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فل�سفة الروح واحل�ضارة عند هيغل :قراءة معا�صرة
مبارك احلمداين

يف مقالته املن�شورة حتت عنوان“ :العالقة بني الروح وفل�سفة احل�ضارة يف التاريخ العاملي عند هيغل “يذهب الباحث يو�سف
�سالمة �إىل تفكيك معطيات (املنطق اجلديل) عند هيجل يف معاجلة مو�ضوع العالقة الوثيقة بني الروح ،وفل�سفة التاريخ
واحل�ضارة بح�سب الت�صورات التي �صكّها هيغل على نطاقني مهمني من فل�سفته الأول يقوم على (فل�سفة التاريخ) .والآخر
على مو�ضوع (ظاهريات الروح).
ولعلني عند ه��ذه امل��ق��ال��ة �أت��ذك��ر م��ا كتبه زهري
قا�سيمي حول فل�سفة هيغل قائال“ :لو كان لنا �أن
نلخ�ص الفل�سفة الهيجيلية كلها يف ع��دة عبارات،
ل��ك��ان يف و�سعنا �أن ن��ق��ول �إن احلقيقة عند هيجل
هي الكل ،والفل�سفة يف ر�أيه ال �أن تتمثل على �شكل
ن�سق علمي ،واحلقيقة الكلية �أن الوجود الواقعي
“�صريورة” ،ولي�ست ال�صريورة هنا �سوى عملية
التناق�ض مع ما يقرتن بها من �سلب ،والروح نف�سها
“تاريخ” واملطلق “ذات” ال جمرد “مو�ضوع”...
�إ ّن مثل ه��ذا الطرح ال��ذي يقدمه �سالمة يفتح
درج���اً فل�سفياً ج��دل��ي��اً مهماً يتعاطى م��ع العالقة
القائمة بني مبحثني �أ�سا�سيني يف ت�شكيل الواقع
املعا�صر وهما مبحث فل�سفة التاريخ ومفهوم الروح
بكل تعقيداته اجلدلية والفل�سفية .ذلك �أننا �إذا ما
طرحنا الت�سا�ؤل ح��ول ماهية التاريخ يف اجلدلية
الهيجيلية ف�إ ّن التعريف ي�ستدعي بال�ضرورة العلم
ب��اجل��زئ��ي��ات اجل��زئ��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي ي��ب��ن��ى عليها
منطق فل�سفة هيغل وتدقيق مفاهيمه �إزاء ت�شكيل
احل�����ض��ارة وال��ن��ظ��ر يف طبيعة ق��وان��ي��ن��ه ،وم���ن ثمة
الوقوف على العوائق الأب�ستمولوجية التي تعرتي
تلك املفاهيم وف��ق النطاقات الأ�سا�سية التي بنى
عليها هيغل ظاهريات الروح حتديداً.
ونحن نعلم جلياً �أن تاريخ ال�شعوب واحل�ضارات
وال�����دول ق��د ���ص ّ��ك وف���ق ط��رائ��ق خم��ت��ل��ف��ة ،اختلط
ف��ي��ه��ا غ��ال��ب��ا ال��ع��ل��م ّ��ي مب���ا ق��ب��ل ال��ع��ل��م ّ��ي .ك��م��ا ك��ان
ل�ل�إي��دي��ول��وج��ي��ا دور ت��وج��ي��ه��ي رك��ائ��زي يف تكوينه
وت�سيريه� .إال �أ ّن ما يطرحه �سالمة هنا هو �إع��ادة
ق��راءة ه��ذا التاريخ العاملي ولكن بلغة هيغل التي
حاول ابتداعها وا�سقاطها عرب هذا التاريخ .ومن
ذل���ك ي��ر���ش��دن��ا ال��ق��ول ه��ن��ا �إىل �أن فل�سفة ال��ت��اري��خ
ع��ن��د ه��ي��غ��ل ب��اجل��ه��از امل��ن��ط��ق��ي واالب��ت�����س��م��ول��وج��ي
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات��ي ال�����ذي ���ص��ك��ه ل��ه��ا ع�ب�ر م���ؤل��ف��ات��ه
املختلفة تعترب �أك�ثر الفروع ث��راء معرفياً وفكرياً
يف فل�سفته .ذلك �أنه �أقام ن�صابها على عدة جوانب
فارقة يف ه��ذا احلقل املعريف ميكن �أن نلخ�صها يف
النقاط الآتية:
 رف�ض هيغل التعريف الكال�سيكي املحكوملفل�سفة التاريخ بو�صفها جمرد مدونات نظرية
توثيقية ي��ق��وم خ�لال��ه��ا امل�����ؤرخ ب�����س��رد الأح����داث
وال��وق��ائ��ع وتبويبها وت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��ق��ارئ ب�صورة
خ��ط�� ّي��ة م�����س��ت��ق��ي��م��ة ،ك��م��ا رف�����ض �أي�������ض���اً اخ��ت��زال
ال��ت��اري��خ وتقدميه يف ���ص��ورة و�صفية ث�� ّم االتكاء
ع��ل��ى حم����اوالت خ��ج��ول��ة ل��ق��راءة درو���س��ه وع�بره
و�إ�سقاطها على ال��واق��ع املعا�ش ،معترباً �أنّ هذه

امل���ح���اوالت ال ت�����ش��ك��ل يف فل�سفته فل�سفة ت��اري��خ
حقيقية.
