
اخل وهذه مغالطة أخرى ...يراه هيغل انعدام األخالق والعدالة، ال يتموضع فيها وهو السبب الذي

  .قصد من خالهلا هيغل احلط من قيمة الرجل اهلندي
  :اإلنسان اهلندي فيقرر أنض املغالطات دف اإلنقاص دائما من شأن يضيف هيغل معددا بع

اجلمود والتحجر يسيطران على اهلندي، لـذلك فـاألخالق والكرامـة    -  
  .25"الشجاعة فضيلة : " فإذا كنا حنن األوروبيني نقول.هولة لديهمالبشرية جم
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مكفولة لكـل   ".شارية تالشجاعة هي فضيلة طبقة الك: " فإن اهلنود يقولون على العكس
الطبقات لكن رغم ذلك فإن هيغل يستثين بالد اهلند من هذه القاعدة على اعتبار أا تفتقد للحرية 

يتموضع فيها، وهو السبب الذي يرى هيغـل أنـه وراء انعـدام    ، كما يذهب إىل أن الروح ال 
وهذه جمرد مغالطة قصد من ورائها هيغل احلط من قيمة اإلنسان اهلندي ..... األخالق والعدالة ،

 تقول باجلمود والتحجر وانعدام الشعور بالكرامة حيث يقول إذا كنا حنن األوروبينيالذي وصفه 
  .26"الشجاعة هي فضيلة طبقة الكشاترية: " فإن اهلنود يقولون على العكس منا " الشجاعة فضيلة 

كذلك الواجب البشري وشعوره ال وجود هلما عند اهلنود مث يضيف واصـفا الشخصـية   
وتلعب األهواء الشريرة دورها كامال، ويم الروح يف عامل :"وأحط الصفات فيقول  أاهلندية بأسو
  . 27حالة هلا هي حالة الفناء واالنعدام ى،وأعلاألحالم

برامهـا  : إن هنـاك ثالثـة آهلـة هـم    :"مث يتطرق إىل أنواع الدين وأنواع اآلهلة فيقول
املذكر،وفشنو أو كريشنا الذي يتجسد يف أشكال كثرية ال اية هلا،وشيفا وهم يشكلون ثالوثـا  

اخل مـن  ... اإلضافة إىل الشمس واهلـواء، يأيت اآلخرون ب مرتبطا لكن برامها يبقى هو األعلى مث
ا الوحدة اجلوهريـة  مهمظاهر الطبيعة حيث تؤدي هلم الصلوات كما تقدم هلم القرايني، ويعترب برا

لإلنسان اهلندي، ومبا أن طبقة الربامها مغلقـة علـى    مرتبةللكل، ولكن نظرا ألن برامها هو أعلى 
وع لطبقة الربامها وطاعتهم إىل ما ال اية ويكتسب نفسها فإن الطبقات الدنيا حمكوم عليها باخلض

ومن مث فإن بقية الطبقات إذا أرادت اإلتصـال   بفضل مولدهمهي صفة االتصال مبا هو إال هي االرب
  "اليوقا " م مبمارسة ومبا هو إال هي عليها أن تق

تصوفة مـن  كما تطلق على امل" االحتاد " كلمة سنسكريتية ومعناها "  yoga" " اليوقا " و
اهلندوكيني وهي عبارة عن حركات رياضية يقوم ا املتصوف دف الترفع فوق العامل احلسـي  

تباع هذا املذهب إىل التدريب لتسهيل االحتاد بالنفس الكلية عـن  أليتحد مع روح الكون، ويلجأ 
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رواح حسب طريق نوع من الرياضة كما تقوم على مبدأ تقدمي القرابني ويؤمن أصحاا بتناسخ األ
فإن حياة اإلنسان تتخللها أفعال سيئة هلذا وجب اخلضوع لوالدات متتالية تكـون  "مبدأ  الكرامة 

يف صور خمتلفة ،إنسانية كانت أو حيوانية ويرى أتباع هذا املبدأ على أن أصحاب األفعال احلسنة 
إلجنليز، أن أحد مـن  مع اإلله وقد نقل هيغل عن أحد ا 28قد تعجل له أعماله تلك باالحتاد النهائي

جيلـس أو   بدون أنسنة واقفا على قدميه  12الطبقات الدنيا أراد االلتحاق بالربامها غري أنه بقي 
يرقد على اإلطالق، أما املرحلة الثانية فقد تطلبت منه أن يضع يديه متشابكتني على رأسه اثـنيت  

املرحلة الثالثة فهي ال تتم بطريقة  عشر سنة متتالية ،ولقد كادت أظافره أن تنمو يف داخل يديه أما
من هذه االمتحانـات يبلـغ يف   ا واحدة،فهناك التأرجح على النار ،مث الدفن حيا وواقفا، وإذا جن

  .النهاية درجة القوة الباطينية للربمهي
مهي دليل علـى  اهذه املخاطر اليت يتحملها الراغب يف بلوغ القوة الباطينية للرب: نالحظ أن
ف يف حق الطبقات األدىن، وهذا ما جعل الكثري من الطبقات يف اتمع اهلنـدي  أن هناك إجحا

جتاهل  فقد تعتنق الديانة اإلسالمية كما تشري إىل ذلك الكثري من املصادر إال فيلسوفنا الكبري هيغل 
 متاما هذه احلقيقة مث يتعرض للحديث عن الطاعة العمياء اليت يوليها اهلنود من درجة دنيـا اجتـاه  
الربامها، وذلك بالرغم من هزاهلم وجوعهم، فمن الواضح أم ال يتـرددون يف تقـدمي أنفسـهم    

أن يعرض نفسه للهالك من أجل إحترام ذوي  يف قرابني للفئة األعلى فالواحد من هؤالء ال يتواىنك
ـ حرعادة إ: هيوتكلم عنها هيغل أال  مسألة املرتبات العليا، وهناك ب اق الزوجات ألنفسهن ،عق

وفات أزواجهن حيث لو أن امرأة واحدة خرجت عن هذه العادة املتوازنة لنبذها اتمع وطردها 
يف اتمع اهلندي قبل اإلحتالل الربيطاين وقبـل أن   تهذه العادة سادألن  .بعيدا لتعيش يف عزلة
ة املخلصـة  الزوج بأنوتقضي ) سويت(العادة تسمى باللغة السنسكريتية  هييعتنق اهلنود اإلسالم و

ال تتواىن عن اإللقاء بنفسها يف أجيج النار امللتهبة ،تأكيدا منها  على  أألسرا واحملبة لزوجها جيب 
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وقد ظلت هذه العادة قائمة حىت وقـت االحـتالل    الذي كان يربطها بزوجهااحلب واإلخالص 
تحرن بعد وفـاة  نساء  تنالناء كبري وحتكى القصص أن عحيث وضع اإلجنليز هلا حدا وذلك بعد 

هذا النهر املقدس الـذي  ) الكنغ( ر الغرق يفباالحتراق فبأزواجهن  بطرق خمتلفة، فإذا مل يكن 
  .29يعد املوت فيه عبور حنو الفردوس ـ حسب االعتقاد اهلندي

إن هيغل يقلل من شأن التدين بالنسبة لإلنسان اهلندي من منظور إفتقاده لألخالق واحلرية 
شرطا للدين واألخالق واعتبار عالقتهما بالسلوك البشري يتطلبان وجود حرية ،ألن هيغل يصنع 

  .اإلرادة وهو ما يفتقدة اهلندي ،لذلك ففيه يتجسد أكثر ألوان اإلستبداد والفساد واإلحنطاط

هـي  " 30على حد تعـبريه  ملن تبقى آسيا يف هذه املسألة يضيف بالد فارس وتركيا وآسيا 
السليم لألشياء ويسـتهجر    التنظيم على  معتادغري  يئ أي أنهعناه السمب مسرح لإلستبداد والطغيان

  .31"الدين والوعي األخالق عند األفراد 
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أن هيغل خيلط بني ممارسات فئة الربامها ويتعمد إسقاطها على اإلنسان األسياوي : نالحظ
فـإن  .و مسـيحية أو إسالمية و بوذية أمهما كانت ديانته سواء أكانت هندوسية ا –بصفة عامة 

  .ميعأحكامه على اجلهيغل يدرس فئة حمدودة يف اتمع اهلندي مث يعمم 

يف هذه اتمعات وتقريبا وحىت اليوم عن هذا النـوع   وليس غريبا أن تسمع : مث يضيف 
  32"أال ما أتعس حظ املرأة : " من اخلطاب الذي يتردد يف هذه اتمعات

  .واب كأم آهلة سقطت من السماءإن األوالد يقفون متكئني على األب

أما البنت فإن أحدا ال يسر مبولدها، وال تدخر األسرة من ورائها شيئا وال يبكيها أحد إذا 
الشرقي هو جمتمع الذكور ال اإلناث، وال يزال حيمل هذه السمة حىت اآلن  فاتمعفارقت احلياة، 

التقليدية دور كبري يف هذه التوجهـات  رغم حضارة القرن الواحد والعشرين وللعادات واألعراف 
فالصينيون يتمنون أن يكون هلم أبناء ذكور لكي يشرفوهم يف اجلنازات وحيترمون ذكراهم بعـد  

  ".ينون هلم قبورهماملوت ويز

ن إاحلكومات الصينية لقانون مينع األسر من جناوز طفلني ف سنالغريب أنه حىت اليوم،رغم 
  .أنثىهاض كلما كان املولود إىل اإلج ونئلجالصينيني يبعض 

 ةكثـر ليف اهلند ألغيت الطريقة العلمية اليت يفضلها مبكن معرفة جنس اجلنني بعد فتـرة  و
اإلجهاض كلما عرفت األم أن اجلنني أنثى لذلك فقد أصدرت احلكومة اهلندية قرار مينع استخدام 

  .(l’écographie  الصوتية التصوير جبهاز املوجات فوق

الذين يعيشون على الصـدقات   املتسولنيبالرهبان الكاثوليك ويشبههم  :نرجال الدي-ج
اليت يقدمها هلم اآلخرون، و جيعلون هدفهم يف احلياة هو الوصول إىل درجة قصوى من التجرد من 
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اليت منها يتم االنتقال إىل الفناء اجلسدي يف أقـرب   النقطةملذات احلياة الدنيا وبالتايل استشراف 
  .وقت ممكن 

يالحظ هيغل أن هذا السمو الذي ال يبلغه الكاثوليكي  أوغري الربامهي إال بشق األنفـس  
الربامهي باملولد بالوراثة ،ومن مث وجب على الرجل اهلندي الـذي ينتمـي إىل الطبقـات     يتلقاه

  ".أنت اهللا:" األخرى أن حيترم الربامهي وأن يبجله كإله ،وأن خير  له راكعا وهو يقول

مهي هو اإلله احلاضر غري أن روحانيته مل تنعكس داخليا وتنحصر وظيفة الربامهي الربا: إذن
( بقية الطبقات وخاصـة   فهم وحدهم الذين حيق هلم قراءا ،أما"   le vedas" يف قراءة الفيدا 

" الفيـدا  " الكتاب املقدس ومن ضبط يسمع للربامهي وهو يقـرأ   فال يسمح هلم بقراءة) الشوذار
يعاقب الصينيون بالضـرب علـى   مثلما ته شديدة حيث يصب الزيت املغلي يف أذنيه تكون عقوب

  .33"الفلقة " األرجل 

يغل يركز عليها كثريا هوهذا النوع من العقاب حقيقة واقعة يف اتمعات الشرقية غري أن 
مهي باللباس كأن يتميز الربا والتقاليدوهو يتعرض للكثري من العادات التافهة ذات الصلة باملعتقدات 

األبيض وأن ميسك بيده عصا ويضع يف أذنه قرطا ذهبيا ،وأنه إذا إلتقى برجل من طائفة دنيا يعود 
فوق حبـل   وأدراجه لكي  ال يقترب منه فكأن مالقاته لطائفة أدىن جناسة كما حيرم عليه أن خيط

  .س  أو تتثاءبينظر إىل زوجته وهي تأكل أو تعط نعجل أو أ بهمربوط 

ـ مث يضي  امف هيغل إىل ما سبق بعض التوجيهات أي جيب على الربامهيني مراعاا عند القي
و فوق أرض حمروثة أو أبتلبية الغرائز، وال جيب عليهم ممارسة ذلك يف الطريق العام ،أو فوق رماد 

فوق جبل أو عش منل أبيض أو فوق خشب خمصص للوقود أو على ضفة ر أو فوق قرب إن ماشيا 
إخل كما ال جيب عليهم أن ينظروا إىل الشمس أو إىل املاء أو إىل احليوانـات ،فـإذا   ...أو واقفا،

                                                
وهي نوع  من العقوبة كانت متارس يف اجلزائر ، يف الكتاتيب القرآنية كما مورس أثناء ثورة التحرير املباركة كنوع من -   33
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الشمال أما إذا  صوبا أثناء الليل جيب أن يتوجهوا حنو اجلنوب أما أثناء النهار فيتوجهون ت كان
  . 34إخل... ناحية شاؤواأية كانوا يف الظل فلهم أن يلتفتوا إىل 
ركز عليها هيغل من أجل احلظ من شخصية اهلندي ويف هذا إىل آخره من التفاهات اليت ي

:" ة اإلنسانية يف اتمع اهلندي حيث يقولعالسياق ينفي وجود األخالق واآلداب والصدق والرت
ان األساسيتان تاخلاصي اأن اخلداع واملكر مه"وجييب ". ما هي الصفات اليت يتميز اهلندي عن غريه 

غتيال هي بالنسبة للشخص اهلندي أمور عادية مألوفة والسلب واال للرجل اهلندي  فالغش والسرقة
،تكمن يف عاداته ،فهو حيمي رأسه يف مذلة ومهانة أمام املنتصر وأمام السيد ،وهو متوحش وقاس 
متاما ال يبايل بشيء إزاء املغلوب وإزاء من هو أدىن منة ، وصفة اإلنسانية عند الرجـل اهلنـدي   

احليوان ال سيما البقر والقردة والثعابني ويهمل املرض والعجزة بسـبب   تتخلص يف احملافظة على
وهذا بالنسـبة احليـوان  ولكنـهم ال     رغم أمال يدوسون النمل الشيخوخة من الطبقات الدنيا

  ).أي الشيوخ واملرضى(  35"يكترثون متاما باألرواح البشرية 
جنليزي فإن اهلنود ال يعرفـون  وحسب التقارير اليت اعتمد عليها هيغل وهي للمستعمر اإل

شيئا سوى األكل والنوم، فهم طماعون وخمادعون وشهوانيون مث تتطرق  هذه التقارير إىل  ناحية  
إنين مل أجد : " أخرى وهي  اخللية األساسية يف اتمع اهلندي أال وهي األسرة حيث يقول أحدهم

  .36"، واألبناء يسيئون معاملة أمهام بينهم رجال شريفا فاألطفال عندهم ال حيترمون آباءهم 
  :نقد وتقييم -ج

علـى   السيئة النصان السابقان يبينان أن الفيلسوف األملاين الكبري هيغل يسقط األوصاف
 يفـرق بـني   مل أنه يف اتمع اهلندي نفسه مثاإلنسان الشرقي بصفة عامة واهلندي بصفة خاصة، 

، حيث يضعهم يف سلة واحدة غري اإلسالم منهم دينتنق تع أو الذياهلندوكي أو اهلندي الربامهي 
خاصة تلك اليت تعتنق الديانة اإلسالمية اليت تقـوم   ملكل فئة منهاملختلفة  مكترت بالتعاليم الدينية

منفـرا   حترام ونبذ الغش، حيث  قال الرسول صلى اهللا عليه وسلمالعالقات األسرية فيها على اإل
وما يقال عن الغش ينسحب عن السرقة والسلب واخلـداع الـيت     37"من غشنا فليس منا:"  منه

                                                
 .115حماضرات يف فلسفة التاريخ، ص  :هيغل - 34
 .124، ص نفسهاملرجع  - 35
 .125فسه، ص املرجع ن - 36
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 38"ولكم يف القصاص حياة يا أوىل األلبـاب "كما تقول اآلية  - ا ردعيةوضع هلا اإلسالم حدود 
فكل املنكرات اليت ركز عليها هيغل حتارا الديانة اإلسالمية ديانة الفطرة كما تشمئز منها النفس 

غم الدين ورغم األخالق والعادات اليت تنبذ تلك الصفات فإن ذلـك ال  مث أنه ر .البشرية السوية
 مسـبباا يف  فتزيد أو تنقص حسب طبيعـة  مثل تلك اآلفات يف خمتلف اتمعاتأن تنتشر  مينع

اتمع إال أن املعروف لدى اإلنسان الشرقي املتدين أنه ينبذ مثل هذه األعمـال ويسـجنها وإذا   
فإن هذا البعض يصبح شاذا عن القاعدة اإلجتماعية والشاذ كما هو  كانت موجودة لدى البعض
  .معروف حيفظ وال يقاس عليه

أما تركيزه على عدم احترام أفراد األسرة لبعضهم البعض وخاصة األبناء آلبائهم وأمهام 
اث فهو تنبذ اإلن  يرى أا فهذا جتين آخر على األسرة الشرقية مثل ما فعل مع األسرة الصينية اليت

تقدميها األطفال الذكور كقرايني وإحراق الزوجة نفسـها    ظلم هذا يف ايقول عن األسرة اهلندية 
تقليد قائم يف األسرة الشرقية القدمية يعثر عن  الوفاء بالعهد، إضافة إىل أن األسرة املسـلمة  وهو 

حتـت أقـدام    اجلنـة " حترام األبناء آلبائهم ليس عمال أخالقيا فحسب بل عبادة، ألنإجتعل من 
كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أما عن قوله بأن اهلنود حيترمون احليوانات إىل  39"األمهات

مهملني البشر املرضى والعجزة املسنني من الطبقات الدنيا فإن هـذا أيضـا   ) البقر(حد التقديس 
على التماسك اإلجتماعي، إذ  مردود على هيغل ،ألن لألسرة الشرقية تقاليدها اخلاصة يف احملافظة

األبناء وهم حتت رعاية آبائهم حيث ينشأ األحفـاد حتـت كفالـة     منغالبا ما يتزوج الذكور 
علما أن ظاهرة البيوت اخلاصة بالعجزة .األجداد، وتبقى األسرة متماسكة رغم كثرة عدد أفرادها

التفكك غداة اتضاح معامل النظـام  واملسنيني من انتاج اتمع الغريب األناين الذي بدأت أسرته يف 
الرأمسايل القائم على الفردانية باإلضافة إىل التطبيق الواسع العلمانية واستيعاد كل ماله عملة بالدين 
يف احلياة العملية لإلنسان األورويب وهو ما أثر سلبا على العالقات اإلجتماعية واألسرة على وجه 

يف وقت مبكر وغالبا ما يهجر أحد الـزوجيني بيـت   األبناء عن أبائهم  يستغيناخلصوص حيث 
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الزوجية، وهو ما يؤثر سلبا على باقي أفراد األسرة، الدين ينصرفون إىل تربية خمتلف أنواع احليوان 
وكل ذلك من أجل تعويض احلنان الناقص أو املفقود داخل خلية األسـرة،  ...) قطط، كالب،(

  ...) .،عالجتغذيه و: ( ناتولذلك ظهرت مؤسسات تم بشؤون هذه احليوا
علما أن اإلنسان الغريب ينفق على تربية هذه احليوانات أمواال طائلة، وهناك حـىت مـن   
يورث هذه احليوانات، وتعرض شاشات القنوات العاملية صورا ملآسي الشعوب الـيت حتـاول أن   

ني، العـراق،  يف فلسـط  من البشـر  األالف ميوت فال يكثرت منهم أحد بل تقاوم الغزو الغريب 
تـبطش مبواطنـها   الـيت   احملتلةوغريها يف املناطق ... أفغانيستان وقبل ذلك يف كبودياو الفيتنام،

كل ذلك يقـع  ... اخلصومات نتيجة ألطماع األنا  الغريب التوسعية على حساب اآلخر الضعيف،
ثا واملوجهة هلـذه  واألنا الغريب منشغل بطرق حالقة الكالب وأنواع األغذية واألدوية املنتجة حدي

  !.احليوانات
تقديس احليوان بينما  اإلنسان الغريب ينفق األموال الطائلـة   يف اهلنودمن هيغل  سخريةأين 

على احليوان وميتنع على أن يفعل ذلك ألجل أولئك الذين يقتلهم اجلوع واملرض والفقر يف أحنـاء  
  .خمتلفة من العامل

ة لالعتداءات املنهجية لإلنسان الغريب على الطبيعة أين انتقادات هيغل للممارسات العدواني
مع ... تلوث البيئة وثقب طبقة األزون وزيادة حرارة األرض،يف حيث تسببت صناعاته الكمياوية 

التهرب من حتمل املسؤولية أمام تنامي األخطار األيكولوجية اليت أصبحت دد اإلنسـان نفسـه   
حدة األمريكية تتهرب من دفع مستحقاا للمنظمات العامليـة  باإلندثار؟ إن دولة مثل الواليات املت

ذات الربامج املدافعة عن البيئة وتبدد أمواال طائلة يف اإلنفاق على تطوير قدراا العسكرية وإنتاج 
  حرمة إنسانية اإلنسان؟اك األسلحة لتدمري الشعوب وانته

ميقراطية ومعلم حقوق اإلنسـان  إن ادعاء األنا الغريب واألمريكي حتديدا من أنه مصدر الد
للشعوب، وهوالذي ترصد جرائمه وانتهاكاته يف قنوات العامل املختلفة يف العراق، وأفغانستان أين 
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اليت يرى هيغل أا غادرت بـالد الشـرق إىل   ) الروح(هي قيم الدميقراطية واحلريات واألخالق 
اكتسحت حمضوضات الشرق املختلفة  الغرب الذي يتمتع بالوعي واحلرية والعقل؟ يف الوقت الذي

بالد اآلخر منذ عصر النهضة فهذا كتاب الفيدا جيلب مع الرحالة وهو مكتوب على سعف النخيل 
الدين األول ) شليجل(قبل إكتشاف الورق ،يدرس ويترجم ،وقد حققه أحد أصدقاء هيغل وهو 

ق هليغل نتيجة التمـايز الطبقـي   غري أن هيغل يرى بأن هذا الكتاب ليس له أمهية فهل حي 40والثاين
والنظرة الربامهية أن ينفي عن اهلندي بصفة عامة الفاعلية وحركية الروح مث هل أن اإلعتداء علـى  
الغري بالغزو واحلروب يأخده أساسا لقياس تطور الدول وتقدمها وحضارا حيث ينفي عن اهلندي 

  .41"ة  اليت مل تقم بأي غزو إا الدولة الساكن:" حركية الروح لذلك السبب فيقول 
معتقداتـه  علـى   كمهأن هيغل أراد احلط من شأن شخصية اهلندي لذلك يت: جممل القول

وينتقد سلوكاته متناسيا ما كان سائدا يف عصر النهضة حول الشرق بصفة عامة واهلند والصـني  
ة الصـنع، فكـان   وسلع املتنوعة واملتقن.اهلندبصفة أخص، حيث كان اإلنسان الغريب حيلم بكنوز 

بلوغ الشرق األقصى هو حلم األوروبيني مجيعا هلذا فإن هيغل عندما يتعرض للفن والعلم اهلنديني 
فإنه يتصور أن إثارما من طرف الرحالة الغربيني شيئ مبالغ فيه، وال يعترف هلم سوى بـبعض  

ع، وقد انتقلت بعـض  اليت تشتمل على أقسام كثرية ،خاصة قسمها الراب) كالفيدا(الكتب الدينية 
  .املخطوطات إىل أوروبا منسوخة على الورق قل أن يكتشف األوربيون الورق

من أسفار الفيدا أي ) األول والثاين(الدين ) شليجل(وقد حقق أحد أصدقاء هيغل وهو 
أن هذه املخطوطات نشرت وترمجت وأطلع عليها هيغل ورغم  كل ذلك فإنه مل ينصفها انطالقا 

أن : " الربامهية للتمايز الطبقي، وحىت ينفي عن اهلنود أية فاعلية حضاريه فإنه يقول أيضا من النظرة
حرية املهراجا ال وجود هلا ألن مبدأ الدولة هو مبدأ احلريـة، ففـي    –احلرية بوصفها حرية ذاتية 
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يصبح الشرق ال وجود هلا ألنه ال يتمتع ا سوى شخص واحد ومبا أنه غري حمكوم بدستور فإنه س
ومن مث فإن الوجود السياسي اهلنـدي  " عبدا لرتواته وطموحاته الغريزية إىل أن تنتقي احلرية لديه 

جيعلنا نتأكد من وجود شعب فحسب بدون  دولة ويف املقابل يعترف هيغل بوجود دولة قوية يف 
طـور  الصني لكنها مستبدة  إىل درجة أن كل شعب الصني يصبح أسرة واحدة  را هـو اإلمربا 

  .،الذي يصنع ما يشاء
نالحظ أن هيغل ينفي وجود احلرية عنداإلنسان الصيين، ويف الوقت نفسه يرفض مقولة أن 

مىت استعبدمت الناس وقدولدم أمهـام  : " اإلنسان يولد حرا اليت أكدها اخلليفة عمر بن اخلطاب
  ".أحرارا 

صيله تدرجييا، ألنـه يعترباحلالـة   فهيغل يعترب احلرية مكسبا اجتماعيا يسعى اإلنسان إىل حت
الطبيعية اليت يولد عليها اإلنسان حالة مهجية تسودها األهواء ويغلب عليها الظلم واجلور لـذلك  
فإن احلد من الرتوات الشخصية هوشرط الزم للتحرر وعليه فإن هيغل يعتـرب اتمـع والدولـة    

خالل ممارسة القانون واألخالق،  رية منمبؤسساما الدستورية مها الشرطان األساسيان لتحقيق احل
علما أن حتقق احلرية هو يف النهاية غاية الروح وذروا بتحقيق ذاا ووعيها، لكن هيغل عنـدما  

وهو عبارة عن جمموعة قوانني تنظم العالقة بني اإلمرباطور ) شركينج(يتعرض للصني يدرج كتاب 
لصيين بعيدا كل البعد عـن األخـالق وعـن    وشعبه، ولكنه عندما يتعرض للروح يعترب الشعب ا
ولد لكي جير عربة اإلمربطـور وال   –حسبه  –اجلانب الباطين للدين والعلم والفن، وهذا الشعب 

شخصية له وال حرية، مث عندما يتكلم عن العالقة بني األنا األوريب وبني اآلخـر الشـرقي فإنـه    
إذا أردمت أن تتذوقوا معىن احلريـة  : ول للصينينييذكّرنا دائما جبدلية السيد والعبد وكأنه يريد الق

جيب عليكم أن ختضعوا للغرب املتحضر ألن الدخول يف حلبة الصراع ال يعين أن يقتـل الغـريب   
يعين عليه أن يترك له حياتـه  . 42املتحضر الشرقي املتخلف والفاقد للحرية، بل عليه أن يلغيه جدليا

                                                
42- Alexandre Kogève : Introduction à la lecture de Hegel, en guise d’introduction, ed, tel,    
        gallir mard.  
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أال يلغيه إال كمعارض وفاعل ضده وبكالم أدق عليه أن ووعيه وال يدمر سوى استقالليته وعليه 
يستبعده وما ينبغي هلذا الوعي الذايت أن يرقى إىل مرتبة وعي لوضعية الصراع كما هو واضح عند 
هيغل، وإمنا هو نوع من املوت مع البقاء على قيد احلياة وهو أقرب إىل العبودية منـه إىل نظـام   

  .ه جتربة أوربيةالذي عاصره هيغل باعتبار) الفن(
كما سبق وأن ذكرنا فإن العالقة بني األنا الغريب واإلمرباطوريات الشرقية اآلسيوية فـإن  

هلذه اإلمرباطوريات يف أن ختضع لألوربيني وسوف تضطر " القدر احملتوم " هيغل يتكلم عن قضية 
  .43الصني يف يوم من األيام أن تستسلم هلذا املصري

عن األنا الغريب املتعايل الذي عليه واجب حتضري اآلخـر الشـرقي    ذه الكيفية يعبر هيغل
الذي يرزح حتت نري عبودية األباطرة وامللوك واألكاسرة، ففكرة القدر احملتوم اليت تفـرض علـى   
اإلمرباطوريات اآلسيوية أن ختضع بتلقائية إىل الغزو األوريب حبجة أا منخورة من الداخل بفقداا 

كما تنبأ للصني على وجه اخلصوص بأا سـوف  ) احلرية(ور والتحضر أال وهو ألهم عناصر التط
  .تضطر يف املستقبل ألن تستسلم هلذا املصري

احلقيقة أن التاريخ املعاصر قد كذّب تكهنات هيغل، ومل ختضع الصني كلية لالسـتعمار  
والشرقية التسمية،  الغريب بل خضعت بعض أجرائها إىل ما مسي بالشركات التجارية الغربية األصل

فقد خضعت لشركة اهلند الشرقية، وتصرف األوربيون يف بعض ثرواا لوقت قصري ولكن سرعان 
وأصبح يهدد الغرب بصفة عامة والواليـات املتحـدة علـى    ) الصني(ما استيقظ العمالق النائم 

أجـل  اخلصوص حيث ختلت هذه األخرية عن جربوا وتكربها وذهبت تطرق أبواب الصني من 
التفاهم حول نقاط الصراع املتمثلة يف فيتنام وكوريا الشمالية اليت أصبحت ختيـف  الواليـات   
املتحدة األمريكية هذه األيام إضافة إىل اإلنتاج االقتصادي الصيين يف خمتلف ااالت والذي غزى 

 استوعبتها الغرب وأصبح يهدده يف عقر داره، مث هناك حجة أخرى وهي التكنولوجيا الغربية اليت
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اليابان مث عادت وكيفتها مع حضارا القدمية وذه الكيفية أصبحت تنافس التكنولوجيا الغربيـة  
وقد اعترف الغرب عموما والواليات املتحدة خصوصا بالتفوق الياباين أضف إىل ذلك أن الدول 

يا احلديثة، كما أن كماليزيا وأندونيسيا، هي األخرى قد استوعبت التكنولوج: اإلسالمية اآلسيوية
  .السالح النووي قد استوعبته كل من باكستان واهلند

إضافة إىل حديث الساعة املتمثل يف وقوف الغرب يف طريق امـتالك مجهوريـة إيـران    
يف الزراعة، الصناعة، الصحة، وهـو  : اإلسالمية للتكنولوجيا النووية ذات االستخدامات السلمية

ية والذي كان من املفروض أن حتث الدول السائرة يف طريـق  حق تعترف به كل املنظمات الدول
  .النمو على امتالكه

كل هذا دليل قوي وحاسم على قدرة اإلمرباطوريات اآلسيوية  واليت حتولـت إىل  : إذن
  .جممهوريات دميقراطية يف خمتلف جماالت احلياة

  :هيغل والديانة يف اهلند -أ
علينا أن نتناول أوال وضع هذه الطوائـف،  : " ليتعرض هيغل لدراسة الدين يف اهلند فيقو

فإذا سألنا عن أصل نشأا فيجب أن نذكر كيف حتكي األسطورة ذلك، تقول هذه األسطورة إن 
طائفة الربامهة خرجت من فم برامها كما خرجت طبقة املقاتلني من ذراعيه، أما أصحاب احلـرف  

ة من قدميه، ولقد افترض بعض املؤرخني أن والطائفة اخلادم) أو خاصرته(فقد احندرت من حقويه 
طبقة الربامهة تشكل يف األصل شعبا من الكهنة، وأن اختالق هذه القصة مصدره، بصفة خاصـة  
الربامهة أنفسهم، والواقع أن القول بوجود شعب من الكهنة ليس سوى خرافة كربى ألننا نعلـم  

ل شعب ما، والبد أن توجد يف كـل أمـة   أوليا وقبليا أن التفرقة بني الطبقات ال توجد إال داخ
أعمال احلياة املختلفة، فهي نفسها تعرب عن متوضع للروح والبد أن تفترض إحدى الطبقات طبقة 

وال ميكن للطبقات ، فال ميكن ألمة من الكهنة أن توجد بدون الزراع واجلنود... أخرى بالضرورة
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عين أا تظهر من احلياة الداخلية لألمـة  أن تتواجد من اخلارج لكنها تتفرع من الداخل فحسب، أ
  .44ال العكس

كيف يتعرض هيغل لوضعية الدين يف اهلند بكثري من السخرية، حيث يرى أن : نالحظ إذن
حىت يكونوا سادة ) الربامهة(انقسام اهلند إىل طوائف دينية ليس سوى نتيجة لألسطورة اليت افتعلها 

د أن التفرقة بني الطبقات ال توجد إال داخل شعب ما، على باقي الطبقات، كما يذهب إىل التأكي
تتفرع من الداخل فقط، يف حني  –حسبه  –وأنه ال ميكن للطبقات أن تتواجد من اخلارج ولكنها 

أنه يف حالة االستعمار ميكن للطبقات أن تتواجد من اخلارج يف الوقت الذي يكون أفراد الشـعب  
حدث مع اجلزائر أثناء الغزو الفرنسي، فبعدما كانـت   سواسية كأسنان املشط، وهو األمر الذي

األمة جتتمع على ملة واحدة هي اإلسالم دخلت فرنسا بأفكارها وخططها لتفريق الشعب وخلـق  
  ... .وكذلك عملت على تنصري منطقة القبائل) فرق تسد(التنافر بني أفراده، من خالل 

اتيته املتعالية حني يقـرر أن الـدين   إذن خيطئ هيغل بالنسبة إىل هذه النقطة كما تطغى ذ
الربامهي جمرد خرافة وأسطورة وخيطئ أكثر حني ال يتعرض للمسلمني هنـاك ويكتفـي ببـاقي    

أما يف اهلند فإن الطبيعة هي هذه : "... الطوائف، يستطرد هيغل حديثه عن الديانة يف اهلند فيقول
صول إىل تلك الدرجة من االحنطاط اليت القوة احلاكمة، لكن هذا التجديد الطبيعي ال يستدعي الو

نالحظها هنا لو كانت التمييزات قاصرة يف حتديدها على العمل يف جانبه الدنيوي، وعلى تشكيل 
الروح املوضوعية، وكذلك كان األفراد يف النظام اإلقطاعي يف العصور الوسطى مرتبطني بطبقـة  

يع، وكان للجميع احلرية يف االنتقال إىل معينة، لكن كان هناك فوق ذلك شيء أعلى بالنسبة للجم
الطبقة الروحية، فالفارق األعظم هو أن الدين هنا يتخذ موقفا واحدا بالنسبة لكل الناس، فعلـى  
الرغم من أن ابن الصانع اليدوي ينشأ صانعا يدويا، وابن الفالح ينشأ فالحا، واالختيار احلر تقيده 

فإن العنصر الديين يقف على عالقة واحدة مع اجلميع،  يف األعم األغلب، بعض الظروف القاهرة،
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ويضفي الدين على كل الناس قيمة مطلقة أما يف اهلند فالوضع على العكس من ذلك متاما، وهناك 
فارق آخر بني طبقات اتمع على حنو ما توجد يف العامل املسيحي، وطوائف اتمع اهلندي، وهو 

ل طبقة عندنا، واليت متثل ما ينبغي أن ميتلكه اإلنسان يف داخلـه  الكرامة األخالقية املوجودة يف ك
وبنفسه هو، ومن هذه الزاوية فإن الطبقات العليا تتساوى مع الطبقات الدنيا، وعلى حني أن الدين 
هو اال األعلى الذي يستمتع فيه الكل بضوء الشمس، فإن املساواة أمـام القـانون واحلقـوق    

لة لكل طبقة، لكن نظرا ألن اهلند، كما الحظنا، تعتد فيها الفـروق ال  الشخصية وامللكية مكفو
لتشمل متوضع الروح فحسب بل كذلك ذاتيتها املطلقة، فقد أدى ذلـك إىل أن تشـمل مجيـع    

  .45"عالقاا فال وجود لألخالق أو العدالة أو التدين 

بني اتمـع اهلنـدي    إن املتمعن يف كالم هيغل عن الدين يف اهلند يالحظ أنه يقيم مقارنة
احلديث واتمع األورويب اإلقطاعي يف العصور الوسطى، حيث يرى أن التقسيم الطبقي يف األول 
ذا أساس ديين بينما يف الثاين أنه كان قائما على أساس اقتصادي تتحكم فيه احلرف املوروثة لألبناء 

بقية والفروقات االقتصـادية إال  عن آبائهم داخل الطبقات، حيث يرى أنه على الرغم من تلك الط
أن مجيع الطبقات كانت تشترك وتتحد يف الدين الذي كان له نفس املوقف إزاء اجلميـع بـدون   

  .تفريق
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إن املتمعن يف كالم هيغل يالحظ أنه وقع يف لبس ومغالطات منطقية، فهيغل حينما حيدثنا 
ما بينها وينعت تلـك العالقـات   عن الدين يتحدث عن نظرة وعالقة خمتلف الطوائف يف اهلند في

مبجموعة من األوصاف الشخصية املشينة، وحينما يقارا بالديانة يف أوروبا فإنه يقـارن تلـك   
العالقة للطوائف املختلفة بأفراد الديانة الواحدة يف أوروبا وهي املسيحية، وكان الصحيح أن يقارن 

ني بغريهم من األقليات يف أوربا مثل اليهـود  تلك العالقة ملختلف الطوائف يف اهلند بعالقة املسيحي
  ... .واملسلمني

أو تكذيبه ما حدث لألقليات  –فيما ذهب إليه  –يكفي شاهذا للحكم على صدق هيغل 
واحلروب الصليبية خري شاهد، باإلضافة إىل ما القاه اليهود يف أملانيا ... املسلمة يف إسبانيا وإيطاليا،

  .النازية أيام هتلر
نع فرنسا املسلمات املتحجبات من التمدرس بالزي اإلسالمي إىل جانب التالميـذ  مث أن م

من املسيحيني أكرب دليل، أضف إىل ذلك سخرية بعض وسائل  اإلعالم  الغربية من رموز الـدين  
مث أن هيغـل يف  ! أم أن كل ذلك هو تعبري عن العدالة والنظرة املطلقة جتاه اجلميـع ... اإلسالمي،
فاء الكرامة واألخالق والتدين عند اإلنسان اهلندي حكم مبالغ فيه بالقدر الذي بـالغ   أحكامه بانت

يف أوربا، ومن جهة نظرنا أن مـا رآه  ... فيه يف تغنيه بسيادة العدالة واألخالق والكرامة واحلرية
أن هيغل  اليت رغم -هيغل بالنسبة للديانة يف اهلند هو نفسه ما ميكننا أن نصف به الديانة املسيحية 

قد تعرض هلا بالكثري من االنتقادات إال أنه جتاه اآلخر يلغي كل سلبياا وال يظهر منـها   –بنفسه 
سوى اإلجيابيات، يف حني ال يرى يف اآلخر ومقوماته سوى السلبيات وذلك من خـالل حومـه   

  .بالقشور دون اللب
  :نقد موقف هيغل من الشرق مبوقف البريوين من اهلند -ثالثا
  :ن املؤرخ املسلم حبقائق ثابتة نابعة من صميم عقيدته وأمههايؤم
  .الوجود اإلنساين بصفة عامة على أنه خالفة اهللا على وجه األرض -
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عن حماوالت اإلنسان حلمل األمانة الـيت كلفـه ـا    تعرب كل أوجه العمران البشري  -
 .مبقتضى التكرمي

ية التارخيية علـى وحـدة األصـول    لنظرهذه اخللفية يؤسس املفكر املسلم لوانطالقا من 
اإلنسانية والرؤية التارخيية عموما كأساس ثابت، حيث يرى بأن التنوع واالختالف بني شـعوب  

  ).نواة آدم وحواء(األرض ما هم إال تعدد ظاهري وإثراء وكثرة للوحدة األوىل 
جتاه اآلخر ويربز  انطالقا من هذه القاعدة ختتفي الرتعة العدائية والنظرة االستعالئية للمسلم

ذلك بكل وضوح من خالل الكلمات والعبارات املعتمدة يف الدراسـات التارخييـة للمـؤرخني    
املسلمني الذين كتبوا عن األقوام األخرى وكانت كتابتهم أصدق أنباء من تلك الـيت تضـمنتها   

ة العلمية اليت كتب وضعها أبناء جلدم ملا اتصفت به من صفاء البصرية ونقاء السريرة واملوضوعي
  .ال تشوا شائبة

له نظرات يف التاريخ دقيقـة  : " ومن بني هؤالء البريوين الذي يقول عنه األستاذ أمحد أمني
، فهو يرى أن أخبار املتقدمني قد دخلها من العبث والفسـاد  "تفوق نظرة ابن خلدون يف مقدمته 

قل، فما قبله قبـل، ومـا رفضـه    ما مينع األخذ ا، وكل ما يروى جيب أن يعرض على حمك الع
  .رفض، ومع ذلك إذا رويت أشياء ترفضها العادات، ولكن يقبلها العقل، فال بأس باعتناقها

أن  نويرى أن الطبيعة جتري على سنن واحدة، وقانون ال يتحول فإذا روى اإلسـرائيليو 
 ضـد قـوانني  بعض البحور يغور يوم السبت وال جيري فيه املاء، رفض هذا القول، رفض ألنـه  

  .46"الطبيعة

أما من ناحية شرحه للمذاهب وحتريه الدقة يف عرض اآلراء، فقد بلغ من ذلك حدا تطمئن 
الذي له الفضل األول يف نشـر  ) سخاو(إليه النفس ويغتبط به كل منصف حيث قارنه املستشرق 

: " ن اهلند فقالببعض ممن كتبوا ع. حتقيق ما للهند من مقولة، مقبولة يف العقل أو مرذولة: كتاب
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دراسات أرسطو، وأفالطون : لقد تناول موضوعه بعقل دربته عليه الدراسات الرياضية والفلسفية
  ".وبطلموس وجالينوس 

وكان يفحص كل موضوع بالروح النقدية للعصر احلاضر وبطريقة نال ا إعجاب العلماء 
  .احملدثني

ي يدرسه كل التفـاين، ومل يتـرك   مل يكن فريسة للخرافات، ولقد تفاىن يف املوضوع الذ
  .جهدا وال وقتا إال بذله يف سبيل دراسته وحتقيق القضايا اليت كان بصددها

