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بؤس الحشية 

قشاءة في كيىوهة العبذ عىذ هيجل 

 

 موهيض بخضشة. د

 

اث اإلاّشفت بدباًً مجاالتها،   ًخفم الباخثىن في ؼؤون هٍٍش

ت وإؼيالُاجه الّمُلت، هى ؤخذ ؤبشص اإلاىالُْ،  ؤن مىلُى الحٍش

خ الفىش البؽشي  الزي ؤخز خحزا واظّا مً البدث والخإمل في جاٍس

ل الحماساث 
ّ
مىز ِهىد لاسبت في اللذم، وبالخدذًذ مْ حؽي

 Les civilisationsؤلاوعاهُت ألاولى، خاـت منها الحماساث  الّخُلت 

anciennes ًت ؤبّادا حذًذة ِبر الف  التي هّشظذ إلافهىم الحٍش

والخّلُم والىٍام، بهذف بىاء مجخمْ ًخىافم مْ كُم الّذالت 

. ؤلاوعاهُت

ولىً مْ ٌهىس البدث اإلاىٍم واإلامىهج في اإلاشخلت الُىهاهُت، 

ت والخدشس   هاحغ الفالظفت وألادباء libérationـاسث إؼيالُت الحٍش

 Aristote وؤسظىىPlaton وؤفالوىن Socrateمْ ظلشاه 

 وغحرهم، الزًً سفّىها إلى معخىي الخىٍحر Sophocleوظىفىولِغ 

ت ؤن جيىن ممىىت : جدذ إؼيالُت ِامت وهي هُف ًمىً للحٍش

سغم ؤنهم واهىا ًذسوىن حُذا مذي ـّىبت خلحلتها . ومخاخت للجمُْ؟

شاف الاحخماُِت  في ٌل وحىد اإلاؤظعاث وألاهىاء الذاخلُت وألِا

والّىابم الىبُُّت، وبالخالي اخخلفذ جىٍحراتهم باخخالف مشحُّاتهم 

ت . الثلافُت والفىٍش

ت في الترار الغشبي إلى غاًت  اظخمش البدث في مىلُى الحٍش

ت في بىاء وعله Hegelمجيء هُجل  ف مفهىم الحٍش
ّ
، الزي ٌو

الفلعفي بفىسة مغاًشة جماما ًِ مثُالتها في اإلااض ي، وهزا ِىذما 

ت  خ leprincipe de la libertéاِخبر مبذؤ الحٍش  ؤخذ مبادا جلذم الخاٍس
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لُه . بما ؤهه مىلب خماسي لشوسي، وهداحت إوعاهُت بالفىشة ِو