 فل�سفة التاريخ عند هيغل بب�ساطة تقوم علىدرا���س��ة (ال����روح ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة) ل�ل��أح���داث التاريخية
عرب تف�صيل جزئياتها الب�سيطة ومقا�صد �أحداثها
اخلف ّية وربطها بجوهرها وجوهر ال�سياق التاريخي
ال���ذي وق��ع��ت ف��ي��ه .ق�صد تف�سري وق��ائ��ع��ه��ا والتنب�ؤ
مب�سارات �أحداثها .ومن هنا ف�إ ّن جوهر الك�شف عن
هذه الروح التفاعلية �إمنا هو كامن يف العقل الذي
هو بح�سب هيغل جوهر �أ�سا�سي للتاريخ.
 ومن هنا ف�إن فل�سفة التاريخ عند هيغل تنظر�إىل البعد الفل�سفي للتاريخ بو�صفه روحا تفاعلية
ذات م���راح���ل ت���ط���ور ومن�����و .ل��ك��ن ه����ذا ال��ت��ط��ور ال
ي�سري يف العبث و�إمن��ا حتكمه جملة من املحددات
الرئي�سية �أول��ه��ا وموجهها هو الفكر ال��ذي يعترب
املنطق الباطن الكامن يف ال�شخ�صيات التاريخية.
وال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ح�����س��ب ه��ي��غ��ل م���ا هي
�إال جم��رد �أدوات لتحقيق ه��ذه الفل�سفة الكامنة.
ذلك �أنه ينظر �إىل �شخ�صيات التاريخ ب�أ ّنها جمرد
فقاعات حتركها املنفعة �أو امل�صالح الذاتية والبنوية
و�إرادات الأه���واء الآنية والوقتية ب��دون وع��ي ذاتي
�أ ّنها م�شاركة يف حركة �صناعة التاريخ �أو منظومته،
حيث يقول �سالمة يف هذا ال�صدد ”:ال�صراع الذي
تخو�ضه الفكرة يف �سبيل حت�صيل ال��وع��ي الذاتي
للروح بذاته �صراع جدي عماده املخاطرة باحلياة
ذاتها .ولذا ف�إن الغلبة فيه تكتب دوم��اً ملن مي�ضي
يف ال�����ص��راع �إىل ن��ه��اي��ت��ه ،ل��ل��ط��رف ال���ذي ه��و �أع��ظ��م
ا���س��ت��ع��داداً لتقبل امل���وت ث��م��ن��اً ل��وع��ي ذات���ي م�ستقل
ي�ترج��م ع��ن نف�سه بحرية ل��ل��ذات ق��د ت��ك��ون تبعية
الآخ���ر .ول��رمب��ا ا�سرتقاقه �أح��ي��ان��اً ،ج��زء ال يتجز�أ
منها ،والفكرة ال تنك�ص �أبداً �أمام خطر املوت� ،إ ّنها
على ا�ستعداد دوم��اً للمخاطرة باحلياة ك��ي حتقق
�أعظم قدر من احلرية �أو من الوعي الذاتي بالذات
الذي ت�ست�شعر الروح من خالله اخلال�ص والر�ضا
واملتعة الأبديّة التي يح�صلها من �صريورته قادراً
على التع ّرف على ذات��ه يف �ضده �أو يف �آخريته على
وجه الإجمال ”...غري أ� ّن هذه الأهداف وامل�صالح
وال��غ��اي��ات الق�صرية والآن��ي��ة واجلزئية التي تدفع
ب��ه��ذه ال�شخ�صيات ل��ت��ك��ون جم��رد �أدوات تاريخية
ت�����ض��م يف ب��واط��ن��ه��ا ع��ل��ى ج���وه���ر ف��ل�����س��ف��ة ال��ت��اري��خ
الذي هو (�إرادة الروح الكلية �أوالعقل الكلي)� .إذن
ف�شخو�ص التاريخ بح�سب هيغل ال يتحقق يف ذاتها
ال��وع��ي ال��ت��اري��خ��ي .و�إمن���ا ت�ساهم يف �صنع التاريخ
عرب امل�شاركة يف �صريورته ال �أكرث ،وهو ما ي�سميه

هيجل (م��ك��ر �أو خبث العقل الكلي امل�سيطر على
التاريخ) حيث يتبدى خبث هذا العقل ب�أ ّنه ي�ستعني
بهذه ال�شخ�صيات التاريخية لتحقيق مقا�صده دون
�أن يكون لهم علم بها.