  ...ومل مينعه إسالمه من تقدير الفالسفة البوذيني واستحسان الكثري من نظريام 

خصم عنيد للكذب وعدم األمانة، ومل يقحـم   ووالبريوين قبل كل شيء حيب احلق، وه
والعنـف، إذا مـا رأى احلـق يف    ط يف أحباثه العلمية، بيد أنه ال يتأخر عن اهلجـوم  شخصيته ق

  .47"!خطر

ولعل أعظم ما يتميز به البريوين، إمنا هو روحه العلمية، وإخالصه للحقيقة، ودعوته إىل ... 
  .48"إدراك وحدة األصول اإلنسانية والعلمية بني الشعوب يف عامل واحد 

تاريخ جمتمع وثين دون أن يتعمد إىل اهلجوم والتفنيد، فيمضي يف يتعرض البريوين لدراسة 
كل ذلـك مـن   ... وصفه حلضارة اهلند وثقافتها، وأسسها العقائدية والعلمية، ومبادئها الفلسفية

خالل أسس علمية تعمق مفهوم التاريخ احلضاري، وهو ما جيعل أحد املستشرقني يقر بأن مجيع ما 
  .49"اهلند يعد عبث أطفال إذا ما قورن بتحقيقات هذا املؤرخ العلمية عن  –قبل البريوين  –كتب 

ارتكزت املوضوعية العلمية كمنهج تارخيي لدى البريوين باألخذ بالرواية عما شاهذه هـو  
بنفسه أو عما مسعه بأذنه ليزن كل ذلك مبيزان عقله من خالل املقارنة بني ما رأى وما مسع وبـني  
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ألوان الثقافات بدون تعصب يذكر أو تسـرع يف إطـالق األحكـام     ما سبق له واطلع عليه من
شتغل فيه بإبراز حجـج اخلصـوم،   فليس الكتاب حجاجا وجدال، حىت ا" : التقوميية حيث يقول

ة الزائغ منهم عن احلق، وإمنا هو كتاب حكاية، فأورد كالم اهلند على وجهه، وأضـيف  فشمكاو
  .50... "ارنة بينهم إليه ما لليونانيني من مثله، لتتم املق

أنه يقصد ا نقل األخبـار وتقريرهـا   ) حكاية(يتضح من خالل استخدام البريوين لكلمة 
بدون زيادة أو نقصان وال أحكام عليها بالصحة أو بالبطالن مثلما يفعل عندما يتحـدث عـن   

ء مـن اإلقـرار مبـا    أم يباينوننا بالديانة مباينة كلية، ال يقع منا شي: " الديانة عند اهلنود فيقول
عندهم، وال منهم بشيء مما عندنا، وعلى قلة تنازعهم يف أمر املذاهب بينهم سوى اجلدال والكالم 

، وهو )مليح(رية، وإمنا يسمونه تدون اإلضرار بالنفس أو البدن أو اخلال، ليسوا مع عداهم ذه الو
السـة ومشـاربة، مـن جهـة     القذر، ال يستجيزون خمالطة يف مناكحة ومقاربة، أو مؤاكلة وجم

وليس مبطلق هلم قبول من ليس منهم إذا رغب فيهم أو صبا إىل دينهم وهذا مما يفسخ ... النجاسة
  .51"كل وصلة، ويوجب أشد قطيعة 

  :إن املتفحص ملا خيربنا به البريوين عن اهلند من أحوال ديانتهم يقف على النقاط التالية

االختالف الكلي بني الديانتني يف : ني خيرج بنتيجة وهييقارن بني ديانة اهلند وديانة املسلم
قواعد اإلميان وأركان التسليم ويردف أن االختالف ليس بينهم وبني املسلمني، بل أم مقسـمني  

  .إىل فرق ومذاهب تتجادل فيما بينها دون أن حيتد اجلدال إىل درجة العنف وإحداث األضرار

ن كل ذا صاحب ملة يرى يف اإلنسان مـن غـري   غري أن التعصب للدين يصل إىل درجة أ
ولذلك ال يقيم معه أية عالقات اجتماعية أو أية روابط ودية، فـال  ) مليح(ملته بأنه ناجس وقذر 
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كل ما مييز عالقـام هـو االزدراء   ... تزاوج بني أطراف من ملل خمتلفة وال خمالطة وال تقارب،
  !هم ال سبيل إىل إقناعهم بعكس ما درجوا عليهوهم لكثرة تعصبهم مللل... والتنافر والترفع،

على شدة البغضـاء منـهم   ) الشمنية(أن الفرقة املعروفة بـ: " ويسترسل البريوين متعجبا
إىل ) املوصل(و) العراق(و) فارس(و) خراسان(للربامهة، هم أقرب إىل اهلند من غريهم، وقد كانت 

ـ ) رادشتز(حدود الشام، يف القدمي على دينهم، إىل أن جنم  إىل ) بلـخ (من أذربيجان، ودعا بـ
  .52... "اوسية

من املؤكد أن حتقيق املوضوعية التامة عند املؤرخني على غرار ما هو شائع عند العلماء يف 
مباحث العلوم، أمر بعيد املنال الستحالة احليادية املطلقة يف ميدان البحث التارخيي، وكون املؤرخ 

 يتعرض هلا من خالل خرباته وجتاربه ومطالعاته اليت تشكل وتبلـور  يفهم ويفسر تلك القضايا اليت
ملكة الفهم لديه وهو ما وقع مع البريوين الذي مل يزد على أنه قارن بني ما يسلم بـه املسـلم يف   
إميانه وبني اهلندي مث بني اهلنود واليونانيني الذي اطلع على ديانتهم ودرس ثقافتهم لكـن تلـك   

حد تقرير املوجود دون أن يعقبها بأحكامه املعيارية سواء على الـدين أو علـى   املقارنة مل تتعد 
  .مع الصينيني واهلنود والزنوجاإلنسان اهلندي كما فعل هيغل 

أم يباينوننا يف الرسوم والعادات، حىت كـادوا  : " أما فيما خيص العادات والتقاليد فيقول
  ... .الشيطنة، وإياه إىل عكس الواجب أن خيوفوا ولدام بنا وبزينا، وينسبوننا إىل

واحلق داء ال دواء له، وذلك أم يعتقدون يف األرض أا أرضهم، : " أما يف طباعهم فقال
ين أنه حنلتهم، ويف العلم أنه ما معهم، ويف امللوك أم رؤساؤهم، ويف الدويف الناس أم جنسهم، 

 طباعهم الظن مبا يعرفونه، واإلفـراط يف  فيتفرعون وينظرون، ويعجبون بأنفسهم فيجهلون، ويف
الصيانة له عم غري أهله منهم، فكيف عن غريهم؟ على أم ال يظنون أن يف األرض غري بلـدام،  
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ويف الناس غري أم سكاا، وأن للخلق غريهم علما، حىت إم إن حدثوا بعلم أو عامل يف خراسان 
املذكورة، ولو أم سافروا وخالطوا غريهم لرجعوا  وفارس، استجهلوا املخرب ومل يصدقوه، لآلفة

وكانوا يعترفون لليونانيني بأن ما أعطوه من العلم أرجح من نصيبهم منه، ويكفيك ... عن رأيهم
إين كنت أقف من منجميهم مقام التلميـذ مـن   : دليال عليه من مادح نفسه، وهو يقرئك السالم
م فيه من مواضعام، فلما اهتديت قليال هلا أخذت األستاذ لعجميت فيما بينهم، وقصوري عما ه
وأقول، إن اليونانيني : " وميضي معلقا فيقول 53...أوقفهم على العلل، وأشري إىل شيء من الرباهني

أيام اجلاهلية قبل ظهور النصرانية كانوا على مثل ما عليه اهلند من العقيدة، خاصهم يف النظر قريب 
األصنام كعامهم، وهلذا استشهد من كالم بعضهم علـى بعـض    من خاصتهم، وعامهم يف عبادة

بسبب االتفاق وتقارب األمرين، ال التصحيح، فإن ماعدا احلق زائغ، والكفر ملة واحدة، من أجل 
  ... .االحنراف عنه

ولكن اليونانيني فازوا بالفالسفة الذين كانوا يف ناحيتهم، حىت نقحوا هلم األصول اخلاصة 
قصارى اخلواص اتباع البحث والنظر وقصارى العوام التهور واللجاج، إذا خلوا  دون العامة، ألن

عن اخلوف والرهبة، يدل على ذلك سقراط، ملا خالف يف عبادة األوثان عامة قومه واحنرف عـن  
تسمية الكواكب آهلة يف لفظه، كيف أطبق قضاة أثينا األحد عشر بالفتيا بقتله دون الثاين عشـر،  

  .54غري راجع عن احلقحىت قضى حنبه 

يسلك البريوين نفس املنهج الذي يسلكه يف حديثه عن الديانة يف اهلند وهو يتحدث عـن  
عادام وتقاليدهم فيقارن بني عادام وعادات املسلمني، مث ديانتهم وعادام بديانـة وعـادات   

لتشابه الذي كان قائما اليونانيني وخيلص إىل االختالف التام بني عادات اهلنود وعادات املسلمني وا
السابقة على اعتناق اليونانيني للنصرانية، سـواء بالصـفوة   ) الوثنية(بني اهلند واليونان يف الفترة 
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واملفكرين أو بالعامة، أما بعد انتشار املسيحية فإن األمر وإن اختلف يبقى الكفر هو اجلامع بينهما 
  .البتعادمها عن التوحيد

تمر يف استخدام منهج املقارنة وينتهي من خالله إىل تقريـر أن  من الواضح أن البريوين يس
هي ديانة بعيدة عن احلق وخلص إىل ذلك من خالل مقارنـة كلتـا   واليونان ديانة كل من اهلنود 

الديانتني باإلسالم ومن املؤكد أن املادة التارخيية اليت يعاجلها البريوين شديدة االرتباط بالقيم وهي 
ينعت بأنه حق أو باطل، مبعىن أن هذا املوضوع ال ميكن أن خيلو مـن عنصـر    الذي) الدين(هنا 

القيمة سلبا أو إجيابا وبالتايل ال ميكن وصفها بلغة موضوعية خالصة وجمردة متاما وحسب البريوين 
هنا أنه مل يبد نفوره الشخصي من أي فئة، مث أن هذا احلكم الذي أصدره البريوين وهـو الكفـر   

ق، ال يتعارض مع الواقع وال ميكن أن يؤثر على املوضوعية العلمية أكثر من كـون  والزيغ عن احل
ميكن أن تصدر من أي إنسان مسلم إلظهار مواقفه من الديانات األخرى  ذلك صبغة ووجهة نظر

بعقلية املؤرخ كوا حتدد انتمـاءه اجلمـاعي   وهي نظرة  ال سبيل للتخلص منها لشدة ارتباطها 
من أنه لو استطاع القدماء أن يفرقوا بني عقـوهلم وقلـوم، وأن   : " ع طه حسنيوبالتايل نرى م

يتناولوا العلم على حنو ما تناوله احملدثون ال يتأثرون يف ذلك بقوميته وال عصبته وال مبا يتصل ذا 
ذي كله من األهواء لتركوا لنا أدب غري األدب الذي جنده بني أيدينا، وألراحونا من هذا العناء ال

  .55"نتكلفه اآلن، ولكن هذه طبيعة اإلنسان ال سبيل إىل التخلص منها 

أنا يف أكثر ما سأورده من جهتهم حاك غري منتقد، إال عن : " وكما قال البريوين عن نفسه
  ... ".ضرورة ظاهرة 

ترى لو حاولنا قياس موضوعية هذا املؤرخ مبوضوعية هيغل يف دراستهما لـنفس النقطـة   
أي الكفتني سترجح وأي اآلراء أكثر تعـبريا عـن   ) وضعية الديانة يف اهلند(وهو ونفس املبحث 

  احلقيقة أو بعدا عنها؟
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وكمحاولة بسيطة لقياس وعي هيغل وحريته الفكرية، وهو الذي وضعنا حنن املسـلمني  
يف بوثقة واحدة، كما وضع املسيحيني من اهلنود يف نفـس   أو غريهم من الشرقينيوعري املسلمني 

  انة مع غريهم من غري املسيحيني؟اخل
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النسـبة  خبالف الشرق األقصى الذي يصنفه هيغل ضمن املبدأ اجلوهري كما هو الشأن ب
لصني أو العامل الساكن والذي يتمثل يف شبه القارة اهلندية، فإن هيغل يضفي موقفا خاصا ومتميزا ل

وسط حيث يبتدأ ببالد فارس اليت شبهها بالشمس املشرقة على اجلميع منطقة الشرق األباقي  على 
قا بالد ما بني النهرين والشام بالفرس أي أنه اعترب اهلالل اخلصيب امتدادا لبالد فارس معتـربا  ملح

املنطقة كلها ذات صلة مستمرة بأوربا أي الشام وآسيا الصغرى مبا يف ذلك تركيا الـيت تـرتبط   
وظيفـة  ب يقوم السـكان  املناطق املرتفعةعل غرار بالبحر األبيض املتوسط ففي هذه املنطقة أيضا 

 امهم ان سكان السهول الوديانية إال أن هناك عاماللزراعة والصناعة فإما ختصالرعي أما وظيفيت ا
جدا يتمثل يف الربط بني الوظيفتني وهو الشق الثالث واألخري حيث يقوم سكان املناطق الساحلية 

الربتغـال أي إىل احملـيط   بوظيفيت املالحة والتجارة وهذا منذ الفينيقيني الذين وصلوا إىل إسبانيا و
جنوب البحر األبيض املتوسط علما أن سكان هذه املناطق ميتازون عن غريهم وإىل األطلسي مشاال 

األبقـار والـثريان   يهتمون بتربيـة   بالتمتع بقدر من احلرية االجتماعية، أما يف تربية املاشية فإم
اطوريتني السابقتني اهلند والصني فـإن  باإلضافة إىل اخليول واألغنام واجلمال وعلى خالف اإلمرب

  .بالد فارس مبا فيها اهلالل اخلصيب قد قامت بدور مهم وهو االنتقال الداخلي حنو أوربا

نالحظ أن هيغل يعترب انتهاء احلضارة الفارسية ذا الشكل انتقاال داخليا حنو أوربا دون أن 
لنار واألوثان علما أنه استثىن اجلزيرة العربية يشري إىل دور اإلسالم يف تطهري هذه املنطقة من عبدة ا

حسب زعمه إضافة إىل أنـه مل   1باعتبارها أرض السهول املرتفعة اليت تشكل إمرباطورية التعصب
يتطرق إىل دور اإلسالم ورغم متجيده للتجارة اليت تعتمد على املالحة البحرية فإنه مل يتطـرق إىل  

بأنواع املزروعات املختلفـة  رب اجلزيرة العربية بني جنوا الغين التجارة الربية اليت كان يقوم ا ع
واملزدهر حبضاراته القدمية كحضارة سبأ اليت كانت على رأس حكومتها امـرأة وهـي بلقـيس    

                                                
  .184، ص 1حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج :هيغل - 1



  الشرق األوسط واألدنى  أو إفریقیا األوربیة                              الفصل الثامن

  297

ناهيك عن الشمال سواء مشال اجلزيرة العربية  ،املشهورة، واليت أمهلها هيغل متاما ومل يتطرق إليها
  .ة أو بالد الشام اليت تصلها قوافل التجارة كما سيأيت ذكره الحقااليت عرفت حضارات مزدهر

عندما يتطرق هيغل إىل السهول الوديانية اخلاصة بشمال الشرق الوسط ومشال إفريقيا فإنه 
يركز فقط على بعض الوديان النهرية اليت ميتد جمراها بطول اجلبال الفارسية تلك الوديـان الـيت   

ويف الغـرب جنـد   "  Yaxartes " "ياكسارتس "و"  Oxus " "س يوكأ" شكلها يف الشرق ر 
 Kor" (كور وأراس " و"  Araxes " "أراكس " و"  Cyric " "قورش " الوديان اليت شكلها ر 

et Aras (ري دجلة والفرات فإنه جتاهل الس وحـىت   هول اخلصبة املمتدة يف بالد الشاموماعدا
كما سيأيت ذكره ويف مـا يلـي رسـم    . األراضي املعروفة عامليامشال إفريقيا اليت تتمتع بأخصب 

  .توضيحي لسهول أار الشرق األوسط

  

  

  

  

  

  

  

2  
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  :بالد فارس -أوال

بالد بعيدة لبعدها عن األنا األوريب، بينما يصف هيغل الصني واهلند تقعان يف آسيا ال يرى 
الـيت   - ا معتربا شعوب هذه املنطقةأورب آسيا القريبة، لقرا منبفارس واهلالل اخلصيب وتركيا 

ذات صلة بالغرب مقارنة بشعوب آسيا املنغلقة، ذات اجلنس  املغويل  -تنتمي إىل اجلنس الفارسي 
البعيدة عن أوربا يف مساا وأخالقها ودينها، يذهب إىل نعتها بالدونية والعبودية والتخلف وعلـى  

األوريب بالغربة إذا ما حل ا حيث يلتقـي   النقيض من ذلك يرى بأن شعوب بالد فارس ال يشعر
  .بأمزجة أوربية وفضائل وعواطف إنسانية

يرى هيغل أن اإلمرباطورية الفارسية هي أول إمرباطورية زالت بعد أن خضعت لثـورات  
ففي هذه البالد يظهـر  (وتطورات تارخيية مستمرة، مبعىن أن بالد فارس ذات صلة وثيقة بالتاريخ 

لنور الذي يشرق لذاته ويضيء ما حوله ألن نور زرادوشت ينتمـي إىل عـامل   ألول مرة ذلك  ا
  .3)إىل الروح كعالقة متميزة -الوعي 

أفغانستان احلالية وإيران والعـراق  : نشري إىل أن هيغل يدرج حتت لواء إمرباطورية الفرس
تطور بعضها ضارات هذه املنطقة وحل الواضح لتمايزرغم اوبالد الشام وحىت مصر ويف ذلك خلط 

وبلوغ بعضها مرحلة متقدمة من التطور والوصول إىل صياغة دستور يكفـل  درجات  على بعض 
حقوق وواجبات املواطن كما يضمن احلد األدىن حلقوق املرأة كما هو الشأن يف بالد مـا بـني   
 النهرين، حيث املشرع واحلاكم محورايب الذي أسس أول دستور تشريعي دميقراطي عرفه العـامل، 

إذا وجه إنسان ااما إىل شخص آخر وكـان  : " وقد وردت أول مادة يف الدستور بالصيغة التالية
االام فيه احتمال وجود خيانة لكنه عجز على إقامة الدليل على ذلك، فالبد من إعدام الشخص 

  .4"الذي وجه االام 
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الباطلة مبقدار مـا  من دستور محورايب دف إىل وضع حد للتهم الصارمة  إن هذه املادة 
حتاول أن تكفل العدالة للجميع، كما حتاول أن حتمي احملصنات من النساء والشرفاء من الرجـال  
من اامهم بالباطل ويف الوقت ذاته تقضي على التطاول على أعراض وحقوق الغري وحتاول وضع 

تقرار اتمع وهو مـا  حد لإلفراط يف املقاضاة وما خيلفه ذلك من ضغائن بني املتنازعني وعدم اس
كان شائعا يف املدن اليونانية من كثرة تلفيق التهم، مث القانون الثأري الروماين، غـري أن املفارقـة   
تكمن يف أن اخللل كان موجودا يف احلياة االجتماعية لدى اجلهات اليت يعتز ا هيغل ويعتربها من 

آلخر الشرقي الدوين املختلف، متجاهال ما بلغتـه  اللبنات األساسية لألنا األوريب املتعايل يف مقابل ا
، )أساليب التحنـيط (ويف اال الديين ) األهرامات(احلضارة الفرعونية من تقدم يف جمال العمران 

ورغم ذلك فإن هيغل يغلب على هذه احلضارة حضارة الفرس إىل جانب جتاوزه وإمهاله احلديث 
ذيبها بعدما انتشر يف هذه البالد مثل مصر وإيران ويف عن دور اإلسالم يف تغيري عقليات الناس و

غريها من املناطق، يتجاوز هيغل كل ذلك الرقي احلضاري والزخم الفكري اإلنساين العميق ويعود 
إىل الفترة اليت كانت فيه منطقة فارس تعبد النار، فيتحدث عن النور باعتباره  جـوهرا يضـيء   

ن أقوياء، وهو يعترب النار ونور الشمس شيء واحد، ويقف الوجود وينعكس على األفراد فيصبحو
  .من الظلمة موقف النقيض

وتظهر عالقة التناقض هذه مع النشاط واحلياة، فنور الشمس يف النهار وضوء النار يف الليل 
مينحان للفرد الفارسي طاقة وحيوية وحىت حتررا من الظلمة والتخلف وحني يلخص مبدأ التطـور  

أما مبدأ التطور فهو يبدأ بتاريخ فارس، ومن مث فإن ذلك يشـكل البدايـة   : " ولببالد فارس يق
احلقيقية لتاريخ العامل، ألن االهتمام العام للروح يف التاريخ هو بلوغ احملايفة الالمتناهيـة للذاتيـة   

  .5"ووصول النقيض املطلق إىل التوافق أو االنسجام الكامل 
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تسب معىن إجابيا حبيث تساعد اإلنسان على اكتساب وذه الكيفية فإن عملية الوعي تك
احلرية ألن اإلنسان عند الفرس ينفصل عن املاهية الكلية فيتعرف على ذاته بوصفه متحدا مع هذه 
املاهية ومشاركا فيها خبالف آسيا البعيدة اليت مل يكن فيها هذا التمييز قائما ألن الروح عنـدهم  

نت احلقوق والواجبات يف الصني أفقية يعين تنتـهي عنـد   الزالت متضمنة يف الطبيعي حيث كا
اإلمرباطور وهناك الوحدة اجلوهرية تطغى عليها العالقة األبوية، ويف اهلند ترتبط ارتباطـا وثيقـا   
بالطبقات املختلفة، أما ببالد فارس فإن املبدأ يرتكز على النور الفيزيقي الكلي الذي ميثـل نقـاء   

املعىن الفيزيقي يوحي باالرتفاع والتحرر من ما هو طبيعي والذي ميكن الروح ومن مث فإن الروح ب
أن يصل فيه الكل إىل مرتبة القداسة، ومبا أن كل إنسان يشارك بنصيب يف هذا املبدأ، فإنه حيقـق  

  .للمرء قيمة يف ذاته

  :الزرادشتية-أ

 تعددت األساطري حول حقيقة زرادشت، هل هو شخص طبيعي، أم أنه شخصية رمزيـة 
أم أنه شخص صاحب تعاليم تشكلت لكي تكون ديانة اإلمرباطورية الفارسية؟ علـى  ! أسطورية

 660م أو .ق 600العموم لقد اختلف العلماء يف تاريخ مولده إن كان شخصا طبيعيا ولـد يف  
ففي حلظة املـيالد  : " م كما نسجت الكثري من األساطري حول مولده ونشأته وهناك من قال.ق

مه ضاحكا على غري عادة الصراخ الذي يصاحب والدة األطفال العاديني، ألنـه  خرج من بطن أ
نوراين، حيث سيدعو لعبادة النار املقدسة، لذلك فقد حتالفت الشياطني واألرواح الشريرة ـدف  
حتطيمه حيث مث تكليف اخلادمة  املسؤولة عن رعايته بتدبري جمموعة من املؤامرات دف القضـاء  

، فقد حاولت خنقه عدة مرات كما رمته حتت أرجل اخليل الراكضة وأخريا وضعته عليه يف املهد
فوق كومة حطب وأشعلت النار دف حرقه، ولكنه يف كل مرة كان ينجو بأعجوبة من هـذه  

كما قيل عنه أنه كان يطيل التطلع وهو ينظر إىل األعلى وإىل األسفل وعـن خمتلـف    6املؤامرات
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وملا كرب قليال التف ذات يوم حوله الناس سائلني  7تأمل األشياء احمليطة بهاجلهات، مبعىن أنه كان ي
ما هو الشيء الذي يثري اهتمامه؟ وما هو أهم شيء لديه؟ وما هي أهم رغبة  ملحة : إياه عن ثالث

مث تساءل عن الشـيء األول  " أنه الصالح، الصالح، الصالح " لديه؟ ليجيبهم الشاب زرادشت 
إن سر الكمال هو األفكار السديدة وثانيها الكلمـات  : ين والثالث؟ فرد عليه إهلهمن الكمال والثا

) أهـورامزدا (يف هذا النص يبدو زرادشت كأنه نيب يسأل إهله  8"الطيبة، وثالثها األعمال الصاحلة 
  !.مث جييب هو اتمعني من حوله

التعـاليم إىل أن  أن زرادشت كان يرى يف منامه إهله ويتلقـى منـه   : وتصنيف األسطورة
س وهي الديانة اليت اعتنقها ملك الفر 9)الفينديدات(اكتملت يف شكل كتاب عرف فيما بعد باسم 

  .ناوفالعظيم قورش كما يؤكد ذلك إكسان

إن سكان هذه املنطقة كانوا يسمون باآلريني وهو اسم يرتبط بـإيران احلاليـة   : مالحظة
حيث متتد يف جنوب ـر جيجـون    –أشرت سابقا  كما –وأجزاء كثرية من الدول ااورة هلا 

سلسلة من اجلبال يف قطرية القدمية اليت تبدأ منها السهول املرتفعة واليت ال تبعد كثريا عن كـابول  
وكشمري، ففي هذه املنطقة استمر شعب الزند، كما يؤكد على ذلك املـؤرخ اليونـاين الكـبري    

من العظمة والبساطة وسالمة املعتقد وكذا نظـام  هريودوث أن هذه املنطقة كانت على قدر كبري 
الطبقات مل يكن مغلقا كما هو يف اهلند وما يهمنا كثريا يف هذا املوضوع هو تعـاليم زرادشـت   
حيث يقارن هيغل بني الروح البائس املتبلد عند اهلنود وبني التصور الفارسي للوجود، فالشـعب  

هم للوجود الكلي قد أصبح بالنسبة هلم موضوعا، الفارسي بلغ مرحلة مهمة من الوعي وأن إدراك
وأصبحت روحهم هي الوعي مباهية هذا الوجود الكلي، يف حني أن هذه املوضوعية مل تكن عند 

  ".الربامها " اهلنود سوى موضوعية طبيعية منحصرة يف 
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  :زرادشت واإلله أهورامزدا -ب

 -أنـا : (لى التوايل يف العربيـة ومعناها مجيعا وع) مزدا -را -أهو(مركبة من : أهورامزدا
أنا خالق الكون وهي يف مقابل أهرمان اليت تعين اخلبيث أو املاكر أو القـوى  : أو) خالق -الوجود

الظـالم  : الشريرة اليت تنحرف باإلنسان عن جادة الصواب، لذلك فإن أهرمان يف الفارسية يعين
بيل، وخري يف العامل، وهي األمور الـيت  إله النور الذي خيلق كل ما هو مجيل ون: بينما أهورامزدا

تتألف منها مملكة الشمس، رمز النور وذه الكيفية فإن إله النور ميثل العنصر املمتاز واإلجيـايب يف  
، )أهـورامزدا (كل من الوجود الطبيعي والروحي على حد سواء، فالنور عند الفرس هو جسـد  

أن إهلهم حاضر يف كل ما يرمـز للنـار والنـور    وذه الكيفية كانت عبادة الفرس للنار باعتبار 
امسـي هـو أسـاس    : " من هو؟ فأجـاب : والشمس، وقد سأل زرادشت ذات مرة أهورامزدا

املوجودات كلها ومركزها، هو العلم واحلكمة العليا، هو مدمر أمراض العامل كلها، وهو حـافظ  
  .10"إخل ... الكون، وهو اإلرادة اخلالصة املمتلئة بالغبطة

كل ما يصدر عن أهورامزدا ميثل اخلري والنور، أما الظالم فهو على العكس من ذلك  :إذن
ألنه ميثل جسد أهرمان، أما النار الدائمة االشتعال يف املعابد فهي دف طـرده مـن األمـاكن    

أن الغاية الرئيسية لوجود كل إنسـان   –يف السياق نفسه  –املقدسة، وتضيف التعاليم الزرداشتية 
قاء من حوله والطهارة يف جسده، حيث تنعكس على أخالقه لكي تتسم سلوكاته بالرمحة الن: هو

لو أن شخصا صب عليـك  : والتسامح واإلنسانية، ومن قواعد الطهر هذه، قاعدة أساسية تقول
سيال غامرا من اإلهانات والشتائم، لكنه ندم وطلب منك العفو، فعليك أن تساحمه وأن تصـادقه،  

عند املقدرة الذي اتسمت به التعاليم الدينية اإلسالمية اليت جتاهلها هيغل مركـزا   هذا يعين العفو
على عبدة النار يف احلضارة الفارسية القدمية، وتصنيف التعاليم الزرادشتية يف موضوع الطهارة، أنه 

دية جيب على مقدم العرابني أن خيتار حيوانات طاهرة ذات اللحوم الزكية وأن يصحبها بالزهور الن
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والكلمـة ـذا   ) فهو جدير بالسماء(والفواكه الطيبة والروائح العطرة ألن اإلنسان خلق طاهرا 
  .11الروح احلي لوحي أهورامزدا كله –حسب هيغل  –الشكل قد تشخصت  وهي تعين 

) مترا(كما نصت التعاليم على سن نظام للعقوبات يذكر اخلطايا األخالقية بوصفها خطايا 
رموز أهورامزدا أو أحد أبنائه لذلك فإن الشخص الذي ال يفي بالوعد ينـال   أي خطايا ضد أحد
فإن  –فهي باإلضافة إىل اجللد  –جلدة، أما يف حالة التأكد من السرقة ) 300(عقوبة ثالث مائة 

بوصفه رئيس احلياة الداخلية العليا ) مترا(السارق سينال ثالث مائة سنة عقوبة يف جهنم ويبدو أن 
  .ويف مرحلة الحقة وصف بأنه الوسيط  بني اإلله والناسلإلنسان 

هيغل يبالغ يف وصف أدق التفاصيل حول تعاليم زرادشت ولكنه ال يلتفت إىل : نالحظ أن
  .-كما سيأيت فيما بعد  –اإلسالم ولو مبقدار ذرة إال إذا تعلق األمر بالقدح 

قد انتشرت يف خمتلف أحناء ) ترام(يذكر أن عبادة ) هريودوت(وحىت املؤرخ اليوناين الكبري 
  .العامل القدمي ووصلت حىت روما يف عصر متأخر كلوا من العبادة السرية

كما جيدر التذكري أن هناك ستة أبناء آخرين ألهورامزدا وهم يتولون وظائف خمتلفة، كل 
لـيهم أن  حبسب املهمة اليت كلف ا، وتشري الطقوس يف ديانة أهورامزدا إىل أن الناس ينبغـي ع 

كما وجب عليهم أن حيافظوا  –الطهر اجلسدي والروحي  –يسلكوا يف حيام طبقا ململكة النور 
على الطبيعة، على الكائنات احلية، وأن يكثروا من غرس األشجار وحفـر اآلبـار واستصـالح    

  .، ويكثر اإلجناب  األراضي حىت تتسع احلياة ومتتد

                                                
 .154السابق، ص  صدرامل -  11
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  :تربية األمراء -ج

م بالتقوى والعبادة اخلالصة ألهورامزدا وهم يف ذلك خملصـون لديانـة   ولقد تابع االهتما
الزند، كما كان ملوكهم يعيشون ببساطة مما جعل املواطنني حيملون هلم اهلدايا يف املناسبات كما 

  .كان للملك فرقة من الفرسان انتزعوا اعتراف اليونانيني بشجاعتهم عن جدارة واستحقاق

تتم بعناية فائقة السيما تربية ويل العهد الذي سريث العرش علما لقد كانت تربية األمراء 
أن أبناء امللك يبقون يف وسط احلرمي حىت السن السابعة وابتداء من هذه السن فصاعدا يشرعون يف 
التدريب على الصيد وركوب اخليل والرماية كما يشرف على تربيتهم معلمون أكفـاء يقومـون   

ربعة من نبالء الفرس باإلشراف على تربية ويل العهد كما يوجد من بتوجيههم بصرامة كما يقوم أ
  .أي رجال الدين الزرادوشتني"  Magos "بينهم أفراد من اوس 

الكلمة أطلقها اليونان على أتباع الديانة الزرادشتية عنـدما فـتح   هذه    Magosماجوس
فيما بعـد ومنـها جـاء يف    اإلسكندر األكرب بالد فارس مث عممت على رجال الدين الشرقيني 

لكل من يقوم بأعمال خارقـة،   Magique  ،Magicالفرنسية واإلجنليزية كلمة الشعوذة والسحر
  .وقد استعملها اليونان للحط من شأن الديانات الشرقية

نالحظ أن هيغل رغم إعجابه بالزرادشتيه مل يعلق على هذا التسمية اليت ألصقت برجـال  
 .بحت مع مرور الزمن ذم هلمالدين الشرقيني واليت أص

هيغل يتعرض للعهد القدمي  واحلديث من الكتـاب املقـدس أي الـديانتني    : نالحظ أن
املسيحية واليهودية  وبصفة خاصة للعالقة بني العربانيني والبابليني لكنه عندما يصـل إىل الفتـرة   

الشاهنامة " الغنائية املسماة  اإلسالمية فإنه إما يتجاهلها وإما يكتفي بإشارات خفيفة فمثال امللحمة
ألف بيت، حتكي التراث البطـويل   60اليت كتبها الفردوسي هي ملحمة غنائية حتوي أكثر من " 

وقـد   -إليران القدمية وقد متت ترمجتها لكثري من اللغات األوربية والالتينية وألن كاتبها مسـلم  
عدائية اليت عبر عنها املستشـرقون يف  فإن هيغل املشبع بالنظرة ال -ميالدي  11عاش خالل القرن 
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لذلك فإن هيغل  تهعصره جتاه احلضارة اإلسالمية ويف الوقت ذاته تكشف عن تعصب الغرب وأناني
  .، ولعل يف جتاهل مثل هذه األعمال اهلامة دليل على اخللفية التعصبية هليغل مل يعرها اهتماما

وعبدة النار ولكنـه مل يتطـرق إىل   لقد اهتم بأدق التفاصيل فيما خيص تعاليم زرادشت 
  !.لصاحبها الفردوسي" الشاهنامة " ملحمة 

  :اهلالل اخلصيب -ثانيا

يتعرض هيغل إىل سوريا الكربى أو آسيا  السامية األمامية اليت تشـكل أحـد األجـزاء    
عبارة عن شريط سـاحلي   -واليت هي جغرافيا  -األساسية اليت تتألف منها اإلمرباطورية الفارسية 

  .ممتد لغاية بالد اليونان

إن هيغل قد دمج الفرس بالفينيقيني وهذه من املغالطات املشهورة يف الدراسات اهليغلية اليت 
ال تتحرى الدقة فيما يتعلق بالشرق، حيث اعتمد على فترة سيطرة الفرس على بـالد مـا بـني    

لفرس معتـربا أن لألسـطول   النهرين، والشام واعتربها مقياسا، وذه الكيفية أخضع الفينيقيني ل
الفينيقي أمهية كربى لإلمرباطورية الفارسية ويف الوقت ذاته يتحدث عن الشعب الفينيقي اجلسور 

) Byblusبيبلـوس  (و) Sidonصـيدا  (و) Tyreصور (والذي يتركز يف املدن الغنية الفخمة مثل 
وهي بعيدة عن التأثري  وهي مدن عظيمة، كانت تزدهر فيها املالحة والتجارة) Berytusبريوت (و

الفارسي وحىت يف جتارا كانت تتجه حنو حوض البحر األبيض املتوسط، وقد وصلت هذه املنطقة 
إىل حضارة راقية مع تفاعل وتواصل مع شعوب البحر األبيض املتوسط، حيث ازدهرت الكثري من 

مـة مثـل الزجـاج    الصناعات كصناعة املعادن واحلجارة النفيسة كما توصلوا إىل مكتشفات ها
واألرجوان، وقد كتبوا اللغة ألول مرة نظرا للحاجة امللحة للكتابة يف التعامل مع الشعوب األخرى 
وقد اكتشف الفينيقيون احمليط األطلنطي، وكانوا أول من أحبر إليه، كما كانت هلم مستوطنات يف 

ا إسبانيا واسـتغلوا  ، كما استعمرو"ثابوس " قربص وكريث، واكتشفوا معدن الذهب يف جزيرة 
، "قرطاجنة " مناجم الفضة ا، واستعمروا الشريط الساحلي لشمال إفريقيا، حيث أسسوا مدينة 
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كما أحبرت سفنهم مبحاذاة الشاطئ اإلفريقي حىت طافوا حول القارة من خالل احمليط األطلسـي  
  .-بالد هيغل  –فوصلوا إىل بريطانيا وبروسيا 

جتاوز منطقة اليونان يف آسيا الصغرى ورغم ذلك فـإن هيغـل   بينما مل يتمكن الفرس من 
يضع اآلخر الشرقي يف سلة واحدة دون متييز وخاصة يف قضية تبعية اهلـالل اخلصـيب، وعلـى    
اخلصوص سكان الساحل السوري اللبناين من الفينيقيني الذين يعترف هلم بأم ختلصوا من اخلمول 

ولقـد  : " ن وصفهم ما أرسطو حيث يقول هيغـل والكسل وكذلك الشجاعة والوحشية اللتا
استبدل الفينيقيون هذه العادات الذميمة ليحل حملها النشاط يف الصناعة وشـجاعة التـروي أي   

  .12"استخدام العقل من أجل اقتحام اخلطر مع التدبر العقلي من أجل السالمة واألمان 

كائه إذن فقـد متكـن   ألن كل شيء يف الوجود يقوم على نشاط اإلنسان وشجاعته وذ
الفينيقيون من اقتحام احمليط األطلسي مع صعوبة املالحة فيه كما عرفوا الكثري مـن الصـناعات   
واستعملوا اللغة املكتوبة وانتشروا يف حوض البحر األبيض املتوسط ووصلوا إىل حبر البلطيـق يف  

روا جنوبا حىت طـافوا حـول   الشمال، وبالضبط إىل اإلمرباطورية الربوسية مرورا بإجنلترا كما أحب
  .القارة اإلفريقية ورغم ذلك فإن هيغل يعتربهم جزءا من اإلمرباطورية الفارسية

  :ديانة ما بني النهرين والشام -أ

يقول هيغل لو أننا قارنا تصورام الدينية مع الديانات اليت سبق ذكرها يف منطقة الشـرق  
ل السورية وثنية حسية، فالصينيون واليهود وحىت األقصى، فسنجد أن هناك يف كل من بابل والقبائ

اليونان مارسوا العبادة الوثنية، كما أن الكاثوليك جمدوا صور القديسني ولكن يف جمال الفكر الذي 
حنن بصدد دراسته فإننا جند أن قوى الطبيعة املختلفة كانت حمل عبادة من طرف هذه الشعوب مما 

: " اية يف الفظاعة عن هذه العبادات أما أشـهر اآلهلـة فهـم   إىل تقدمي صورة  غ 13أدى باألنبياء

                                                
 .175حماضرات يف فلسفة التاريخ، ص : هيغل - 12
 .املقصود باألنبياء هنا هم أنبياء اليهود على حنو ما ذكرهم العهد القدمي بصفة خاصة - 13
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وكانت العبادة نشوة حسية  Diana  "16ديانا" و Sybéle  "15سيبيل"و Ashtarote  "14عشتاروت
  .وفجورا وترفا

إن هيغل يصف ديانة هذه الشعوب بالقسوة واحلسية فهم مـثال عنـدما يشـرعون يف    
ن هيغل هاهنا متأثر بالكتاب املقدس وخاصة العهد القدمي، االحتفال بأعيادهم يكونون كاانني، إ

 -سفر احلكمـة ... " فإم إذا فرحوا جنوا: " حيث ورد يف سفر احلكمة حسب الترمجة العربية
كما ترتبط القسوة بقلة الوعي وضيق املدارك وهذا مناقض متاما للخصـال   28: 14اإلصحاح 

انة الفرس النورية والـيت ال تـرتبط ال باألصـنام وال    اليت عددها هيغل عن الفينيقيني، أو عن دي
" مـذهب الشـرك   " باألوثان، إال أن هيغل يتحدث عن الديانة الطبيعية املتعددة اآلهلة واليت متثل 

حيث تؤدي إىل تدمري الروح لوعيها، إال أنه عندما يتعرض للديانات الطبيعية اليونانية وللطقـوس  
يونان فإنه يعجب ا أميا إعجاب وحىت عنـدما يتعـرض إىل الـنيب           واالحتفاالت اليت يقوم ا ال

والذي ترىب يف بالط أحد ملوك بالد ما بني النهرين فإنه يذكره بشيء مـن  "   Daniyelدانيال" 
القدسية حيث استطاع أن يتجنب املشاركة يف الطقوس االحتفالية الوثنية وتناول األطعمـة غـري   

  .الطاهرة

صارخ ألن هيغل عندما تطرق لديانة الفرس وبالد ما بني النهرين حتدث عن وهذا تناقض 
الطهارة يف اجلسد والطعام وحىت يف اللحوم اليت تقدم كقرابني بينما هو يف هذه احلالة ينقل لنا نصا 

عندما هـاجم ملـك بابـل    " من العهد القدمي معتمدا على ذاكرته فقط، والقصة الصحيحة أنه 
أكد كبري خدمه أن حيضر له من بين إسرائيل ومن نسل امللوك ومن الشـرفاء   أورشليم وحاصرها

فتيانا ال عيب فيهم حسان املنظر حاذقون ذووا حكمة وذووا فهـم بـالعلم فيعلمـوهم كتابـة     

                                                
 .إهلة اخلصب واجلنس واحلب عند الفينيقيني - 14
 .لطبيعة عند شعوب آسيا الصغرىإهلة ا - 15
 .إهلة القمر والصيد - 16
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الكلدانيني ولسام كما متت العملية وفقا لربنامج مضبوط كما يطعمون مـن أطاييـب امللـك    
  .17"فواكه وذلك ملدة ثالثة أيام وكان من بينهم النيب دانيال ويشربون اخلمور ويتناولون ال

الحظ األستاذ اإلمام عبد الفتاح إمام أن هيغل ال يدقق يف نصوصه بل يوردها اعتمادا على 
ذاكرته لذلك فقد صحح النص مؤكدا أن القصة وما فيها كانت بناء على حلم بنو خضنصر ملك 

القدس  –تنع بتفسري حكماء بابل لذلك فقد هاجم أوراشليم بابل الذي رأى يف منامه حلما فلم يق
الذي كانـت   18وقتل ما قتل من سكاا كما أسر جمموعة من الشباب منهم النيب دانيال –احلالية 

