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ماذا فعل الرشق بهيغل؟!
�سيف الوهيبي
ظل هيغل مرتبعاً على عر�ش فال�سفة التاريخ وال زال ،وذلك من خالل �أفكاره الفل�سفية العميقة وعطائه الذي مل ين�ضب منذ بزوغ جنمه يف عام  .1770عا�صر هيغل �أحدا ًثا هائلة
كانت متر بها �أوروبا و�أمريكا ،فقد ت�أثر بالثورة الفرن�سية وكان من �أهم الداعمني لها ،كما ت�أثر بعلم الالهوت وتاريخ امل�سيحية ،وقد �ألف ما يربو على ع�شرين جملدا توزعت
جمملها بني فل�سفة التاريخ ،واملجتمع املدين ،وعلم اجلمال� .أما ما �سنتناوله اليوم من حتليالت طرحها هيغل حول ال�شرق يف مقال للأ�ستاذ ف�ؤاد الزريف مبجلة الت�سامح عنونه
َ
حتدث فيها يف جملده الثاين عن ال�شرق حيث
بــ(هيغل وال�شرق :نقد املنهج واللغة يف فل�سفة التاريخ)� ،سننطلق من خِ الله يف بع�ض حما�ضرات هيغل يف فل�سفة التاريخ والتي
كانت �أفكاره َم َثار اهتمام عديد من ال ُكتاب والنقاد حول العامل .وحقيقة الأمر �أ َّن هيغل �أبدى نظرة دونية حول ال�شرق ب�شكل عام ،فقد وجب علينا هنا مراجعة بع�ض الأفكار التي
طرحها ،نظراً ملا ميثله من مرجع مهم لدى مفكري الغرب يف فل�سفة التاريخ.
اع��ت��م��د هيغل ع��ل��ى ال����دوام تق�سيماً ت�����ص��اع��دي��اً ل��ل��ت��اري��خ اب��ت��د�أه
ب��ال��ط��ور الآ���س��ي��وي ،وه��و مو�ضوعنا يف ه��ذه امل��ق��ال��ة ،ث��م عقبها
ال��ط��ور ال��ي��ون��اين وال��روم��اين ،وبعدهما ال��ط��ور اجل��رم��اين� .أم��ا
الطور الأول فقد �أ�سماه هيغل (طفولة التاريخ) ،حيث احلرية
ح�سب ر�أيه تعمل على (تطوير نف�سها دون �أن ت�صل �إىل مرتبة
احلرية الذاتية) ،وميتد هذا الطور من �أق�صى ال�صني والهند
�إىل ح�ضارات الفراعنة والآ�شوريني والبابليني والفر�س .ومن
خالل هذا املقال �سنناق�ش �أفكار هيغل حول ال�شرق انطالقاً من
ال�صني ثم احل�ضارة الهندية� ،إىل الإ�سالم ،والعرب ،والفر�س.
هيغل واحل�ضارات ال�شرقية:
ال�صني
لطاملا اتفق معظم م�ؤرخي وفال�سفة التاريخ على �أن ال�شرق هو
مهد احل�ضارة الإن�سانية ومبتد�ؤها ،وه��و �أم��ر مل ينكره هيغل
ف��ي��ق��ول ع��ن��د �أول ك��ل��م��ات يكتبها ع��ن ال�����ش��رق يف ك��ت��اب��ه (ال��ع��امل
ال�شرقي)( :ينبغي �أن يبد�أ التاريخ ب�إمرباطورية ال�صني لأ ّنها
�أقدم ما ينبئنا به التاريخ ،ونحن نرى ال�صني منذ فجر التاريخ
على تلك احلال التي هي عليها يف يومنا الراهن) .لكن ما يجعلنا
ن�شكك يف م�صادر هيغل العلمية هو جتاهله حل�ضارات عريقة
وق��دمي��ة ق��دم ال��ت��اري��خ ال�صيني مثل ال�ساميني وال�سومريني،
وهو ما ي�ضع �أكرث من نقطة ا�ستفهام حول فل�سفة هيغل حول
ال�شرق.