�إال �أ ّن ال�شخ�صيات التي حتقق (الوعي الذاتي)
ل��ل��روح ه��ي ال��ت��ي ت�ستطيع ك�����س��ر م��ع��ادل��ة ال��ت��اري��خ
الغام�ضة والتمكن م��ن القب�ض عليه و�صناعته.
ذل���ك �أ ّن ه���ذه ال�����ش��خ�����ص��ي��ات يف ����ص�ي�رورة حت��ري��ك
ال��ت��اري��خ ل��ه��ا لتحقيق م��ق��ا���ص��ده ت��ب��د�أ ب��وع��ي ذات��ه��ا
ال�����ذي ي�����س��ب��ب ج��م��ل��ة م���ن االه�����ت�����زازات وال������زالزل
ال��ف��ك��ري��ة وذل����ك م���ع (ال��ط��ب��ي��ع��ة) اخل���ارج���ة ال��ت��ي
ب���ال�������ض���رورة ي��ح��ك��م��ه��ا م��ن��ط��ق حم�����دد ،وث���اب���ت من
القوانني الفكرية .غري أ� ّن هذه االهتزازات بح�سب
جدلية هيغل ت�ساهم يف خلق (الأفكار املزيج) التي
حتدث التحوالت الناجحة يف الطبيعة اخلارج ّية.
وم��ن هنا جن��د �أ ّن هيغل يف عديد م�ؤلفاته ي�سمي
ال�شخ�صيات التاريخية التي يتحقق على �أيديها
ال���زل���زال ال��ت��غ��ي�يري (ع��ظ��م��اء ال��ت��اري��خ) .وع��ظ��م��اء
التاريخ هنا لو قمنا مبقاربة الفعل الفل�سفي الذي
يحققونه بح�سب حتقيق �سالمة يف مقالة ف�إننا
مي��ك��ن تعريفهم ب���أ ّن��ه��م �أول��ئ��ك ال���ذي ي�ستطيعون
حت��وي��ل ال��ف��ك��رة م��ن امل��ن��ط��ق �أو الأن��ط��ول��وج��ي��ا �إىل
ال��ط��ب��ي��ع��ة  -ح��ي��ث ت��ن��ج��ح ال��ف��ك��رة يف ال��ت��ع��ب�ير عن
نف�سها خ���ارج نف�سها؛ لأن��ه��ا ت��ت��خ��ارج �إذ تنت�شر يف
املكان  -وهو دليل بح�سب �سالمة على �أن الفكرة
قد م�ضت خطوة �إىل الأمام يف اكت�ساب قدرة �أعظم
و�أ�صدق يف التعبري عن الروح ،وهو يف اجلانب الآخر
حتقيق فاعل للوعي الذاتي بالذات .غري �أ ّن العائق
الرئي�س هنا يكمن يف الطبيعة ذاتها“ .فالطبيعة
 �أو فل�سفة الطبيعة  -لي�ست �إال جزءاً من حقيقةال��روح “�أما تطور ه��ذه احلقيقة ،في�ستكمل فقط
بفل�سفة ال���روح ب�أكملها” �إذ �أ ّن الفكرة يف فل�سفة
ال���روح ت�ستعيد هيمنتها على ذات��ه��ا لأن��ه��ا تق�ضي
على ما حلق بها من اغ�تراب نتيجة لتخارجها يف
الطبيعة؛ ف����إذا ك��ان��ت الطبيعة ه��ي ال�سلب الأول
ل��ل��ف��ك��رة وغ��رب��ة ال��ف��ك��رة ع��ن ذات���ه���ا؛ ف�����إن ال��ت��ح��ول
م��ن الطبيعة �إىل ال���روح ،وال���ذي تنجح ال��ف��ك��رة يف
حتقيقه ،ه��و ال�سلب ال��ث��اين �أو �سلب ال�سلب ال��ذي
ت�����س��ت��دم��ج ال��ف��ك��رة ب��ف�����ض��ل��ه��ا لآخ���ري���ة �أو الطبيعة
وحتولها �إىل جزء ال يتجز�أ من الذات نف�سها”.