اخلدم معاملة   وظيفته الرئيسية تفسري أحالم امللك، وألنه فيه روح اآلهلة القدوسيني فقد عامله كبري
  .ركة يف االحتفاالت الصاخبة اجلنونية وأطعمه أطعمة طاهرةخاصة حيث أعفاه من املشا

مث جند تناقضا آخر عند هيغل عندما ينقص من شأن اآلخر الشرقي ويعلي من شأن األنـا  
، كان  Herculesفهريودوت خيربنا أن هرقل: " اليوناين ويورد لنا ما يناقض طروحاته حيث يقول

ترب من أشهر األبطال يف أساطري اليونـان والرومـان،   السورية والذي يع" صور " يعبد يف مدينة 
  .19...! "وكانت شجاعته خارقة وقوته جبارة

نالحظ هاهنا تأثر اليونان بالكثري الكثري من الفكر الشرقي وكذلك الـديانات الشـرقية   
بفضل شـجاعته    Olympusواألساطري الشرقية، ألن هرقل هذا يرفعه اليونان فوق جبال األوملب

  .وجسارته

  

  

  :اليهودية -ب

                                                
 .177، ص 2حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج :هيغل - 17
 .العهد القدمي اإلصحاح الثاين من سفر دانيال: الكتاب املقدس - 18
 .178-177، ص ص 2حماضرات يف فلسفة التاريخ، ج :هيغل - 19
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يلحق هيغل الشعب اليهودي باإلمرباطورية الفارسية، ويؤكد على متيـز هـذا الشـعب    
الذي ساعد اليهود على تكـوين  " العهد القدمي : " بامتالكه للكتاب السماوي األساسي أال وهو

دأ من الوصـول  مبدأ مضاد للديانات احمللية اآلشورية أو البابلية أو الفينيقية، حيث مكّنهم هذا املب
إىل تطوير اجلانب الروحي بشكل خمالف للديانات الطبيعية وبالتايل السمو واالرتفاع عن الطبيعة، 

موضوعا للوعي كما كان عند الفرس حيـث  ) كما سبق وذكرت(وذه الكيفية ال يصبح برامها 
كان تصورا حسيا يف صورة النور، أما عنـد اليهـود فقـد تقـدمت فكـرة النـور لتصـبح        

أو الواحد اخلالص، وهذه املفارقة يعتربها هيغل النقطة الفاصلة بـني الشـرق     Jehavah)يهوة(
  .والغرب

ميكن التذكري أن هيغل قد جتاهل متاما الدين اإلسالمي الذي هو امتداد لليهودية واملسيحية 
ناته الوثنيـة  والذي ينتشر بكثرة يف هذا اإلقليم اجلغرايف والذي يركز هيغل على ماضيه الغابر وديا

واليهودية بالدراسة، دون أن يتطرق إىل اإلسالم، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على النظـرة  
  !املتحيزة هليغل املمجدة للديانات السابقة لإلسالم سواء الوثنية منها أو السماوية

منطقته باعتبار أن اإلسالم ميثل اآلخر الذي يتعمد هيغل ميشه فإنه مل يتعرض له يف : إذن
وهذا  اإلقليم هو االمتداد الطبيعي للجزيرة العربية، ) بالد فارس وما بني النهرين والشام(اجلغرافية 

السياسـة،  (والغريب أن هيغل قد نشأ يف حميط كان يسيطر فيه اليهود على اجلوانـب احليويـة   
ترتب عن ذلك طردهم  مما أدى ببعض النخب األملانية إىل كرههم، وقد). االقتصاد، املال، والثقافة

أو إقامة حمتشدات وحمارق هلم، ورغم ذلك فإن هيغل يعجب بالديانة اليهودية ويعتربها جزءا من 
فالروح بط إىل أعماق وجودها اخلاص، وتتعرف على : " تراث الغرب وهو يقول يف هذا املعىن

ت متثل يف الشرق األساسـي  املبدأ األساسي ارد بوصفه املبدأ الروحي، كما أن الطبيعة اليت كان
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والوجود األول قد هبطت اآلن إىل مرتبة املخلوق، وأصبح الروح هو الوجود األول، ويعرف اهللا 
  .20"بوصفه اخلالق جلميع البشر ولكل الطبيعة 

كما ذكرت فإن هيغل قد ربط بني الوحدانية واليهودية متجاهال اإلسالم حيث يؤكد على 
صاحب الديانة التوحيدية وهو الذي تعـرف علـى اهللا يف صـيغة    أن اليهود هم الشعب الوحيد 

الواحد، كما اعترف له اهللا، ويف ذلك إشارة إىل ما تزعمه الصهيونية من أن الشعب اليهودي هو 
شعب اهللا املختار ويضيف هيغل كاشفا عن حتيزه لليهود مهمشا اآلخر خاصة الديانة اإلسـالمية  

  .21هو نفسه إله إبراهيم ونسله فقط حيث يؤكد بأن إله الشعب اليهودي

مث يتطرق إىل اآلهلة الزائفة وإله اليهود الصحيح، مؤكدا على كثرة األديان وعلى وجوب 
التفريق بني اإلله الصحيح واآلهلة الزائفة ملقيا يف ذلك املسؤولية على فلسفة التاريخ الـيت جيـب   

ر على العنصر الروحي الذي يوفر الطاقة عليها أن تبحث يف أكثر أشكال اآلهلة، وخاصة اليت تتوف
  .واحليوية اللتان متثالن املضمون على خالف اآلهلة الذابلة اليت تكمن أمهيتها يف شكلها فقط

كما يتعرض إىل تسامح اليهود متناسيا ما قاموا به ضد املسيح عليه السالم واملكائد الـيت  
الصاحلني من طرف اليهود، وهنا يقع هيغـل يف  تعرض هلا الكثري من األنبياء واملرسلني وعباد اهللا 

تناقض آخر عندما يفضل الديانة الطبيعية عند اليونان، غري أنه عندما يتعلق األمر باآلخر الشـرقي  
سواء الديانة السماوية اإلسالمية اليت تعترف بالديانات السابقة عليها وحتارب الكفر وتـدعو إىل  

ملعمورة، أو الطبيعية عند الفينيقيني والبابليني واآلشوريني فإنـه  التسامح واملساواة بني كافة أفراد ا
ارد عند اليهـود  ) يهوه(ميقتها مفضال عبادة النار لدى الفرس واليت تطورت يف نظره إىل عبادة 

  .على حد زعمه

                                                
 .180املصدر السابق، ص  - 20
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وهيغل يربط بني اليهودية ونسل إبراهيم عليه السالم، وبالتايل ميكن أن تصبح هذه العملية 
مثلما هو سائد اليوم من تفضيل الصهيونية للشعب اليهودي على حساب الشعوب األخرى عرقية 

بابلي األصل وأن ابنه إمساعيل  –عليه السالم  –ودياناا، وكما تؤكد الوقائع التارخيية أن إبراهيم 
حـىت   ببناء الكعبة اليت حيج إليها املسـلمون ) إبراهيم وإمساعيل(وقد قاما معا ) سارة(أمه مصرية 

يعود أصله إىل إبراهيم وهو قرشي من  –صلى اهللا عليه وسلم  –علما أن نيب اإلسالم حممد . اليوم
  ... .اجلزيرة العربية

إذن هذه احلقائق اخلافية على هيغل تكذب نقاء العرق اليهودي ويف نفس الوقت تؤكـد  
ـ  كما يؤكد... اختالط شعوب الشام وبالد فارس واجلزيرة العربية ومصر علـى تسـامح   ك ذل

آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمـن بـاهللا   " اإلسالم وقد ورد يف القرآن الكرمي 
وأطعنا غفرانـك ربنـا وإليـك    ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا 

  .22"املصري

 أن كمـال اهللا الذين اشـترط   حيث  إن مضمون هذه اآلية يؤكد على تتسلسل األنبياء
إال بوضعهم يف مرتبة واحدة، وندلل على مساحة اإلسالم باعترافه بالديانات  ال يكون اإلميان ومتامه

  .السابقة عليه، وتفتحه على البشرية كافة

  :اليهود والدولة -ج

يتطرق هيغل إىل اليهود باعتبارهم شعب ال يؤمن خبلود النفس ألن الفرد ال قيمة له يف هذا 
وعلى النقيض من ذلك فإن األسرة هي الوحدة األساسية اليت تتمتع باالستقالل، أما الدولة اتمع 

نسـبة إىل  (فهي املؤسسة اليت ال تنسجم مع املبدأ اليهودي، لذلك فهي غريبة يف التشريع املساوي 
  ).النيب موسى عليه السالم

                                                
 .285اآلية : سورة البقرة - 22



  الشرق األوسط واألدنى  أو إفریقیا األوربیة                              الفصل الثامن

  312

مرهم بالرحيل عـن  يضيف هيغل أن إله اليهود هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذي أ
أرض مصر ومنحهم أرض كنعان وهذا سقوط آخر يف خرافات الصهيونية العامليـة ألن اليهـود   
عندما خرجوا من مصر تاهوا يف سيناء مدة أربعني سنة، وبالتايل فقد انتقلوا من احلضارة واملدنيـة  

عتبار اليهود ذوي خبالف ما ذهب إليه فيكو من ا –كما يقول ابن خلدون  –إىل البادية والتخلف 
الصفات البشرية املكتملة واملتحضرين على خالف األميني ذوي الصفات الغليظة واملتوحشـني،  

هيغل حيث اعترب خروجهم من مصر انتقال من مرحلـة البـداوة البترياركيـة     أخذ عنهوالذي 
صريني يف ممارسة إىل مرحلة الزراعة، وهذا خمالف للحقائق التارخيية اليت تؤكد أسبقية امل) األبوية(

عليه -الزراعة وختزين الغالل لوقت الشدة، وهذا ما أكدته الكتب السماوية وخاصة سورة يوسف 
الذي توىل الوزارة يف مصر وأشرف على خزائن الغالل وقد حضر اخوته من بالد الشام  –السالم 

ين حفـيظ  قال اجعلين علـى خـزائن األرض إ  "... من أجل أخذ حاجتهم من املؤونة من مصر 
  .24"أال ترون أين أوف الكيل وأنا خري املرتلني ... وجاء اخوة يوسف"...  23..."عليم

تفيد اآلية األوىل أن فرعون قد أسند وزارة االقتصاد والتموين والتخزين  إىل يوسف عليه 
السالم، بينما تشري اآلية الثانية إىل قدوم اخوة يوسف من الشام من أجل احلصول على نصيب من 

  .التموين

غري أن احلقيقة  –حسب هيغل  –املهم أن الشعب اليهودي قد أنعم اهللا عليه بأرض كنعان 
أن اليهود عندما أخرجوا من مصر وتاهوا يف سيناء، مث دخلوا فلسطني قد استولوا على مدينة أرحية 

أهلـها الـذين   حيث قتلوا كل من فيها من إنسان أو حيوان، ومل ينج من املوت إال املرأة الزانية و
  .25مهدوا الطريق جلواسيس يشوع

                                                
 .55اآلية : سورة يوسف - 23
 .59اآلية : سورة يوسف - 24
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كما عرف اليهود النظام امللكي إال أم مل يشكلوا دولة أو أمة متماسكة بل ظلوا لفتـرة  
طويلة يؤلفون اثين عشر سبطا مستقال كل منها عن اآلخر وكان النظام ليس على أساس الدولـة  

رسية أو املصرية بل على أساس احلكم األبوي كما هو يف اإلمرباطورية البابلية أو اآلشورية أو الفا
يف األسرة والقبيلة، وذلك على الرغم من ورود الرغبة امللحة يف شريعة موسى بأن يشيد اليهـود  
مملكة قوية يقوم الكهنة باختيار ملكها، والذي من شروطه أال يكون أجنبيا وأن يكون له عـددا  

وغريهم مـن  ... عليهم السالم  يمان وياشوعد وسلوداو كال من  قليال من الزوجات وقد سعى
أنبياء بين إسرائيل إىل توحيد اليهود، ولكن طغيان  األنانية وحب الذات، وكثرة األسباط قد أدى 
إىل عودة الوثنية، وذه الكيفية ساد التشتت مما ساعد اآلشوريني والبابليني والفراعنة على غـزو  

عاصمة له، مث جاء ) القدس احلالية(عىن اختذ داود أوراشليم اليهود وتقتيلهم باستمرار، ويف هذا امل
  .سليمان فبىن اهليكل ا، وكان اهلدف هو أن تتركز عقيدة بين إسرائيل حول اهليكل

م .ق 721كان اهلدف من ذلك هو الوحدة السياسية واحملافظة على الدولـة، ويف عـام   
على قيد احلياة، كمـا   يبقممن تت شعبها دخل اآلشوريني مملكة إسرائيل وحموها من الوجود وتش

ظلت مملكة اليهود تكافح حىت أسقطها البابليون، وذه الكيفية فقد تشتت اليهود شرقا حنو مصر 
ملك ) قورش(ومشال إفريقيا ومشاال حنو آسيا الصغرى وشرقا حنو اجلزيرة ومشاهلا، كما وصل امللك 

ة أراضي الشام وذه الكيفية رجع بعـض اليهـود إىل   الفرس إىل بالد بابل مث امتد سلطانه إىل بقي
  .26فلسطني

  :بالد العرب -ثالثا

كما يسميها هيغل وهي عبارة عن صحراء واسعة واليت تتميـز   27أو إمرباطورية التعصب
ولكن ) لكنها ال تشتهر بتربية الثريان(بتربية ضروب خمتلفة من املاشية كاجلمال واألغنام واخليول 

                                                
 .185تعليق على كتاب هيغل، ص  :إمام عبد الفتاح إمام - 26
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بني احلياة اهلادئة لقبائل الرعاة واملرتبطة بنشاطهم الرعوي عن شخصيتهم الوحشـية  علينا أن منيز 
السلب والنهب مع تأكيد هيغل على أن هذه القبائل مل تتمكن من تطـوير  : اليت تظهر يف صفتني

نفسها يف شكل تارخيي حقيقي وبالتايل فإم بقوا بدون هوية أو متيز تارخيي إال أن بداية التـاريخ  
ن أن ترد إليهم هنا يشري إىل الشرق األقصى يف اجلنوب أو الشمال مركزا على منطقة السهول ميك

علما أن وسط اجلزيـرة   –كما أسلفت ذكره يف الفصل السابع وبداية الفصل احلايل  -الوديانية 
 خيلو من السهول الوديانية مثلما هو شأن آسيا البعيدة، علما أن هيغل ال يذكر من جزيرة العـرب 
إال مكة واملدينة باعتبارمها مهدا لديانة اإلسالم وحينما يتطرق للحديث عن العرب يركـز علـى   

يتصفون بالكرم وحسن الضيافة من جهة والسلب والنهب واخلداع  ض فهم حسبهسلوكهم املتناق
  .28من ناحية أخرى وتكون الصفة األخرية أكثر وضوحا حينما يكونون وسط أقوام متحضرة

علما " إذا عربت خربت " ة إىل أن هيغل التقط العبارة املشهورة البن خلدون ميكن اإلشار
أن ابن خلدون قصد ذه العبارة أعراب البادية الذين إذا ما حطوا رحاهلم أمام زرع أو شـجر أو  
عمران إال وأتلفوه، ويف الوقت ذاته فإن هؤالء األعراب ميتازون بأخالق فاضلة يف التعامـل مـع   

االستقبال واملبالغة يف اإلكرام ولكنهم يتعاملون مع الغرباء بعيدا عـن مضـارب    الضيف كحسن
خيامهم بشكل مغاير ال ميد بصلة إىل األخالق الفاضلة اليت يتسمون ا عندما يـأتيهم الغريـب   

علما أن القاعدة اخللدونية تنسحب على سكان البادية الذين ترمقهم جبايات احلـاكم،  . كضيف
وهو ما يـدفعهم إىل   –يف عالقة احلاكم باحملكوم  –م من املتوسط إىل الفقر املدقع فتتبدل أحواهل

السلب والنهب دف إشباع حاجام هذا من جهة، ومن جهة ثانية يهدفون إىل إضعاف شوكة 
احلاكم ألن القوافل اليت يهامجوا إما أن تكون حاملة لسلع احلاكم أو حلاشيته وأعوانـه لـذلك   

ن بنهبها فإم حيققون هدفني يف وقت واحد أو عصفورين حبجر واحد كما يقـال  عندما يقومو
  .حيث يشبعون حاجام ويضعفون احلاكم وحاشيته يف الوقت نفسه
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إذا فالعملية تدخل ضمن صراع العصب من أجل االستحواذ على امللك لكن الغريـب يف  
كانت سائدة بـني األمـراء وامللـوك    األمر أن هيغل تناسى فترة اإلقطاع يف أوربا والفوضى اليت 

واملالك من اإلقطاعيني، وعلى الرغم من أنه يقر بانتشار الفوضى يف املقاطعات الربوسية وقلة فعالية 
عندما يتعلق األمر بـاآلخر  ت السويسرية واإلمارات الربوسية إال أنه النصوص القانونية يف املقاطعا

مث هناك جوانب إجيابية جدا جاء ا اإلسـالم إال أن  . الالعريب اإلسالمي فإنه يعترب ذلك عيبا ثقي
واخللفاء من بعده واليت عرفت نوعا  –صلى اهللا عليه وسلم  –هيغل تغاضى عن حكومة الرسول 

من النظام فاق بكثري النظام اليوناين حيث ساد األمن خمتلف ربوع الدولة اإلسـالمية، وتوسـع   
ة أن أمري املؤمنني ميشي يف األسواق بدون حراس وينام يف ليشمل األقليات من أهل الذمة إىل درج

البستان وحده، وليس له قصر وخدم وإمنا كان يقوم بتسيري شؤون الدولة انطالقا مـن املسـجد   
الذي يدخله جل الناس، باإلضافة إىل حتقيق العدل وحترر الناس من كل أشكال العبوديات السابقة 

ال فـرق بـني   " ية مجعاء وهو مبدأ املساواة بني البشر كافة مع دخول مبدأ جديد ليشمل اإلنسان
حديث شريف، علما أن هذه املبادئ مل يتوصل " عريب وعجمي وال أبيض على أسود إال بالتقوى 

حيـث   طون وأرسطوكأفالكتابات أساتذته  اليونان إىل تطبيقها وهو ما يتضح من خالل اعتبار
كما أشرت إىل ذلك يف الفصل األول يف عالقة  –تمع اليوناين أن العبودية أمر طبيعي يف ايعتربان 

  .-األنا األوريب باآلخر

  :مصر -رابعا

عندما يتحدث هيغل عن اإلمرباطورية الفارسية يدمج معها مصر الشك أنه وجد ما جيمع 
أصل السكان يف بالد فارس من خالل اهلجرات اليت وقعت باجتاه أوربا، وقـد  : بينهما فيما خيص

اللذان يتحوالن إىل رمز جيسد فيما بعـد انتقـال   ) النار والنور(جب كثريا بالديانة الزرادشتية أع
الروح الشرقي إىل اليونان عن طريق مصر، فأبو اهلول الذي ميثل املعجزة املصرية يف كونه جيسـد  

  .جسم حيوان ورأس إنسان يف نفس الوقت يعبر عن هذه امليثولوجيا
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وقد امتد نفوذ ) ساس(مث انتقلت إىل ) يسنفم(عاصمة امللوك مث ) ةطيب(وقد كانت مدينة 
املصريني إىل السودان واحلبشة من جهة الغرب، كما امتد النفوذ إىل سوريا من جهة الشرق، وقد 
كان املاء هو الرابط بني خمتلف اجلهات، فالنيل هو عصب الوصل بني السودان واحلبشة ومصـر،  

  .عامل اليت مارست ختان اإلناث بني هذه املناطق مجيعاوهي املنطقة الوحيدة يف ال

إذن عنصر الربط هو البحر األمحر والنيل وهذا ما يتوافق مع نظرة هيغل، كمـا شـكّل   
  .اخلليج بشقيه العريب والفارسي واحمليط الكبري نقطة تواصل بني أطراف هذه املنطقة

وفيضان النيل والعروس الـيت   إن النيل والشمس والصحراء والبحر، عناصر ترمز للحياة،
تقدم كقربان له، واختراع احملراث وتطوير الزراعة كلها عوامل شكلت اخلصوصـية املصـرية،   
فهريودوث يتحدث عن آهلة مصر ودورها يف تنظيم اتمع وتقدم الزراعة ويقسـمها إىل ثـالث   

 الفئة الثالثة عدد ال حصر لـه  فئات يذكر ضمن الفئة األوىل مثانية آهلة والفئة الثانية اثين عشرة ويف
  .من اآلهلة

هذا التقسيم فيه تشابه كبري ملا كان سائدا عند اليونان والغريب أن هيغل يعجب بالديانـة  
الطبيعية اليونانية واحتفالياا، ولكنه ال يعري أي اهتمام مبا هو مماثل عند اآلخر الشرقي فأوزاريس 

ن يعتربان رمزان للحياة البشرية، وهذه الثنائية هي رمـز  املصري الذي ميثل النيل والشمس واللذا
ومغزى يف آن واحد، ويتحول الرمز إىل مغزى والذي يتحول بدوره إىل رمز، وكل واحـد هـو   

  .االثنان معا، وهكذا ينشأ تصور جامع للعقيدة واحلياة

ـ  ري إذن فهذه املظاهر املتنوعة ليست سوى مضمون جزئي وواقعي حلقيقة احلياة، فاملص
يرى يف النيل الروح الطيبة وذا الشكل تتحول التصورات اردة إىل وقائع عينية باعتبار أن مصر 

  .هبة النيل

  

  :العلوم والفنون -أ
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إن للمصريني عالقة خاصة بالطبيعة واحليوان كما أن الكهنـة املصـريون   : " يقول هيغل
لـق العـامل املشـهور    كانوا يطلقون اسم هرمز علـى مجيـع خمترعـام ولـذلك فقـد أط     

أما عـن بعـض   ) هرمز(على كتابه الذي درس فيه العلم يف مصر اسم   Eratosthensأراتوستيبرت
اآلهلة فقد كانت صديقة للبعض اآلخر كما هو احلال عند اليونان وقد انعكست هذه الصـداقات  

س املسـاحات  على البشر حيث يساعدهم اإلله أنوبيس على اختراع الكتابة وعلم الفلك وعلم قيا
إىل اثين عشـر  السنة كما ينسب إىل أنوبيس أول تنظيم للزمان حيث قسم .29"واملوسيقى والطب 

يوما، وقسم والسنة إىل اثـين  ) 30(وحدة ووضع نظام األسبوع، وقسم الشهر إىل ثالثني ) 12(
  .شهرا، وقد نسب إليه اكتشاف شجرة الزيتون) 12(عشر 

ات إىل إهلهم والذي طور الفنون، لكنه عنـدما يتجسـد   املصريون ينسبون هذه االكتشاف
  Dogstarطبيعيا ينحط فيمثله رأس كلب مث يسمو يف الرمزية حيث يطلق عليه اسم جنم الكلـب 

  .وذه الكيفية جنده حمددا من حيث مضمونه حسيا من حيث وجوده

ضع إىل الثنائية فإذا نظرنا إىل الطب مثال الذي يهدف إىل عالج األمراض اجلسمية، فإنه خي
  . L'astrologieنفسها، فقد كان على صلة وثيقة بالتنجيم والسحر

إذن فعلمي الفلك والطب احلديثني كانا يف زمن املصريني عبارة عن السـحر وخرافـات   
التنجيم، وهلذا فإن هيغل يرجع العبادة املصرية القدمية إىل احليوان لكي ترتبط مبا هو روحـي، مث  

اخل من مظـاهر  ... آخر عندما ترتبط مبا هو طبيعي كالنيل والشمس والبذور، تتخذ شكال رمزيا
 احليوان ما هو بـاطين وغـري قابـل    الطبيعة اليت حظيت بالتبجيل، فلقد تصور املصريون يف عامل

لإلدراكـ فيحكى أن رومانيا قد قتل قطة يف اإلسكندرية، واملصـريون يعتقـدون أن القطـط    
والكالب حتمل أرواحا شريرة لذلك فهي تتمتع بقدسية خاصة لذلك فقد كان جـزاء الرومـاين   
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شر جوعا علـى أن  القتل ويضيف هيغل ساخرا من اآلخر الشرقي أن املصريني يفضلون موت الب
  .يتقربوا من املؤن املخصصة للحيوان

من أغرب العجائب أن األنا األوريب املتطور والذي اسـتفاد مـن احلضـارات     :مالحظة
الشرقية القدمية وطور تكنولوجيا اإلنتاج يف خمتلف جماالت احلياة قد أصبح اليوم يفضل احليـوان  

ملاليري على تغذية وتربية احليوانات األليفة وحىت فهو ينفق ا) أي على اإلنسان الشرقي(على اآلخر 
غاضا الطرف عن ماليني البشر يف العامل اإلسالمي وإفريقيـا والشـرق   ... املتوحشة يف احملميات

  ... .األقصى وأمريكا الالتينية اليت متوت جوعا ومرضا وجهال

  :احلياة االجتماعية للمصريني -ب

) أحكم حكماء البشر(أطلقوا على املصريني لقب  قد  Eliansيقول هريودوث أن اإليليني
فهذا مصدر يوناين غريب معاصر للحضارة املصرية يطلق على املصريني هذا اللقب ويعترب الشـعب  

واالعتبـارات  ... املصري أول شعب ناقش املسائل األخالقية كاخلري والشر والصواب واخلطـأ 
لكن تأمالم الدينيـة مل تـرق إىل مسـتوى    االجتماعية، كما كان البابليون مفكرين مبدعني، و

ون أول من فكر يف وحدانيـة اهللا،  اتاملصريني الذين اهتموا باألموات وآمنوا بالبعث وقد كان أخن
كما كانت تقام للموتى حماكم وتدفن معهم شؤوم اخلاصة، وكما سبق وذكرت فإن مصر بالد 

 د واملدافن وهي بآثارها شاهدة علـى ماضـيها  املتناقضات وأا أسست مدنا دينية متثلت يف املعاب
  .تعترب األهرامات إحدى عجائب الدنيا السبعحيث 

باإلضافة إىل ما سبق فإن املصريون قد عرفوا كيفية استخدام املعادن واستأنسوا احليوانات، 
 كما دفنوا موتاهم وقد دفعهم االعتقاد الراسخ يف البعث بعد املوت إىل ذلك، كما استفادوا مـن 

  .30أدى اعتقادهم هذا إىل تطورهم يف خمتلف جماالت احلياة وقد تطور العلوم يف حتنيط موتاهم،
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وقد عرف املصريون تقسيم العمل، إذ يف فترات معينة خترج النساء للعمل خارج البيـوت  
ويبقى الرجال ملمارسة النسيج، كما كان اتمع ينقسم إىل طبقات، وكان العمـل مقدسـا إىل   

االمتناع عن ممارسة العمل يؤدي إىل اإلعدام ألنه جيب على كل مصري أن يقدم نفسـه  درجة أن 
ولو مرة يف السنة أمام السلطات املعنية مبينا مصادر رزقه، فإن مل يثبت نوعية العمل الذي يقوم به 

 النمـل أو  حـر فورا، وهذا ما جعل من اتمع املصري القدمي شبيها جب يعدمونوعية اإلنتاج عليه 
وإال تعرض للعقاب، علمـا أن املصـري    على أكمل وجهخلية النحل، فكل فرد فيه يقوم بدوره 

من حيث عدم تدخله يف اال السياسي، وميشه أمر واقع  31خيتلف عن اليوناين يف جمال السياسة
، أما إذا قورن باليوناين الذي يتمتع بالدميقراطية، وقد كان للمجتمع املصري نوابغ يف الطب والفن

سـواء  : يف جمايل التشريع والقضاء فإن املصري متتع بقوانني نظمت حياة اتمع يف خمتلف ااالت
حيث كان للمرأة حقوقا ال يتعدى عليها أحد، وقد كانت األراضـي  أو االقتصادية  االجتماعية

ح خبدمتها أمـا  الزراعية حتظى بالصيانة، وكانت من حق امللوك واألمراء وخنبة اتمع، يقوم الفال
اليت كانت تتوىل تنظيمه مبراقبـة  هي  نظام الري فإنه كان خيضع لقانون صارم، لذلك فإن الدولة 

الفيضان السنوي للنيل، كما تضمن توزيعه توزيعا عادال، ورمبا هذا األمر هو الذي اضطر الفرعون 
من حياول معارضة قراراتـه،  إىل إحاطة نفسه الة من األلوهية لتدعيم سلطته السياسية ليقمع كل 

  .وتبعا آلثار الفيضان فإن األرض مقسمة إىل مناطق صغرية

تعد مصر أول جمتمع بشري عرف هذه الدقة يف التنظيم ويف جمـال  الكالم انطالقا من هذا 
القضاء جيتمع أكثر من ثالثني قاضيا من أجل إصدار احلكم علما أن القضاة حيملون رمز احلقيقـة  

مييلون به إىل اليمني أو اليسار حبسب احلقيقة ويشارك امللـك شخصـيا يف إدارة   يف صدورهم، و
شؤون القضاء كل يوم، علما أن للمصريني ظروف التخفيف أو تشديد العقوبـة تبعـا للجـرم    
املرتكب، فإذا اعترف السارق وبلّغ عن نفسه فإن العقوبة ختفف إىل أقصى درجاا كما تشـدد  

  .م االعتراف رغم ثبوت اجلرمية عليه باحلجة والربهانكلما أصر اجلاين على عد
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وقد أثريت نقاشات حول مغزى الدين املصري ومعناه وميكن أن نأخذ منوذجني متناقضني 
حيث فسـره تفسـريا    القدمية، الذي عاش يف مصر ) الفيلسوف الرواقي(  Charemonلشارميون

معتربة أن مغزى ) لشارميون(ظر خمالفة متاما ماديا خالصا، يف حني رأت األفالطونية احملدثة وجهة ن
 الدين املصري روحي حمض، ومن مث جعلت منه مثالية تؤدي إىل الروح املطلق ألن عملية التوالـد 

توحي إىل فترة عصـيبة تقتضـي   ، ظاهرة قلة تأثري أشعة الشمس يف الشتاء وانعدام الفيضانتتأثر ب
انتظـار الفيضـان يف فصـل    وإمكانية صل الربيع التوالد من جديد، أي اشتداد قوة الشمس يف ف

  .الصيف

وهكذا يعيش املصري فترات مستقرة حينا وفترات مضطربة أحيانا أخرى غري أنه يكـون  
  .32الذي أحرزه... قد استعد هلا مسبقا وهو ما يربزه التقدم االقتصادي واالجتماعي والفكري

  :انتقال الروح من مصر إىل اليونان-ج

املادي والفين اسد يف اآلثار الباقية إىل يومنا هذا وعلى الرغم من التنظيم  رغم التطورإنه 
االجتماعي الدقيق، والتطور االقتصادي يف الزراعة والصناعة، وعلى الرغم من تطور الديانـة إىل  

باإلضافة إىل فكرة اإلميان بالبعث وهو ما تدل عليه عمليـة دفـن   ) أخناتون(درجة التوحيد مع 
فإن هيغل يتحدث عن الروح املصرية بأا كانت منغلقة على نفسها، هذه ... مع املوتى، األغراض

الكلي، وهنا يربز هيغل دور  تدركأالروح اليت بقيت فترة من الزمن تكافح ألجل اخلروج بعد أن 
  .اليونان يف احتضان الروح الشرقية اليت تصبح حرة مرحة مبجرد عبورها البحر

يقول إن  اليونانيني سيظلون إىل األبد أطفـاال،  : " كان كاهنا مصريايضيف هيغل أنه إذا 
فإننا نستطيع أن نقول على العكس من ذلك متاما أن املصريني كانوا صبيانا أقوياء لـديهم طاقـة   

  .33"خالقة ولكن يعوزهم فهم أنفسهم لكي يصبحوا شبابا 
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رى ذلك من خـالل  وي –حسب هيغل  –إذن فالروح لدى الشرقي منغمسة يف الطبيعة 
أما ما هو كائن، وما قد كان، وما سوف " يف مدينة سايس  "نيث"النقوش الشهرية يف معبد اإلهلة 
  .34"يكون، مل يرفع قناعي أحد قط 

أيها اإلنسان اعرف : " ومقولته املشهورة هي" احلكم " وكان اإلله أبولو عند اليونان هو 
  ".نفسك 

رفة الذات لليونانيني لكي يصبح الروح اليوناين ميثل إذن حسب هيغل، لقد صدر األمر مبع
الرمـز  (اجلانب اإلنساين، والبد من أن نستغرب من األسطورة اليونانية اليت تروى عن أيب اهلول 

ما هو ذلك الشيء الذي ميشي علـى أربـع يف   : " حيث طرح لغزا) املصري الذي ميثل التناقض
  ".املساء على ثالثة؟ الصباح ويف منتصف النهار على اثنني ويف 

إنه اإلنسان، وذه الكيفية حتل املشكلة وتنتقل : " أبو اهلول طرح هذا اللغز وجييبه أوديب
الروح من الشرق من مدينة طيبا إىل جبال األولب مبحاذاة أثينا، إذن فمصر هي جسـر االنتقـال   

كاك العـامل الفارسـي بالعـامل    املثايل والداخلي حنو اليونان أما االنتقال اخلارجي فقد مت عند احت
اليوناين باعتبار مصر تابعة إلمرباطورية الفرس كما يقول هيغل، لذلك فقد غابت مشـس فـارس   
بينما بقيت كال من اهلند والصني على حاهلما، وذه الكيفية نالحظ أن هيغل فد استعمل املقياس 

لفارسية واألقاليم ااورة هلا والتغيري الغريب لكي يتبني مدى التغيري الذي طرأ على اإلمرباطوريات ا
السريع الذي طرأ على املنطقة بفضل اعتناقها لإلسالم بعد أن ختلصت من االسـتعمار اليونـاين   

مستفيدة من فلسفة وعلوم وفنون اليونان مكيفـة إياهـا مـع املعتقـدات      يوالروماين والبيزنط
ة يف خمتلف العلوم والفنون والعمران الذي تنكر اإلسالمية، ماحنة الرصيد األكرب لنهضة أوربا احلديث

  .أو مر عليه مرور الكرام كما يقالله هيغل 

  :إفريقيا -اخامس
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 :إفريقيا السوداء  - أ

قسم هيغل إفريقيا إىل ثالثة أقسام األول هو إفريقيا على األصالة وهو إقليم يقع جنـويب  
ذاا على العامل، مبعىن أا مرتوية  مغلقة مع مجيع أحناء -حسبه –الصحراء وقد ظلت هذه املنطقة 

أرض الطفولة، اليت ترقد فيما وراء ار التاريخ الواعي لذاته يلفهـا حجـاب الليـل    " يقول إا 
  .35"األسود 

ما هو خارج أوربا إما دوين متخلف كل نالحظ أن هيغل مشبع بفكرة األنا األوريب يعترب 
يتحدث عن الفتـرة  جيهله ألنه كنا يبدو  نا األوريب وإما يقصى من التاريخ ال لشيء سوى ألن األ

السابقة للكشوف اجلغرافية وسقوط األندلس وطرد العرب واملسلمني من شبه جزيرة ليبرييا وضة 
األنا األوريب الفيت واملنتقم ممثال يف إسبانيا والربتغال وهولندا اليت اجتهت إىل الشرق األقصى والعامل 

ل إفريقيـا مث  تبعت خطى اهلاربني من العرب املسلمني واحتلت سواحل مشااجلديد فاستعمرته مث ت
وصفه إلفريقيا واضحة عند هيغل من خالل  الرتعة الرومنطقية األوربية إن . احتلت غرا ووسطها

ر التاريخ وذلك النعزاهلا وبدائيتها مث يعترف خبصوبة أراضـيها  أا ترقد وراء جنوب الصحراء ب
عـامالن هلـروب   ولكنه يتحدث عن وحوشها الضارية وثعابينها السامة باعتبارمها ووفرة مياهها 

مث يقلل من دور أارها وحبرياا يف التواصل لعدم صالحيتها للمالحة مث يؤكد علـى أن   ،السكان
هذا اجلو العامل غري مالئم لألوربيني وهذه نقطة مهمة تسجل ضد هيغل الذي يتصور إفريقيا أرضا 

كان هناك سكان ميكن إبادم إذا أبدوا مقاومة أو وكن لألوربيني أن يعمروها وإذا حدث خالية مي
  .!إخضاعهم أو استعبادهم

  :هيغل وزنوج إفريقيا-أ

ينظر هيغل إىل زنوج إفريقيا نظرة دونية فهو يتحدث عن طبيعة أرضهم الصـعبة وعـن   
مة واجلبال املرتفعة وااري املائيـة  معاشهم يف وسط احليوانات املتوحشة والثعابني واألفاعي السا
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اليت ال تصلح للمالحة أما عن الطرق فإنه من النادر أن يشق الزنوج طريقا وسط هـذه الطبيعـة   
الصعبة ويف الوقت ذاته يعترف جبهله إذا ما كانت هناك حركة وتواصل يف داخل إفريقيا أم ال وأن 

يتجلى فيها أعظـم  اليت م يف حروم وغزوام التضاد بني سلوكه" ما يعرفه عن هذه القبائل هو 
  .36"قدر من الالإنسانية والوحشية واهلمجية البغيضة وبني سلوكهم عند زوال غضبهم 

ن حكم هيغل على شعوب إفريقيا فيه تناقضان أما األول فيتعلق بأنه جيهل مدى تواصلهم إ
واحلرب وهذا ينسحب على كافـة  داخليا وأما الثاين فيتعلق باختالف سلوكهم بني فتريت السالم 

شعوب املعمورة ألن جل الفالسفة يؤكدون على أن أخالق الناس وطباعهم ختتلف بني فتـرات  
السلم واحلرب وهيغل يعيب على سكان إفريقيا وحشيتهم أثناء فترة احلرب كيف ال وقد استقى 

يعترب الزنوج سـحرة  ذي ال تهريودو املشهور املؤرخ اليوناين مثل معلوماته من مصادره الغربية 
وبالتايل فالساحر ال تكون لديه فكرة اهللا وال اإلميان وهو يعترب نفسه هو الذي يؤثر على مسـار  
التاريخ العاملي لذلك فهيغل يتهم الزنوج بأم ليس هلم علم خبلود الروح وهم يأكلون حلم البشر 

هيغل بالشـهوانيني أي أـم ال    ويعتربون العملية عادية ودف التقليل من شأن الزنوج يصفهم
يستخدمون العقل وإمنا خيضعون يف تصرفام لشهوام كما يشبههم باحليوانات املفترسة ألـم  
عندما يتصارعون من املألوف أن ينتزع املنتصر قلب خصمه ويأكله بعد أن يكون قـد قتلـه مث   

ال يوجد أي تفسري لشجاعتهم يضيف هيغل مستخفا بالزنوج نافيا عنهم أية مشاعر أخالقية ألنه 
وإقدامهم وتصديهم لعدوهم فهذا يف نظر هيغل ليس حتررا ونبال ورفعة وإمنا يقومون بذلك ألم 

  .يفتقرون إىل احترام اجلماعة

  :االستعباد عمل إنساين-ب

إن هيغل يعترب استعباد األوربيني للزنوج وبيعهم لألمريكيني عمال إنسانيا راقيـا لصـاحل   
يعترب عملية استعباد الزنوج مسامهة يف حتسني وضعيتهم ألن انتقاهلم إىل أمريكا كعبيد ذ إالزنوج، 
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هي مبثابة عملية ترقية بالنسبة هلم إذ تساهم يف إدخاهلم إىل احلضارة خبـالف بقـائهم يف وسـط    
  .37األدغال بني احليوانات والثعابني

فريقيا وتطغى عليـه فكرتـه   ن فيلسوف احلرية والدميقراطية اإلنسانية يستخف بزنوج إإ
فيحاول إسقاطها على الواقع من خالل تربير استعباد زنوج إفريقيا " العبد والسيد " املعروفة جبدلية 

علما أن هذه العملية تعد من أكرب اجلرائم اليت ارتكبت يف حق هذه الشرحية مـن البشـر والـيت    
 أو غريهـم  واهلنود احلمرأو من نوج الز األنا الغريب املتعجرف ضد اآلخر سواءكان من  مارسها

فيتحول اإلنسان من حر طليق يف جمتمعه القبلي وطبيعته العذراء إىل شبه حيوان يسخر خلدمة األنا 
  .الغريب فيباع يف األسواق مثل األدوات واحليوانات

ية وعنصـرية ـدف إىل   إن أغلب مواقف هيغل من الزنوج حتمل يف طياا نظرة استعالئ
حىت شجاعة هذا اإلنسان يف مواجهـة املسـتعمر   . كرامته وإنسانيتهيمتهم واملساس باحلط من ق

فريى يف إقدامه على املوت برصـاص األوريب  ، احلقيقي إفراغها من مضموااألوريب حياول هيغل 
  .38!ليس دفاعا عن الوطن واألرض والعرض واحلرية وإمنا نتيجة احتقارهم للحياة

بريا بالزنوج وتناقضا صارخا يقع فيه هيغل الذي يعترب عمليـة  يعد هذا احلكم استخفافا ك
مقاومة االستعمار إقدام على املوت مبحض إرادة الزجني، حيث أن هيغل لو متعن قليال يف ذهـاب  
األوريب إىل بالد الزنوج واستعمارها واستعباد أهلها لوجد أن مقاومة الزنوج هو رد فعل طبيعـي  

لوطن واحلياة الكرمية الطليقة وليس عملية انتحارية كمـا يصـورها   ينم على التمسك باحلرية وا
هيغل، لألسف أن نظرة األنا الغريب إىل اآلخر الزجني أو العريب اإلسالمي الذي يقاوم االحتالل هي 
نظرة مشوهة، فالعراقي الذي يقاوم الغزو األمريكي يف العراق اليوم والفلسـطيين الثـائر الـذي    

ب الصهيوين يف فلسطني بوصف كل منهما بأنه إرهايب، والعمليات اجلهادية يتحدى قناصة املغتص
اليت يقوم ا املقاوم دفاعا أو ردا عن العدوان مييعها الغرب ويعتربها عمليات انتحارية إلفراغها من 
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مضامينها النبيلة وتشويه أهدافها احلقة السامية وتلك حرب نفسية يستدرك من خالهلا الغرب مـا  
  .لته احلربية عن حتقيقهعجزت آ