�أما عن ال�صني ،فقد انتقد هيغل النظام البطرياركي الذي �أفرده
لل�صينيني وحدهم وهو خط�أ فادح جدًا لدى الفيل�سوف الأملاين؛
فما هو معلوم �أن كل احل�ضارات منها البابلية والفرعونية كانت
ذات �سلطات بطرياركية .كما ينتقد هيغل النظام الت�شريعي يف
ال�صني وا�ص ًفا �إياه بالنظام العادل ال�سالب للحرية الذاتية ،فهو
من جهة عادل وبه م�ساواة لكل الأفراد �إال �أ َّنه �سالب للإح�سا�س
احل��ر ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب�يره ،ف��ي��ق��ول( :ل��ك��ن ال�صينيون مل يعرفوا
ال��ك��رام��ة ،ف��ه��م رع��اي��ا يخ�ضعون ل��ل��ت���أدي��ب وال�ترب��ي��ة �أك�ث�ر من
خ�ضوعهم للعقوبة ،كما هي احل��ال بالن�سبة للأطفال عندنا)
وهذا النقد يبدو غاية يف التناق�ض لدى هيغل؛ فهو عندما �أراد
تقدمي احللول لنظام الت�شريع يف ال�صني ،انتقد تقنني العالقات
وا�صفاً �إياه ب�أنها قد طم�س الإح�سا�س احلر متاما ،ومن جانب
�آخ���ر ي���ؤي��د ال��ن��ظ��ام ال��دول��ت��اين ال���ذي تعتمده ال��دول��ة القومية
الربو�سية يف ذلك الوقت.

ك��م��ا و���ص��ف ه��ي��غ��ل �أخ��ل��اق ال�����ص��ي��ن��ي�ين ب���ع���ب���ارات ن��اب��ي��ة ب��ع��ي��دة
ع��ن الكرامة الإن�سانية ،فيقول( :وال يبدو لهم �أم���راً مزعجاً
�أن يبيعوا �أنف�سهم كعبيد و�أن ي���أك��ل��وا خبز ال��ع��ب��ودي��ة امل���ر� ،أم��ا
االنتحار ،كعملية انتقامية ،والتخلي عن الأط��ف��ال وتركهم يف
ال��ع��راء فهي ع���ادات م���أل��وف��ة و�أ���ش��ي��اء حت��دث ي��وم��ي��اً)� .إن اعتماد
ه��ي��غ��ل ع��ل��ى م�����ص��ادر امل��ب�����ش��ري��ن وال��رح��ال��ة وال�����ض��ب��اط وال��غ��زاة
(رجال اال�ستعمار) وحكاياتهم ،خلق هذه التو�صيفات املغلوطة
حول الإن�سان ال�صيني ال��ذي يت�سم بالكرامة رغم االختالفات
بني �أف��راده��ا ،فكان من الأج��در بهيغل �أن ي�أخذ ب��ر�أي �آخ��ر من
غري الأورب��ي�ين الذين كانوا يحملون �شيئاً من ال�ضغينة جتاه
ال�صينيني لكونهم كانوا مكروهني وهو ما اعرتف به هيغل يف
كتاباته.
احل�ضارة الهندية
را ع��ن ال�����ص�ين م��ن ناحية
ال تختلف احل�����ض��ارة ال��ه��ن��دي��ة ك��ث�ي ً
ا ُ
حلكم فهي على كل حال حتت وط�أة املبد�أ الأب��وي البطرياركي
على حد ق��ول هيغل ،لكنها مثالية اخليال وحت��ول كل �شي �إىل
خ��ي��ال حم�ض وه��ي م��ن طبيعة الإن�����س��ان ال��ه��ن��دي ،حيث ي�صف
هيغل ال���روح احل��امل��ة للطبيعة ال��ه��ن��دي��ة ب��ق��ول��ه�( :إن ال��ف��رد يف
حالة احللم يكف �أن يكون واعياً بحيث يقدر على التفرقة بني
ذاته وبني املوجودات)� ،أما عن الأخالق الهندية فقد كرر هيغل
اخلط�أ نف�سه مرة �أخرى؛ فكل ما اعتمده هو عبارة عن حكايات
ال�ضباط الإجنليز ،الذين و�صفوهم بالغ�ش واخل��داع ،وال�سلب
وغريها من الأو���ص��اف البذيئة؛ فيقول يف نهاية و�صفه لهم:
(ويتفق الإجنليز جميعاً على ذلك) ،وهي نتيجة نظام الطبقات
الهندي -يق�صد ال�صفات الهندية -على حد تعبريه ،ونتيجة
الأفكار الدينية للمجتمع الهندي.