ما يعنينا يف ه��ذه ال��ق��راءة النقدية للمقالة هو
الإ�سقاطات التطبيقية التي نقر�أها من خالل تلك
التجريدات الفل�سفية التي �صكت على ق��در كبري
من التعقيد اجلديل .ففي �سياق التاريخ الأوروبي

كمقاربة ماثلة �أوىل جن��د �أ ّن من��وذج التنوير بكل
ما �أفرزه من معطيات ومنتجات فكرية وح�ضارية
منوذجا تطبيقياً فاع ً
ال
�أ�س�س لها فال�سفته ،يعترب
ً
على هذه الفل�سفة التي �ص ّكها هيغل .حيث جند �أ ّن
العقل الكلي (الطبيعي) يف �أوروبا وقتها كان �سائراً
نحو التحرر الكامل والتقدم يف اجت��اه حتقيق ما
ي�سميه �أركون “الأن�سنة ال�شاملة” التي تطبع كافة
مناحي احلياة .لكن قوانني التاريخ لو �أ�سقطناها
ب��ح�����س��ب ق�����راءة ه��ي��غ��ل ه��ن��ا جن���د ج��ل��ي��اً �أ ّن امل��ن��ط��ق
الهيجلي ���ص��ائ��ب �إىل ح��د بعيد (ف��ال��وع��ي ال��ذات��ي
للروح) كان ي�ستدعي �أو ًال ا�صطدام ال��روح بالروح
اخلارجي (الطبيعة) حيث �صراع الكهنوت الكن�سي
ال��ذي يحكم الو�ضع العام ال�سائد مع تيار الأن��وار
بتوهج فال�سفته وب���إرادة املجتمع التي كانت حتتاج
�إىل من ي�شعلها �أو يحركها .ورغم �أ ّن هذا التحول
م��ن ال���روح ال��داخ��ل��ي (ال��ف��ك��رة) �إىل الطبيعة �أل��زم
دف��ع العديد من �ضرائب الأث��م��ان واال�ضطهادات،
�إال �أن العقل الكلي اجل��دي��د �أجه�ض العقل الكلي
امل�سيطر؛ مما �أدى النتهاء دور الكني�سة الأوروبية
فيما يخ�ص هيمنتها على الأف��راد واحلياة وحترر
العقل الأوروب��ي نهائياً من قب�ضتها ،وحتوّلت �إىل
م�ؤ�س�سة دينية حتكمها ل��وائ��ح و�أن��ظ��م��ة امل�ؤ�س�سات
الأخرى يف املجتمع.
وعلى �ضوء ما �سبق ف�إ ّن الت�سا�ؤالت املهمة التي
يعنينا طرحها ا�ستلهاماً م��ن ه��ذه امل��ق��ال بالقول
ك��ي��ف ل��ن��ا �أن ن��ع��ي ف��ل�����س��ف��ة ال��ت��اري��خ وع��ي��اً حقيقياً
ي�ؤهلنا لتجاوز �أزماتنا الراهنة يف عاملنا العربي.
يف تقديري هنا �أتفق متاماً مع ما ذهب �إليه ها�شم
�صالح يف كتابه “االن�سداد التاريخي” بالقول “�إ ّن
جت��رب��ة ال��ت��ن��وي��ر ه��ي �أه���م جت��رب��ة ف��ك��ري��ة مي��ك��ن �أن
تعيننا يف حل �إ�شكاالتنا املعا�صرة اليوم .اليعني هذا
�أن نعود مئتي �سنة فهذا م�ستحيل ولكن هذا يعني
�أن �إ�شكالياتنا اليوم يف العامل الإ�سالمي مع التخلف
والأ����ص���ول���ي���ات وف��ك��ر ال���ق���رون ال��و���س��ط��ى وال��ت�راث
ه��ي الإ���ش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا ف�لا���س��ف��ة التنوير
وا�ستطاعوا مواجهتها واخلروج ب�أوروبا منها .ولذا
ف�إن قراءة ديكارت و�سبينوزا وكنط وفولتري ورو�سو
ودي���درو وغ�يره��م م��ن فال�سفة النه�ضة والتنوير
�أق����رب ل��واق��ع ال��ع��امل الإ���س�لام��ي �أك�ث�ر م��ن ق���راءة
فال�سفة ما بعد احلداثة ،الذين يناق�شون ق�ضايا
مل ن�صل لها بعد؛ فهم مثال ينتقدون العقل بعد �أن
فر�ض �سيطرته ،وحتكم باحلياة العامة بينما نحن
مل ن�ؤ�س�س لهذا العقل بعد.“ ..
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