يسخر هيغل من الديانة الوثنية املنتشرة يف إفريقيا املبنية على السحر والشعوذة، وهذا مـا  
تؤكده مصادره اليت تكون غالبا مستقاة من املبشرين أو دعاة االستعمار الذين طاملا روجوا لبعض 

وهـي دعـوة محاسـية    (ذارى اخلرافات عن اآلخر، كوجود مماليك خاصة بالنساء تكثر فيها الع
إضافة عن حديثهم عن ملوك يصل عدد ) من أجل شد الرحال إىل هذه البالد املنحرفني لألوربيني

إضافة إىل أن امللك ال يتحـرك إال  ) 3333(نسائهم إىل ثالثة آالف وثالث مائة وثالثة وثالثني 
هل يف مهمة إخضاع هؤالء وجبانبه اجلالد أو قاطع الرؤوس، إن زرع مثل هذه األفكار هو ما يس

الزنوج فبجرد أسرهم ينقلبون من الشجاعة وقوة املقاومة إىل اإلذعان واالستسالم، غري أن هيغـل  
أـم مـن جهـة    : يؤكد عدم قابلية الزنوج للتحضر، ويف املقابل يتناقض مع نفسه حيث يقول

  .39يبدون الود حنو األوربينييتسمون بالوحشية والالإنسانية البغيضة مث يظهر له أم أناس طيبون 

وعندما يتعرض هيغل إىل جزيرة العرب باعتبارها أرض صحراوية وسهول مرتفعة يصفها 
متاما كما يصف الزجني الذي يرى بأنه يصعب عليه تقبـل احلضـارة   40بأا إمرباطورية التعصب

ذات الوقت بالـدور   يف مث يعترف .فهو يف نظره ميثل اإلنسان الطبيعي يف حالته اهلمجية  الغربية،
 –مما يدل يف نظرنـا   –العظيم لإلسالم يف إدخال الزنوج يف احلضارة اإلسالمية ويف زمن قياسي 

على بعد نظر الزنوج وإدراكهم ملكنونات وحقيقة مبادئ الدين اإلسالمي العادلة السـامية الـيت   
ب احلقيقي الذي حفظت كرامتهم ويف ذات الوقت عن غفلة هيغل وإحجامه عن االعتراف بالسب

شد الزنوج إىل اإلسالم الذي ال يظلم يف رحابه أي خملوق كان على خالف احلضارة الغربية اليت 
، الضيقة تتشدق باحلرية واملساواة والعدالة كمبادئ ال يتسع جمال تطبيقها خارج حدودها اجلغرافية

  .آلخربل يسعى األنا الغريب إىل تطبيق عكسها متاما إذا ما تعلق األمر با
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نالحظ أن مثل هذه األحكام العنصرية واليت مصدرها األنا األوريب أو الرجـل األبـيض،   
الذي عمل من خالل استعمار اآلخر على حماولة تلقينه بطريقة قسرية كل ما هو غريب مـن قـيم   

وكلما أبدى مقاومة هلذا الغزو الفكري املـوازي للغـزو   ... ثقافية واجتماعية ودينية واقتصادية
كالدونية، عدم القابلية للحضارة مع عدم االعتراف حبضـارته  : عسكري، وصف بأرذل النعوتال

وثقافته، ووصف خصوصيته بأا معيقة للتطور والتقدم، وذه الكيفية فإن إفريقيـا السـوداء ال   
لذي هلذا فإن هيغل يعترب إنسان إفريقيا مبثابة الطفل ا. تاريخ هلا وإن كان هناك تاريخ فإنه اضمحل

حيبو والذي جيب عليه أن يدخل حتت محاية األوربيني لكي يتعلم ويتثقف ويتحضر عنهم، مسايرة 
بأنه ليس لألفارقة تاريخ وال ثقافة إال يف أدىن املستويات وأن نصيبهم من ذلـك ال  : للرأي القائل

انوا حيوانات يرتفع كثريا عن مستوى احليوانات، مما كان يدفع األوربيني إىل معاملتهم كما لو ك
  .إذن هذه هي نظرة األنا األوريب إىل األخر اإلفريقي.41بالفعل، كما قال هويت كروفت

  : إفريقيا األوربية-سادسا

أما عن نظرة هيغل إىل مشال إفريقيا فإا حتمل الكثري من التناقض فهو من جهة يصف هذه 
تقع على ... حراء وهو أرض ساحليةوالقسم الثاين يقع مشايل الص: " املنطقة باألوربية، حيث يقول

البحر األبيض املتوسط وعلى احمليط األطلنطي، وهو إقليم رائع كانت توجد فيه قرطاجنـة فيمـا   
  .42"مضى وتوجد به اآلن مراكش احلديثة، واجلزائر وتونس وطرابلس 

نالحظ أن هيغل يعجب كثريا ذا اإلقليم وينوه مبدينة قرطاجنة الـيت كانـت عاصـمة    
يقيني واليت شهدت حضارة مزدهرة، نالت تقدير الغرب وإعجام، وقد كانت تلك املدينـة  الفين

منارة يف فن العمران وخمتلف الفنون والعلوم والتجارة، لكن لألسف أن هيغـل مل يتعـرض إىل   
اهلجومات اهلمجية اليت قام ا الرومان ملحقني أذى كبريا بإنسان هذه املناطق وحضارته ورغـم  

                                                
 .178السابق، ص  املصدر  - 41
 .173-172، ص ص املصدر السابق  - 42



  الشرق األوسط واألدنى  أو إفریقیا األوربیة                              الفصل الثامن

  327

املقاومني فإن قائد احلملة الروماين أمر جنده بقتل كل كائن حي يف املدينة مـع احلـرق    استسالم
والتدمري لكل معامل الثقافة والعمران واحلضارة، وهذه احلادثة تذكرنا مبوقف األنـا الغـريب مـن    
احلضارات الشرقية، إن حادثة حتطيم قرطاجنة من طرف الرومان متثل أهـم احملطـات التارخييـة    

داء اليت تبلور موقف األنا الغريب من اآلخر الشرقي وخاصة العريب اإلسالمي، وهيغل املعجب السو
وذلك موقف متحيز ) قرطاجنة(بالفينيقيني مل يتعرض للغزو الروماين هلذه املدينة وحضارا العريقة 

  .وغري موضوعي من فيلسوف عمالق كهيغل يف موقفه جتاه اآلخر

الل وصفه لسكان إفريقيا بنفس األوصاف اليت أطلقها علـى  ويربز تناقضه الصارخ من خ
سكان جزيرة العرب وسهوب منطقة آسيا، ذات املناطق الرعوية الذين جيمعون يف سلوكهم بـني  
الكرم الزائد من جهة وبني السرقة والغش واخلداع من جهة ثانية، كما يصفهم بالدونية وعـدم  

عوت اليت أطلقها على األعراب الذين تساعدهم خيـوهلم  القدرة على تغيري أوضاعهم إضافة إىل الن
السريعة ومجاهلم يف عمليات السلب والنهب، ومن جهة ثانية يعتربهم أوربيون، ويتضح التنـاقض  

ولقد كان من الواجب ربط هذا اجلـزء مـن إفريقيـا    : " أكثر عندما يصدر حكما ذه الصيغة
ل الفرنسيون جهودا ناجحة يف هذا االجتاه بغـزوهم  ذبا، والبد بالفعل أن يرتبط ا، وألن بوروأب

  .43"للجزائر 

ويضيف هيغل إىل تناقضه السابق تناقضا آخر يتمثل يف تشبيه هذا اجلزء من إفريقيا بآسـيا  
الصغرى واليت يوجد فيها أغلبية اليونان إضافة إىل منطقة تركيا والشام وإيران اليت يلحقها هيغـل  

لعنصر اآلري الذي يتشكل منه اجلرمان قد هاجر من منطقة إيران احلاليـة  كلها بأوربا باعتبار أن ا
  .حنو أوربا

من أغرب سلوكات عمالق الفلسفة الغربية هيغل الذي يعد من بني أكرب الذين دافعوا عن 
، إال أنه ومبجرد مـا علـم   ل املعجب مببادئ الثورة الفرنسيةكرامة اإلنسان وحقوقه وحريته، هيغ
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ي للجزائر حىت قام مبباركته معتربا أن الغزو والتقتيل ومصادرة احلريـات وأمـالك   بالغزو الفرنس
األشخاص واجلمعيات عمال بطوليا تقوم به فرنسا دف إرجاع هذه املنطقة إىل طبيعتها األوربية 

كما أطلـق   –وديانتها الصليبية، كيف ال وهو يشري إىل أن هذه املنطقة وهؤالء السكان الربابرة 
هؤالء السكان الذين يشتغلون بالقرصنة، كان من الواجب علـى فرنسـا أن    –اليونانيني  عليهم

ختضعهم وأن تدخلهم احلضارة الغربية والدين املسيحي واللغة الفرنسية، فهيغل بإصـداره هلـذا   
احلكم يكون قد ارتبط بالقطيعة األوربية اليت ال تعترف سوى مبحيطها الضيق والذي عرف فيمـا  

لذلك كان حكمه ذاتيا ينم عن عنصرية دفينة وكأن العامل يوجد حينمـا  ) ركزية األوربيةبامل(بعد 
يوجد الوعي األوريب ويزول وخيتفي عندما ال يعيه األوريب أو جيهله، فاملعرفة ذه الكيفية تساوي 

  :إن القارئ لتاريخ حياة هيغل يدرك حقائق عدة منها.44الوجود عندهم

) ينغنبتـو (اليوناين شعرا وفلسفة، إضافة إىل تكوينه يف معهد هيغل الشديد للتراث  بح
املسيحي، وال ننسى أن احلملة الفرنسية على اجلزائر كانت قد جاءت يف سياق أن املركزية الغربية 
وكنتيجة لربوز اإلسالم ووصوله إىل أجزاء يف غرب أوربا األندلس إضافة إىل فتحه لثاين عاصـمة  

فضل إن الغرب الناشئ الذي أصبح قويا بلذلك ف) ينايف(ودكه حلصون   ،)القسطنطينية(  مسيحية
وقد تسىن له ذلك يف وقت مخود بقيـة  العقل يف خمتلف جماالت احلياة،واستخدام  العلوم استغالل 

يف الوقت ذاته، اعتبارا من و العامل وحتديدا العاملني العريب اإلسالمي ، وهو ما شجعه على االنتقام
الروماين والبزنطي تابعـة لـه لـذلك فقـد يـأ      : ليت كانت خاضعة لالستعمارينأن املناطق ا

السترجاعها، وقد شرع مسخرا لتحقيق ذلك خمتلف الوسائل العلمية كاالستشـراق والبعثـات   
التبشريية السرية وجتارة الرقيق، مث عن طريق الغزو االستعماري الذي باركه هيغل وهذا ما شجع 

ألوربا كما حدث أثناء قيام  اتوسع يف هذا االجتاه واعتبار مشال إفريقيا امتدادالفكر األوريب على ال
غذية، حيث اعتربا اإلمرباطورية الرومانية اليت اعتربت مشال إفريقيا عمقها االستراتيجي يف جمال الت

للحبوب، كما أقامت مدنا لضمان راحة جنودها، بعد تفرغهم من أداء اخلدمـة   خمزا األساسي
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وعلى النهج نفسه سارت أوروبـا النهضـة   مشال شرق اجلزائر،  ومجيلة تيمقادتبسة وعسكرية كال
كتب اجلغرايف امللكي يف فرنسا يصـف مشـال    1656في عام وذلك منذ القرن السابع عشر، ف

يقصد ـا   45"بأا جزيرة كبرية جدا تؤلف القسم الثالث أي اجلزء اجلنويب من قارتنا : " إفريقيا
  .رباقارة أو

إذن لقد عملت فرنسا وفقا هلذه املغالطة أو األكذوبة اليت صدقتها مع مرور الزمن، وقـد  
حماولة إبادة العنصر اجلزائري أو استعباده وغرس عقـدة   –مبا يف ذلك  –عملت مبختلف الوسائل 

يـان  الدونية فيه حىت يبقى دائما خادما وتابعا لفرنسا، ورغم قيام الوطنيني بثورة عظيمة هزت ك
، ورغـم ذلـك فـإن آثـار     يف إفريقيا والعامل االستعمار الفرنسي ال يف مشال إفريقيا فحسب بل

 –االستعمار الثقايف والتبعية يف خمتلف جماالت احلياة مازالت ماثلة إىل يومنا هذا، وهـذا راجـع   
ر العـريب  إىل طبيعة الصراع القائم بني الشرق والغرب بني األنا األوريب واآلخ –حسب اعتقادنا 

اإلسالمي، ومن هذا املنطلق فإن هيغل عبر عن حرية وكرامة اإلنسـان األوريب مهمـال اآلخـر    
وخاصة العريب اإلسالمي الذي ال يهم هيغل يف شيء وخاصة الدين اإلسالمي الذي دخـل مـع   
 العرب الفاحتني الناشرين للدين اجلديد واملساعدين للشعوب احمللية يف التخلص مـن االسـتعمار  
البيزنطي الذي يعتربه هيغل حقا طبيعيا ألوربا معتربا الغزو الفرنسي واجب الوجود جتـاه هـذا   
الشعب الرببري من أجل إحلاقه بأصوله الرومانية املسيحية، ومن هذا املنطلق يتبني لنا أن هيغل قد 

يف حـني  استخدم منطقا زائفا مبحاولته جعل هذا الوجوب أمرا ضروريا حيتمه املنطق والتـاريخ  
يتغاضى عما قامت به فرنسا االستعمارية من جمازر وذلك ألا حققت الوجوب العقلـي الـذي   

  .يؤمن به هيغل
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لكن من املؤكد والواضح أن هيغل قد كانت تنقصه املعلومات امليدانية اليت كان يتمتع ا 
ـ  ىت أمزجتـهم  الرحالة العرب يف وصفهم لألقاليم والسكان يف سلوكهم ومواقفهم وديانام وح

  ... .بطوطة والبريوين وغريهم ابنولغام مثلما كان يفعل املسعودي و

وهي املناطق اجلبلية اليت تكاد تكـون  "... إفريقيا على األصالة " إن معلومات هيغل عن 
  إذن ملاذا إفريقيا اهولة متاما؟.46...جمهولة متاما

ه مبا قام به الرحالة العرب، إذن فإن ألن الوعي األوريب جيهلها، وهذا منطق ضيق مقارنة ل
ي ينظر إىل أحكام هيغل عن إفريقيا، وسطها وجنوا حكم صادق انطالقا من املنطق األوريب الذ

مل تطأها قدم الرجل األبيض، أما احلكم اخلطري الذي أصدره هيغـل عـن   إفريقيا بأا منطقة ألنه 
ية غري أنه يعترب متهيدا فكريا حلركة االستعمار مشال إفريقيا فهو أيضا حكم خاضع للمركزية األورب

األوريب احلديث لقارة إفريقيا مث آسيا، كما حدث للعامل اجلديد، كما يعد حكمه تربيـرا عقليـا   
و تعمـري  بأن هناك واجب على اإلنسان األوريب القيام به وه: ممتازا وتعريفا لالستعمار االستيطاين

 ،دف تغيريها أي إحالل  ولذلك  هدف حتضريأقاليم أو أراضي اآلخر دمي هويته القائمة جيب
هذه الشعوب اهلمجية املتوحشـة   اللغات األوربية كعامل أساسي لدمج املسيحية والتغريب ونشر

  .أي منطق هذا يربر به األنا األوريب غزو اآلخر واستعماره !الالإنسانية

و األجنيب واحلجة على ذلك إعجابه كما جتب اإلشارة إىل متجيد هيغل لالستعمار أو الغز
بنابليون وهو يغزو أملانيا ورغم عبث أفراد من اجليش الفرنسي ببعض أوراقه املوجودة يف مسـكنه  
فإنه مل يعلق على ذلك لسبب بسيط وهو رؤيته لروح العامل ممتطيا صهوة جواده، هـذا احلكـم   

  !وهي تتعرض للغزو الفرنسيأصدره على بالده فكيف ننتظر منه أن يكون رحيما باجلزائر 

م والتأييد مل 1830إذا فالفيلسوف األملاين يؤيد دخول القوات الفرنسية أرض اجلزائر سنة 
يستمد من املنطلقات السابقة أي من تطور العقل وحتقيق الروح لذاا وإمنا يستنبط مـن فكـرة   
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فوذهم إىل مشال إفريقيا مث مسبقة روجت منذ سيادة اليونان على البحر األبيض املتوسط وامتداد ن
بروز روما كقوة مهيمنة على البحر األبيض املتوسط باإلضافة إىل االستعمارين البيزنطي والوندايل 
مع انتشار املسيحية جزئيا يف مشال إفريقيا باعتبارها امتداد طبيعي للشرق األوسط، لـذلك فـإن   

الغزو الفرنسي للجزائـر وراح يباركـه   هيغل قد اعترب هذه املنطقة أوربية ولذلك مل يعترض على 
حتقيقا ملقولته اليت  ذاته  ويشجعه، ألنه يؤمن أن احلرب هي األداة اليت تؤدي إىل التغيري ويف الوقت

  .مؤداها أن مشال إفريقيا جمال أوريب جيب اقتطاعه من إفريقيا وإحلاقه بأوربا

  :رأي اجنلز-ب

غريب مغاير لرأي هيغل فيما خيـص الغـزو   ويف هذا السياق ميكن أن نورد رأيا لفيلسوف 
الذي كـان يعمـل مراسـال     Friedrich Angles" فريديريج أجنلز" الفرنسي للجزائر أال وهو

الناطقة بلسان الطبقة العاملة يف بريطانيـا  " جنمة الشمال " " دي نورثن ستار " لصحيفة اجنليزية 
تيطان للمعمرين، أو هو مظهر من مظـاهر  آنذاك، يف الغزو الفرنسي للجزائر يف نظر أجنلز هو اس

ارات األوربية احلديثة كنتيجة لضيق مساحة أوربا ولكثرة املنافسة فيها نظـرا لتطـور النظـام    
أوروبا حنو القـارة األمريكيـة    ايل وقلة الفرص املتاحة حيث مت تدشني أكرب هجرة خارج لرأمسا

الواليات املتحدة األمريكية لذلك فإن الغـزو ال   أجنلز هووالنموذج األمثل هلذا االستعمار يف نظر 
يعين أنه واجب الوجود كما ذهب إىل ذلك هيغل وإمنا هو استعمار اقتصادي صرف يقوم أساسا 
على استغالل املواد األولية الطبيعية والزراعية بدون مقابل أو بثمن خبس ويف الوقت ذاته تصريف 

ايل وليس علـى ضـوء الفـروق    عن تطور النظام الرأمسناتج أساسا املنتجات الصناعية، إذا فهو 
احلضارية أو انطالقا من مبدأ الرسالة التحضريية كما يدعي منظرو االستعمار الفرنسي والـدليل  

وعلى الـرغم مـن    ه على ذلك أن أجنلز يشهد على تفوق املقاومة اجلزائرية يف عدة مواقع إال أن
ومة اجلزائرية لالحتالل الفرنسي ولكن هذه اإلشـادة مل  إشادته ولو على طريقة غري مباشرة باملقا

متنعه من جماملة القارئ اإلجنليزي من باب االنتماء إىل األنا األوريب أو الغريب وهذا يتضح يف املقال 
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الثاين عن غزو اجلزائر مذكرا القارئ اإلجنليزي بأن له جيشا يرابط باهلند داعيا إياه إىل تنظيم نفسه 
حديثة بعيـدة املـدى،    47أشار إىل جتهيز اجليش الفرنسي ببنادق(فرنسيون يف اجلزائر مثلما فعل ال

  .48)حملاربة العرب) الزواف(تسمى  ومتتاز بالدقة يف التصويب، مع تشكيل فرق عربية 

وذه الكيفية زادت انتصارات اجليش الفرنسي، وقد متىن أجنلز أن تقوم إجنلتـرا يف اهلنـد   
مت ا فرنسا يف اجلزائر، إذا فأجنلز مل يعارض الغزو سواء كـان اسـتعمار   بنفس اخلطوات اليت قا

استطاين أو غزو عسكري فقط وإمنا يف اية املطاف كان حكمه لصاحل األمر الواقع لكي يعبر عن 
بصفته أوروبيا خاصة وأنه يتوجه مبقاالته إىل مجهور إجنليزي  ااألنا األوريب، إذا فأجنلز يتحدث هن

مسيحي لذلك فهو يبحث عن مربرات الغزو عندما يتحدث عن معاناة األسرى املسيحيني أمريكي 
  .يف اجلزائر ولكنه مل يذكر معاناة األسرى املسلمني يف السجون األوربية

كما نالحظ أن أجنلز انساق وراء طروحات الصحف الفرنسية خاصة عندما يتعلق األمـر  
ستعمار والذي اضطرته الظروف الصعبة لالستسالم بشروط باملقاومة ومقاومة األمري عبد القادر لال

وعندما تعرضت الصحف الفرنسية ألسر األمري وسجنه عندئذ عارضها أجنلز مؤكدا أن األخالق 
الـذي    Duc Daumal الفرنسية ال ميكن أن ختالف وعدا قطعه ابن ملك ويقصد به الدوق دميال

تيار املنفعة إال أنه سرعان ما تراجع مؤكدا على أمهيـة  تعهد لألمري عبد القادر بتحقيق رغبته يف اخ
االستسالم ألن األمري حسب رأيه كان يكافح بال هدف فاعتبار أن ما قامت به فرنسا يف اجلزائـر  

  .49والعمل على حتضريهم عمل مالئم لروح العصر

يكـون  إن رأينا باإلمجال هو أن من حسن التوفيق الكـبري أن  : " وقد عبر عن رأيه قائال
الزعيم العريب قد أسر، فقد كان صراع البدو بال أمل، وعلى الرغم من الكيفية اليت أدار ا احلرب 

                                                
  .45، ص 1978، بريوت، 1املاركسية واجلزائر، ترمجة جورج طرابيشي، دار الطليعة، ط :ماركس أجنلز - 47
  .46ه، ص املرجع نفس - 48
  .79، ص 1981، 2ت، ط.ن.و.أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر، ج، ش :أبو القاسم سعد اهللا - 49
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جنود أفظاظ من أمثال بيجو تستحق اإلدانة الشديدة، فإن فتح اجلزائـر واقعـة مهمـة لتقـدم       
  .50"احلضارة 

ر يف األرواح نالحظ التناقض يف خطاب أجنلز عندما يتأسف مما حلق باجلزائر مـن خسـائ  
كما تأسف أيضا لتقييد احلريات لكنه سرعان ما يتناسى كل هذه الويالت يؤيد كالم هيغل حيث 
يواصل قائال لكن السبب يف هذا الدمار هو هؤالء البدو والربابرة الذين هم شعب ال وظيفة له غري 

البا القرويـون  السرقة وهم ال يهدؤون إطالقا فدائما يقومون بغزو بعضهم البعض حيث يقوم غ
ينهب سكان املدن وأسر بعضهم حيث يقومون ببيعهم يف األسواق فيصبحون عبيـدا وامللفـت   

لكن مبجرد أن  51النتباه أن مجيع شعوب الرببر يبدون للناظر  من بعيد يف غاية العزة والنبل والبهاء
مثـل   تقترب منهم تكتشف أن الشر يسيطر عليهم وأن دافع الكسب حيركهم مثلـهم يف ذلـك  

  .الشعوب اهلمجية

  

  :رأي كارل ماركس بني املبدأ والواقع-ج

انطالقا من حكم أجنلز املتناقض حول الغزو الفرنسي للجزائر ورغم إقـراره باملمارسـات   
الالإنسانية املرافقة لسياسة الغزو واالستيطان يف اجلزائر، إال أنه مل يعارض رأي هيغل، بـل جـاء   

ية يقوم ا األنا األوريب املتحضر يف جمـال  رير باعتباره عملية حتضحكمه مطابقا ملفهوم االستعما
  .اآلخر الشرقي املتخلف

أما كارل ماركس الذي كان صديقا شخصيا ورفيقا فكريا ألجنلز الذي أصـبح خليفـة   
وهو التاريخ الـذي   1848ملاركس بعد وفاة هذا األخري، والذين حررا البيان الشيوعي املشهور 

مري عبد القادر إىل األراضي املغربية بعد نفاذ املؤونة والذخرية وتطبيـق الغـازي   صادف جلوء األ
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لسياسة األرض احملروقة وتأليب القبائل ضده والضغط على ملك املغرب لطرده، وإحلـاق األذى  
  .52مبساعديه، مما اضطره إىل مفاوضة العدو واالستسالم بشروط

تب رسائل منها إىل رفيقه أجنلز وبعـض  وك 53إن كارل ماركس الذي كان قد زار اجلزائر
أفراد عائلته، ومن خالل هذه الرسائل فإن ماركس مل يكن خمتلفا كثريا عن رفيقه أجنلز وال عـن  
أستاذه هيغل رغم االختالف اإليديولوجي الذي يفرق بينهم داخل األنا الغريب إال أنه عندما يتعلق 

لما هو الشأن اجلزائري فإم يتفقون حول اعتبـار  مر باآلخر الشرقي خاصة العريب اإلسالمي مثاأل
منو الرأمسالية وتقدم الصناعة أديا إىل ظهور االستعمار ال باعتباره أسلوب غري حضاري يتمثـل يف  
اهليمنة واالعتداء على اآلخر وسلب ثرواته وتفقريه وجتهيله وخلخلة قيمه ودمي هويته مثلما وقع 

أي أستاذمها هيغل حيث اعتربا أن االسـتعمار وسـيلة لتحضـري    للجزائر وإمنا فقد انضما إىل ر
الشعوب، هذا عندما يتعلق األمر باآلخر إال أن األمر خيتلف عن ماركس عندما يتعلق األمر باألنا 

وـذه   امثال يناهض ماركس ما قامت به اململكة املتحدة ضد ايرلنـد  ااألوريب ففي مسألة ايرلند
مية للشعب االيرلندي وحقه يف االنفصال أو االستقالل، وهـذا مـا   الطريقة اعترف بالصفة القو

يؤكد حقيقة األنا الغريب مهما كان توجهه ومهما كانت إيديولوجيته وهو الذي يستعمل مكيالني 
                                                

  .212-211، ص ص 1983جوان  -جملة الثقافة، وزارة الثقافة، اجلزائر، ماي :عبد احلميد بن هدوقة - 52
التاسع عشر زار ماركس اجلزائر، وذلك بأمر من أطبائه الذين نصحوه بشمس اجلزائر وهوائها، وقـد   يف مثانينات القرن -53 

كتب ماركس أثناء إقامته باجلزائر رسائل إىل صديقه أجنلز وإىل بعض أفراد عائلته، حيث كان املرض يشغل احليز األكرب 
الطقس الذي خالف توقعات ماركس وأطبائه حيث من رسائله، مث يتطرق إىل حالة اجلو أو باألحرى يتحدث عن سوء 

كانت الفترة باردة وممطرة وكانت حالة ماركس الصحية تتطلب البعد عن هذا اجلو أي أن يكون يف بـالد مشمسـة   
وجافة ومع استعمال الدواء يتماثل للشفاء لذلك فقد نصحه األطباء بالسفر إىل واحة بسكرة أو بوسعادة، لكن كثـرة  

عرقله هذا اجلو غري املالئم وحـال دون مواصـلة عملـه     حيث دون حتقيق ماركس ملتطلبات صحته الثورات حالت 
 "        " املعمر الصغري " كان يكتفي مبطالعة صحيفة فرنسية حملية كانت تصدر يف اجلزائر العاصمة وامسها فالفكري، 

Le petit colon "ارج جريدة املعمرين هـي حكايـات القاضـي    ويتابع املعلومات الوحيدة اليت تصله عن اجلزائر خ
الذي كان ينقل إليه معاناة املواطنني اجلزائريني من ظلم القضاء الفرنسي املتعسف يف حقهم مع اإلشارة إىل   Fêrmeفريم

أن تردي احلالة الصحية ملاركس مع تقلبات الطقس وسقوط أمطار غزيرة كما وصف ذلك يف رسائله إىل ابنته، حالـت  
له يف اجلزائر العاصمة كما عرقلت احلالة الالأمنية السائدة يف األقاليم البعيدة عن العاصمة حترك مـاركس حنـو   دون جتوا

  .81-80املاركسية واجلزائر، ص ص : لالستزادة ميكن الرجوع إىل كتاب ماركس أجنلز. اجلنوب الشرقي
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خمتلفني لقضايا متشاة، فمثال يف هذه القضية اليت ختص استعمار إجنلترا اليرلنـدا والـيت أداـا    
أوربا والكل يؤكد على حق الشعوب يف الوجود كما يؤكدون علـى   ماركس وغريه من مفكري

مر باآلخر غري األوريب فإن املوقف سـيختلف باعتبـار أن   حقهم يف تقرير املصري، أما إذا تعلق األ
التحليل سيكون اقتصاديا صرفا يعين حتمية التوسع االستعماري من أجل إجياد أسواق لتصـريف  

بل، أما إذا كانت هناك إدانة فستكون رمزية، مثلما فعل مـاركس  املنتجات ومواد خام بدون مقا
  .وصديقه أجنلز حيث أدانا فقط الوسائل الرهيبة املستعملة لنشر الثقافة وتبليغ الرسالة احلضارية

إال أن ماركس وبعد إطالعه على الطرق املستخدمة لرتع ملكيات اجلزائريني وحتويلها من 
ية فردية يف يد األوربيني، عبر عن تدمره من هذا األسـلوب  إىل ملك) أرض عرش(شكل مجاعي 

على اآلخر اجلزائري وذلك عنـد وضـعه   " اهلمجية " و" الرببرية " وتراجع عن استخدام عباريت 
 فاملستعمرون  ،، عن أشكال امللكية اجلماعية لألرض54ملالحظات حول هامش كتاب كوفالينيسكي

 

وحـاملي أنـوار   " معمرين " للملكية يف اجلزائر مل يعودوا  عندما يقومون بتدمري الشكل اجلماعي
على حـد  " بنات آوى " ابني بل يأخذون بعدهم الواقعي كلصوص  وبناة حضارة ورواد تقدم

  .55تعبري ماركس

وذا التهميش ينقلب رأي ماركس رأسا على عقب ضد دعاة املدنية واحلضارة األوربيني 
الذين يصـنعون يف  " اجلزائريني وحتطيم القانون العريف للسكان الذين ما هم إال مصادرة ملكيات 

قرارة أنفسهم عدم قابلية أراضيهم للقسمة وهذا ما حيبذه ماركس الذي يعترب نظام ملكية أراضي 

                                                
ص   1980، بـريوت،  1دار ابن خلـدون، ط  حول اهلند واجلزائر، تعريب وتقدمي شريف الديشوين، :كارل ماركس -54 

114.  
  .114ص  املرجع السابق - 55
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ايل وأكثر مواءمة لشكل غـري  العرش من وجهة نظر الرقي احلضاري أكثر تقدما من النظام الرأمس
  .56"ايل للتطور التارخيي رأمس

هذا حسب مفهوم املادية التارخيية اليت تعترب الفترة السابقة للملكية الفردية مبثابـة العصـر   
" اهلمجـيني  " الذهيب إذا وبفضل هذا الطرح املاركسي املخالف لطرح هيغل تتحـول نعـوت   

والربابرة اليت كانت تعين يف قاموس هيغل سكان مشال إفريقيا أو اجلزائريني على وجه اخلصـوص  
سكان إفريقيـا وآسـيا مـن التقـدم      57بح شاملة فقط املستعمرين األوربيني، الذين عرقلواوتص

فيما بعد يف مقال بعنوان أوربا املتـأخرة    lenine "لينني"واالستيقاظ وهذا هو املعىن الذي أكده 
 .وآسيا  املتقدمة

  

  

                                                
  .118، ص املرجع نفسه - 56
  .9املرجع نفسه، ص  - 57
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  :أوربا -أوال

ختتلف أوربا طبيعيا عن كل من إفريقيا وآسيا ويتميز الطابع األوريب باختفاء التباين الـذي  
السابقة يف القارتني السالفيت الذكر، أو على األقـل تتميـز القـارة    املوجودة  يتمثل يف التنوعات 

توجد أراض مرتفعة تقف با ال واألوربية خبصائص طبيعية أكثر اعتداال من إفريقيا وآسيا، ففي أور
مغايرا للتصنيف  ايف تضاد مباشر مع السهول، ولذلك فإن القطاعات الثالثة يف أوربا تتطلب أساس

  .خبالف ما هو سائد يف إفريقيا وآسيا

 :األولالقطاع -أ

هو أوربا اجلنوبية اليت تطل على البحر األبيض املتوسط وإىل مشال الربامس توجد سلسـة  
نسا متجهة حنو الغرب لكي ترتبط جببال األلب اليت تفصل إيطاليا عن فرنسـا  جبال تسري عرب فر

كذلك إىل هذا اجلزء من أوربا توجد اليونان اليت " منارة التاريخ العاملي " وأملانيا، ومن مث اليونان 
مثلت قمة مسرح التاريخ العاملي بعد اليونان وذلك خالل فترة طويلة من الزمن، وقد وجـد روح  

 .رةومشاهلا متمدنا، حيث كان على الفط وطنه هنا عندما مل يكن وسط أوربا العامل

 :القطاع الثاين-ب

هو قلب أوربا الذي فتحه اإلسكندر األكرب حني غزا بالد الغال ولقد كان هذا الفتح عمل 
جيدر التنويه به بل هو عمل بطويل من جانب القائد اليوناين العظيم والذي عاوده أيضـا القائـد   

لروماين حيث كان أخصب من الفتح األول الذي قام به اإلسكندر األكرب يف مشاله، حني أخـذ  ا
على عاتقه واجب محل رسالة حضرية إىل الشرق حىت يشارك يف مستوى الرقي اليوناين، وهلـذا  
يقول هيغل إن إجناز اإلسكندر األكرب رغم أنه يف مضمونه أمجل وأنبل بالنسبة إىل اخليـال لكنـه   

ن ما تالشى بوصفه جمرد مثل أعلى مل يقدر اإلنسان الشرقي على استيعابه، أما البالد الـيت  سرعا
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اليت كان اليونـان   1حتديدا فرنسا وأملانيا وإجنلتراا  عينويغزاها القائد الروماين وهي قلب أوربا 
 .يطلقون عليها اسم البالد الرببرية

 :القطاع الثالث  -  ج

ك السالفية، وقد ظهـرت  يربا كروسيا وبولونيا واملمالوهو يتألف من دول مشال شرق أو
متأخرة يف سلسة الدول التارخيية وهي تكون حلقة الوصل مع آسيا وحتفظ االتصال معها، ومـن  
خالهلا حتقق االنتقال اخلارجي للروح من إمرباطورية فارس إىل هذه الدول ومن خالهلا إىل العـامل  

  .اجلرماين

  :اءالدول اليت جيمعها امل -1
البحر يف نظر هيغل يدعو اإلنسان إىل الغزو والفتح واالكتشاف وكذلك إىل التجـارة  إن 

والكسب الشريف وتعمري األرض وإحيائها هذا بالنسبة لألنا األورويب أما بالنسبة للدول اليت تقع 
 يف جنوب البحر األبيض املتوسط فإن البحر يشجعها على القرصنة والنهب علما أن ركوب البحر

التجار الذين جيوبون البحار هدفهم احلصول على ومن طرف البحار يعتربه جمازفة بالثروة واحلياة، 
غايتهم يف ذلك الكسب ولكن قد خيسرون كل مـا  ينقلون سلعا من مكان إىل آخر وأرباح طائلة 

وحشة ميلكون من ثروة بسبب املخاطر اليت تنتظرهم يف عرض البحر أو عند اصطدامهم بالقبائل املت
ذا العمل يعترب جمازفة تتطلب الشـجاعة والنبـل    وهو ما جيعل قيامهميف بعض أجزاء الشرق، 

واحلكمة علما أن اجلرأة يف مواجهة خماطر البحر الطبيعية والبشرية تتطلب قدرا من احلكمة واحلذر 
ت يف مجيع بل والدهاء كذلك، هيغل هنا يشري صراحة إىل القرصنة اليت كانت سائدة يف ذلك الوق

إىل إمكانية االلتقاء بالقراصـنة  من اآلخر و حبار العامل مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط، ألنه ينبه
باعتبارهم من أكثر العناصر غدرا وخداعا متجاهال ما كان يقوم به القراصنة األوروبيني يف حـق  

                                                
  .176، ص 1لتاريخ، جحماضرات يف فلسفة ا :هيغل - 1
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له الطبيعية، فاإلنسان يتنقـل  اآلخر، حمذرا من اخلطر الذي ميثله وهو ال خيتلف عن اخلطر الذي متث
من أرض صلبة ثابتة ومستقرة إىل البحر فوق قطعة خشبية صناعية هي السفينة وهذه الثقـة الـيت   
يضعها اإلنسان  يف السفينة تتطلب شجاعة ناذرة خبالف املرتبطني باألرض والسهول والوديان يف 

وجتعله خاضعا موعة غري متناهية  الشرق حيث يرتبط اإلنسان هناك بالتربة اليت تشده إليها شدا
من التبعات، كالقيام خبدمة األرض أو تربية احليوان وانتظار النتائج على مدار العامل وهذا ما وقـع  
للصروح السياسية اليت بنتها اإلمرباطوريات اآلسيوية واليت كانت تفتقر إىل هذا االمتـداد الرائـع   

رض ال الوصل لذلك مل تكـن تـربطهم بـه عالقـة     للبحر، فالبحر عندهم هو احلد النهائي لأل
الالمتناهي اإلجيابية واليت جتعل من البحر هاجسا يدعوهم إىل املغامرة وهذا خبالف ما وقع لقدماء 
السوريني الذين جابوا العامل القدمي وخاضوا خمتلف البحار وبنوا إمرباطورية عمالقة كان البحـر  

  .األبيض املتوسط مركزها
لك \رغم إلنسان األول ولكن حلضارة ا غل يعترف بأن أوربا مل تكن مهدانالحظ أن هي

 –حسـبه   –خلوها من التناقضات اجلغرافية وهذا ما أهلّها  مدعيايفضلها على إفريقيا وآسيا فغنه 
أن  ياسية واليت نشأت على غـري أرضـها   لكي تلعب دورا أساسيا يف تطور املبادئ الدينية والس

ومبادئ احلضارة والثقافة ولدت ونشأت يف آسيا وألن أرض آسيا تربتـها أو  الديانات السماوية 
مناخها الطبيعي غري صاحل لنمو هذه األفكار والديانات فقد دفعت بكل الرصيد الضـخم الـذي   

وهـو أن الـدول    لتعسفيمتتلكه إىل أوربا وهنا يظهر حتيز هيغل ألوربا عندما يصدر هذا احلكم ا
أرض أوربا  ومالئمةخبصوبة  مشيدا  األفكار  ري مؤهلة لنمو تلك املبادئ أواآلسيوية واإلفريقية غ

أساسا  مبتكرا أن يستعمل أسس التصنيف اليت عمل ا سابقا يف آسيا وإفريقيا رافضا هنا للغرس 
تقسيمه ألوربا  حىت يكون وهو التدرج من اليونان إىل الرومان إىل اجلرمان  وعامال مزعوما  آخر

ؤيدا لفكرة التفوق اليت رافقت زمنيا نزوع أوربا الغربية للسيطرة الثقافية واالقتصـادية  منسجما وم
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على اآلخر اآلسيوي واإلفريقي وبالضبط شعوب الوطن العريب اإلسالمي واليت تتزامن مع نضوج 
  .الرأمسالية ونشوب االستعمار

املناخ وأمهيته يف استقرار دور  مؤكدا على  مركزا للعامل ويعتربها هيغل يبدأ باليونان  إن 
املعتدل قد أسهم يف إضفاء الصفاء والرقـة    Joniaإن جو أيونيا" اإلنسان وإنتاجه الفكري قائال 

  .2"على أشعار هومريوس 

هيغل أن اجلو وحده ال خيلق لنا شعراء من طراز هومريوس ألنـه يف الفتـرة   يستدرك مث 
  !ية العثمانية، ولكنها مل تنجب شعراءالعثمانية أصبحت هذه املنطقة ضمن اإلمرباطور

تـأثر يف هـذه   قد  يف عبارته األخرية يشري إىل اإلنسان املتميز واألرقى  نالحظ أن هيغل
  .الكيوف الطبيعية عند أرسطو واليت سنتطرق إليها فيما بعد  القضية بالذات بنظرية

ألا شـهدت  سياسية األوىل لكل املبادئ الدينية والموطن اإلشعاعات  هيغل يعترب أوربا
فالقطاع األول ميثل أوربا اجلنوبية اليت تربز فيها اليونان كمنارة  ،هذه املبادئ ومنوها حركية وتطور

مضيئة للتاريخ العاملي وجارا إيطاليا اليت كانت متثل اإلمرباطورية العظيمة املسيطرة على حـوض  
القطـاع  أما  فترة طويلة من الزمن،لاملي شكلتا مسرح التاريخ الع وهكذا  البحر األبيض املتوسط 

ولقد كان هذا الفتح عمـال   3هو قلبها الذي فتحه القيصر حيث غزى بالد الغالفالثاين من أوربا 
حتوليا وبطوليا من جانب القائد الروماين اإلسكندر األكرب، حينما أخذ على عاتقه االرتقاء بالشرق 

  .إىل املستوى اليوناين

التعمري التحضري : الفترة اليونانية يعترب أن لالستعمار عمال إجيابيا مثل نالحظ أن هيغل منذ
والتمدين، ومن خالل ذلك ينظر إىل اآلخر اآلسيوي على أنه املتخلف الذي ال يتقبـل احلضـارة   

                                                
  .157املصدر السابق، ص  - 2
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را بفلسفة أرسطو هو يف هذه القضية بالذات كان متأثفيستصغره معتربا إياه دون املستوى اليوناين و
  :ر أن اآلهلة قد خلقت فصيلتني من الناسالذي يقر" 

فصيلة زودا بالعقل واإلرادة وهي فصيلة اليونان، وقد فطرا على التقومي الكامل  •
  .لتكون خليفتها يف األرض وسيدة على سائر اخللق

الربابرة هم وهؤالء  بهوفصيلة مل تزودها إال بقوى اجلسم وما يتصل اتصاال مباشرا  •
  .4"على هذه الشاكلة ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة اليونانية املختارة وقد فطرا اآلهلة 

انطالقا من هذه املقدمة نالحظ أن أرسطو الفيلسوف الذي ينشد حتقيق العدالة ونشر القيم 
اإلنسانية الفاضلة تتحكم به األعراف السائدة يف عصره فتتأثر أفكاره ويبحث هلا عـن حجـج   