وبرغم االعرتافات العديدة من قبل مفكري العامل وفال�سفته
ومن �ضمنهم مفكري و�أدب��اء �أورب��ا خا�صة ،على �أن ما حتقق يف
�أوروب��ا يف القرون الأخ�يرة ما هو �إال نتيجة الرتاكم احل�ضاري
ب�ين ال�شعوب املختلفة ،وم��ن �ضمنها ال�����ش��رق ال��ذي ك��ان زاخ��راً
ب��االك��ت�����ش��اف��ات وال��ك��ن��وز ال�����ض��خ��م��ة يف ال��ع��ل��وم والآداب وال��ف��ن،
�إال �أن هيغل ك��ان ي��ح��اول طم�س ح��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ ،وي���رى فيها
(احل�ضارات) جمرد فكرة ب�سيطة يف حمطات تاريخية مل تكتمل
�إال ب���أوروب��ا ومل تتطور �إال عن طريق اجلرمان ولن تنتقل �إىل
غريهم ،لأ ّنهم بر�أيه خط النهاية يف ال�سباق التاريخي ،ف�أوروبا

هي النهاية وهي فوق اجلميع.
الإ�سالم :العرب والفر�س
ع��ل��ى ق���در فل�سفة هيغلية وا���ض��ح��ة م��ن ن��زع��ة �أورب���ي���ة داع��م��ة
لل�سيطرة واال�ستعمار؛ ت���أت��ي نظرة هيغل ال��ذي �أب��دى جتاه ً
ال
وا�ضحاً و�صريحاً للح�ضارة الإ�سالمية التي امتدت لأك�ثر من
�ستة قرون ،فبالرغم من �أنه �أث َنى على الروح والأخ�لاق وقدرة
ال��ع��ق��ي��دة الإ���س�لام��ي��ة ع��ل��ى تطهري ال���روح ال��ب�����ش��ري��ة ،ويف دخ��ول
�شعوب �أفريقيا يف نطاق احل�ضارة �إال �أن��ه وق��ع يف نف�س اخلط�أ
الذي وقع فيه كثري من مفكري �أوروبا وع�صر التنوير حيث ر�أى
الإ�سالم الذي ع َّم و�شمل �أقطاب الأر�ض كافة من خالل املواجهة
امل�سلحة بني امل�سلمني العثمانيني و�أوروبا امل�سيحية فبنى �صورة
ت ُنم عن التخلف والرعب واالنحطاط حول الإ�سالم.
�أم��ا عن الفر�س فقد وق��ع هيغل يف خط�أ ج�سيم ال ن��دري �أك��ان
متعمدا �أم غ��اف�لا؛ فقد �أدرج احل�����ض��ارات البابلية والآ���ش��وري��ة
والفينيقية حتت م�سمى احل�ضارة الفار�سية ،لي�س هذا فح�سب
ب���ل ح��ت��ى احل�����ض��ارة ال��ف��رع��ون��ي��ة ان�����ض��م��ت �إىل ال��ف��ر���س �أي�����ض��ا،
وت��ع��ود ن��ظ��رة هيغل للفر�س �إىل ب��ع��د �سيا�سي ب��ح��ت ح��ي��ث ك��ان
الفر�س(الدولتان ال�صفوية والقاجارية) يعي�شون ب ُْحبوحة من
العالقات الوطيدة مع الأوربيني.
وال ميكننا �أن نلقي باللوم كله على كاهل هيغل وحده؛ فمعظم
مفكري �أوروبا امل�شهورين قد تورطوا يف فر�ضيات فل�سفية تدعو
لال�ستعالء والت�أله ،وهي ت�صورات بُنيت على نظريات تخت�ص
بالأعراق وكتابات الرحالة القدماء ،ولكن ما يثري الده�شة هو
اعتماد فيل�سوف له حيز �ضخم يف حميط الفل�سفة التاريخية
على م�صادر �أقل ما نقول عنها �أنها لي�ست مهنية ،فلي�س هنالك
�أي م�برر يدعو الحتالل �أرا���ض��ي الآخ��ري��ن بدعوى حتريرهم؛
فما ر�أي��ن��اه ه��و غ�ير ذل��ك ،ف��ب��د ًال م��ن ف��ك الأغ�ل�ال عنهم ُكبلوا
و ُنهبت ثرواتهم �أمام �أعينهم� .أما ما كان يرمي �إليه هيغل من
نظريات فل�سفية تاريخية ات�سمت بالعقالنية عن ال�شرق ،فل�سنا
موقنني منها ،وال ن��دري ما يف بطن قلبه حقاً .ولكن ما نحن
مت�أكدون منه �أ َّن كل كلمة كتبها هيغل عن ال�شرق حتولت �إىل
ق��وال��ب مدر�سية ث��م حت��ول��ت الح�� ًق��ا �إىل ح��ق��ول ب�شرية بدعوى
ا�ستعمارية مغلفة باحلرية ،ف�أوروبا لي�ست النهاية ولي�ست فوق
اجلميع.
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