اد اآلخر، وذه الكيفية تفتح أبواب استغالل اليونانيني لغريهم علـى  إلضفاء الشرعية على استعب
مصراعيها فيتبعون أبشع الطرق يف تسخري غري اليوناين فيقومون باحتقارهم وإذالهلـم باعتبـارهم   

مع العلم أن احترام امللكية وعدم التدخل يف شـؤون صـاحبها    .أدوات عمل وهي ملك لألسياد
، لذلك فقد القى العبيد بالطبع نتيجة األسر ويالت العذاب على أيدي شريعة مقدسة لدى اليوناين

اليوناين والروماين حيث عوملوا معاملة ال إنسانية وكثريا ما ألقي م أحياء للحيوانات املفترسـة  
  .5عند إظهار عجزهم عن العمل

مهم مـن  بالغ يف احتقار العبيد إىل درجة أن حرقد نالحظ أن الفيلسوف اليوناين أرسطو 
أن الناقص : وذلك انطالقا من استدالل فاسد مفاده. الكرامة اإلنسانية معتربا إياهم عبيدا بالفطرة

من أن السيطرة نقض للطبيعة حيث أن الواحد عبد " مناقضا مقدمته األوىل " املدارك عبد بالطبع 
إىل غاية اإلنسان واآلخر حر، نالحظ أن أرسطو يف هذه النقطة يقع يف تناقض صارخ عندما ينظر 

من منظور اتمع اليوناين خبلفياته واعتباراته العرقية وليس إىل غايته كإنسان ذلك أنه لو حـدث  
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وكان فاقدا للعقل أو يعاين من إعاقة طارئة فإنه ميكن لتلك اإلعاقة أن تزول بعد فتـرة فتصـبح   
  مداركه سليمة فماذا يقع بعد إذ؟

سطو؟ أم أنه سيصبح إنسانا كبقية البشر؟ لو تتاح هل يبقى عبدا على حسب طروحات أر
له فرصة التعلم والتكون رمبا سيكون أحسن من غريه يف تعاطي العلوم والفنون سواء كان هـذا  

  !.الغري يونانيا أو رومانيا ولو حىت جرمانيا كما يدعي هيغل متأثرا بأساتذته اليونان

دة جدا واحلارة جدا من مسار التـاريخ  كما سبق وأشرت فإن هيغل يستثين املنطقتني البار
حينما تشبع احلاجات امللحة، ينتقل اإلنسـان إىل  : " العاملي، ولكنه يستعني مبقولة ألرسطو وهي

مؤكدا أن املنطقة املعتدلة هي اليت تصلح أن تكون مسرح  6"طلب األمور الرفيعة ذات الطابع العام 
رغم اخلدمات اجلليلة اليت قدمتـها لليونـان فإنـه    التاريخ العاملي لكنه عندما يتعرض إىل مصر و

امنـة إىل املرحلـة   الشرقية الك حالتها يستثنيها من إفريقيا باعتبارها متثل مرحلة انتقال الروح من
يت الصني واهلند باعتبارمها متثالن األصل واملنشأ كما استبعد ية كما استبعد إمرباطورالغربية املتفتح

اعترب منطقة مشال إفريقيا وبالد فارس مبثابة توابع ألوربـا، أمـا   والتاريخ سيبرييا ألا تقع خارج 
ال نذكرها أبدا ألا ليست جزءا من تاريخ العامل ولـيس فيهـا   : " عنها إفريقيا السوداء فقد قال

  .7"حركة وال تطور 

إن استبعاد هيغل إلفريقيا من مسرح التاريخ واستصغاره حلضارات آسيا باعتبارهـا متثـل   
آسـيا  كـال مـن   هل جيب تنصري وتغريب : يطرح تساؤال مهما –يف نظره  –طفولة اإلنسانية 

وإفريقيا ألن أوربا مسيحية باعتبار أن املسيحية مل تعرف إال يف نطاق حمـدود جـدا يف هـاتني    
" هذا باستثناء مهدها  ؟القارتني قبل ظهورها يف أوربا أو قبل تبنيها من طرف اإلمرباطور الروماين

علما أن أوربا مل تتمكن من ولوج النهضة واخلروج من حقبة العصور " مصر " وامتداداا " لشام ا
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رغم اختالف أعراقها فقـد   "مساعدة الشرق لكي يظهر مفهوم كلمة أوريب املظلمة إال  الوسطى
استطاعت الكنيسة رغم سلبية املنهج واختالف النظم السياسية أن توحد أوربا قاطبة ضد اآلخـر  
الغريب اإلسالمي الناشئ، فهيمنت اللغة الالتينية واألدب اليوناين القدمي ممـا جعـل األنتلجنسـيا    

هذا هو املنبع الذي رضع منه الفيلسوف واألوربية تتشبع من هذين الرافدين يف جامعات متماثلة، 
حية وقـد  فقد تشبع باألدب اإلغريقي والديانة املسـي . األملاين العمالق هيغل كما أسلفت الذكر

اقتضى احلال أن تضفي القداسة على اللغة الالتينية ألا لغة احلقيقة الدينية، لغـة اإلجنيـل، لغـة    
مـن تعميـق   كما ساهم الرحالة الذين جابوا الشرق األوسط واألقصى . الالهوت، ولغة الكنيسة

صـة وأن  مـذكرام خا فكرة التمايز واالستعالء من خالل ما كتبوه من ازدراء عن اآلخـر يف  
مع طرد مسلمي األندلس ومتابعتـهم  قد تزامنت مع احلروب الصليبية الرحالت جتاه العامل اجلديد 

إىل سواحل املغرب العريب علما أن هذه الكشوفات مكنت األوربيني من تغيري الطـرق التجاريـة   
حدمها وسنوضح فيما بعد كيف كان لالكتشاف هدفان، أ" ثريا خامال " القدمية واكتشفت عاملا 

استثماري مادي غايته ب الثروات ونقلها إىل أوربا واآلخر كان وراءه رجال الدين الذين كانت 
غايتهم بث احليوية الروحية يف ذلك اخلمول الوثين كما سيأيت فيما بعد إذا لقد أفضـى الفـتح   

لذهب واالكتشاف إىل شعور جارف بالتفوق والقوة، فالغازي سواء كان مكتشفا أو باحثا عن ا
وهنا وقـع  هو، أو راهبا وجد نفسه يف مواجهة منظومة من القيم مغايرة ملنظومة القيم اليت حيملها 

التصادم نتيجة لعدم قبول االختالف كوجهة نظر فتطغى القوة األوربية، ويف هذا السياق يقـول  
حية، وذلك ألن إذا اختلطت األمور يسعى اإلنسان املتحضر إىل إعالء قيمته بالثقافة الرو: " هيغل

الثقافـة الروحيـة إال لـدى     جتغريات الشكل والسلوك وسائر املظاهر اخلارجية ال تكون من نتا
أن ويقابله اهلمجي واليونان املدين نسبة إىل مدن اليونان املتحضرة  فإن إذا  8"املتحضرين وحدهم 

تحضر الذي لديه رسالة اإلغريقي يقابله الرببري وهذه الفكرة وظفها هيغل فيما خيص املسيحي امل
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جيب تبليغها إىل اآلخر وهذا ما ادعى القيام به االستعمار األوريب احلـديث يف البلـدان العربيـة    
إن فكرة أوربا املوحدة، أوربا األمة املكونة من أعراق   .والفرنسي على وجه اخلصوص يف اجلزائر

الصادر " "" تريفو " فقاموس  عديدة تواجدت بفضل الدين املسيحي الذي قوى روابط هذه األمة
. 9"أوربا أصغر قارات العامل، لكن هلا على األجزاء األخرى مزايا كثرية : " ، يقول إن1771عام 

وهكذا فقد قسم التمركز الغريب العامل، إىل قسمني مركز وأطراف استنادا إىل اصطناع أو اختراع 
املعجزة اليونانية والـيت أدت إىل إدعـاء   خرافة الغرب األبدي املضاد للشرق انطالقا من اصطناع 

املركزية األوربية واعتبار أن أوربا هي مركز العامل وأن األطراف جيب أن ختضع هلا رغم أن هـذا  
يتناقض مع مقدمات هيغل اليت تؤكد على خلو أوربا من احلضارات القدمية، كما أكد على خلوها 

رود هذه املبادئ من احلضارات واألماكن األخرى من املبادئ الدينية والثقافية مؤكدا فقط على و
مجـع العـامل   " غري أن تويين ويف هذا السياق قد أكد على أن ما دف إليه احلضارة الغربية هو 

اإلنساين كله يف جمتمع كبري واحد، والسيطرة على كل شيء فـوق هـذه األرض ويف البحـار    
  .10"ب احلديث واألجواء اليت ستصل إليها اإلنسانية عن طريق الغر

  .إذا هذه هي الثقافة اليت كانت سائدة يف عصر هيغل واليت تشبع ا منذ نعومة أظافره

  :العامل اجلديد -ثانيا

. وقد مسي باجلديد ألنه كان جمهوال قبل اكتشافه سواء تعلق األمر باألمريكيتني أو استراليا
وينه الطبيعي والسيكولوجي غري أنه وهيغل يؤكد على جديته من الناحية الداخلية أي من زاوية تك

يقر بأنه ال يستطيع أن ينفي قدمه اجليولوجي مؤكدا أن للعامل اجلديد شرف االنبثاق من البحـر  
أثناء تكوين الكرة األرضية، يعين أن التكوين اجليولوجي للعامل اجلديد كان متزامنا مع العامل القدمي 

اجلنوبية وآسيا، مث ينـاقض نفسـه عنـدما يـديل     اجلزء الفاصل بني أمريكا هو وحجته يف ذلك 
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تكوينه عبارة عن  فإن انطالقا من هشاشة ساحل أمريكا اجلنوبية املواجه آلسيا، : باملالحظة التالية
  .!11رواسب سطحية من التراب موضوعة فوق صخور وهي حتمل طابع التكوين اجلديد

وراح  ) كـون القـارات  جيولوجيا ت(هيغل قد تدخل يف ختصص ال صلة له به : نالحظ
يناقض نفسه بنفسه وهو يتحدث مرة عن تكوين رسويب من جهة ووصفه له باهلشاشة مرة أخرى، 

على منـاطق  كوين، وهذا أمر خاطئ ألن القدمي أيضا ال خيلو ليؤكد مرة ثالثة  على أنه جديد الت
  .رسوبية هشة كثرية

ي املتضعضع لسكاا، إنـه يف  بني هشاشة الطبيعة والتكوين النفسحني يربط هيغل خيطئ 
يلصقها  احلقيقة يقع يف مغالطة منطقية ألنه انطلق من مقدمات مستقاة من الطبيعة ليصل إىل نتائج

هدفه منها احلط من شأن السكان األصليني للعامل اجلديد دون أن يتحرى ال الدقـة وال   اإلنسان 
وجود حضارات عظيمة قامت يف هـذه  الصدق فيما ذهب إليه، إنه حياول استدراك األمر مذكرا ب

غري انه يعود مرة أخرى ويصفها بالكمون ويعتربهـا   12املناطق وخيص حضارات املكسيك والبريو
إقليمية منحصرة ومل حتقق جتاوز حدودها وأا تنتهي مبجرد االقتراب من البحر الـذي هـو أداة   

مالقاـا بالثقافـات   وبالتايل فهي حضارات كانت تنـدحر مبجـرد   ) كما ذكرت(وصل عنده 
إن هيغل من جهة يقول بـأن  . األخرى، ويف ذلك تناقض يكشف لنا عن عدم تقدير هيغل لآلخر

العامل اجلديد قد مسي بذلك ألنه كان جمهوال لدينا، مث من جهة أخرى جتده حيمل سكانه مسؤولية 
اصل بني األمريكيني الف" ربنما" م نشر حضارم يف نواحي املعمورة رغم توفر برزخ العجز يف عد

نه عبـارة عـن   ألوسيلة تواصل هيغل يعيب على السكان األصليني لعدم استغالل ذلك الربزخ ك
مـن   يفيد التواصل، وبالتايل فإن كل قسم من هذين القسمنيكان من املمكن أن  حاجز، مائي 

ئها سـهال  أصبح متميزا عن اآلخر فأمريكا الشمالية تبدو على طول شـاط األمريكيتني فقد بقي 
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عريضا متتد خلفه سلسلة من اجلبال كما تنبع من أعايل اجلبال أار تروي السهول، مث حتدث عن 
أورد بعـض اجلوانـب اخلاصـة    والبحريات العظمى اليت تتميز ا الواليات املتحدة األمريكية، 

ىل حيـث  تطرق إىل أمريكا اجلنوبية حيث حتدث عن طبيعتها املناقضة للطبيعـة األو وباملكسيك 
متجـاوزا املسـتعمرات اإلجنليزيـة     13ولو توغل اإلنسان من الشمال متجها إىل اجلنوب: "يقول

ألكتشف مستنقعات ضخمة مل تستطع وتطوير نفسها إىل الدرجة اليت متكنها من أن تكون جمرى 
اسعة صاحلا حيوهلا إىل ر يصلح للمالحة والري وإمنا تتبدد مياهها يف مستنقعات تلتهم مساحات و

  ".من األرض 

الدين والسياسية، فأمريكـا   سأليتواالختالف األكثر بروزا بني جزئي أمريكا ناتج عن م
أما مـن الناحيـة   . الكاثوليكية االشمالية تتميز بديانتها الربوتستانتية بينما أمريكا اجلنوبية تسوده

ي للعامل اجلديد، فهو مـن  السياسية فإن هيغل يفرق بني االستعمارين اإلجنليزي واألمريكي الفرنس
والربتغـاليني   14جهة ميتدح املستعمر اإلجنليزي باعتباره ذهب لكي يعمر األرض إال أن األسـبان 

دون أن يتطرق إىل مـا ارتكبـه    قد ميز هيغل بني القارتني وفقا للمذهب الديينل.ذهبوا ليحكموا
كـان  .يف حق سكان العامل اجلديـد  الغزاة، سواء كانوا إجنليزا أو إسبانا أو فرنسيني أو برتغاليني

  اجلدير به أن يذكر اآلثار السلبية لالستعمار اليت مازالت شاهدة عليه 

من الناحية السياسية فقد متتعت أمريكا الشمالية بنظام دميقراطي مسـتقل،  يرى هيغل أنه 
بـاطرة  يتمتع فيه املواطن باحلرية، بينما شهدت أمريكا اجلنوبية اضطرابات سياسـية وحكمهـا أ  

وملوك طغاة غالبا ما يسودها االضطراب وتعمها االنقالبات العسكرية، ومل تعرف نوعـا مـن   
  .االدميقراطية، لذلك فهي خمتلفة مقارنة 
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  :موقف هيغل من السكان األصليني -أ

علـى غريهـم مـن شـعوب      عرقيا وحضاريا نظرا لتأثر هيغل بطروحات تفوق اليونان
قاطبـة يف   كله  جعل هيغل هذه الفكرة تنسحب على األنا األوريب احلضارات القدمية لذلك فقد

دونيـة سـكان أمريكـا     أمجع مؤكدا كما يف كل مرة حني يتحدث عن اآلخر عنمقابل اآلخر 
فهم يتميزون بالوداعة، واملزاح الذي خيلو من أي انفعال ناهيك عن نقص الفاعليـة  : " األصليني

  .15"ة للرجل األبيض واملزيد من الطاعة حنو الرجل األوريب والنشاط مع متيزهم باإلذعان والطاع

وهـم  نكا واألزتك رعلى السكان األصليني من اهلنود احلمر والقد أطلق ن هيغل يسقط إ
أحجـامهم اجلسـمية   ة والعريقة جل النعوت السيئة، وعريهم حـىت ب أصحاب احلضارات القدمي

باالستقاللية واحلرية واإلرادة وخضوعهم  متعونوال يتهم ناقصي احليوية، وصفهم بالدونية واعتربف
خضوعا تاما لألورويب الذي استغلهم إىل أقصى درجة مع العلم أم كثريا ما تعرضوا لالستئصال 
والتصفية اجلسدية إىل حد االنقراض يف بعض املناطق وهيغل يتعرض إىل اقتباس السكان األصليني 

واليت كانت هلا آثـار مـدمرة علـى    ) الرباندي(رب لبعض عادات األوربيني السيئة مثل عادة ش
  .مستهلكي هذه املادة

لقد استقى هيغل قصة طريفة عن أحد اإلجنليز مل يكن ليعرف من السكان األصليني سوى 
فمات، ويذهب هيغل بعيدا يف السخرية واحلط من شأن ) الرباندي(واحدا غري أنه أفرط يف شرب 

م بالتقصري يف واجبام الزوجية وهو األمر الذي كان يهـددهم  السكان األصليني إىل درجة اامه
باالنقراض حسب زعمه مما تطلب تدخل اليسوعيني الذين استطاعوا بعد جهد كبري أن يلزمـوهم  
بواجبام الزوجية، فاعتمدوا على أجراس تدق ليال من أجل تنبيههم للقيام بواجبـام ، تلـك   

  .16ذعنوا هلا حتت ضغط الرهباناألوامر اليت قبلوها رغم كسلهم وأ
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نالحظ أن هيغل يتطرق هنا إىل قضية مهمة جدا وهي التناسل وعالقتها باحلفـاظ علـى   
البقاء لدى السكان األصليني والذين كانت تتم لديهم هذه العملية بطريقة طبيعيـة حـىت جـاء    

سعة مـن أجـل   االستعمار املمجد لدى هيغل من طرف الربتغال واألسبان الذي صاحبته محلة وا
البحث عن الذهب وخمتلف خريات وغالل العامل اجلديد، مث استوطنوا األرض بعد أن قاموا بعدة 
محالت استئصالية دف التخلص من السكان األصليني وهو األمر الذي أمهله هيغل عمدا وتطرق 

  .بدال من ذلك إىل عالج أزمة إمكانية اندثار عرق السكان األصليني

اليت ركز عليها هيغل دليل واضح على تأثره بالفكر اليونـاين العنصـري    إن هذه النتيجة
  .واالستعالئي، ويف الوقت ذاته بالفكر الكنسي الذي يعد مبثابة النور بالنسبة للعامل اجلديد

  :نظرية الكيوف الطبيعية عند أرسطو -ب

طبائع حمددة لقد اقترنت والدة الغرب احلديث بظاهرة التأصيل العرقي، أي القول بوجود 
ومميزات تنفرد ا احلضارة الغربية احلديثة منذ البداية األوىل، فأرسطو يصف سكان آسيا باحلداقة 
والتمتع بقدر من الذكاء مما جيعلهم يتفوقون على سكان الشمال أي برابـرة أوربـا الوسـطى    

والشيء الذي جيعل من والشمالية الذين ميتازون باخلشونة والقوة العضلية وهم ال يتمتعون بالذكاء 
اليونان سادة العامل أم جيمعون بني القوة العضلية والقوة العقلية مما ميكنهم من احتالل العامل لـو  

يتبىن األطروحة نفسها مع قليل من التعديل حيث يعتـرب أن  وهو األمر الذي جعل هيغل توحدوا 
ن العامل اجلديد ألن السكان األصـليني  وهو خمتلف متاما ع" مسرح تاريخ العامل " العامل القدمي هو 

وهلـذا ينبغـي أن   . هلذا العامل مل يبلغوا بعد درجة الوعي باحلرية وينبغي أن يستعبدوا هم وعاملهم
حيضر تاريخ العامل يف منطقة مركزية معينة وهي البحر األبيض املتوسط والذي يعترب قلب العـامل  

تلف جهاته، وبدون هذا النحو ال ميكن تصور تاريخ   القدمي ويربط بني أطرافه ويسهل االتصال مبخ
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وقد تضافرت أسباب كثرية لتعطي نوعا من املصداقية لنظرية الكيوف الطبيعية جتعل مـن   17العامل
العنصر اليوناين أرقى العناصر وينسحب ذلك أيضا على الغزاة األسبان وغريهم من األوربيني جتاه 

ن الغريب حيثما حل كان حيمل معـه انتمـاء   اإلنساخاصة وأن السكان األصليني يف العامل اجلديد 
عرقيا ودينيا وثقافيا يضعه يف املرتبة األعلى بالنسبة ألولئك الذين يرحبون به وينتظـرون منـه أن   
خيترق سكون انتمائه العرقي والديين والثقايف لكن هيهات يتم ذلك ألن القوة واهليمنـة وحـب   

رف اجلماعات العرقية األوربية املنتصرة حيث أن ذلك االنتصار السيطرة والتسلط والتوسع من ط
حدودا ولجماعات املغلوبة لمينحها إحساسا بالتفوق والتمايز واالستعالء فتصطنع بذلك احلواجز و

فسيكون قصريا من األعلى إىل األدىن  اقف وإذا وقع ذلكفاصلة حتول دون عملية االندماج أو التث
ن يتقمص عقيدة الغالب على سلب عقيدته األصلية وكذلك لغة الغالب حبيث جيب على املغلوب أ

  .وثقافته على حساب لغة املغلوب وثقافته

  :مصادر هيغل فيما خيص العامل اجلديد -ج

إن اكتشاف األمريكيتني هو من أكثر اإلجنازات غري املتوقعة يف تاريخ الغرب، ألنه كان قد 
  .ع معه باستمراررسخت لديه فكرة وجود عامل قدمي يتصار

إن اآلخر يف العامل القدمي كان معلوما نتيجة للتواصل واالحتكاك والتفاعل احلضاري مـن  
خالل فتح األندلس وبعض أجزاء شرق أوربا وبعض جزر البحر األبيض املتوسط وحىت عن طريق 

ا املباشرة فتح احلروب الصليبية اليت دامت أكثر من قرنني فالنهضة األوربية اليت كان من بني أسبا
ملدينة القسطنطينية اليت كانت عاصمة للشرق املسيحي وقـد مسـح   " حممد الفاتح " القائد املسلم 

كما لعبت اهلجرة إىل إيطاليا دورهـا يف  . لعلمائها ورجال دينها ومفكريها االستفادة من تراثهم
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للنهضة األوربية من  نفض الغبار عن الغرب، وجعلهم يستيقظون لذلك فقد كانت البوادر األوىل
  .إيطاليا

إن رحالت االكتشاف اليت كان يقوم ا األوريب سببها الظاهر الرغبة يف الثراء واحلصول 
على كميات كبرية من الذهب، وهذا يتضح من خطاب كولومبس إىل امللك اإلسباين حيث بالغ 

ينجم عن ذلـك،   إن من الضروري احلديث عن الكسب الدنيوي الذي سوف: " يف إغرائه قائال
والذي جرى التنبؤ  به يف كتابات كثريين جدا من احلكماء اجلديرين بالثقة والذين حبثوا يف التاريخ 

لكن هل ذلك هو السبب احلقيقي املرجو فعال  18"ورووا كيف أن هذه املناطق ا ثروات عظيمة 
  .من وراء تلك االكتشافات

سي احلصول على الذهب لكن الذين مسعوا نالحظ أن املكتشفني األوائل كان مههم األسا
عن تلك االكتشافات والرحالت من املتشبعني باملسيحية قد اسـتهوم الفكـرة ورأوا ضـرورة    

فعلى الرغم مـن حصـول   . الذهاب من أجل خدمة الدين ونشر املسيحية بني السكان األصليني
احوا يفرضون هيمنتهم على املكتشفني على كميات هائلة من الذهب فإم مل يكتفوا بذلك بل ر

"  Roquerimiento "السكان األصليني وهو ما تؤكده صياغة وثيقة معروفة باسم ريكريميينتـو  
:    وهي عبارة عن خطاب وصية موجهة إىل سكان البالد األصليني واليت صاغها احلقوقي امللكـي 

يقة على اهلنود ويفرض قراءة الوث تحيث مت 1514يرجع تارخيها إىل سنة و" بالثيوس روبيوس " 
عليهم األخذ بكافة بنودها، رغم جهلهم لإلنسانية وهي حتتوي على تلخيص تاريخ البشرية الذي 
يبدأ حسبها بظهور يسوع املسيح الذي تتوجه باعتباره أول رئيس للجنس البشري وأن كل الكون 

" القارة األمريكية " ين مبنح األخري. خيضع لسلطانه مث تسرد املسار التارخيي وفقا للتفسري الالهويت
هنا يشري إىل اخلالف الذي وقع بعد انفصال ملكي إسبانيا والربتغال  –لإلسبان وجزئيا للربتغاليني 

عن بعضهما البعض ووقوع خالفات حول املستعمرات عندئذ التجأ إىل حتكيم البابا الذي حكـم  
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صبحت الربازيل من نصيب الربتغال كما بينهما مستعينا خبطوط الطول يف اخلريطة وذه الكيفية أ
استعمرت إسبانيا بقية القارة وهذا ما نالحظه اليوم يف استعمال اللغة الربتغالية بالنسـبة للربازيـل   

مث ال يبقى فيما بعد إال التأكيد على موضوع مهم وأساسي وهـو،   –واللغة اإلسبانية لبقية القارة 
تمل أن يكونوا جاهلني للطرق املتبعة يف تبادل اهلـدايا  أن يكون اهلنود على علم باملوقف فمن احمل

بني البابوات واألباطرة وامللوك وهو ما يتم إيضاحه من خالل قراءة تلك الوثيقة وشرحها حبضور 
إذا ما اقتنع اهلنود مبضمون الوثيقة والتزموا بشـروطها  : أحد ضباط امللك وتكون النتيجة كما يلي

ط امللك أن يأخذوهم كأسرى ألم أبدوا اخلضوع واخلنوع واستسلموا احفة فإنه ال حيق لضبا
لألمر الواقع لكن الويل مث الويل هلم إن هم رفضوا أو أبدوا رغبة يف تغيري بعض بنود الوثيقة فعندئذ 

فإن مل : (سيكون مصريهم االستعباد والعقاب القاسي ألن الوثيقة تتضمن يف إحدى بنودها ما يلي
و إذا ماطلتم عن سوء نية يف اختاذ قرار فإنين أشهد لكم، إنين بعون الـرب سـوف   تفعلوا ذلك أ

أغزوكم غزوا قويا، وسوف أحاربكم من مجيع اجلهات وجبميع ما يف وسعي من أشكال وسوف 
وسوف أخذكم أنتم ونساءكم وأطفالكم، وسـوف أختـزلكم إىل   ... أخضعكم لطاعة الكنيسة

وسوف أتصرف فيكم حسب أوامر صاحب السمو كما ... كممرتبة العبودية وبعدئذ سوف أبيع
أصادر كل ثرواتكم وأنزل بكم كل األذى والضرر على حنو ما يليق باألتباع الذين ال يطيعـون  

  .19)سيدهم وال يريدون بقاءه ويقاومونه ويعترضون قراراته

هم نظـرا  إن املطلع على بنود الوثيقة يتأكد من أن مذابح كثرية وقعت بسبب صعوبة التفا
ألن العملية تتم باللغة اإلسبانية اليت جيهلها السكان األصليني باعتبار أن اإلمكانيات التراسلية بـني  
الفاحتني واألهايل مازالت حمدودة للغاية فال يفهم الغازي لغة األهايل كما ال يفهم األهـايل لغـة   

بعد أن يقوموا بالقراءة الشـكلية  الغازي والغريب أن ضباط امللك اإلسباين ال يراعون عامل اللغة ف
للريكومينتو وعندما يبدي السكان نوعا من الالمباالة مبا تنص عليه الوثيقة عندئذ يطبـق علـيهم   
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الضابط نص التحذير الوارد يف الوثيقة، إذ يرسل بشرى إىل امللك اإلسباين بأنه طبق العقوبة وغالبا 
  .20تني منهم عقابا على عصياماأليدي وجدع األنوف ملائ عما تكون عبارة عن قط

تقع يوميا دون خجل وال تردد وحىت ميثل قمـة الرتعـة اإلنسـانية    كانت  فهذه األمور
: " احلقوقي والالهويت واألستاذ جبامعة ساالمانكا يصف اهلنود بقوله" بيتوريا " اإلسبانية أال وهو 

إـم غـري   ... غري بعيدين عن اجلنونعلى الرغم من أن هؤالء الربابرة غري جمانني متاما، إال أم 
قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم مثل اانني أو حىت احليوانات املتوحشة، وذلك بالنظر إىل أن 

ويذهب . 21"بدرجة أكثر من غذاء البهائم ويصعب أن يكون خريا منه ... غذائهم ليس مستساغا
ء من غباء األطفال وغباء جمانني البلـدان  بعيدا إىل احلط من شام إىل درجة أن يعتربهم أكثر غبا

األخرى حىت أن أدبيات القرن السادس عشر تعترب اهلنود بشرا غري مكتملني كما يعتربهم الـبعض  
أحط من احليوان بل حىت أحط من اجلماد فهم يصفوم طورا بآكالت حلوم البشر وهم أغبيـاء  

روس وال م غري قادرين على تلقي الـد وسفهاء كما يصفهم هذا األب بأم ناكرون للجميل وبأ
ميارسون أيا من الفنون وال أيا من الصنائع البشرية مث يضيف هذا األب مؤكدا على أن الـرب مل  

اهلنود أكثر غبـاء مـن    أنخيلق قط جنسا يتجاوزهم يف الرذائل والسلوكات احليوانية مث يضيف 
  .22احلمري وال يرغبون يف التحسن

ب طوماس أورتيف عن نرجسية األنا األوريب جتاه اآلخر حبيـث  ذه الكيفية يكشف األ
حيتقرهم ويهينهم مفضال عنهم أغىب احليوانات ورغم ذلك فإننا نتساءل ملن حيمل هـؤالء اآلبـاء   
رسالة التنصري والتحضري باعتبار أنه اختزهلم إىل درجة البهائم أو أدىن من ذلك بكثري ألن الكتابات 

وال حتصى ومجيعها يدور حول غباوة اهلنود احلمر والتشكيك يف إنسـانيتهم   يف هذا املعىن ال تعد
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ذلك سرد عدة قصص إىل درجة أن أحد اآلباء اعترب أن قتل اهلنود تقرب من الرب ويتم من أجل 
ل ذلك أن ضرب رأس اهلندي بالسيف سوف لن يؤدي إىل قطع رأسـه بـل إىل   خارقة للعادة مث

ة القضاء على اهلنود قدر حمتوم أقره الـرب وهـذا مـا شـجع     تكسري السيف وقد جعلوا عملي
وقتل اهلنود، هو أكرب هبة : " العسكريني الغزاة على اإلسراع يف قطع رؤوس اهلنود مث يضيف قائال

لذلك فإن استخدام البارود ضد اهلنود الوثنيني هو مبثابة حـرق خبـور   " يقدمها املؤمن إىل الرب 
  .للرب

ت متزج بني ما هو ديين وما هو سياسي وهي تذهب بعيدا يف اخللط نالحظ أن هذه الكتابا
بني الالهوت واجلرائم اليت يقوم ا األنا األوريب ضد اآلخر وحىت فيما خيص جرائم سفك دمـاء  
اهلنود احلمر وحرقهم يدخلوا ضمن املقدس الذي جيازي عنه الرب الفاعلني ال لشيء إال لكـون  

  .هذه هي الكتابات اليت اطلع عليها هيغل وتبناها. ب اليت فرضت عليهماألهايل رفضوا شريعة الغا

  :أمريكا أرض املستقبل -د

مما سبق يتبني هليغل أن األمة األصيلة يف األمريكيتني قد انتهت أو هي على وشك االختفاء 
مـان  لذلك فإن سكان أمريكا الفعليني هم الذين قدموا إليها من أوربا أي أن ما حيدث اآلن يف ز

هيغل يف أمريكا ليس إال انبثاقا من أوربا، فأوربا القارة العجوز املثقلة بالصناعات احلديدية وصناعة 
تعترب أكرب خمزن للبارود يف ذلك الوقت، ونظرا لصغر مساحتها وقلة مواردها الطبيعية فقد  23الفحم

ريات العتيقة يقصـد ـا      أرسلت بالفائض من سكاا إىل العامل اجلديد وهذا ما وقع يف اإلمرباطو
اليت أثقلت بنظامها كاهل التجار والصناعيني فبدؤوا يغريون االجتاه حنو القرى ااورة " بروسيا " 

ان ملواأل ملدم ولذلك ظهرت مدن جديدة موازية للمدن القدمية وهذا ما فعله اإلجنليز واأليرلنديني
صة وأنه يتمتع بإمكانيـات كـبرية يف الفالحـة    والفرنسيني الذين هاجروا إىل العامل اجلديد خا
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والصناعة والعمران فإن أراضيه مازالت بكرا لذلك فإن العامل اجلديد سيحتاج أكثـر إىل اخليـل   
واحلديد وكذلك إىل اليد العاملة املؤهلة أو اليت يتم تأهيلها خلدمة هذه املساحات الشاسعة ومادام 

ن بالكسل والضعف فقد استعبد األوربيـون الزنـوج،   السكان األصليني كما يقول هيغل يتميزو
وجلبوهم إىل أمريكا دف استخدامهم يف األعمال اليت ينبغي أن تتم يف العامل اجلديد وهنا يستدل 

أنه يعرف  ينأخرب اأن صديقوإن الزنوج كانوا أكثر تقبال للمدنية األوربية من اهلنود ب :"هيغل قائال
مرتبة أطباء وأخربه عن تقبلهم للديانة املسيحية وأن البعض منـهم   بعض الزنوج الذين وصلوا إىل

  !24، وهيغل يف موضع آخر يعترف بدور الدين اإلسالمي يف ذيب الزنوج"أصبح قساوسة

خربة وطموح بأن من املهاجرين إىل العامل اجلديد من هم ذوي  اقرأ ضمين هيغل  يف كالم 
وقد كانوا يف الغالب يبحثون عن بالد شاسعة وشاغرة حىت يقوموا بتعمريها لذلك فقد تنبأ هيغل 
ألمريكا بأا بالد األحالم لكل الذين ضجروا من أوربا اليت كانت تعترب أكرب خمـزن لألسـلحة   

أوربا " إن : ن نابليون قالالقارة العجوز ويف هذا السياق جند أ) أوربا القدمية(التقليدية التارخيي يف 
  .25"القدمية تشعرنين بالسأم 

مما سبق يتبني لنا أن هيغل يعتز باملهاجرين األوربيني وخاصة اإلجنليز الـذين هـاجروا إىل   
أمريكا الشمالية وأنه عندما يتطرق إىل السكان األصليني ال يذكرهم إال بالسوء كما نعتهم بكـل  

القا للمجازر اليت تعرضوا هلا بل يقر فقط بأن العنصر األصلي األوصاف الدنيئة وهو ال يتعرض إط
يف األمريكيتني وخاصة أمريكا الشمالية انقرض أو هو يف طريق االنقراض دون أن يتحدث عـن  

ال ينظر النظرة االستعالئية لألنا األوريب الذي  السبب وراء ذلك وإن دل ذلك على شيء إمنا يؤكد
خضـع  بذلك قد هيغل  وا يتطرق إليه فقط لقيامه خبدمة السيد األبيض آلخر باعتباره إنسانا، وإمن

لألفكار السائدة يف عصره اجتاه السكان األصليني للعامل اجلديد كما أسلفت ذكره لـذلك فـإنين   
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اطيـة  تكون أرض املستقبل أرض احلريـات والدميقر سوف  أن أمريكا اليت تنبأ هلا هيغل بأا أرى
ن حضارا ملطخة بدماء اهلنود احلمر وعرق الزنوج وهذا رغـم أنـف   يثة أوالدولة اللربالية احلد

  .هيغل

  

  :ذهبك مقابل إهلي -ه

سبق وذكرت أن اهلدف األول من الكشوف كان ماديا حمضا لكنه سرعان مـا امتـزج   
بالعنصر الروحي، حيث مل يفرط يف احلصول على الثروة وزاده عنصر جديد وهو نشـر الـدين   

تيطان واالستحواذ على مستعمرات كبرية، إذا فقد استعمل كولومبس اجلانـب  املسيحي مع االس
افيـة  الديين لتغطية م احلصول على الثروة وذه الكيفية سيجد األنا األوريب احلديث حجـج ك 

حمض ظاهري ولكنه يف احلقيقة سيظل يتخـذ ـدف ختلـيص     الستعمار اآلخر دف روحاين
ا العمل الذي يضمن سيادة األنا الغريب الذي يعطـي اجلانـب   اآلخرين من ضاللتهم ويستمر هذ

فالعمليـة يف  . والثـروات " الذهب " الروحي ذو السمو والقداسة يف مقابل عرض دنيوي زائل 
ظاهرها عملية مقايضة تضمن سيادة األنا الغريب وتبعية اآلخر سواء يف العامل اجلديد أو يف آسـيا  

ن دائما يف مرتبة أعلى، يف مقابل الذي مينح العناصر الدنيويـة ويف  وإفريقيا فالذي مينح اإلميان يكو
اية املطاف فإن الرابح الوحيد يف هذه العملية هو األنا األوريب ألنه يقبض الثروة ويتوسع باسـم  

كأن الذي يتلقى هذا الدين يبقى تابعا باستمرار لسلطة الكنيسـة  الذي يستوىل على النفوس الدين 
جمـرمني  " ب كولومبس معه مبشرين وجند وحىت أنه توصـل إىل اصـطحاب   هلذا فقد اصطح

ويف . حيصلون على عفو مقابل تنفيذ مهام يف العامل اجلديد والقيام بعملية االسـتيطان " متطوعني 
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الثاين خطابا إىل ارمني ومرتكيب اخلطايا حيثهم فيه إىل االلتحاق " أوربان " هذا السياق وجه البابا 
  .26"املسلمني " يب ضد اهلالل مقابل غسل جرائمهم يف دماء األتراك حبرب الصل

إذا فاخللط بني نشر املسيحية واحلصول على الثروات املادية واملزايا الدينية من مسات عمل 
احلروب الصليبية حيث شاعت فكرة اخلالص بقتل الكثري مـن املسـلمني األتـراك    يف الكنيسة 

ديد عندما اعترب أن قتل اهلندي أو حرقه يدخل ضمن الطقـوس  وغريهم، كما طبقت يف العامل اجل
إذا هذا هو اجلو العام الذي جعل هيغل ينظر بازدراء واحتقار إىل سـكان العـامل   . املقربة من اهللا

  .اجلديد

  :األمركان اليونان والرومان و -ثالثا

شروق الشمس  يتجه تاريخ العامل يف نظر هيغل من الشرق إىل الغرب وهذا مسايرة لطبيعة
مشس الـوعي يف   من الغرب فإن  شرق لتختفي من ال تنبثق  اعتياديا وغروا فإذا كانت الشمس 

تشرق من الشرق لكن بشكل خافت وباهت وتغرب بوضوح ويف أقصى نورها  مشستصور هيغل 
ه فكر ألنخرق وقلب لنظام الكون لكن هيغل يعتمد فعل ذلك لينسجم الواقع مع الويف هذا غربا، 

يعترب الشرق مبثابة الطفل الذي حيبو ألنه ال يعرف إال شخصا واحدا حرا، لكن حريته مزيفة ألنـه  
 اسيصبح عبدا لشهواته ونزواته من جراء متتعه باحلرية املطلقة أما بقية الشعب فهو خاضع خضوع

تثنيها مـن  أعمى للحاكم مث يتعرض هيغل يف إطار اإلمرباطورية الفارسية الكربى إىل مصر اليت يس
قارة إفريقيا باعتبار حضارا و إسهاماا احلضارية العظيمة وكوا متثل اجلسر الذي انتقلت مـن  

املواطنون يف ساحيت أثينا  جيتمع خالله الروح من الشرق حنو اليونان والرومان ففي هذين البلدين 
كانت متثل من حيـث   نانيووروما لتدارس األوضاع السياسية ومناقشة احلكام، لذلك فإن فترة ال

احلرية شباب التاريخ العاملي، أما الرومان اليت عرفت حرية بعض املواطنني فإـا متثـل كهولـة    
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اإلنسانية مث ينتقل هيغل إىل العامل اجلرماين الذي ميثل شيخوخة التاريخ العاملي وبالتايل اية التاريخ 
فهيغل يعترب آسـيا البدايـة    وهكذا ربوسية، داخل الدولة ال 27ألن كل املواطنني يتمتعون باحلرية

األوىل للتاريخ العاملي لكنها بداية غري واعية حمرومة من احلرية وبالتايل من ممارسة الدميقراطية الـيت  
اتمع الروماين الذي عرف التمثيل النيايب، إضافة إىل افتخار هيغل  وبعده عرفتها املدن اليونانية، 
رومانية على حوض البحر األبيض املتوسط الذي يعتربه هيغل مبثابة حـوض  يمنة اإلمرباطورية ال

  .تواصلي

وهـو مـا   مث يتطرق هيغل إىل العامل اجلديد وبالضبط إىل أمريكا اليت تنبأ هلا بقيادة العامل 
وصلت إليه اليوم يف إطار النظام العاملي اجلديد وذلك بعد سقوط االحتاد السوفيايت كمـا سـيأيت   

  .ما بعدتوضيحه في

باا ستكون أرض املسـتقبل  خصبةوجديدة مبا أا أرض هيغل الواليات املتحدة تنبأ قد ل
أولئك الذين سئموا من القارة العجوز اليت كانـت مبثابـة   ألا سوف تكون أرض األحالم لكل 

وذلك لكثرة ما عرفته من حروب وصراعات داخلية لكنها مع بـروز   28املخزن التارخيي لألسلحة
مل املركزية الغربية وجهت أسلحتها حنو اآلخر سواء يف العامل اجلديد أو يف قاريت آسيا وإفريقيا، معا

هـات العـامل   االجتكل  يفواستبعدته وخرج مواطنوها يف هجرات مجاعية كبرية  هحيث استعمرت
نافا ملا العامل اجلديد، لكن هيغل يستدرك األمر ويؤكد أن ما وقع بأمريكا ليس إال استئحنو وخاصة 

هو أوريب أي أنه ميثاق لكل إنسان أوريب طموح أو حامل أو مغاير دفعه ضـيق أوربـا وضـجر    
لكن هل فكر هيغـل يف مصـري    مبستقبل زاهر،  الواعدسكاا منها إىل اهلجرة حنو العامل اجلديد 

  .؟وحالة سكاا األصليني
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 تتعـدى مسـتوى وملكـات    الشرقية عند هيغل ال إذا كانت املرحلة: املرحلة اليونانية-أ
معان االرتباط بالغري والـذوبان يف األسـرة    وقدرات الطفل الذي حيبو مبا حتمله هذه العبارة من

والقبيلة واإلمرباطورية، وعدم صالبة الشخصية لتدين مستوى الوعي باحلرية واسـتخدام العقـل   
  .وعدم قوة العزمية واإلرادة يف مواجهة احلاكم

السيد هو العكس متاما، حيث يتمتع الـبعض مـن اليونـانيني     يونانية فإنه يف املرحلة ال 
وبالتايل ارتفاع املستوى الوعي الفردي، ومن مث ممارسة الروحية حىت يف  29بالقدرات العقلية الفائقة

األماكن والساحات العامة، علما أن اتمع اليوناين عبارة عن أسياد ، أحرار وعبيد، هذا خالفـا  
قي الذي كان الكل فيه يرزح حتت نيل العبودية، وبناءا عليه نبذ هيغل اتمعـات  للمجتمع الشر

الشرقية وأعجب باتمع اليوناين، وهذا يف اعتقادي يرجع إىل تكوينه النفسي والعقلي الكالسيكي 
 الذي جعله يضفي على املدينة اليونانية وثقافتها نظارة الروح وشباب التاريخ اإلنساين ومن مث رفع
من شان مستويات العقل اليوناين ال يف الفلسفة والعلوم فحسب، بل ويف الفن أيضا، حيـث رأى  
بأن عقلية الفنان التشكيلي اليوناين تنفذ إىل لب احلجارة الرخامية وحتوهلا إىل أعمال فنيـة تكـاد   

عظمي  من فالسفة واملؤكد أن هذا االعتزاز باملوروث الثقايف اليوناين ال جنده لدى الغالبية ال! تنطق
أن الروح املطلقة أصبحت هنا –نهضة واألنوار ممن تأثر م هيغل، وقد ادعى لشدة إعجابه عصر ال

عند اليونان تعرب عن ذاا من خالل هذه التجسيدات الفنية اليت تبث يف اجلوامد معـان روحيـة   
وتسمو لتصـبح  هذه الروح ترتقي -هيغل–ودالالت رمزية ذات بصمات إنسانية مما جعل لدى 

الروح اليونانية روحا أخالقية ذلك أن املواطن اليوناين استشعر احلرية وعاشها يف مدينته الدميقراطية 
حيث كانت تتكامل سيادة الدولة وحرية مواطنيها بصفة جمردة وهذا تأكيد آخر على إعجـاب  

أن آهلـة اليونـان   هيغل وتعصبه للدميقراطية اليونانية، حيث ذهب بعيدا يف أطروحاته، فـادعى  
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، كيف يتحرر ويبدع الدميقراطيـة وميارسـها   30ساعدت الشعب اليوناين على االزدهار وعلمته
  .وهكذا بتعاون الفرد مع بقية املواطنني يتطور اتمع وتتحقق مصاحل اجلميع

إذن هذا الوعي التجريدي هو الذي كان األرضية اخلصبة للروح املطلق، حيث مت حتقيـق  
جزئيا، وهو ما يظهر يف كون القليل من املواطنني فقط أحرار والباقي عبيد،وحىت أحرار احلرية ولو 

مث يربر هيغـل  .31بقية األمم األخرى استعبدوا باعتبارهم غري يونانيني كما ورد يف الفصل األول
تقـر  قبول معاملة العمال بالرق باعتباره جزءا من نظام اتمع باعتبار أن مستوى العقل اليوناين اح

-العبيد واآلخر بصفة عامة واعتربه الربابرة لذلك تدخلت مقومات حياته مع نظام العبودية السائد 
األمر الذي عرقل تطور احلرية مما جعلها حمدودة تنسحب فقط على املواطن اليوناين احلر  -آنذاك-

  .وهذا ما جعل الروح تنتقل إىل مرحلة أخرى أي إىل اإلمرباطورية الرومانية

  :ملرحلة الرومانيةا-ب

الالحقة مت عـن طريـق    32من املرحلة اليونانية السابقة إىل املرحلة الرومانيةإن االنتقال  
كان حريصا على تأكيد حقوق األفراد، وهو ال " كرييون"فالصراع الذي دار بني احلق والباطل 

ى املدينـة أن  يكف عن املطالبة بإعطاء كل ذي حق حقه مما جعل الصراع حيتدم أكثر، وكان عل
جتمع قواها حملاربة هذا اجلزء املتمرد الذي حياول  إبراز اجلانب الفردي، وهذا يعين أنه جيب علـى  
األفراد والشعوب االنفصال بأنفسهم عن اجلوهر األخالقي أي الدولة اليت كان وجودهم متأصـل  

ده االغتراب، فنحن هنـا  فيها، وما العامل الروماين إال منوذج لذلك التمزق واالنفصال والذي يسو
أمام إرادات جمردة حلت حمل الفرد، أما الفرد األخالقية املنسجمة مع ذاا ومع الواقع فقد حـل  
حملها الشخصية القانونية باإلضافة إىل توحيد املدن ومجع كل السلطات يف يد اإلمرباطور خبـالف  
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دولة مل تعد ذلـك البنـاء الشـامخ    الفترة اليونانية اليت كانت فيها السلطات موزعة لذلك فإن ال
يعاتب اإلمرباطوريـة  علما أن هيغل . اخلارجي وكأا حتولت إىل واقع غريب، ال نعرف عنه شيئا

الرومانية لكوا ضمت شعوبا خمتلفة، الشيء الذي جعل تكوينها الشعيب غري طبيعي ألا فقـدت  
يرمز إليها ويتجسد يف شـخص    عرقها الساليل املوحد هلا، ومن هنا فقد ارتبطت بشخص واحد

وذه الكيفية أصبحت ماهية احلرية عند الرومان حمصـورة يف الذاتيـة اخلالصـة يف    . اإلمرباطور
اإلمرباطور ومواطين روما واملدن ااورة والباقي ال تشمله احلرية، وعلى الرغم من اجتمـاعهم يف  

انتشار احلرية يف اإلمرباطورية الرومانيـة  الساحات العمومية ومناقشة ممثلي اإلمرباطور، فإن نسبة 
حول نسبة األحـرار إىل العبيـد يف   نسبة ضئيلة جدا، وهذا ما أكد عليه أحد الباحثني املعاصرين 

  33والباقي عبيد% 2اإلمرباطورية الرومانية مربزا أن نسبة األحرار يف حدود 

  :مان عند اجلر مآل الروح   

رمان يف مرحلة الشيخوخة، وشيخوخة الروح عند يتطرق هيغل إىل وصول الروح إىل اجل
وهذا على النقـيض مـن   . تعين وصوهلا إىل متام منوها وبالتايل وصوهلا إىل مرحلة الكمال 34هيغل

الشيخوخة الطبيعية اليت تعين التعب وقرب النهاية والفناء، وهلذا السبب فهو ينهي التاريخ يف أوربا 
  !.ه يهين التاريخ يف احلاضر من خالل تقرير هذاوبالتايل وكأنوبالضبط عند اجلرمان 

  :العامل اجلرماين-ج

املقصود به جمموعة من األجناس األوربية هي أملانيا والنمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكـا  
  .وإسلندا والسويد والنرويج كوالدامنار

                                                
 .10-09ص ،ص  ة أكثر ينبغي الرجوع إىل الفصل االول لالستزاد  33

  .194، ص 1حماضرات يف فلسفة التاريخ،ج: هيغل - 34



أوروبا  الیونان والجرمان مرورا بالرومان والعالم                الفصل التاسع
  الجدید

  362

حيث يذكر أـم اسـتجمعوا   " بوليوس قيصر " لقد جاء وصف هذه املناطق يف أعمال 
م وأصبحوا مصدر خطر ومتاعب لإلمرباطورية الرومانية اليت أسقطوها فيما بعـد، وغـريوا   قو

تسميتها إىل اإلمرباطورية املقدسة اليت طاملا اعتز ا هيغل باعتبار أن شعوا استعانت باملسـيحية  
 عـاش  أما الفترة اليت. اليت متثل املطلق بالنسبة إليه وطورت نفسها وحتضرت بعدما كانت مهجية

فيها هيغل يف اإلمرباطورية الربوسية فهو كفيلسوف كثريا ما أعجب بالثورة الفرنسـية، وعلـى   
النقيض من ذلك اشتكى من بطء حركية القوانني يف اتمع الربوسي وهذا ما انعكس على املواطن 

مـن  األملاين الذي يصف حاله بالذل واخلنوع بقدر ما هو يف طموحه جامح ومطلق العنان فهـو  
جهة ضيق النظر ومتمسك بأصالته ولكنه يطمح ألن يكون أحسن من أقرانه األوربيني، هلذا فهو 
يتصرف بطريقة أكثر نظامية ونسقية باستثناء الوقت الراهن حيث آلت  األمـور إىل املـأزق أو   

أي آل أمر املواطن إىل حالة سطحية تعسفية اعتباطية تسـبب تعسـف    Normalismالصورانية
  .35األمراء

ذه الكيفية أصبح فكرنا عكس األمـم األوربيـة األخـرى اسـتدخايل     يرى هيغل أنه 
نفضل العيش يف وقدة العيش والفكر يف هذه الطبيعة امليتة يف هذه الوحـدة احلبيسـة   ) انكماشي(

ولكن رغم كل هذا نبقى منشغلني أوال باملبدأ الكلي وبالتايل فإننا نثبت بطريقة صـارمة  . للفكر
ونتيجة ملا آلت إليه وضعيتنا فقد انعكس . اليت سنعمل على أساسها مهما تأخرنا يف العمل املبادئ

ففي أغلب اللحظـات  . هذا على املواقف اليت نتخذها الشيء الذي نتج عنه تأخر كبري يف العمل
دقـة  اليت تتطلب منا اختاذ القرارات السريعة نبقى يف حرية من أمرنا نتيجة رغبتنا يف إمتام العمل ب

األحسـن  " وذه الكيفية ال نتمم أي شيء، من هنا ميكن أن نطبق على األملان مقولة الفرنسيني 
ألن كل ما جيب القيام به البد أن يكون مـربرا  "  Le meilleur tue le bienيقضي على احلسن

                                                
  .111دراسات هيغلية، ص  :إمام عبد الفتاح إمام - 35
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حبجج كافية ومقنعة، وكما أنه ميكن أن جند أفضل احلجج ألي شيء يصبح هذا املـربر صـوريا   
  .ضا أين يكون املفهوم العام للقانون غري قادر على منوه الالزمحم

إذا هذه الصورانية اليت عرفها األملان طيلة قرون جعلت األملان يكتفون بـبعض احلقـوق   
السياسية وحىت ردة فعلهم بقيت منحصرة يف بعض االحتجاجات البسيطة على خالف اإلجنليـز  

مله يف مواطنيه الذين مل يتحركوا وبالتـايل فقـد خبسـوا    والفرنسيني، لكن هيغل يعبر عن خيبة أ
أنفسهم ومل يقدموا خدمة حلكومتهم، ويف موقف مناقض يصف األملان بأم يتميزون باإلخالص 
والرتاهة ويف العديد من املرات مل يتمكنوا من اختبار أنفسهم فيما خيص الثورة ألم متمسـكني  

ف أم مبوقفهم هذا يعربون عن عدم ين احترامهم للقيصر مث يضبالقيم املبنية على احلق العام مبدي
قدرم على فعل أي شيء لشخصهم وال لدولتهم، على الرغم من هذه الصورة املتسـامية الـيت   

يف إن هيغل ينتقد وعيهم السياسي خبالف ما قام به فإنه . ميلكوا عن أنفسهم من إخالص ونزاهة
  .أساس اللغة املشتركة والعقيدة والتاريخحماولة بناء قومية أملانية على 

إن هيغل مل يفكر يف هذا إطالقا وبقي حبيس عقليته، يبين قصورا مث يهدمها، فهو من جهة 
يعجب بغزو نابليون ملدينته ألنه عمل يساير املذهب اهليغلي يف حركية التاريخ، ومن جهة ثانيـة  

على الشعب األملـاين الـذي جيـري وراء    يتهم مواطنيه بتغلب بعض العادات السائدة يف زمانه 
عمال الشريفة اعتقادا منه بأن الوظيفة العمومية واأللقاب احلصول على املناصب الرمسية والقيام باأل

هي اليت تصنع اإلنسان وبالتايل فإن اإلنسان يقيم انطالقا من األلقاب وحيصل على االحترام بنـاء  
  :عليها لذلك يصل هيغل إىل احلكم التايل

إن وضعية األملان احلالية توضع يف أدىن املراتب بالنسبة لشعوب أوربا وهي أدىن من وضعية 
  .حىت اإلسبان الذين اشتهروا بكثرة األلقاب
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يف بتحسن األوضـاع   بعد هذا العرض نتبني كيف أن هيغل قد كان يعيش يف أملانيا حاملا 
وقـد كـان يف   . يف فرنسا وإجنلترا في ظروف جيدة كما هو احلالالوقت الذي عاش غريه الواقع

لكنه ظاهريـا وصـف   ) داخليا(أقصى درجات املوضوعية عندما انتقد وضعية الدويالت األملانية 
الوضعية بالفوضى الدستورية لذلك فقد أعلن يف مقال له أنه حان الوقت لتوحيد املقاطعات وبناء 

الدولة مسايرة السياق العـام  دولة سياسية تعتمد دستورا واضحا حبيث يكون طموح هدف هذه 
الذي رمسه هيغل بناء على جدليته املعروفة للمسار العاملي للروح، ورمبا مل يتحقق ذلـك إال بعـد   

بتوحيد املقاطعات األملانية يف دولة قوية  Bismarckسنة وذلك عندما قام بسمارك 40وفاته بـ 
  .م1871

  :على النحو التايل -لي حسب النسق اهليغ –ميكن أن نعيد حتديد مسار الروح 

  .العامل الشرقي -1

 .العامل اليوناين -2

 .العامل الروماين -3

  .العامل اجلرماين -4

حيث يركز على العامل املسيحي . مع التنبؤ بانتقاهلا إىل األمريكان تبعا لتصنيفه لتاريخ العامل
ة اخلاطفـة إىل  اجلرماين مث غزوات الشعوب الرببرية املوجهة ضد اإلمرباطورية الرومانية مع اإلشار

بـالكمون احلضـاري، مث   أيضا يصفها  حبيثالعامل اإلسالمي كملحق للعصور الوسطى األوربية 
مث العصور احلديثة، لكنه يركز دائما على الروح اجلرمانية اليت   Charlemagneإمرباطورية شارملان

حقيـق ذايت ال متنـاه   يرى فيها روح العامل اجلديد واليت من أهدافها الوصول إىل حتقيق املطلق كت
للحرية، هذه األخرية اليت هلا صورا املطلقة وحمتواها يف ذاا والذي يعبر عن مهمـة الشـعوب   
اجلرمانية اليت يرى بأا سوف تكون ركيزة املبدأ املسيحي حبيث سوف يتحول دور هذه الشعوب 
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رية احلقة اليت ليست هلا إىل خدمة الروح العاملي الذي فرضت عليه أن يكون يف حوزته مفهوم احل
  .حمتوى ديين لكن كناتج له انطالقا من الوعي الذايت

بصيغة اجلمع وذلك منذ غـزو   يفعل ذلك يتحدث عن الشعوب اجلرمانيةإن هيغل عندما 
 Le mondeهذه الشعوب لإلمرباطورية الرومانية، حيث انتقلت الـروح إىل العـامل اجلرمـاين   

germanique مل للدين املسيحي مع انتقال الروح إليه من بقايـا اإلمرباطوريـة   وباعتناق هذا العا
الرومانية وصلت الروح إىل ذروا يف اإلمرباطورية املقدسة، وهكذا إىل أن وصلت إىل أملانيا حيث 

  .أحرار هم  الرومان البعض فقطزمن  كل املواطنني أحرار بعدما كان

روح وهلذا فإن هيغل مل ينشئ من اجلرمان واضح بني مدى انتشار احلرية وال إذا هناك ربط
أمة تسري حسب مراحلها الثقافية اخلاصة ا لتتدخل يف الوضع العام للعامل، واملبدأ الذي ترفعه إىل 
العاملية هو مبدأ احلرية الذي كان هيغل قد حتصر النعدامه ولكنه يعود ويؤكد علـى أن حريـة   

  .طالقا من نظرية الفيض األفالطونيةالشعوب اجلرمانية قد غمرت باقي العامل ان

  :من هي أمريكا؟-د

  !جديدة) يونان فلسفية(بعد العامل اجلرماين سوف تؤول الروح إىل أمريكا اليت تعترب اليوم 

من هي اليونان؟ : من هي أمريكا؟ يف مقابل السؤال: حىت نوضح جيدا نطرح هذا السؤال
ديكارت إىل كانط وشلنج مث نيتشـه وأخـريا    ذلك السؤال الذي ظل حيرك الفلسفة األوربية من

  .هيدقر وهوسرل

لقد اعتقد اجليل األخري من الفالسفة بأن النجاح األوريب رهني االختراع اليوناين املعجـزة  
  .سواء يف الفلسفة أو الفن أو الدين أو باقي خمتلف العلوم

لسفية ألمريكا كمـا  ما هي الداللة الف: إن الغرض من هذا العرض هو معاجلة الطرح التايل
يراها الفالسفة؟ أي كما رآها هيغل وهيدقر وغريهم من الفالسفة املعاصرين باعتبارهم أهم مـن  
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شمل األوربيني من ذوي الطموح الزائـد واجلمـوح   لجامعة كتصدى للداللة الفلسفية ألمريكا،
وح الذي صار يشكل املنقطع النظري، فأمريكا اليت ارتقت منذ هيغل إىل رتبة مقوم من مقومات الر

ويتحكم اليوم يف بنية اإلنسانية، ولذلك فهي مفهوم باملعىن احلقيقي للكلمة، إا روح تأملي كما 
تقين كما أكد هيدقر، وشبكة بال حدود وال قومية كمـا أكـد   ) غشتال(أكد على ذلك هيغل و

  .36نغري وهاردت

إن الصفة الواضـحة لداللـة    لكن املثري يف املسألة حقا هو ارتباط عظمة أمريكا باحلرب،
ة ماهوية وجيوفلسـفية  يأمريكا اللغز، أمريكا العظمة، أمريكا االنبثاق األوريب، هي عالقة مفهوم

  ما عالقة أمريكا باحلرب؟: باحلرب، وهلذا آن األوان لنسأل

                                                
36- Hegel: Phénoménologie de l’esprit, Gallimard, Paris, 1993, PP 90-91. 
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هل تكون أمريكا هي حتقق الكلي ملاهية احلرب؟ أم أن احلرب هي التجلي القدري ملاهيـة  
  يف إطار النظام العاملي احلايل؟أمريكا 

ا مالذي ميثل الفهم العامي للزمان األمريكي احلايل مطع(جند أن املنظر األمريكي فوكوياما 
" شـوق " بأن اإلنسان اللربايل هو تتويج سعيد حلركـة  : باجلذور اليونانية مرورا يغل يقول ياهأ

  .37)عتراف اهليغلي إىل العظمة النتشويةاألفالطوين إىل نزاع اال  Thymosاالعتراف من التماوس 

إذن إىل أي مدى ميكننا أن نفكر يف أمريكا على أا فكرة فلسفية أو يف هيغل وأمريكـا  
الروح التأملية، أو ما هي العالقة بني أمريكا كجهاز لدولة وأمريكا كآلة حربية، فأمريكـا الـيت   

وبنت حضارا على استعباد زنـوج  ) مراهلنود احل(دشنت انبثاقها باحلرب ضد السكان األصليني 
  .إفريقيا

رب اليت خاضتها أمريكا ضد السكان األصليني بوصفها حربـا  إن هيغل جيد تربيرات للح
  .ذات مهمة ماهوية يف مسار الروح العاملي

قد أجابنا ذه الكيفية عن ماهية األصل الروحي ألمريكا مقرا أن أصل أمريكـا هـو    إنه
مثلما ما هو واقع اليوم يف أفغانستان والعراق، وعن و مكان صليني يف أي احلرب ضد السكان األ

طريق حليفتها إسرائيل يف فلسطني ولبنان، مع التهديدات املستمرة لسوريا وإيران باإلضـافة إىل  
  .إثارة خماوف املسؤولني يف مشال إفريقيا وباخلصوص باجلزائر

زاع األضداد كما أكد على ذلك هريقليطس، إذن فاحلرب مل تبق مبدأ إللغاء التناقض أو ن
قيمـة  الوإمنا احلرب يف نظر أمريكا حدث فريد من نوعه ألن أمريكا قد تأسست علـى حكـم   

يقضي بتفوق اإلنسان األوريب على اإلنسان اهلندي واإلفريقي، إا  الذي   يتافيزيقياملضاري واحل
إا حرب من أجل نـزع حمـض   " قدس امل" ليست حربا أداتية حول احلكم أو حربا دينية حول 

                                                
37- F. Fukuyama : La fin de l’histoire et le dernier homme, P 15. 
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لإلقليمية اليت يتمتع ا الساكن األصلي فوق أرضه، أو من أجل اهليمنة االقتصادية علـى منـابع   
إلحاطة حول الدول العربية اإلسالمية اليت ترفض اهليمنة الغربيـة عمومـا    من أجلأو البترول، 

  .واألمريكية على وجه اخلصوص

األخالقي وهو  ذا أساس مربرا  هلا جتدحتاول أن  تقوم ا أمريكا إذا إن كل العمليات اليت 
، وحىت يربر هيغل ما قامت به أمريكا ضد )وغريها من االدعاءات... كاإلرهاب،(اجتثاث الشر 
مازالوا يف حالة طبيعية وغري قادرين على مواكبة روح التطـور،   يربر ذلك بأمالسكان األصليين

  .38لى ضعف حضارم وعدم قدرم على مواجهة الرجل األبيضلذلك فإن سقوطهم دليل ع

إن القضاء على أكثر من سبعة ماليني من اهلنود احلمر ال يغري شيئا يف النسق اهليغلي املبين 
على مسار الروح املطلق ومن الالفت لالنتباه أن هيغل يسجل هذا االيـار احلضـاري وهـذا    

مشكال أخالقيا مريعا فـوق أرض   فلسفة التاريخ، وليس االنقراض القومي بوصفه حدثا تأمليا يف
  .الواقع

م فهو يرجعه إىل ضعف السكان األصـليني مـن   ا هلأما عن استعبادها للزنوج واستغالهل
الناحيتني اجلسمية والعقلية ومن أجل ذلك يصطنع تربيرا لتمديد فترة اإلقصاء واالستعباد للـهنود  

ال هناك وقت طويل قبل أن ينجح األوربيون يف أن يرسخوا ماز: " والزنوج على حد سواء فيقول
وهو يقترح أن ميارس اآلباء اليسوعيون أبوية أخالقيـة  . 39"يف اهلنود احلمر قليال من حب النفس 

س كل منتصف اجريومية للهنود احلمر، كما وقع ألمريكا اجلنوبية حيث كان القساوسة يدقون األ
  !سوف ينقرضون –وكنتيجة لضعفهم العقلي  -ألنه ليل لتذكريهم بواجبام الزوجية 

                                                
38- Hegel : Le raison dans l’histoire, ibid, P 232. 
39- Ibid, P 233. 
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ذه الكيفية حيط هيغل من شأن اهلنود احلمر ويف الوقت نفسه يعلي من شأن األنا األوريب 
وخاصة يف اجلانب الديين حيث يرجع الفضل يف استمرار العنصر اهلندي إىل العمل الذي قام بـه  

  .القساوسة األوربيون من خالل دقهم لألجراس

  :اية التاريخ بني طروحات هيغل وتقرير فوكوياما -عاراب

وذلـك كنتيجـة   " اية التاريخ : " مع اية التسعينات كتب فوكوياما مقاال حتت عنوان
لسقوط الشق الثاين من احلضارة الغربية بقيادة االحتاد السوفيايت الذي حفر قربه بغزوه ألفغانستان، 

دول أوربا الشرقية واليت كانت منضوية حتت راية االحتاد من  وذه الكيفية فقد شرعت الكثري من
التحرر منها وااللتحاق بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وتبين النظام الرأمسايل وهو ما يعين سيادة 

  .40سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا: املعسكر الغريب بقيادة أمريكا على كل األصعدة

قوم على أساس أن حركية التاريخ مبنية علـى الصـراع   ومبا أن خلفية الغرب الفلسفية ت
لتحقيق غاية ما، ومبا أن أسباب الصراع قد زالت بسقوط االحتاد السوفيايت، فإن فوكوياما اعتقد 

  .أن التاريخ قد سكن ووصل إىل نقطة مطافه

  :املرجعية الفلسفية لفوكوياما

يغل وأخذ عنهما مقـدمات  لقد ارتكز فرنسيس فوكوياما على أفكار كل من أفالطون وه
تبدو للوهلة األوىل أا مقدمات منطقية ضرورية متتلك حقيقتها يف ذاا إلخراجها من جمال النقد 
والتحليل وإكساا صفة البداهة وجعلها مرتكزات عقلية ملا ذهب إليه فأخذ مـن األول فكـره   

انب اإلرادي يف النفس الـذي  وهو اجل" التيماوس . " 41)الديالكتيك(ومن عند الثاين ) التيماوس(

                                                
ص  1993اية التاريخ بيان التماوسية املظفرة، جملة الفكر العريب املعاصر، مركـز اإلمنـاء القـومي،     :مطاع صفدي -40 

410.  
توظيف غري علمي ملصطلح علمي، جملة الفيصل، دار الفيصل الثقافيـة، اململكـة العربيـة     :مد الطويلعبد السالم حم -41 

  .77، ص 1999نوفمرب  -، أكتوبر277السعودية، ع 
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يطمح إىل إثبات الذات وانتزاع اعتراف اآلخرين ا، معتقدا أن هيغل قد اعتمد على هذه الفكرة 
حني قال بالروح أو الوعي، كما أنه اختزل املنهج اجلديل اهليغلي إىل صورة بسيطة، ومن الفكـرة  

غة يف الدفاع والتفـاؤل باإلمربياليـة   األفالطونية القشور دون الغوص يف اللب، فخلص إىل املبال
الرأمسالية األمريكية، وما خلص إليه من فهمه الساذج لفكر هيغل هو اإلساءة إىل مسعة املـذهب  

  .اهليغلي برمته وإبعاده عن املثل العليا والقيم اإلنسانية وتركه جمرد نفايات ال قيمة هلا تارخييا

عية لفوكوياما أساسه اجلدل املـنظم للشـعوب   إن املنهج اهليغلي الذي شكل اخللفية املرج
كل يـتم  والثقافات يف خط تطور العقل والوعي ومسار الروح دون ربطه بالزمان واملكان، وإمنا ال

د الغرب عموما والعامل اجلرمـاين املتـوج مبسـيحية لـوثر الثوريـة      عرب نظرة ذاتية للتاريخ متج
الصاعد من بدايتـه احلتميـة    هطريقعلها يف منتهى حبيث جت غاية التطور وختصها ب) الربوتستانتية(

لينتهي عند اجلرمان حيث يتحقق املطلق ) الذي ميثل يف نظره طفولة اإلنسانية غري الواعية(الشرق 
بالتزاوج بني الفكرة املسيحية اليت ولدت يف الشرق وبدأ تطورها عند الرومان ووصلت ذروـا  

  .همصل اليت وصلت إىل شيخوختها عندالقصوى عند األملان والروح الشرقية األ

ومن هذا املنطلق، فالشرق والغرب يف فلسفة هيغل الظاهرية يتخذان أبعادا تكاملية لكنهما 
يف الباطن حيويان مضامني عنصرية حتاول دائما أن جتعل من األنا األوريب املتفوق حضاريا واملهيمن 

تخلف واالحتقار، ألن هيغل قد جعل ملسار التاريخ ثقافيا، حبيث يبقى دائما شرقيا يعاين الدونية وال
  .شكال لولبيا مينع مشس العقل من الظهور ثانية يف الشرق

إذا ففوكوياما يتخذ من اهليغلية بعض الطروحات متكئا على عقدة القوة والرتعة العنصرية 
عنده ال خترج عـن   اليت مثلتها الفلسفة األملانية يف مذهيب هيغل ونيتشه، لذلك كانت اية التاريخ

التاريخ انطالقـا مـن    صياغة إطار الفكرة األوربية العامة اليت أقصت أي دور للشرق وأعادت 
وإلقصـاء الشـرق   ) من جهة ثانية احلديثة اليونان والرومان من جهة، والنهضة األوربية(بدايتني 
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أي  –ويف السياق نفسه  –ألغت أي دور للحضارات الشرقية املتقدمة على اليونان ائيا، مث ألغت 
  .42دور للحضارة العربية اإلسالمية ما قبل النهضة األوربية

وهكذا ربط فوكوياما اية التاريخ بالنظام اإلمربيايل األمريكي مبعىن سيادة الثقافة الليربيالية 
ـ إن ! اليت انتهى عندها التاريخ ة اجلنس البشري يف نظره قافلة من العربات متجهة إىل نفس املدين

واليت هي الغرب، حيث احلرية والدميقراطية وال خيار هلذه العربات مجيعا غري قلب الصحراء، أمـا  
سيادة احلرية " وقد انطلقت منذ بدء اخلليقة فقد وضعت يف اعتبارها أن تصل إىل غاية معينة وهي 

كانيـات وإدراك  إال أن التمايز احلضاري سرعان ما يظهر كنتيجة لعدم التماثل يف اإلم" واملساواة 
  :األهداف وهو ما أدى بالقافلة إىل االنقسام إىل ثالث جمموعات

وهي اليت حددت أهدافها وكذا وجهتها بدقة مما مكنها من الوصول يف  :اموعة األوىل
أقصر وقت ممكن وبذلك فقد حققت مقاصدها بنيل االعتراف، ومن مت فالتاريخ انتهى بالنسبة هلا 

اليت اعتمدا الواليات املتحـدة األمريكيـة،   .43بفضل الدميقراطية والليرباليةولقد حققت مبتغاها 
وبذلك يتضح مقصد فوكوياما من أن النظام االقتصادي السائد يف أوربا الغربية بقيادة الواليـات  

  .املتحدة هو أفضل نظام بلغته اإلنسانية

فقد تعرضت هلجمـات  فقد كانت أضعف وأبطأ من سابقتها لذلك  :أما اموعة الثانية
هنود محر أو من العصاة البيض حسب ما يصور يف أفالم رعاة البقر (األوباش الذين هم عبارة عن 

إذن فقد وضح بأن سبب تعثر القافلة الثانية هو هذا اجلنس البشري، وكـأن عرقلـة   ). األمريكية
د يكون هـذا الظـرف   تقدم البشرية يتمثل يف الظروف الطارئة واملفاجئة اليت حتل بشعب ما، وق

الطارئ سياسي أو ديين أو عرقي، فيحول دون وصول القافلة إىل هدفها يف الوقـت املناسـب،   
الشق الثاين من الغرب حيـث تعثـرت   (ويقصد باموعة الثانية األنظمة الشمولية يف أوربا ذاا 

                                                
  .73املرجع السابق، ص  - 42
  .81-82اية التاريخ، ترمجة مطاع الصفدي، مركز اإلمناء القومي العريب، ص ص  :فرانسيس فوكوياما - 43



أوروبا  الیونان والجرمان مرورا بالرومان والعالم                الفصل التاسع
  الجدید

  372

االقتصادية، الثقافية بسبب املمارسات السياسية غري الدميقراطية، واليت أثرت على خمتلف اجلوانب 
  ...).وبقي اتمع متخلفا

وهي اليت تفتقر إىل القدرة على املضي يف الرحلة إىل ايتـها املرسـومة    :اموعة الثالثة
لذلك قررت التنازل عن فكرة الذهاب إىل املدينة منذ انطالق الرحلـة واختـارت اإلقامـة يف    

ت العرقية والدينية، وهذه أكيد أا ليسـت  الصحراء ولذلك أصبحت تعيش التناقضات والتشنجا
الدول الغربية وإمنا يقصد ا الدول اآلسيوية واإلفريقية والسائرة يف طريق النمو وعلى اخلصـوص  

: الدول العربية اإلسالمية واليت أقصاها فوكوياما من الركب احلضـاري واملتمثـل يف املبـدأين   
يف جانب آخر، خاصـة وأن الغـرب قـد ظفـر      الدميقراطية واحلرية يف جانب واقتصاد السوق

باالعتراف مببادئه السياسية واالقتصادية، الشيء الذي جيعل من الدول الغربية دوال تتمتع بكمـال  
البقـاء يف   -اليت عجزت عن مواكبة روح العصـر   -التاريخ أو ايته وجيعل من الدول األخرى 

  .!مزبلة التاريخ

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الھیغلیة في میزان النقد                                                      الفصل العاشر

  373

 20و 19يكاد جيمع دارسي الفلسفة يف العصر احلديث، أن أغلب فلسـفات القـرنني   
ليست سوى صدى لنسق هيغل سواء كان ذلك تأييدا وانسياقا مع املذهب أو تفنيـدا وانتقـادا   

  .ملواضعات هيغل، أو ما بينهما، أي قبول جزء ورفض اجلزء اآلخر من املذهب

الغموض والتعقيد الذي يوحي بالتناقض يف أغلـب  حقيقة أن ما مييز املذهب اهليغلي هو 
تلخص كل " كل ما هو عقلي واقعي وكل ما هو واقعي عقلي " ولعل عبارته املشهورة . األحيان

: هذا التناقض والعبارة على بساطتها تشري إىل الكثري من املفاهيم املتناقضة اليت ميكن استنباطها مثل
  ... .لفلسفي، العلميامليثايل، املادي، الكلي، اجلزئي، ا

إن هذا الزخم املفاهيمي ذو الدالالت الغامضة اليت يشتمل عليها املذهب اهليغلي من أهـم  
األسباب اليت أدت إىل انقسام تالميذه وأتباعه وشراحه، وهو األمر الذي الزال حيدث إىل يومنـا  

  .هذا

لسيادة والسمو با 19لقد حظيت فلسفة هيغل يف بروسيا خالل النصف األول من القرن 
حبيث أحيطت بالرعاية والتدعيم من قبل الدولة ولذلك أطلق بعض النقاد علـى هـذه الفتـرة            

سياسيا وثقافيا إىل حد جعل على كل األصعدة، مدنيا إنتاج هيغل الفكري، و" الفلسفة الرمسية " 
سان عن هيغل يف هـذه  إنه إذا ختلى إن: " د، يصف سيادة الفكر اهليغلي يف عصره قائالراكريكغ

  .1... "املرحلة، فلن يكون حىت يف مركز من تعنون له رسالة الربيد

وحىت تاريخ وفاته كان يقـاطع   19من كان يعارض فكر هيغل منذ العشرينات من القرن 
ويتعرض ملشاكل قد تصل حد الطرد من العمل وهو ما وقع ألحد األساتذة اجلامعيني حني جاهر 

ضة فكر هيغل فطرد من منصبه، هذا ما يربز حتول هيغل إىل فيلسوف، خاصـة  يف حماضراته مبعار
  ".فلسفة احلق " عند إعادة طبع كتابه 

                                                
1- Kier Kegard : Concluding unscientific postscript, translated by David. F. Swenson and 
Walter Lowrie, pricentou university press, 1944, P 318. 
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  :اهليغلية يف أوربا 

 :اهليغلية يف أملانيا: أوال

وعلى الرغم من ذلك فقط حظي إنتاج هيغل برعاية خاصة من بعض أتباعه سواء كـان  
أي قبل وفاته بـ  1827جتمع نقاد برلني الذي تأسس عام  ذلك يف حياته أو بعد وفاته على غرار

 Brunoسنوات، وهو جمموعة من التالميذ واألصدقاء املقربني هليغل مثل األخوين برونو بـاور  4

Bauer )1809-1882 (  وإدقـار بـاورEdgar Bauer    ومـاكس شـترنرMax Steiner  
ودافيد ) 1803-1880(  Rugeوروج) 1875-1812(وموسى هيس ) 1806-1856(

وهـانز  ) 1804-1882(  Fiurr Backhفوير باخ) David Strauss )1803-1874شتراو
  ... .نريغ وابنه كارل هيغل وغريهم

وقد استمر هذا التجمع حىت بعد موت هيغل وعلى نفس املنوال الذي كان عليه، حيـث  
طبعهـا، لكـن    عمل التجمع يف حياته ممثال يف هؤالء على اخلصوص على مجع خمطوطاته وإعادة

املؤكد أنه مثلما متتعت فلسفة هيغل ذا القدر من الرعاية والعناية من الرمسيني يف حياتـه فقـد   
الكثري من النقاد، وميكن أن نعتـرب النصـف    –اليت تصل حد التضاد  –أوجدت أفكاره املتناقضة 

  .جماال مل خيض فيهعصر النقد ألن الكل كان يتحدث عن هيغل الذي مل يترك  19الثاين من القرن 

إذن فقوة الفكر اهليغلي واتساع جماالته هو الذي ترك أثرا خاصة يف النصف الثـاين مـن   
علما أن النقد ال ميكن أن يعترب ضعفا يف الفلسفة اهليغلية بقدر ما هو دليل علـى قـوة    19القرن 

ختذ نقد الفلسفة وخصوبة فكرية أمثرت يف وقتها وتواىل تأثريها بعد موت صاحبها جسديا، وقد ا
  .اهليغلية منطلقات متعددة تعدد املذاهب الفلسفية والفالسفة

وهكذا، أصبحت فلسفته تتخذ كحجة لدى االجتاهات الفكرية املتناقضة، حيث حتـاول  
كل منها أن تتبىن املذهب يف حدود حاجتها إليه، وبذلك جند أن أغلب الدراسات والبحوث على 

ة املذهب اهليغلي بالنسبة للفلسفة احلديثة واملعاصرة وما يتمتع بـه،   كثرا راحت تتساءل عن أمهي
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ما قوة تأثريه على الفلسفات الالحقة؟ إن أبسط دليل على ذلك هو اعتماد فرانسيس فوكويامـا  
  .على فكر هيغل وبصفة خاصة فلسفة التاريخ اهليغلية) صاحب اية التاريخ(

خالل الثلثني األخريين من القرن التاسع عشر قد كان  ما جيب التذكري به أن اتمع األملاين
يعاين من التخلف يف خمتلف ااالت مع تفكك سياسي راجع إىل ضعف طبقته الوسـطى األمـر   
الذي جعل هيغل يستبعد قيام ثورة لتغيري األوضاع، لذلك فقد كانت دعوته مركزة حول رغبتـه  

ة، لقد كان هيغل يعيش حلم ما عاشه تلميـذه  يف االلتفاف حول اإلمرباطور دف حتقيق الوحد
كارل ماركس يف الواقعني الفرنسي واإلجنليزي، وهذا يتبني من خالل دفاع هيغل عـن الدولـة   
الربوسية، وحىت ال يتناقض مع مصادرته املعروفة راح يتصور أن الواقع األملاين هو واقع معقـول  

: " حيـث قـال   1815احللف املقدس  حيث أعلن عن ذلك بصراحة يف حماضراته يف عام قيام
نستطيع أن نأمل أنه باإلضافة إىل الدولة اليت ابتلعت كل املصاحل األخرى داخل مصلحتها اخلاصة 
قد تتمكن الكنيسة اآلن من العودة إىل مركزها الرفيع باإلضافة إىل مملكة العامل اليت كانت كـل  

  .2"هتمام إىل مملكة اهللا أيضا األفكار واجلهود موجهة إليها حىت اآلن، قد يتجه اال

يربط ماركيوز بشكل صريح بني سيادة الفلسفة اهليغلية يف أملانيا وعودة امللكية بعد هزميـة  
وكم متـىن  . إيديولوجية الدولة الربوسية عننابليون، إذ صارت الفلسفة اهليغلية هي التعبري الرمسي 

سواء فيما خيص اجلماهري الشـعبية أو الطبقـة    – هيغل قيام ثورة يف أملانيا غري أن الواقع األملاين
تنظيما واقتصاديا حال دون التبكري ا، فالواقع قد كان متخلفا ومفككـا   –الربجوازية الضعيفة 

وغري منظم، ولذلك تأيت الثورة بعد ذلك من الرصيد الذي خلفه هيغل، وهي ثورة كانت نقديـة  
أن فلسـفة  : كان التصور السائد بينهم وقتذاك وقد برزت من بني تالميذ هيغل وأصدقائه، حيث

املعلم ائية وأن مهمتهم تكمن فقط يف اجلمع والشرح والتبسيط والتوضيح، ألن الفكر اهليغلـي  
متشعب ومتعدد املفاهيم، غري أن دوام احلال من احملال، خاصة وأن اجلدل اهليغلي قد بـين علـى   

                                                
  .176العقل والثورة، هيغل، ص  :هربرت ماركيوز -2 
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احلياة، وما من ثبات أو استقرار إال وهو نسيب لذلك التغري وعدم الثبات، بل هو شامل لكل أبعاد 
أي بعد أربـع     1835فمن قلب املدرسة اهليغلية انبعثت أوىل معامل النقد واالختالف وذلك عام 

ومنذ   Das Leben Jesu"حياة املسيح " سنوات من وفاته وذلك عندما نشر دافيد أشتراوس ) 4(
درسة اهليغلية بشكل واضح وصريح وهب اجلميع لنقـد  هذا التاريخ ظهر اخلالف جادا داخل امل

  .كتاب أشتراوس وذه الكيفية ظهر اجتاهني يف املدرسة

  :االجتاه األول

وميكن وصفه باليسار اهليغلي الذي يقف موقفا معارضا ملا ذهب إليه هيغل يف حماولتـه يف  
الروح تشكالن املطلق؛ علما أن التوفيق بني الفلسفة والدين، خاصة وأنه لطاملا اعترب املسيحية مع 

اليسار اهليغلي يتسم بالعقالنية يف هذا اجلانب شأن كل الفلسفات احلديثة اليت تنكر الوحي وكـل  
) 1872-1804(ما هو خمالف لإلنسان أو الطبيعة وميثل هذا االجتاه كال مـن فـوير بـاخ    

هم، وكان وغري) 1882-1809(وبرونو باور ) 1874-1808(وماركس ودافيد شتراوس 
هدفهم نقد الدين وحتجيم األيديولوجية الدينية وإبراز عدم معقوليتها على أرض الواقع، وشتراوس 
عندما يضمر فكرة املسيح التارخيي، ويقول بالفكرة اإلنسانية، تراجع للحقيقة الدينيـة وإقصـاء   

ي احلقيقة اإلنسانية حـىت  لدورها يف احلياة اإلنسانية يف مقابل تقدم العلوم التجريدية والعقلية وجتل
ولو كانت عقالنية جمردة، فهي خطوة عمالقة الستبعاد اإليديولوجية الدينية املهيمنـة يف ذلـك   

  .الوقت، وهو املطلب الذي كانت تتمسك به الربجوازية واإلقطاعية يف اتمع األملاين

ل غـري  هيمن عليها اإلقطاع الذي كان هيغل قد دعمه بشكيحيث كانت جل النشاطات 
ومن هنا قام اليسار اهليغلي ينقد النظام الربوسي من خالل نقـده   –كما سبق وذكرت  –مباشر 

دافيـد  " للفلسفة اهليغلية ملا بينهما من روابط محيمية وأول من عمل على كشف هذا الترابط هو 
ي الفلسفة، هي يف كتابه املذكور آنفا، قائال إن احلقيقة بالنسبة لنا حنن تالميذ هيغل ه" أشتراوس 

العقل، هي الوعي الذايت، بينما الدين هو افتعال خيايل بل وهناك من ذهب إىل أبعد مـن ذلـك   
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عندما اعترب الدين املسيحي مبثابة اغتراب اإلنسان عن ذاته، ألن مسيحية أوربا أنكرت كل ما هو 
وحىت للحريـة   طبيعي وحشي وذه الكيفية أصبحت مناقضة لواقع اإلنسان وطموحات اإلنسانية

  .السياسية

وذه الكيفية أصبح النقد مطلبا لكل أنصار هذا االجتاه، ولتوضيح األمر أكثر ينبغي العودة 
إن موضوع الدين : " إىل هيغل يف هذه النقطة بالذات أي العالقة بني الفلسفة والدين حيث يقول

عيتها، هو اهللا وليس شيئا عدا هو موضوع الفلسفة، وهو واحد بعينه، هو احلقيقة األبدية يف موضو
  .3"اهللا 

إذن من هذه الفقرة يتضح لنا أن هيغل يعترب اهللا هو الفكرة املطلقة يف جتليهـا وتكشـفها   
الالمتناهي، ومعىن ذلك أن اهللا هو موضوع الفلسفة وهو موضوع الدين، وإذا حتول داخل النفس 

الدين الوضعي عند هيغل هو عقيـدة   أصبح الفكرة، وإذا جتسد يف التاريخ أصبح دولة، ومضمون
الكنيسة املسيحية، وبشكل خاص الربوتستانتية، وهذا املضمون يشري بشكل جلي إىل ماهيـة اهللا  
واإلنسان وماهية العالقة بينهما، وذلك هو دستور اإلمام املسيحي يف الكنيسة الربوتستانتية الـيت  

خيالف هذا الطرح ويعترب اإلجنيل جمرد رمـوز  تعترب اإلجنيل أساسا ضروريا للعقيدة، غري أن هيغل 
وعلى النقيض من ذلك فإن اشتراوس مل ير  .4ويركز فقط على التفسري التأملي للمضمون الرمزي

تعرب عن أعماق الرغبـات اإلنسـانية أو    5يف األناجيل رموزا فلسفية بل رأى فيها أساطري خرافية
ها البشر عندما وصلوا إىل مرحلة معينـة مـن   توجهات البشر لذلك فإن الدين عنده ختيالت أنتج

                                                
3- G.W.F : Hegel on art, religion philosophy, introduction lectures to the realm of absolute 

spirit, Ed and with introduction by J.G. Lenn Gray, Harper torch looks, New York, 1970, 
P 146. 

لفكـر العـريب            ، دار ا2حماضرات يف فلسفة الدين هليغل، قضايا معاصرة يف الفكـر الغـريب املعاصـر، ج    :حسن حنفي -4 
  .182ص 

 1968، 1أصول الفكر املاركسي، ترمجة جماهد عبد املنعم جماهد، منشورات دار اآلداب، بريوت، ط :أوغيست كورنو - 5
  .74ص 
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التطور، وذه الكيفية فقد دمر اشتراوس العقيدة املسيحية حيث يعترب حقائقهـا األبديـة مبثابـة    
  .أساطري

كما طبق مفهوم األسطورة على كل التاريخ اإلجنيلي، فإن التغريات اإلجنيلية يف نظـره ال  
جنيلية، معىن هذا أن الوحي أو البعث أو اجلوهر اإلهلي ميكن أن تثبت الصفة الروحية لألحداث اإل

من احملال أن يكون حمددا بفرد واحد بل أن جماله كل اإلنسانية، لذلك فقد دعى إىل استبدال فكرة 
املسيح التارخيي بفكرة اإلنسانية أو باملشاركة يف احلياة اإلنسانية اإلهلية مبعىن احلياة اإلنسانية اإلهلية 

  .6ومىت ندمر املسيح التارخيي جند مجاعة أو رجال اهللا ،"للنوع " 

 :برونو باور-أ

مؤرخ أملاين وهو واحد من أبرز اهليغليني الشباب حيث استعان بالفلسفة اهليغلية على وجه 
اخلصوص يف نقده للدين معتمدا على جدليتها متخذا من تناقضاا أدوات لنقد تواريخ األناجيـل  

  .ى إجنيل يوحنااألربعة مع التركيز عل

وعلى نسق اشتراوس يبدأ باور يف النقد الراديكايل للدين نافيا الوجود التارخيي للمسـيح  
مركزا على تدمري العقائد الدينية دون البحث عن تربير مادامت غايته من وراء ذلك إثبات حريـة  

ن أجل زعزعته، اإلنسان وتطوره االجتماعي، لذلك وجب على الثورة أن تتدافع يف النص الديين م
لذلك فقد رفض الربط بني العقيدة والفلسفة كما نفى أن يكون هناك رابطة بني املطلق والـوعي  
الفلسفي أي العقيدة املسيحية والفلسفة، كما توجه بالنقد إىل النظام القائم يف دولة بروسيا، حيث 

رقلة لتطور اتمع لذلك حتالف امللوك واألمراء مع رجال الدين إىل درجة أن أصبحت املسيحية مع
فهو القـوة الـيت تقيـد    : فإن باور يؤكد أن الدين هو القوة اليت تسلب اإلنسان ذاته وحريته إذا

اإلنسان وجتعله يعيش حياة اجلمود وفقدان الثقة بالنفس، وإن أردنا للمجتمـع أن يـتغري حنـو     

                                                
6- John Eduard Toeus : Hegelianism, Cambridge university press, London, New York, 

1980, PP 260-252. 
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دوره يف التاريخ ولذلك يقول  فالسبيل إىل ذلك هو التحرر من الوعي الديين الذي انتهى 7األفضل
يف رسالة أرسلها إىل ماركس؛ أن الكارثة اليت حلت بالبشرية هي دخول املسيحية إىل العامل غـري  
أن اإلنسانية بقيت تعاين إىل أن ظهرت النخبة الواعية باخلطر فبدأت يف العمل لتغـيري الوضـعية   

  :اريخ العامل إىل قسمنيالقائمة دف حتقيق حرية اإلنسانية، ولذلك يقسم باور ت

  .هو اغتراب وضياع احلرية: القسم األول

 .هو اية كاملة لإلنسان احلديث: والقسم الثاين

 :فريديريك أجنلز-ب

ويعد رفيق دربه وله عدة مؤلفات  –كما أسلفت ذكره  –وهو من أعز أصدقاء ماركس 
وقد اشترك يف " الرد على دوهرينغ " و 8"فوير باخ واية الفلسفة الكالسيكية األملانية : " أشهرها

  .أعمال كثرية مع ماركس، كما ساهم يف العمل الصحفي

  :كارل ماركس-ج

وهو مؤسس الشيوعية احلديثة وقد كان من اهليغليني الشباب حيث انكب علـى الفكـر   
 الية، وبعدما استوعب فكر هيغل وأخذ الـزاد دل واملنطق ومفهوم الدولة الرأمساهليغلي وخاصة اجل

  .الكايف اعترب الفلسفة اهليغلية مبثابة خامتة للفلسفة الكالسيكية

نالحظ أن ماركس تناقض مع هيغل فيما خيص تصوره للملك، اإلنسان، اإلله، وهو عند 
وهو تصور ينسحب حسب هيغل علـى ملـك روسـيا     9هيغل التجسيد احلقيقي للفكرة املطلقة

أن امللكية الدستورية اليت رسم هيغل أبعادها يف  فريديريك الثالث، ومن هذا املنطلق يرى ماركس

                                                
  .194، ص 3ماركس وأجنلز، ج :أوغيست كرونو - 7
فوير باخ واية الفلسفة الكالسيكية األملانية، ترمجة حممد لعرييب، دار التقدم للنشر والتوزيع، تونس،  :فريديريك أجنلز - 8

  .21ص 
9- Karl Marx : Critique of political economy, international publishes, New York, 1976,      

PP 20-21.  
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فلسفة احلق، ال تلتقي والدولة الربوسية يف شيء والقول بالتطابق خطأ يكذبه الواقع ألن بروسـيا  
العشرينات من القرن التاسع عشر مل تكن تعتمد على دستور لتسيري شؤوا ومل يكن لديها جمالس 

اف هيغل، كما كانت الرقابة صارمة على حرية التعـبري، إال  منتخبة وال حماكم شرعية وهذا باعتر
أن جوهر امللكية الدستورية عند هيغل متمركز حول امللك إىل حد أن تصبح خمتلـف السـلطات   

  .10األخرى كذبة قانونية كما يقول ماركس يف نقده لفلسفة احلق

ومشاركة كـل  مث يربز تناقض هيغل مع نفسه حيث يعترض على فكرة االنتخابات العامة 
إن مثل هذا العمل يؤدي إىل إدخال الدميقراطية  11الشعب يف قضايا الدولة باعتبارها قضاياهم مجيعا

يف املمارسة اليومية للدولة، إن هذا التصور ال صلة له بالواقع، يتحدث هيغل عن الدولة الربوسية 
  .احلاكمأو مقاطعة نيوتنربغ اليت ال جيتمع برملاا إال دف حتقيق مصلحة 

وهنا تتضح حقيقة الدميقراطية اهليغلية وأا عبارة عن امتياز للطبقة األرستقراطية اإلقطاعية، 
والذي كرسه هيغل كحق فطري بامليالد والنشأة، وبالتايل فإن مجهور الشعب ال مكانة له يف دولة 

وقراطيني، وهذا يتناىف متاما احلرية اهليغلية اليت كرست االمتيازات للطبقة األرستقراطية ولبعض البري
مع الدميقراطية، إذن فاهلوة واسعة بني طروحاته النظرية واملمارسات العملية للدميقراطية واحلريـة،  
علما أن املؤسسات اليت قامت يف أوربا وعلى اخلصوص يف فرنسا وإجنلترا قد أكدت على أمهيـة  

  .وعي الشعب ملصاحله ومشاركته يف تسيري مؤسساته

حلقيقة كما يراها هيغل أن الشعب ال يعرف ما يريده ضمن احلد واإلطار الـذي  ولكن ا
على جزء خاص من أعضاء الدولة إذا فهو غري مؤهل لإلرادة املطلقـة  " الشعب " تدل فيه كلمة 

وللعقل املطلق، وهذه ليست أشياء خاصة بالشعب بل هي موجهة لفئة الفالسفة واملفكرين، ألا 
ملفروض أن مسؤويل الدولة أو ممثلي الشعب من املنتخبني لديهم إمكانية لفهم جتريد حمض، ومن ا

                                                
  .144، ص 1978مدخل إىل الفلسفة، ترمجة أنور عبد امللك، دار احلقيقة للطباعة والنشر، بريوت،  :جون لويس - 10
  .124-107دراسات هيغلية، ص ص  :إمام عبد الفتاح إمام - 11



  الھیغلیة في میزان النقد                                                      الفصل العاشر

  381

ما هو خري للشعب وما يضره ومهمتهم تتجلى يف التأكيد على اخلري ورفض الضرر وهذا يرفضـه  
  !هيغل

مث إن هيغل يقصي املرحلة الشرقية بناء على أن النظام بترياركي أبـوي واحلـاكم إهلـي    
ألعظم والدستور والتشريع يستمدان من الدين، ويف تألق هذا الكل ختتفـي  والرئيس هو الكاهن ا

قد أحـاط اإلمرباطوريـة    –كما أسلفت ذكره  –الشخصية الفردية دون حقوق، علما أن هيغل 
  .الربوسية بنفس اهلالة اليت أعاا على الشرق

يقي للحرية والدميقراطية اليونانية والرومانية فقد اعتربمها بداية التأسيس احلق: أما املرحلتني
من خالل عدم مشول احلرية جلميع أو كافة أفراد اتمع مبعىن أن البعض فقـط يتمتـع باحلريـة    
واألغلبية هم عبيد، ورغم ذلك فإن هيغل قد جمد هاتني املرحلتني واعتربمهـا أساسـا للمرحلـة    

تتخلص من السلبية لتكتسب اجلرمانية حيث خترج الروح املكبوتة من أقصى سلبياا الالحمدودة و
اإلهلية واإلنسانية، وعندئذ يتم التوافق بني املوضـوعية  : اإلجيابية املطلقة، أي مببدأ وحدة الطبيعتني

واحلرية وهذا االنسجام هو مبدأ الشعوب اجلرمانية ومبدأ وجودها العقلي ومعرفتها، أي عقالنيـة  
  .لروحي والدنيوي حىت تتحقق الدولة العامليةاحلق والقانون، وذه الكيفية يفقد التناقض بني ا

ومادامت الدولة الربوسية هي ذروة التطور والتقدم األمسى للروح، ففي جتسـد الـروح   
  .جتسيد للحرية، وذلك إعالن من هيغل لنهاية اجلدل والتطور

يقوم هيغل خبيانة اجلدل حبيث يالحظ مجود حركية اتمع : " ذه الكيفية يقول ماركس
وسي، ورغم ذلك يوصل املسار العاملي للتاريخ من الشرق إىل الغرب، وبالضـبط إىل الدولـة   الرب

  .12) "أوربا(فإن ايته بروسيا ) آسيا(الربوسية، إذن إذا كانت بدايته الصني 

                                                
  .435، ص موجز يف تاريخ الفلسفة، ترمجة توفيق إبراهيم سلوم، دار الفارايب :أوزيرمان وآخرون - 12
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ويف إعالن هيغل أن كل أمة أو دولة هي مظهر خاص من مظاهر روح العامل الذي وجـد  
هنا جنده يعلي من شأن القومية، علما أن روح هذه األخرية ال تتحقـق  عينيته يف الدولة الربوسية، 

  .إال يف إطار الدولة اليت هي جتسيد للروح يف مسارها التارخيي وتكريس للحرية

معىن ذلك، أن الدولة هي الفكرة اإلهلية على األرض، كما أن قوا هي حقها، وميكـن  
ية، تاريخ العامل، وهو يف الوقت نفسه حمكمة العامل احلكم عليها من خالل عالقتها بالعملية التارخي

اليت هي احلكم النهائي يف التاريخ، وقبوله للحرب كحل طبيعي للرتاعات الناشبة بني األمم، يؤكد 
  .فكرة الزعيم العسكري اليت شكلت األساس النظري للفكر النازي

انيا ملا كان هلا من تأثري هذه األفكار وغريها من تعاليم هيغل هي اليت جلبت الكوارث ألمل
يف احلركات النازية وذلك مما حتمله من جذور تبدو تربيرات فلسفية لتسلط الدولة وعبادة الزعيم 
  .وتقديس الرسالة التارخيية للشعب األملاين، الذي تقمص فكرة اية التاريخ عنده كما خطها هيغل

يف  13لعضوية للدولة، كما يقـول غـرت  علما أن النازية تأخذ بالفكرة اهليغلية عن الطبيعة ا
عرضه لفلسفة احلق وتعليقات ماركس عليها، ألن األمة األملانية ككيان عضوي جيب أن تسـاير  

  .قوانني تطورها اخلاص ا دون أن حتول أية معايري أخالقية أو دينية يف الوصول إىل مبتغاها

تربيرا للدولة الربوسية اليت ) يكل ما هو عقلي واقع(كما وجد أنصار النازية يف مبدأ هيغل 
اعتربت أفكار احلزب االشتراكي النازي معقولة مادامت تكتسي صفة الواقعية من خالل ترديدها 

فما بالك أن يعتنقها الكبار ويعملون من أجل حتقيقها ) األطفال الصغار(من طرف أشبال احلرب 
  .يف الواقع

ين أولوا عناية خاصة لفلسفة أستاذهم مع يعترب من تالميذ هيغل الشباب الذ:فوير باخ -د
حماولة جادة لتقويض املثالية اهليغلية بناء على مقولة ماركس، إن القدماء غالبا ما فسروا العامل وحنن 

                                                
13- Howard. P Kaina : Hegel’s philosophy of right with Marx’s commentary, martiners nuh 

off the lagne, 1974. 
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علينا أن نقوم بتغيريه خاصة وأنه حنى منحى ماديا يف تفسري حركية التاريخ على أسـاس املاديـة   
اهليغلي قائال أن هيغل كان ميشي على رأسه وأنـه قلـب    التارخيية، أي أنه خالف وناقض اجلدل

  .املنطق اهليغلي إىل الوضع الصحيح حبيث يضعه على قدميه

بنقد جذري للدين، وخاصة الشق التوفيقي الذي اعتمده ) فوير باخ(ويف السياق نفسه قام 
القا من هذا املبـدأ  هيغل بني الفلسفة والدين املسيحي الذين ما يتحقق املطلق عند اجلرمان، وانط

مقولة ليهدم مثالية هيغل مفضال االستعانة باملادية الفرنسية واإلجنليزيـة،   ) فوير باخ(اهليغلي حيمل 
إذ عمل على الرفع من شأن الطبقات الكادحة مروجا لفكرة الدين أفيون الشعوب أي مبعـىن أن  

  .ماهري الشعبيةاإلقطاعية واألرستقراطية احتدتا باستعمال الدين الستغالل اجل

كان عليه أن يقوم بالربهنة على أن اإلنسان  14وحىت يقوم فوير باخ بزعزعة املذهب اهليغلي
ال يؤسس من اخلارج كما جاء يف رأي الدين ألنه يستحيل يف نظره نشأة كيان نوعي لإلنسـان،  

وهره نظرا من خالل اسناد ذلك ألمر خارج ذات اإلنسان ألنه يف هذه احلالة سيؤدي إىل ضياع ج
للفرق الكبري املوجود بني ما هو الهوت وما هو ناسوت، فاإلنسان عادة ما يـرتبط باحلاجـات   
واآلراء الشخصية واالنفعاالت واإلحساسات إال ناحية الروح اليت تعترب جوهريـة تعبـر عـن    

  .خصوصية الشخص أو الشعب كما يقول هيغل

، ولفلسفة هيغل، كفكـرتني تربطهمـا   واملؤكد أن فوير باخ مبعارضته الالهوت املسيحي
عالقة التالزم إال أن هيغل كان قد تشبع بالفكر اليوناين أوال وحىت بالعهد القـدمي مث باملـذهب   
الربوتيستوين لذلك فقد ربط فوير باخ بني اهليغلية والربوتستانتية اليمينية وعمـل علـى إسـقاط    

  .االثنتني

ضرب عصفورين حبجر واحد حيث أنكر وجود  وذا املنهج التحويلي يكون فوير باخ قد
اهللا ويف الوقت ذاته قلب الفلسفة التأملية إىل نقيضها، أي حتويل املوضوع إىل حممول والعكـس  

                                                
  .9-8، ص ص 1975، دار احلقيقة، بريوت، 1مبادئ فلسفة املستقبل، ترمجة إلياس مرقص، ط :فوير باخ - 14
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صحيح، ومن هذا املنطلق أضحى تأثري فوير باخ على ماركس واضحا للعيان منهجا واصـطالحا  
كما " املاركسية تبدأ من هذا النقد هليغل  إن املادية" يف نقده لفلسفة احلق، ولذلك تصدق املقولة 

كما أن الدين ال خيلق اإلنسان بل اإلنسـان  : " يعترض ماركس متأثرا باملبدأ الفوير باخي ويقول
هو خالق الدين، كذلك ليس الدستور هو خالق الشعب بل الشعب هو خالق الدسـتور، وـذه   

  .15"نه من عمل الشعب الكيفية يعود الدستور يف أساسه احلقيقي إىل الشعب إ

ومبدأ فوير باخ الذي جيعل اإلنسان أساس الالهوت وسره يعتربه ماركس مبدأ ثوري غري 
أنه ثوري على املستوى النظري فقط وأن اتمع وروح العصر يف حاجة إىل التغيري العملي لذلك 

وأسـاس  ... نقـد إن نقد الدين هو مقدمة لكل : فإن ماركس يقول يف نقده لفلسفة احلق اهليغلية
  .16النقد غري الديين هو أن اإلنسان صانع الدين وليس الدين هو الذي يصنع اإلنسان

مث يضيف ماركس بأن اإلنسان الذي يعنيه ليس اإلنسان ككائن جمرد بـل هـو العـامل    
اإلنساين جمسدا يف الدولة واتمع، والدين هو نتاج هذه الدولة وهذا اتمع أيضا والدين وعـي  

  .ب ألن الدولة واتمع واألسرة كلها عامل مقلوبمقلو

فالنضال ضد الدين عند ماركس؛ هو بشكل غري مباشر نضال ضد مفهوم الدولـة الـيت   
أسسها هيغل على الدين لذلك جيب أن يتحول من نقد الدين إىل نقد القانون، ومن نقد الالهوت 

  .ط االستعباد والعبوديةإىل نقد السياسة، وبالتايل إىل تدمري كل أشكال أو شرو

لقد كان لفوير باخ تقديره اخلاص عند ماركس وميكن ملس ذلك من رسالة ماركس الـيت  
كـل  ) امسح يل ذه الكلمة(يسعدين أن أجد مناسبة التعبري وأيضا : " بعث ا إليه حيث جاء فيها

 –ما الصـغري  رغم حجمه –احلب الذي أكنه لك أن كتابيك فلسفة احلق، وجوهر الدين يربنان 

                                                
15- Karl Marx : Letter to Ludwig feedback, selected writings, edited by David Melellan,      P 

30. 
16- Ibid, P 24. 
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ال أدري مـا إذا كـان    –أكثر من جمموع األدب األملاين املعاصر، لقد أعطيت يف هذين الكتابني 
  .17"قاعدة فلسفية لالشتراكية  –ذلك عن قصد 

وهذه القاعدة تنبين على حمورين أما األول فهو املأثرة املادية أي تغليب اإلنسان على بيئته 
ا احملور الثاين فهو نزعة فوير باخ اإلنسانية واليت هي خالصة نقـده  ودوره يف العملية التارخيية، أم

  .للمسيحية حيث أسس عليها مذهبه االجتماعي يف مبادئ فلسفة املستقبل

أسوأ اغتراب  –حسبه  –إن فوير باخ يعترب الدين يسلب إنسانية اإلنسان لذلك فهو ميثل 
عته الواقعية ويلحقها بـاهللا وإذا كـان مـن    ميكن لإلنسان أن يعيشه ألن الدين يفقد اإلنسان طبي

الواجب على اإلنسان استعادة ماهيته احلقيقية فما عليه إال أن يعيد إىل ذاته ما كان قد آل إىل اهللا 
  .عن طريق االغتراب، هلذا فإسقاط فكرة الدين يعين يف نظره إسقاط لالغتراب

  .18د اجلمعي واقعة أصيلةأي إعادة ماهية اإلنسان إىل حقيقتها فعندئذ يصبح الوجو

  .ويف احلياة اجلماعية تظل حمبة اإلنسان لإلنسان حمل حمبة اإلنسان هللا

ولكن بورنو بذكر اعتراض ماركس على فوير باخ حبيث على الرغم من سعيه إىل إدماج 
اإلنسان يف الطبيعية واتمع إال أنه نادرا ما جتاوز فكرة اإلنسانية كمفهوم مطلق، شـأا شـأن   

  .لروح العاملي عند هيغلا

ورغم تأثري فيور باخ على ماركس إال أنه تأثري جزئي يبقى اجتهاد يف حـدود، وعلـى   
  .19النقيض من ذلك فقد كان هليغل تأثري عظيم على ماركس، خصوصا يف أربعينيات القرن 

حيـث يبـدي فيـه     1837نوفمرب  10وهذا ما يتضح من خطاب ماركس لوالده يف 
بالطريقة اهليغلية ولكنه الحظ فيها الكثري من املراوغات لذلك فقد بدأ العمل مـن  ماركس اقتناعه 

إسقاط الستار عن كل املقدسات مع جتاوز املبـدأ  : " أجل أن تضع هلا حد ألن مبدأ ماركس هو
                                                

17- opcit , P 113.  
  .132أصول الفكر املاركسي، ص  :أوغست كورنو -18 
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املثايل الذي ازدهر خاصة مع كانط وفخته، مع اجتاهه إىل البحث عن األفكـار يف الواقـع وإن   
 زمن هؤالء قد سكبت السماء على حد تعبري ماركس فإنه جيب عليهـا اآلن أن  كانت اآلهلة يف

تعود إىل أرض الواقع، مث يعترف ماركس من خالل هذه الرسالة أنه اطلع على فكر هيغل بسرعة 
لذلك عليه إعادة قراءة هذا الفكر بتركيز وانتباه شديدين حىت يكتشف طبيعة العقل كضـروري  

من إيقاف مراوغات اجلدل اهليغلي وجيلب إىل الشـمس حبـات اللؤلـؤ    وعي، وبالتايل يتمكن 
اخلالص، مبعىن أنه يستفيد من الفكر اهليغلي ويأخذ فقط ما يهمه هو لذلك فرأي ماركس هـو أن  
أمهية هيغل هو توسطه بني كانط وفخته، أي أنه جاء بني ما هو كائن وبني ما ينبغي أن يكـون،  

  .19"كانط  ركس هو التخلص من تنائيةفأهم ما حققه هيغل يف نظر ما

وهنا يبدو للوهلة األوىل أما يشتركان يف اجلدل لكن احلقيقة أما يتفقان فيه كمنـهج،  
لكن ينبغي التنبيه أن اجلدل عند هيغل يرتبط بالروح أو الفكر الذي هو القوة احملركة للتاريخ وكذا 

جلدل عكس ما يراه هيغل، أي أنه انعكـاس  احلياة االجتماعية والسياسية، لكن ماركس يرى يف ا
للواقع املادي واالجتماعي يف حياة البشر ونشاطهم اإلنساين لذلك فإنه يفسر حركيـة التـاريخ   

  .20باملادية اجلدلية أو التارخيية

وبعد اجلدل يأيت االغتراب الذي يعترب من احملاور الرئيسية اهلامة يف دراسة العالقـة بـني   
مع الكثري من النقاد مثل جان هبوليت وإريك فروم مؤكـدين علـى أن   ماركس وهيغل حيث جي

املاركسي علما بأن املنبع األصلي هلذه الفكـرة هـو    21فكرة االغتراب مبثابة النواة بالنسبة للفكر
، التحليل الفلسفي لالقتصاد حيث يبني ماركس استنادا 1844هيغل ويعتمدون على خمطوطات 
كر اهليغلي ويعيب عليه يف ذات الوقت جلـوءه إىل حـل ظـاهرة    إىل تلك املخطوطات قيمة الف

                                                
19- Karl Marx : Letter to his father, selected writings, edited by David Melellan, P8.  

  .65، ص 1971ة الثقافة، دمشق، ماركس وهيغل، ترمجة جورج ضدقي، منشورات وزار :جان هيبوليت - 20
21- Erich Fromm : Marx’s concept of man, Frederick Unger, publishing co, New York, 1963  
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منهجا مغايرا حيث يلجأ إىل  –يف ذلك  –االغتراب على مستوى الفكر فقط بينما يتخذ ماركس 
  .الواقع حلل مشكل االغتراب

عن الدين والفلسفة واإلنسان واليت أدت إىل إثارة فضول ) فوير باخ(ولنتأمل خالصة فكر 
كأول فيلسوف يف عصرمها تسىن له إدراك احلقيقة حلل مشاكل  يضعانهمما جعلهما  ماركس وأجنلز
حيث استطاع إزالة التناقض الذي كان قائما منذ أمد بعيد يف الفكر البشري سواء .اإلنسان عموما

  .22يف الدين أو الفن أو الفلسفة، وهذا األمر أسر ماركس وأجنلز

ه على ج هيغل، ومل يكن يدري بأنـه سـوف   علما أن فوير باخ قد كان يف بداية عهد
يتخلى عن أستاذه ذات يوم، لكن املقدمات اليت انطلق منها دف إلغاء التناقض يف جانب الـدين  

جيد نفسه يف اية املطاف يف قطيعة مع هيغل بعدما توصـل إىل  جعلته والسياسة والفن والفلسفة، 
فكرة املطلقة على العامل، ويف ترتيب املقـوالت  حقيقة مقنعة وهي أن هيغل مل يصب يف أسبقية ال

املنطقية وإسقاطها على مسار التاريخ العاملي، ألن مثل هذا الترتيـب يـؤدي إىل إلغـاء أي دور    
لإلنسان، وتأكيد وجود عناية إهلية تسري كل شيء، أي افتراض خالق متعال على األرض، ويقوم 

على قلب األوضاع القائمة عند هيغل أمـال يف أن  ر باخ ريها من اخلارج، لذلك فقد قام فويبتسي
يعيدها إىل حالتها الطبيعية؛ فيصبح العامل املادي أي كل ما هو مدرك بواسطة احلواس هو العـامل  
احلقيقي والواقع الوحيد الذي ميكننا أن نرجع إليه األفكار واملشاعر، ويف السياق نفسـه يؤكـد   

هيغل بالنسبة للعقل واحلرية حيث يساند هيغل يف قوله على توافق فوير باخ مع  23هربرت ماركوز
أن البشرية قد حققت تقدما كبريا من حيث النضوج الفكري بعد أن سـلكت طريـق الـوعي    
اجلماعي وارتفعت إىل مستوى حتكيم العقل، ونشر احلرية وتعميمها لدى الناس، ومن هنا كـان  

ال وأبرز مثال على ذلك ميكن اإلشارة إىل على هدي فلسفة هيغل وعد من املنتمني هلا يف هذا ا

                                                
  . 49فوير باخ واية الفلسفة الكالسكية األملانية، ص : أجنلز - 22
  .262العقل والثورة، ص  :ماركوز هريبرت - 23
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حتويل الالهوت إىل منطق وقيام فوير باخ إىل حتويل املنطق إىل أنثروبولوجيا، وذه الكيفية عمـل  
  .أيضا على حترير اإلنسان وتطوير فكره

رغم النقد الذي وجه هليغل من طرف اهليغليني الشباب وتشكيل املـذهب   :جممل القول
ن التأكيد أن هناك اختالف من حيث املسلمات املعتمدة ولكنها قد أدت بأصحاا ، ميك)املادي(

ـ  ن إإىل نتائج واحدة، فإذا كان هيغل قد أقام نظريته االجتماعية على الروح القومية والعبقرية، ف
ماركس وأتباعه قد أقاموا نظريام ويف املوضوع نفسه علـى اجلانـب االقتصـادي أو املاديـة       

  .24التارخيية

إذن فاملاركسية وإىل يومنا هذا مازالت تنطلق يف حتليالا ونقدها ويف تـدعيمها ملبـادئ   
ولقد أثبت جورج سنتيانا األمريكي اجلنسية اإلسباين األصل، تواصل . ماركس من الفلسفة اهليغلية

لـك  لدى املاديني، فقد أعجب كارل ماركس باحلقيقة اليت نادى ا ذ –يف شكل آخر  –اهليغلية 
املثايل بل فقد قام بإكماهلا بأن نزع عنها بعض التعايل مث انصرف إىل جتسيدها يف الواقع العملـي  
واضعا غايته يف حتقيق احلاجات املادية وجتاوز الصعوبات االجتماعية وإلغاء كـل التناقضـات يف   

  .25السياسة وامللكية والدين والفلسفة والفن وبذلك تتحقق الغاية القصوى من مذهبه

الذي أضاف أن ماركس وأتباعه مل يكتفوا باملنهج اجلـديل    Serreauوهذا ما أكده سريو
القول بأننا  إىلاهليغلي فقط بل استخدموا جدلية السيد والعبد وسأله االغتراب مما دفع جان لكروا 

  ."اهليغلية"لن خنطئ إذا أطلقنا على املاركسية 

نز كاتب سرية هيغل بأن فرنسا كانت من بني يعترف روز نكرا :اهليغلية يف فرنسا -ثانيا
أهم األمم ااورة ألملانيا واليت اهتمت بفكر هيغل، وأشهر املعجبني بفكره من الفرنسـيني هـو   
فكتور كوزان الذي أعجب بفكره أميا إعجاب يف شبابه والشاهد على ذلك تلك الرسائل الـيت  

                                                
  .214 مدخل إىل فلسفة التاريخ، ص :وولش - 24
مولد الفكر وحبوث فلسفية أخرى، ترمجة جلنة من األساتذة اجلامعيني، نشر دار الثقافة اجلديدة، بريوت،  :جورج سنتيانا - 25

  .154ص 
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يا هيغل أريد أن أثقف : " ما يلي 1826ان جو 01تبادهلا معه حيث جاء يف الرسالة املؤرخة بـ 
نفسي، وأنا حباجة من أجل تصرفايت وأيضا من أجل نشرايت، إىل آراء صـارمة، وإين ألنتظرهـا   

ولتكن قسوة فؤادك علي مبقدار مـا سـأبيح   ... فانزل قليال من عليائك وامدد إىل يدك... منك
واحلال هـي  (بأن أعدل مبقتضى احلاجة ) إذا عقدت العزم ىل أن أكون نافعا لبالدي(لنفسي دائما 

قرارات أساتذيت بأملانيا يا هيغـل قـل يل احلقيقـة    )... على ما هي عليه يف هذه البالد املسكينة
  .26"وسأنقل منها إىل بالدي ما أستطيع أن أفهمه منها 

من خالل هذا النص يتبني لنا كيف أن كوزان يعترف بأنه مل يفهم الشيء الكـثري مـن   
ة الفلسفية هليغل، حيث كان يستمع إىل أحد األساتذة حياول شرحها له مبقدار ما تيسر له املوسوع

لقد استعصى علي فهم احلقيقة، ولذلك توجهت إليك يا : " من اجلهد، لذلك عبر عن ذلك قائال
علما أم يف هذا الزمن كان هيغل قد اشـتهر  " هيغل دف أن تيسر يل أمر هذه احلقائق العميقة 

نه صاحب اخلطوط العريضة أو صاحب األفكار العميقة يف الفلسفة واحملوصل للتـراث اليونـاين   أ
  .واملسيحي واألملاين

ألا مل تكن مفهومة لديهم، وقد عبر عن ) بالشبح(لذلك كانت توصف أفكاره يف فرنسا 
املرئية، حيث إن مفعول املوسوعة يفّ قد تعدى مفعول ظلمات الشاعر دانيت : " ذلك كوزان بقوله

مل يكن كل شيء مفهوما، وما كنت أدركه منها كان يولد يفّ رغبة يف أن أطلع على املزيـد وأن  
أفهم جماهيلها، والواقع أن املذهب اهليغلي مل تتضح معاليمه يف فرنسا إال مع اية الثلث األخري من 

ـ  19القرن  ا، غـري أن جـل   حيث حاول الكثري من النقاد تقدمي جزء من فكر هيغل بشكل م
احملاوالت باءت بالفشل حيث تعاون الكثري من النقاد ونشروا عددا خاصا حول هيغـل يف جملـة   

أوت  15وذلك يف الذكرى الثالثني لوفاته وقد تأخر ذلك العدد عن الصـدور لغايـة   ) العاملني(
 –بعد ذلـك   –وقد حاول " لكن دون جدوى  1861اليت من املفروض أن تظهر يف  1862

                                                
  .252، ص 1985، دار الطليعة، بريوت، 1، ط6تاريخ الفلسفة، ترمجة جورج طرابيشي، ج :إميل بريهمه - 26
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تني، حيث صرح قائال بأنه ذهب خصيصا للريف حيث قضـى  : النقاد املعجبني يغل وهو أحد
مـن بـني مجيـع    : سنة كاملة متفرغا لدراسة املوسوعة وظاهريات الروح وخرج ذه اخلالصة

الفالسفة الدين تيسر يل اإلطالع عليهم ليس بينهم من فيلسوف صعد إىل أمثال هذه املرتفعـات،  
  .ه من هذه العبقرية العجيبة عندما تتسلق ذرى املنطق واملوسوعة ألول مرةأو تقترب عبقريت

وأمـام البصـر   ... فإمنا نشعر بنفس االنفعال الذي يعترينا وحنن من على قمة جبل شامخ
تنبسط آفاق ال متناهية ومتتد قارات كاملة وإنه يف اية املطاف يتخيل املرء يف هذه الوضعية، وأنه 

ومطل العامل، لو مل يقع بصره هناك فوق منضدة على جملد لفولتري موضوع فـوق  بلع ذروة العلم 
  ).19وهم الفالسفة الكالسيكيون يف فرنسا خالل القرن (جملد لكوندياك، 

واحلقيقة أن تني قد حلم بأن يكون فكر هيغل توفيقيا مع كوندياك وفولتري واستوارت مل، 
لتجريبية ومتكن من تغطية خمتلف اجلوانب مـن اإلحساسـات   لكي متتد املثالية األملانية مع الرتعة ا

أي ينبغي إعادة بناء العامل من مستخلصـات األشـياء   ) ظاهريات الروح(البسيطة إىل الظاهريات 
ميكـن  . يعين اردات مث االنتقال باألفكار أو املعاين وصوال إىل أقصى جتليات الـروح وهكـذا  

ل يف فرنسا حيث تبنت اجلامعات الفرنسـية بعـض احللقـات    اإلشارة إىل التيارات املعادية هليغ
األكادميية حيث مت التشهري من خالهلا بفكر هيغل من باب أنه فكر إحلادي رجعي، وذهبت هـذه  

بأن هيغل قد نزع عن العامل خالقه وعن اخلليقة حكمتها، وعن احلياة علتـها  : احللقات إىل القول
  .فس البشرية خلودهااإلهلية وغايتها األخالقية وعلى الن

كانت معادية  20ومطلع الـ  19إن التيارات الفكرية اليت هيمنت يف فرنسا اية القرن 
 –حيث جتاوز كال من رينان وتني املعجبني يغـل   Diperan 27للهيغلية بوضوح فمن دي بريان

زيقا مـرتبط  حيث تطرقا إىل مكان ثانوي يف اهليغلية وهو مصدر ميتافي –وهي السنة الديكارتية 
بالفكر الرياضي والذي مل خيصص له هيغل سوى جزء يسري من اهتمامه ومنه انطلقا لرفض احلقيقة 

                                                
27- Jacques D’houdt : Hegel en son temps, Ed sociales, Paris, 1968, P 237. 
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الثالثية للجدلية اهليغلية مسايرين ما كان سائدا يف أملانيا من تأثريات شوبنهاور ونيتشـه اللـذين   
ألخالقي بالتقنيـة  حاوال جتاوز هيغل بالعودة إىل كانط، وهي نزعة جديدة عرفت على الصعيد ا

باهليغلية مع إعادة بناء نظام املقوالت  28ظهر االهتمام من جديد 20اجلديدة، لكن مع مطلع القرن 
خاصة مع ظهور مذهب الشخصانية الذي يستند إىل روحانية هيغل، أي أن اجلدلية يف هذه احلال 

الوصول إىل املطلق باعتبـاره  تقوم باالنتقال من الشخصية اإلنسانية إىل الشخصية اإلهلية وبالتايل 
خالق وعناية، وهكذا خترج اجلدلية من احملايفة اليت ال تنفصل عن هيغل كي جتـد منبعهـا األول   

  .وغايتها األخرية يف االستشراق اإلهلي

مما سبق نالحظ أن فكر هيغل قد تقادفته التيارات الفكرية بني رفض وقبول، وأن التيـار  
ذلك نتيجة الستعصاء الفهم عليه ألنه بعد احملاوالت املتعـددة مـن   الذي كان رافضا له قد يفعل 

  .طرف املفكرين والشراح لوضعه يف متناول فهم القراء القى رواجا واهتماما منقطع النظري

  :اهليغلية يف روسيا -ثالثا

شهدت روسيا غزوا هيغليا يف األوساط املثقفة وكان أبرز ممثليها،  19يف أربعينيات القرن 
، وبيلني سكي، وهرتزن، حيث أعجبوا وأشادوا بأفكاره، وقد قام هذا الثالثي مبحاولـة  ننيخوبا

إىل الفئات املثقفة الروسية، وبعد فترة مـن الـزمن انقسـم     –كما هو  –فهم فكر هيغل ونقله 
يسار ثوري؛ عمل على استخراج املبادئ الثورية من املبادئ اهليغليـة  : اهليغليون الروس إىل تيارين

قوام هذا االجتاه نفي ما هو نفي؛ نفي احلاضر ألجل مستقبل مل يتحقق بعد، كل توفيق مل يكـن  و
جيـب أن  ) باخونني(سوى وسيلة لتفادي الصراع وإعاقة جدلية التاريخ، ويف هذا السياق يقول 

نركن إىل الروح األبدي الذي ال حيطم وال يلغى إال ألنه املصدر املبدع لكل حيـاة، إن هـوى   
  .دمي هو يف الوقت نفسه هوى اخللقالته

                                                
28- Opcit, PP 239-240. 
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من هذه املقولة نستخلص أن ما يتم احملافظة عليه من اجلدلية اهليغلية هو فكـرة النـايف أو   
هي أن يقوم باهلدم مث يأيت آخرون ليقوموا مبهمة البناء، وذه الكيفية  29السالب، ألن مهمة الثوري

  .جاءت فلسفة هيغل لتدعم أمل باخونني

ذي تسنت له أن يدرس الفلسفة اهليغلية فقد رأى أنه وجد فيها تربيرا إلميانـه  أما هرتزن ال
إن فلسفة هيغل هي علم اجلرب يف الثورة فهي حترر : " بالتقدم السياسي واالجتماعي لذلك فقد قال

اإلنسان بصورة فائقة للعادة وال تترك شيئا من العامل املسيحي إال وطهرته مـن مجيـع التقاليـد       
  .30"ية البال

ومع هيغل آمن هرتزن بالشعوب املختارة املكلفة دوريا بأن حتمل صريورة الروح، واعتقد 
 1848بأن روسيا مدعوة إىل أن حتل حمل الشعوب الالتينية واجلرمانية، لكن بعد إخفاق ثـورة  

  .ختلى عن اهليغلية وارتبط بالسان سيمونيه

  :اهليغلية يف إجنلترا -رابعا

لترا كانت قليلة االهتمام بالفلسفة لنجاح التجريبة املروجة من طـرف  من املعروف أن إجن
 19دفيد هيوم، لذلك فقد كانت الفلسفة األملانية جمهولة متاما لدى اإلجنليز لغاية منتصف القـرن  

حيث ظهرت ترمجة لبعض أعمال كانط وحىت يتم فهم هذه األعمال دعت الضرورة يف دراسـة  
ك متت ترمجة أعمال هيغل حيث انتشرت اهليغلية جبامعة أكسفورد وذه بقية الفالسفة األملان لذل

الكيفية انتشر املذهب اهليغلي املثايل كنقيض للمادية التجريبية، وأشهر مفكر بـرز هـو غـرين    
ر منه هيغلي، وبواسطة هذه اجلماعـة انتقلـت   يف احلقيقة كانطي أكث وهو) 1836-1882(

  . Josiaruissوجوزيارويس  Balmer)باملر( 31ريكا بواسطةالعقيدة اهليغلية اجلديدة إىل أم

                                                
  .257-253تاريخ الفلسفة، ص ص  :إميل بريهمة - 29
  .95الدولة والثورة، ترمجة إلياس شاهني، دار التقدم، موسكو، ص  :فالدمري إيليتش لينني - 30
  .158-156مولد الفكر، ص ص  :جورج سنتيانا - 31
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-Bradlli  )1846إىل بـراديل  20وبداية الــ   19وقد آلت اهليغلية يف اية القرن 
، وإن كان األول معجبا يغل فإنه كان يرفض أن يـدعى   Bouzankuitوبوزنكويت) 1924

كثر من براديل ألنه كان ينطلـق  فإنه هيغلي أ) 1923-1848(هيغليا أو مثاليا، أما بوزنكويت 
من مسلمة أن كل عقالين واقعي وكل واقعي عقالين ومير بالتأمل التجريدي للفهم بعد أن كـان  
متوزعا يف كثرة من األرواح الفردية واليت تندمج يف األخري يف كل مطلق، وهذا ما مييز بوزنكويت 

  .عن اهليغليني اإلجنليز اجلدد

  :يا وبقية دول أوربا األخرىاهليغلية يف إيطال -خامسا

 :يف إيطاليا-أ

) 1883-1817(إن أول من توىل نشر اهليغلية يف إيطاليا أستاذان من نابلي مها سبافنتا 
وقد عرف األخري بنشاطاته يف فرنسا مث من خالهلا قام بنشـر املـذهب   ) 1885-1813(وقري 

فيلسوف التاريخ املعروف وهو ابن  وهو) كروتشيه(اهليغلي يف إيطاليا، وأهم من أعجب باهليغلية 
أن يقف موقفا اصطفائيا من  1907بالضبط عام  20أخت سبافنتا الذي استطاع مع بداية القرن 

ما هو حي وما هو ميت يف فلسفة هيغل مركزا على اجلدلية ومتطرقـا إىل  : هيغل خلصه يف كتابه
  ".وحدة األضداد " أهم اكتشاف عند هيغل يف نظره وهو 

اهليغلي يزيل كل االزدواجات اليت هي يف اية املطاف ليست سوى أضداد زائفة، فاجلدل 
تضاد املظهر واملاهية، الظاهر والباطن، اجلوهر والعرض، التجلـي والقـوة، املتنـاهي     مثال ذلك

 إضافة إىلوالالمتناهي، املادة والروح، وعلى هذا األساس يبني هيغل أن النايف هو حمرك الكينونة، 
  .ه للعقالين والواقعي الذي أسهم يف توضيح حركية التاريختوحيد

يف بلجيكا وهولندا بواسطة  19لقد انتشرت اهليغلية إبان القرن :بقية دول أوربا يف-ب
روحه حول اهليغلية مع بداية شوقد ظهرت أوىل ) Boulend    )1854-1922بوالند
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لـدامنارك، ويف خمتلـف   ويف التاريخ نفسه ظهرت يف السويد والنـرويج وا  20القرن 
  ... .ااالت، املنطق، الفن، التاريخ، الدين

رد الذي اطلع اوأهم كاتب تطرق إىل اهليغلية يف هذه البلدان وانتقدها هو الوجودي غريكغ
على اهليغلية عن طريق هاينربغ وقد أعجب يف البداية بفكر هيغل ولكنه بعد قليل انفصـل عـن   

ل قد أراد أن حيسن جماال للحرية، كما يؤاخذه على أنه يريد أن يعقلن هيغل وانتقده باعتبار أن هيغ
الدين، وذلك حبجة إثبات طابع املسيحية املطلق، ويف الوقت ذاته حيول أسسها التارخيية إىل جمـرد  
أساطري وهو السبب الذي يبعده عن حقيقتها ويؤدي إىل نفيها، ودائما ضد املذهب أو املنظومـة  

ستقالل الفرد وحبقوقه الذاتية، إنه حيارب هذه الفكرة اهليغلية الصميمية والـيت  يطالب كريكغرد با
  .مؤداها أن الباطن والظاهر هلما نفس املضمون

أن كل الفالسفة مروا ذه العمارة الفلسفية الشاخمة وتشبعوا من أعماقها جبـدهلا  وإمجاال 
الواجب واحلـق، بـني الضـرورة    املوحد بني الذات واملوضوع، بني امللموس والتجريدي، بني 

واحلرية، بني احلياة واملعرفة، بني اهلوية واالختالف، وبني املطابق والنقيض، وبني املادة والصورة، 
  .بني اجلوهر والعرض، بني العلة واملعلول، بني الوحدة والكثرة، بني الوجود والعدم

بس منه ولو فكـرة أو  يستوي يف ذلك من تبىن فكر هيغل وحىت من رفضه ظل حيترمه واقت
مفهوما، فقد كان عظيما متربعا على كل القمم الفلسفية املعروفـة كمـاركس، وكريعغـرد،    

  .وهوسرل، وهايدجر، وكوجاييف، وهيبوليت، وباتاي، والكان، وفوكو

كل أصحاب هذه الفلسفات لت من فكر هيغل واسـتفادت سـواء مـن املنطـق أو     
  .32اخل... أو الفن والدين الفينومينولوجيا، أو فلسفة التاريخ

  

  :االستثمار اإليديولوجي ملذهب هيغل يف الفترة املعاصرة: سادسا
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إذا كانت قضية االعتراف ذات الصلة الوثيقة بتحقيق احلرية عند هيغل واليت بـىن عليهـا   
أساسا جدلية السيد والعبد حيث انتهى اجلدل من خالهلا إىل اية التاريخ، كما أكد على ذلـك  

ألن مـا يـدعوه هيغـل    ) 20وهو أحد املفسرين هليغل خالل اية القرن (ندر كوجاييف إلكس
بالدولة الشمولية واملنسجمة يعين بالنسبة لنا الدميقراطية اللربالية واليت حلت بشكل ائي مسـألة  
االعتراف ألن مآسي اإلنسان خالل جمرى التاريخ وما عاناه من عقبات كان كلـه مـن أجـل    

ما يف العامل احلديث فقد وجده وبذلك وصل إىل حتقيق الرضا التام، غري أن املشـكلة  االعتراف أ
إىل االستبداد واالستعمار واإلمربيالية للمفهوم الواسع للكلمة ألن ) اآلخر(تتحول بالنسبة إلينا حنن 

لعـدم   اجلدل بالنسبة هلذه النقطة بالذات يبقي على السيد سيدا إىل األبد أما العبد فيبقى كـذلك 
حصوله على االعتراف وهي النقطة اليت استغلها فوكوياما ليبقي على عربات اآلخـر تائهـة يف   
الصحراء، من منطلق أا ال تعرف اجتاهها ومل تسلك الطريق اللربايل الذي رمسه الغرب الرأمسـايل  

  .وبالتايل فلن تصل إىل دميقراطيته وحريته

ه القضية بالذات بعد سقوط املاركسـية كنظـام   وقد أثار فوكوياما بتقليده هليغل يف هذ
اجتماعي وهو الشق املادي اهليغلي، لذلك فقد رفع فوكوياما رايـة ايـة التـاريخ     -اقتصادي

خري الذي هو األمريكي األبيض الذي سوف يقود العامل من خالل النظام األحـادي  واإلنسان األ
اخلصوص، حيث قام بغزو عسكري لكل من اجلديد والذي توجه إىل اآلخر العريب اإلسالمي على 

أفغانستان والعراق بدعوى رعاية اإلرهاب اإلسالموي بالنسبة لألوىل والذي هو يف حقيقته صناعة 
غربية وأمريكية على وجه اخلصوص حيث قامت بتجنيد وتسليح الشباب املسلم وبأموال عـرب  

  .اخلليج استطاعت أن تسقط االحتاد السوفيايت

ه شجعت العراق من خالل دول اخلليج لدرء اخلطر اإليراين، وذلك بعـد  يف السياق نفس
، حيث أغلق السفارة )إسرائيل(جناح الثورة اإلسالمية يف هذا البلد الذي حول املعادلة جتاه اخلصم 

الصهيونية يف طهران وفتح سفارة لفلسطني وأطلق على الواليات املتحدة لقب الشيطان األكـرب  
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دولة إمربيالية دف إىل إثارة الفنت وخلق بؤر التوتر لدى اآلخر وحتديدا العريب  للتدليل على كوا
بعد أن أكت احلرب الدولتني املعتدية العراق والضحية إيران وضعت احلرب أوزارها . اإلسالمي

عندئذ اصطنعت الواليات املتحدة حججا واهية إلضعاف العراق حبرب اخلليج الثانية، مث احلصـار  
دام حوايل عقدا من الزمن مث غزوه بدعوى امتالكه ألسلحة الدمار الشامل اليت كان الغرب الذي 

واستطاعت الواليات املتحدة أن تورط معها بعـض   .يزوده ا عندما كان يوجهها ضد اإليرانيني
نظرا لتعـارض مصـاحلهم يف   ) فرنسا وروسيا وأملانيا(حلفائها الغربيني رغم رفض البعض منهم 

ة، ورغم عدم موافقة منظمة األمم املتحدة، فإن أمريكا قد اصطنعت حجة واهيـة وهـي   املنطق
امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل وديده لدول اخلليج وإسرائيل، لذلك قامت بغزوه مدعيـة  
أا جاءت لتحريره من ديكتاتورية صدام وتنشر احلرية والدميقراطية بني صفوف الشعب العراقـي  

عد فترة قصرية استطاعت أن تنهي حكم صدام لكنها اصطدمت برفض جزء من الشعب ولكنها ب
العراقي لفكرة االستعمار ويف مدخل األلفية الثالثة بدأت املقاومة مما أدى بأمريكا إىل الوصول إىل 

صـراع  (صـاحب الكتـاب املشـهور     املأزق، وهذا ما أكده املفكر األمريكي صامويل هنتغنت
  ).احلضارات

دعى إىل نبذ اخلالفات ذات الطابع الديين انطالقا من قاعدة أن احلضارات املنافسـة  حيث 
هم قوا من القيم الدينية كما هو الشأن بالنسبة للصينيني والعرب املسـلمني الـذين   لسوف تست

  !أقصاهم هيغل من كل مسامهة يف التاريخ العاملي

 –) من حنـن؟ (حتت عنوان  2006 يف كتابه اجلديد الصادر يف ماي هنتغنت -وقد انتقد 
نظرة الغرب وباخلصوص نظرة أمريكا إىل اآلخر، دف نشر قيمه اللربالية والدميقراطية حتديدا يف 
العامل العريب اإلسالمي حىت ولو تطلب ذلك اللجوء إىل استخدام القوة العسكرية، وقد أكد هـذا  

سكه بتعاليم دينه، كما دعا الغرب إىل عدم املفكر أن هذا العامل لن يتخلى يف يوم من األيام عن مت
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االحتكاك املسلح بالعرب املسلمني منبها إىل أن هذا النوع من املواجهة سوف يؤدي إىل اتسـاع  
  .اهلوة بني العرب واملسلمني من جهة وبني الغرب وأمريكا من جهة ثانية

ن ذلك يـدفعنا إىل  علما أن العمل املسلح ال حيقق املآرب األيديولوجية، وعلى النقيض م
على االحتالل األمريكي للعراق مؤكـدا   استرتاف الطاقات والقدرات يف نفس املعىن عرج هنتغنت

فكنت وألزال أعتقد بأن هذه احلرب متر حتما عـرب  : " على موقفه الرافض لالحتالل حيث قال
ا انتهت بعد مرحلتني، مرحلة حترير العراق من حكم صدام وجيشه وضباطه، وهذه كما تنبأت هل

ب العراقي اليت ابتدأت مع انتفاضة السنة يف الفلوجة عشهر ونصف فقط مث مرحلة املواجهة مع الش
  ".وهذه لن تنتهي وسوف تكلف أمريكا الكثري 

يبني لنا وجود مفكرين غربيني يرفضون ممارسـة الوصـاية الغربيـة     هذا التصريح هلنتغنت
اإلسالمي أو الصني اليت يصفها هيغل بالعمالق النائم فقد  على اآلخر العريب) وصاية األنا الغريب(

أن اإلجنليز هم سادة البالد الشرقية ألن القدر احملتوم : " أورد يف كتابه حماضرات يف فلسفة التاريخ
لإلمرباطوريات اآلسيوية أن ختضع لألوربيني وسوف تضطر الصني، يف يوم من األيام، أن تستسلم 

  .33"هلذا املصري 

وكأن هناك ضرورة جتعل اإلمرباطوريات اآلسـيوية  " احملتوم " القدر ورد عبارة نا يهو ه
خاضعة لألوربيني، وهذا يف احلقيقة مناقض للموضوعية وللروح العلمية اليت جيب على الباحـث  
التحلي ما، خاصة وأن التاريخ املعاصر قد فنذ تنبؤات هيغل حيث تطـورت اإلمرباطوريـات   

ت يف غالبيتها مجهوريات تنتشر فيها الدميقراطية وتسودها احلريـات إضـافة إىل   اآلسيوية وأصبح
استثمارها لتراثها الغين واستفادا من تكنولوجيا الغرب، حيث أصبحت تنافسـه يف عقـر داره   

املتنوعة سواء يف ميدان السيارات، اإلعالم اآليل أو الروبوتيزم، مما جعل من أمريكا الـيت   امبنتجا
جربوت الغرب أن تتناول وتطرق باب الصني من أجل احملاورة والتفاهم السـلمي بعـد أن   متثل 
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منيت بعدة هزائم عسكرية يف اهلند الصينية، مث هناك اليابان اليت استطاعت أن تنهض بعد احلـرب  
مـا  العاملية الثانية، وأن تؤكد تفوقها يف مجيع ااالت إىل حد منافسة التكنولوجيا الغربية، وهذا 

من أما وقفتا من الغـرب  ) الصني، واليابان(أكد عليه مالك بن نيب فيما خيص هاذين العمالقني 
وقفة التلميذ اتهد الذي استوعب التكنولوجيا الغربية مث طورها وفقا خلصوصيته، وهذا ما جعل 

خر مثلمـا  اليت تقوم ا الدول الشرقية من حني آلاخلرجات الغرب احلديث يقف حائرا أمام هذه 
جيري العمل اآلن يف إيران من أجل تطوير قدراا النووية واليت ال ترضي الغرب طبعـا وخاصـة   

  .الواليات املتحدة

باإلضافة إىل إقصاء هيغل لشمال إفريقيا عموما واجلزائر حتديدا من قارته األصلية إفريقيا، 
يء إال لكونه يساير طروحات هيغل وإحلاقه عنوة بأوربا مع مباركة الغزو الفرنسي للجزائر ال لش

  .املذهبية
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يتفق النقاد على أن هيغل قد وفق برباعة عقلية سابقة للتجربة يف بناء مسار معني للتـاريخ  

مبعىن آخر أن ما قاله مل يكن مستخلصا من أحـداث  ، مث حيوله إىل فلسفي ، العاملي كما يسميه 
نه أي أ، فقد عرب عن فلسفته العقلية كما عرضها يف املنطق:ولكن على النقيض من ذلك ، التاريخ 

طبق املقوالت على أحداث التاريخ فالصني هي اليت تقع يف أقصى الشرق وبالتايل مثلت لديه أول 
أي ال ولن تتغري وعلى الرغم من وجود دولة قويـة يف الصـني   ) اجلوهر(مقولة يف املنطق وهي 

 ووصلت إىل درجة محاية حدودها اخلارجية مبا عرف بسور الصني العظيم ورغم ذلك فإنه يتهمها
باجلمود وما يقال عن الصني ينسحب على شبه اجلزيرة اهلندية واليت متثل املقولة الثانية للمنطق أال 

  ) .        العدم(وهي 
رغم تعدد دياناا وتواجد الدين اإلسالمي ا وهودين حتـرري خلـص   وفاهلند :نإذ     

وأرجـع  ،الطبقي وحرر املرأة  اهلنود املسلمني من النظام اإلجتماعي الذي كان مبنيا على التعسف
وعلى الرغم من ذلك فإن هيغل مل يتطـرق إىل دور  ، كرامتهم اإلنسانيه)السيخ(للطبقات املنبوذة 

ريخ الشرق قد انتقـل مـن   مث إنه  يف حتليله لتا، اإلسالم يف إضفاء هذه القيم على اتمع اهلندي 
فالقارئ لفلسفة التاريخ اهليغلية يدرك بأنه  نخرى دون مراعاة لعاملي الزمان واملكان إذفكرة إىل أ

ي هو أما عندما يتطرق للجزء الثالين من العامل الشرقي الذ، كان يسبح يف عامل من األفكار اردة 
رغم اخـتالف حضـارات   يدمج اجلميع يف بوثقة واحدة ، فإنه )فارس واهلالل اخلصيب ومصر(

اجلغرايف من أوروبا كذلك يعترب وجـود الـروح يف   نظرا لقرب املوقع املنطقة، وتعدد ثقافاا، و
ومن مصـر  ، الشرق األوسط وجودا جمردا  جلعله ينتقل من بالد فارس إىل أوروبا انتقاال خارجيا 

  .                                                   إىل اليونان انتقاال داخليا 
أرذل النعوت وكـل املتناقضـات يف    أما عن  إنسان  الشرق األقصى فإنه قد أسقط عليه

بـل   ذلةوعلى النقيض من ذلك اخلضوع وامل،واإلعتداء عند املقدرة، الكذب،السرقة:السلوك بني 
ميثـل  كـل   بـل و  واإلنبطاح أرضا أمام األعلى درجةوكأن هذا الشرقي ال شخصية ثابتة لـه 
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ه يسخر حىت من العادات الـيت  مث إن، املتناقضات أما عن املرأة فإنه قد وضعها يف أسفل الدركات 
أما عنـدما يتعـرض   . تعربا عن وفائها و إخالصها لزوجها وأسرا واعتربها نوعا من العبودية 

من جهة يتمتع بقوة الشخصية والكـرم  ، لإلنسان الشرق أوسطي فإنه يصفه باملزدوج الشخصية 
- ى دناءة هذا اإلنسـان واألخالق الفاضلة ومن جهة أخرى يتميزبالسلب والنهب وهذا يدل عل

لقرما من أوربـا واحتضـاما   ،ويستثين إنسان بعض املناطق كبالد فارس ومصر -حسب هيغل
 .للروح اهليغلية قبل انتقاهلا إىل العامل الغريب 

تناقض هيغل مع ذاته فيما خيص إفريقيا األوروبية حيث من جهـة يطعـن يف   : نالحظ  
وهذا التناقض لديه يتكـرر يف  ،يقر بروعته وانتمائه ألوروبا ومن جهة ثانية . سكان هذا اإلقليم 

الكثري من املواقع ولو طبقنا نفس املقياس الذي اعتمده وحبكم تواجد العرب املسلمني لفترة طويلة 
اوجب عليه أن يلحق جنوب أوربا الالتينيـة بشـمال   ،يف األندلس وجزر البحر األبيض املتوسط 

منطلق أن املياه أداة تواصل أما فيما خيص تداعي األلقاب الدينية اليت  من، افريقيا والشرق األوسط 
النقد  احلضاري لواقـع  " يف كتابه " هشام شرايب " قها باإلنسان الشرقي فإن األستاذحاول إلصا
بيـار  :  (الذي يؤكد على نوعني من اخلضوع يستند إىل عامل النفس السويسري  " اتمع العريب

  PIRRE PIAGEH) باجيه
 ،أي طاعة اآلبناء آلبائهم بشكل إرادي والصغار للكبار بصفة عامة:الطاعة اإلرادية : أوال

  .ويقوم هذا النوع على اإلحترام املتبادل املستمد من القيم األخالقية احلرة للمجتمع
مـن  على اخلوف الشخص قوم خضوع ففيها ي أما النوع الثاين من الطاعة الإلرادية: ثانيا

هذا األخري هو املنبوذ حىت يف الشرق بينما األول يعترب من أساسيات التعامل يف والتسلط،  العقوبة
من سلطة خارجية  –عندما يكرب  -اتمعات الشرقية حبيث تتحول سلطة الوالدين بالنسبة للطفل 

بـه مـن   إىل سلطة داخلية مندجمة  مع النفس يف هذه املرحلة يتقبل الطفل ما يؤمر  "مبثابة األوامر"
بينما يرفض أوامر أقرانه أو األدىن منه أو حىت الكبار  ،طرف الذين يعتربهم أعلى منه دون مناقشة
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الذين ال عالقة هلم به ويف ذلك تعبري عن نوع من اإللتزام الذي ال يتعارض مع احلريـة املكفولـة   
  .وهذا ما يدحض طروحات هيغل ،ضمن قيم وأطر اتمع

يف هذه النقطة تعصبه واحنيازه لألنا الغريب حيث جنـده  ميجـد   و ما يؤاخذ عليه هيغل  
عناصر احلضارة عندما يتعلق األمر باألنا الغريب أما إذا تطرق إىل الفكر الشرقي فيصفه باألسطوري 
بينما جنده يستبعد األساطري واخلرافات من التاريخ وعلى العكس عندما يتعرض  لألساطري اليونانية 

صفة العلمية، حيث يتم تأسيس نظريات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية علـى  فإنه يضفي عليها 
كثريا إىل موضوعية هيغل ومصداقيته فاألكيد والثابت أن أساطني  يسيءأمر  وهذا  أساطري خرافية 

  .على يد مصريني الفكر اليوناين قد تتلمذوا  مبصر
فقـد عاصـر   ، جمـاالت احليـاة    مث جيب التذكري مبسامهات الشرقيني املدونة يف خمتلف 

واحلكـم نفسـه    راثا مكتوبا مل يترك مثله سقراط، كونفوشيوس الصيين سقراط اليوناين وترك ت
إضافة إىل الدرجة العلمية املرموقـة  ، ينطبق على ما تركه محورايب يف جمال حقوق املرأة واملواطن 

مث لوعرجنا على اجلزيرة العربيـة  ، كثريا  اليت بلغتها احلضارة املصرية واليت استفاد منها اليونانيون
وهيغل يؤسس حركية التاريخ  على مسار الروح فكيف له أن مير مرور الكرام على مكة املكرمـة  

 ةبيئ"واملدينة املنورة يف سياق تعرضه للتقسيم اجلغرايف للعامل دون أن يتعرض لإلسالم الذي جاء يف 
زراعة مزدهرة ورغم ذلك  استطاعت هذه املناطق مبناخها ال سهول وديانية فيها وال "ةقاحل ةطبيعي

على  -سنة أن تشيد أول حكومة مستمدة من الروح  40احلار القاسي يف وقت قصري مل يتجاوز
وغريه من املفكـرين    "أرلوند توينيب"وهو األمر الذي أثار استغراب    -حد تعبري مالك بن نيب 

اخلصوص الديانة اإلسالمية يف خلق املعجزات وبث احلياة ممن أشادوا بفضل الفكرة الدينية وعلى 
غري أن هيغل املتشبع بالرتعة العرقية ركز يف تصنيفه للعناصر املسـاعدة علـى    ،يف الطبيعة اجلامدة

 جتلي الروح عن الفلسفة والفن والدين الوثين يف اليونان وعندما وصل إىل اجلرمان أضاف الديانـة 
  .املطلقاملسيحية باعتبارها متثل 
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إال من باب السخرية باآلخر أو احلط من شـأنه   األوربية اليت متثل اآلخر  ن الثقافات غريإ
العبـد  (يف جدليـة  ) العبـد (صفة  عندئذ يضرب أمثلة  عن توحشه ومخوله أو مجوده على غرار

ة باإلحترام أما الشخص اليوناين أو الروماين أو اجلرماين فإنه السيد الذي ميثل األمة اجلدير) والسيد
فهيغل من هذا املنطلق يكيل مبكيالني خمتلفني إذ عندما يتحدث عـن   محل رسالة حتضري اآلخر، و

، ولكنه مسار الروح وبداية احلضارة  يعترف من جهة أن البداية  من الشرق حيث تشرق الشمس
خ يف الغـرب  اعترب أن الشرق مثل طفولة اإلنسانية،ولكي يقابل إجنازات هذا الشرق أى التـاري 

، فالشرق األبدي  يقابله الغرب النهائي هلذا فالتاريخ عنده ينتـهي عنـد   حسب املقوالت املنطقية
  .اجلرمان أصحاب الرسالة احلضارية فيما بعد

ولكي  يعلي من شأن اإلستعمار الغريب جنده يؤسس لذلك باحلط من شأن اهلنود احلمـر  
ت اإلحتقار حيث يصفهم بأم أدىن من احليوانـات  سكان العامل اجلديد فيوصلهم إىل أدىن درجا

 الـذين  اليسوعيني اآلباء وحىت يرفع من شأن املسيحية يرجع الفضل يف بقائهم على قيد احلياة إىل
ليـل  التدق منتصف  ألجراس) أي اليسوعيني ( ل وضعهم من خالتولوا أمرهم بالتربية والتوجيه 

لزوجية حىت يتناسلوا والينقرضوا غري أنه مل يتعـرض إىل  بالواجبات ا) أي اهلنود احلمر( لتذكرهم 
... أو فرنسـيا محالت اإلبادة اليت شنها عليهم الرجل الغريب األبيض سواء كان إجنليزيا أو إسبانيا 

إخل  و يف الوقت ذاته كان يسخر من الزنوج اإلفريقيني و اعترب استعبادهم يف العامل اجلديد خري من 
نه يفضلها علـى بـاقي   إمث عندما يتعرض إىل أوروبا ف اإلفريقية املتوحشة، بيعةبقائهم عبيدا يف الط

منـذ   ها السيدة و حاملة لواء العامليـة، و حيملها أكثر مما ينبغي أن توصف به معتربا إيا ،القارات
عـامل  بينما الحظنا أن الغزوات اليت قام ا األنا األورويب يف ال. وحىت اجلرمان    ، فالروماناليونان

كان الدافع األساسي للغزو هو ، اجلديد أوالغزوات اإلستعمارية اليت قام ا يف حق اآلخر الشرقي 
 ضيق أفق القارة العجوز اليت أصبحت مبثابة الكابوس مما أدى بنابليون إىل القول بأن جو أوروبـا  

لذي دفع يغـل إىل  وهذا األفق هو ا ،باألمل والسأموظروفها االجتماعية والسياسية جتعلين أحس 
  .تشجيع استعمار اآلخر حتت غطاء الرسالة التحضريية لآلخر
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و لو تساءلنا عمن حيرك التاريخ ؟ ألجاب هيغل أنه الروح لكنه سيشترط وجود العقـل   
 فـيض طنعها لكي تتمكن الروح من اإلنبثاق و التعبري عن كينونتها عندما تصواحلرية كعقبات ي

نع هيغل كل ولكن هذا الشعب يصط ى معني يكون شعب ما قد بلغه،مستو معربة عن  نفسها يف
كون غري اليونان ليجعله األحق بانتقال الروح اليت كانت كامنة يف الشـرق   العراقيل له لكي ال ي

 .    أي وجودا بالقوة حيث تصبح عند اليونان موجودة بالفعل

يف يد القدر والعناية اإلهليـة   مث يتطرق للعظماء واحلرب فيعتربهم مجيعا أدوات مهمة     
إال لكي حيط من معنويات اآلخر الشرقي فنجده يتحدث عن واجب الوجـود فيمـا    لشيءليس 

فهيغل  رية لدى اآلخر وتوفرها لدى األنا،نعدام احلهذا األخري لألنا الغريب  بدعوى اخيص خضوع 
جني أو اآلخر بصفة عامة يف أي أنه يضع الز، )اإلعتراف(ومن خالل جدلية السيد والعبد يشترط 

مأزق اإلستعباد مث يضع شرطا للتحرر يتمثل يف ضرورة أن يفتك العبد حريته بنفسه لكنه يعـود  
ويصطنع له عقبة أو يضع له شرطا  مثل اإلعتراف من طرف السيد ومن املعروف بأن السـيد ال  

            .                 ميكنه أن يتنازل عن سيادته ويعترف حبرية العبد 
يف فلسـفة   ورغم هذا اجلانب املظلم يف فلسفة هيغل فإا تتمع بالكثري من اإلجيابيات   

عميقة ومتشعبة و إذا كانت الدراسات والشروح حوهلا قد بـدأت يف   حيث أاالتاريخ اهليغلية، 
هـؤالء  ونظرا لتعقيدها وصعوبتها فقد أدت بعد وفاته إىل انقسامات كثرية يف صـفوف  ، حياته 

وهذا مازاد فلسفة هيغـل غـىن   )  يستحيل أن يشملهم حبث متواضع كهذا (الدارسني والشراح 
وتوسعا ولذلك فإن حماوليت تبقى جمهودا متواضعا يضاف إىل البحوث املنجزة حول هذا العمالق 

ـ  ريب من خالل  حماوليت قرآءة اجلزء اخلاص بفلسفة التاريخ ونظرة هيغل إىل اآلخر بصفة عامة والع
   .اإلسالمي بصفة خاصة
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  :فهرس اآليات : أوال
   

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية
  21  24  املائدة   ..."فاذهب أنت وربك"
  25  30  البقرة  .."إين جاعل يف األرض خليفة"
  25  61  هود  " ...هو أنشأكم"
  26  140  آل عمران  "...وتلك األيام نداوهلا  بني الناس" 
  27  141-137  آل عمران  ...."قد خلت من قبلكم"
  28  24  النمل   "...وجدا وقومها"
  107  115  البقرة   " ...وهللا املشرق واملغرب" 
  107  171  البقرة   "...مثل الذين كفروا" 
  107  144  آل عمران   .."وما حممد إال رسول " 
  107  02  البقرة   ..."ذلك الكتاب ال ريب فيه" 
  107  07  البقرة   "وعلى أبصارهم غشاوة " 
  190  11-9  إبراهيم   " ...الذين من قبلكمأمل يأتكم نبأ "
  191  53  األنفال    " ...ذلك بأن اهللا مل يكن مغريا"  
  191  11  الرعد  ..."إن اهللا ال يغري ما بقوم"
  249  01  عبس   .."عبس وتوىل أن جاءه األعمى" 
  281  179  البقرة   " ...حياة ولكم يف القصاص"
  313  285  البقرة   .."آمن الرسول " 
  314  55  يوسف   "...قال اجعلين على خزائن األرض" 
  314  59  يوسف   .."يوسف فعرفهم  إخوةوجاء "
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 فهرس األعالم: ثانيا
 االسم رقم الصفحة الوارد ا

       ابن بطوطة                                                                                                        135
ابن حزم                                                                                                                  135

24 -31-33 -34-35-49-50-52-53-54 -57-59-61-62 -
69 -123-124-126-130-135 -138-139-151-154-

155-200-034 -245-288                                                            

ابن خلدون                       

ابراهيم                                                                                             312-313- 28-64- 27
ابن مسكوبة                                                                                                        135- 67
ابن عريب                                                                                                                  25
ابن سينا                                                                                                         192-  15

  أبولو                                                                                                    323 
أمحد أمني                                                                                                             288
أمحد خان                                                                                             123-127
  أخناتون                                                                                                322

آدم                                                                                                     46-64- 25-45- 22
آدم مسيث                                                                                                                  97

إديسون                                                                                                                    141
آدم فريجسون                          97

           أراتوستييتر                                                                                   318  
2-4-8 -12-14-18-19-34-42-54 -57-80-174-194-

196-200-208 -209-221-223-243 -273-289-317 -
343-344-345 -351                                                                   

أرسطو                          

آزر                                                                                                            27
  أستوارت                                                                                             394   
 إمساعيل                                                                                              312 
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  أسليخيوس                                                                                              240
4-34-54-80 -92-125-174 -196-232-274 -289-317-

371                              
أفالطون                          

 أفلوطني                                                                                                                 289-232
  إكسانوف                         303

    اإلسكندر املقدوين                                                 340-343- 163-175-205-232-271- 5-6-69-141
األمري عبد القادر                                                                                          125-126-334-335- 58

                   البابا أوربان                                                                                                         359
البالذري                                                                                                                                  24
                     البريوين                                              293- 288-289-290-291-292- 29-135-200- 24
اجلرجاين                                                                                                                                   15

احلسن الوزان                                                                                                         123
احلسني                                                                                                                               137
الدينوري                        24
30 -64-101-102 -107-108-135-182-213 -249-281-

282                            
الرسول                           

السلطان عبد احلميد                                                                                                                     127
السلطان عبد العزيز                                                                                                                    127
السلطان حممود                                                                                                                         127
الشوكاين                                                                                                                                 123
               الطريي                                                                                                                    24
الغزايل                                                                                                                           53- 25

307                                                                                                    
الفردوسي                       

اللورديبريون                                                                                                                           121
املسعودي                                                                              135-200-207-245- 67
22 -23-30 -45-46-47-48-63-92-95 -154 -233-236- املسيح                           



 409

239-240-353                
املقدسي                                                                                                                   200- 67

الورتالين                                                                                                                               135
إمادوين                                                                                                                               324

أمريكو فاسبوتشي                                                                                                                       8
أماسيس                                                                                                                            73- 72

إمام عبد الفتاح إمام                                                                                                           115-209
82 -83-85 -86-87-93-95-96-98-103-104-106-

109-110-113 -115-120-141-151 -157-158-167 -
196-207-210 -224-226-367-387 -388                         

إمانويل كانط                   

          أجنلز                                                                                              335-336-382-388- 33
أنكساغوراس                                                                                                                  143-199 

نقلتر                            أ                                                                                                         33
أنويس                                                                                                                           318-319
أوزاريش                                                                                                                             318
  أهرمان                                                                                                304
      أهورامزدا                                                                        306- 303-304-305
أوغست كونت                                                                                                        130- 34-54- 19
               أوغست موللرة                                                                                                          54
23 -34-35 -42-43-44-45-46-47-48 -49-63-72-

151-152-153 -156-159-189-237                                                                                          
 

أوغسطني                      

  إيري                                                                              389  
إيكسينوقون                                                                                                                                 6

إيشدروف                                                                                                                               104
 بابا الفاتيكان                                                                                         100
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 رمنيدس              با                                                                              221
 باستور                                                                                        141-147
 باكل                                                                                                         34
 بتهوفن                                                     121- 113-114-117-118-119- 99

 جبيتس                                                                                                109
 بسمارك                                                                                              366
 بطليموس                                                                                            289
 بالثيوس روبيوس                                                                                  353
 بليخانوف                                                                                             23

 بن مجني كونتان                                                                                    124
 بوخنر                                                                                                119
 بودلري                                                                                                 121
 بوذا                                                                                                   232
 بولس                                                                                                   47

 بيجو                                                                                                  125
 بريون                                                                                                104
 تارجو                                                                                                 79

             تريفو                                                                                     347
 تشي هوانج يت                                                                             259-267
 توماس هايد                                                                                        102

 تومييب أرلوند                                                                    50-233-346- 33
 تيمور النك                                                                                           69
       تيودورس                                                                                       72

 مثود                                                                                                  190
 ثوريو                                                                                               182
 جاستون باشالر                                                                                   246



 411

 جاك مارتان                                                                                       186
 جاك بوسويه                                              156- 64-65-72-151- 62-63- 35

 جالينوس                                                                                    125-289
 جلوك                                                                                        103-104
 جاليلي جاليلو                                                                                        81

 مجال الدين األفغاين                                                                       127-128
 جوبلو                                                                                              227
 جونتار                                                                                               93
 جون بودن                                                                                          35

 جورج سيل                                                                                       102
 جون لوك                                                                       78-148-157- 35
 جيبون ايدوارد                                                                               93- 24
 جيل دولوز                                                                                         17
 جيمس استيوارت                                                                                   97

 حافظ الشريازي                                                                                   108
 حام                                                                                                    60

 حسن حنفي                                                                                          241
محدان بن عثمان آل                                                                       124-125

 خوجة         
 خري الدين التونسي                                                                                126
 دفيد هيوم                                                                             100-148-157
 ديدرو                                                                                     74-100- 16

 دي ساسي                                                                                          108
 ديكارت                                                        55-56-59-81-367- 15-38- 13

 دي مال                                                                                             125
 قريطس             دمي                                                                              80
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 دمييستينوس                                                                                           5
 رابنهولد                                                                                             97
 رامبه                                                                                                 71

 رشيد رضا                                                                                         123
 روبسي                                                                                              106
 روبرت بزنر                                                                                       109
 روزنكرانتش                                                                                       114
 روزنطال                                                                                           135

 روسو جان جاك                           157-199-212- 77-78-92-101- 74-76- 19
 روسيين                                                                                    105-120
 ريتشاليو                                                                                              68

 ريالندو سيل ريالند                                                                               102
  زرادشت                                                                   307- 303-304-305

   
 سام         60

  سخاو                                                                                          288
  سغريد هونكة                                                                                    232
  سفني الثوري                                                                                 30

  سقراط                                             17-18-43-81-92-125-162-236-292 
 سوزانا                                                                                              119 

 سوفليكس                                                                                          91- 87
 سوكوريل                                                                                           270
 سيزار                                                                                               205

 شارملان                                                                               366- 64-114 
 شتراوس                                                                                          118
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 شكسبري                                                                                        112- 87
 شللي                                                                                         105-121
 شلنج                                            367- 118-120-149-210- 112-113-116
 شلسجل                                                            122-284- 99-112-118- 34

 شوبنهاور                                                                          392- 104-119-120
 شوكليغ                                                                                             263

 شولتر                        106-109-110-111 -105- 94-96-97-103- 91-93- 82
 ا          شرياز دوس                                                                                 5

 شيشرون                                                                                       42- 17
91 -93-94  -96 -97-103-105 -106-110-112-113 -

114-117                                                                          
   شيلر                

 شينقلز                                                                                                33
 صاعد األندلسي                                                                                   135
 صدام حسني                                                                                   166-396-397

  صامويل                                                                                          396
   طاليس                                                                                   230-232
 طه حسني                                                                                          293
 طوماس أورتيف                                                                                  356
 عاد                                                                                                190
 علي سعد اهللا                                                                               124-136
 علي بن أيب طالب                                                                                 136
 عمر فروخ                                                                                           54

 عمر بن اخلطاب                                                                                 285 
 عمرو بن العاص                                                                                 140
  غارودي                                                                                     132-237
 غاندي                                                        183-185-186- 180-181-182



 414

 غشتال                                                196-232-234-368- 118-119-121
 غوبرو                                                                                              35
 غوته                    108-109-114- 97-99-100-103-105-107- 94-96- 92

  فاجتر                                                                                                119
38 -82-95 -96-97-99-105 -106-109-110 -111-117-

118-210                                                                             
 فخته                  

 فرانسيس نيكون                                                                      81- 58-59- 19
 فرانز هايدن                                                                                          99
 فرايزر                                              116-118-119-120- 99-111-114- 98

 فردي                                                                                             119
  فرعون                                                                                      30-62- 21

 فريديريك األكرب                                                                                  104
 فريديريك شتيجر                                                                                   93
   ويليام                                                                                                 93

 فلهم                                                                                                   121
فوكوياما فرنسيس                                                                    372-373-395- 368-370-371
 فوس                                                                                                  103

33 -34-35 -38-68-69-70-71-72-73 -74-78-79-88 -
100-101-121 -141-151-158-159                                        

 فولتري                   

 فوجلائج فون                                                                                       121
 فوهي                                                                                                259

 فوير باخ                                                                                  386-387-388-389- 37-379-385- 33
 فيثاغورت                                                                                            13
 فيثاغورس                                                                                    268- 80

3-32-33-34 -35-54 -55-56-57-58-59-60-61-62-
72 -151-156-159                                                             

 فيكو جيوفاين          
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 فيليب املقدوين                                                                                         5
 قسطنطني                                                                                            64
 قوفل                                                                                                  93
 قيتارى                                                                                               17
 قيصر يوليوس                                  364-365- 134-135-141-163-175- 69

 كارل بوبر                                                                                  174-178
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York, 1976 
12- Karl Marx : Letter to Ludwig feedback, selected writings, edited by David 
Melellan 
13- Kant : Critique de la raison pratique in : œuvres philosophiques des 
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  :فهرس املواضيع
  

  الصفحة   العنوان 
  ز - أ  املقدمة

  01  التعريف مبصطلحات العنوان : الفصل األول
مفهوم  اآلخر نبذة تارخيية حول تطور: وال أ

  اآلخر 
  

  



 التاريخ الفلسفي التاريخ النظري التاريخ األصلي 

مثلما فعل قدماء 
اليونان هيرودوت 

 دزيتوكيد

في العصور الوسطى 
 مذكرات الرهبان

عند الرومان نجد شروح 
قيصر ومذكراته أثناء غزوه 

  Gaulلبالد الغال

جزئي التاريخ ال
تحدث عن جزء من 
 تاريخ اإلنسانية

 التاريخ النقدي

التاريخ العملي أو 
 البرجماتي

قريب من األصلي كثيرا ما 
يسقط الباحث مصطلحات 
 عصره على الماضي

الوعي الفكري أو الحرية وقد 
شهدها اليونان والرومان 
جزئيا وبلغت ذروتها عند 

 األمم الجرمانية

العقل يسيطر على العالم 
ليا مند تاريخ العالم مسارا عق

اليونان مرورا بالرومان 
 وصوال إلى الجرمان

نتقلت من الشرق من إالروح 
بالد فارس ومصر إلى اليونان 
والرومان ووصلت إلى حدودها 

 الجرمان القصوى عند

كتابة التاريخ في العصور 
الحديثة الكاردنال الفرنسي 

جون فرانسوا دي 
 J.F.De Rotzريتز
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