ت مباخث هثحرة في هفىـه  هجذه كذ خّفق إلاىلُى الحٍش

فُىىمُىىلىحُا " اإلاخّذدة، وهخق بالزهش منها ما جىاوله في هفه

 Dialectique du maîtreet deفي كعم حذلُت الّبذ والعُذ " الشوح

l'esclave وفي فلعفت الحم philosophie du droit ِىذما حّل ، 

ت ِلى غشاس ما travaillerمً الّمل   اللىة الباوىُت لخدلُم الحٍش

خه بّمله اإلاعخمش، في ملابل العُذ  فّله الّبذ ِىذما خلم خٍش

خه بابخّاده ًِ الّمل . الزي فلذ خٍش

، ومعؤولُت ظبر ؤغىاسه،  جدذ لغي ؤهمُت هزا اإلاىلُى

ت داخل الىق  ظىإخز ِلى ِاجلىا في فُه، البدث ًِ وبُّت الحٍش

الهُجلي، مدعابلحن ًِ اللذسة التي حمْ بها بحن الّمل و مىلب 

ت مدفىفت بالذماء  م الحٍش ت و ؼلاء جدللها و هما ًلاٌ وٍش الحٍش

Utiliserla libertése heurte àsang لى ؤن ًيىن لمً ؼشوُت ، ِو

ت  الصمت بُنهما لخدللهما بالفّل، ألامش الزي حّل مً مفهىم الحٍش

مً اإلافاهُم ؤلاحشابُت والّملُت، ِىذما صّج به في الحشان الاحخماعي 

مّخمذًً  في رلً ِلى اإلاىهج الجذلي في بىاء هق هزا . الُىمي

لى اإلاىهج الخدلُلي الترهُبي  البدث، بما ؤهه مىهج هُجلي ـشف، ِو

. الزي ًىاظب مثل هىزا دساظاث

ت   question de la libertéًخدذر هُجل ًِ معإلت الحٍش

الكتها بالّمل هفّل في مجاالث هثحرة لمً وعله الفلعفي  ِو

لم اإلاىىم  خ ِو الؽامل، بما فيها فلعفت الشوح و في فلعفت الخاٍس

. وفلعفت الحم في ِذة مىالب

 libertéet d'Histoireالحشية والحاسيخ 

ً ماهُت الّلل فحري ؤن . للذ حعاءٌ هُجل ًِ وبُّت الشوح ِو

فئرا واهذ ماهُت اإلاادة . وبُّت الشوح هي ِىغ وبُّت اإلاادة جماما

ت وبما ؤن  اإلاادة جمُل إلى اإلاشهض . الثلل، فئن ماهُت الّلل هي الحٍش



139 
 

فخاـُتها ألاظاظُت الثلل ؤو الجاربُت بما ؤنها مؤلفت مً رساث 

ؤما الشوح فيل ـفاتها ال جىحذ . مىففلت، وبالخالي وخذتها خاسحُت

ت، ولِغ لذيها وخذة خاسج راتها، وإهما وخذتها  إال بىاظىت الحٍش

ت هىا، الخّحن الزاحي . جىحذ بذاخلها والىاكْ ؤن هُجل ًلفذ بالحٍش

فإهذ خش بملذاس ما جيىن معخلال . ؤو الخدذًذ الزاحي والاظخلالٌ

وفاِال، ال حّخمذ في وحىدن ِلى ش يء خاسج راجً ِلى غشاس ما ًؤمً 

 ، وهزا ٌّني ؤن العُذ chosesبه العُذ اججاه الّبذ وباقي ألاؼُاء 

.  ًجّل مً هثرة ألاؼُاء الخاسحُت وظُىا لىمى الزاث وجىىسها

ت ؤـُلت ِليها ؤن حّخمذ ِلى هفعها  الشوح وليي جيىن خشة خٍش

 Sujet etفلي، ؤي ؤنها ال بذ ؤن جيىن هي الزاث واإلاىلُى في آن مّا

l'objet, en même temps وؤن جيىن الّاسف واإلاّشوف في وكذ ، 

واخذ، وهى ما ٌعمُه هُجل بالىعي الزاحي، ؤو الىعي الزي ٌعي 

 ، خحن ًفبذ le monde extérieurهفعه خحن ًذسن الّالم الخاسجي

ُت لت مىلِى ولِغ . ؤلاوعان مّلىال فُخدلم الّلل في الخاسج بىٍش

خ الّالم   مً conflit في هٍشه ظىي ـشاُ histoire du mondeجاٍس

حاهب الشوح ليي جفل إلى هزه اإلاشخلت، مشخلت الىعي الزاحي، وهي 

اإلاشخلت التي جيىن فيها خشا ِىذما حعخدىر ِلى الّالم وجخّشف ِلُه 

(. **)ِلى ؤهه ملً لً

خ الّالم، إرن هى معاس جيافذ فُه الشوح ليي جفل إلى  جاٍس

خ لِغ هى إال جلذم  وعي بزاتها وليي جيىن خشة، ومً هىا فئن الخاٍس

ت  ، وول مشخلت مً مشاخل conscience de la libertéالىعي بالحٍش

ت اث الحٍش وؤٌو مشخلت ًبذؤ منها . خشهخه جمثل معخىي مً معخٍى

خ هي الحماساث الؽشكُت اللذًمت الهىذًت والفاسظُت  )الخاٍس

ىهُت ، وهزه الحماساث ولها جخمحز بخاـُت (والفِىُت والفِش

فجمُْ . servageؤظاظُت، وهي ؤنها حؽيلذ وفم هٍام الّبىدًت 

ؤفشادها واهىا ِبُذا للحاهم، وهم حمُّهم ٌّخمذون ِلى ؤلامبراوىس، 
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ىفزون مؽُئخه، مما حّل مىه اليابً الىخُذ الزي ًخمخْ  ٍو

ت ظلبُت جلىم ِلى ألاهىاء والغشابض  خه خٍش ت، سغم ؤن خٍش بالحٍش

ت مً ؤحل بىاء الزاث، ومً  والاهفّاالث الصخفُت، وبالخالي هي خٍش

.  (1)زم وان هزا الحاهم ِبذا لىغُاهِخه ولِغ بيابً خش

ت كذ  ؤما في الحماسة الُىهاهُت والشوماهُت، خُث هجذ ؤن هىاق الحٍش

فالُىهاهُىن كذ ِشف . احعْ ِما وان ِلُه ِىذ ألامم الؽشكُت

ت، وهزا البّن هى اإلاىاوً الُىهاوي  البّن منهم الحٍش

. Citoyen grecet romainوالشوماوي

 ؤما باقي الؽّىب ألاخشي فلذ واهىا ٌّخبرونهم بشابشة همج، 

وهزا ما ؤكشه هباس الفىش . ولهزا اجخزوا مً ؤظشي الحشوب ِبُذا لهم

الفلعفي الُىهاوي ِلى غشاس ؤفالوىن وؤسظىى ِلى وحىد هٍام 

. الّبُذ، ألنهم لم ٌّشفىا ؤن ؤلاوعان بما هى إوعان وابً خش

، فلذ واهذ ؤولى ألامم في Nationsgermaniquesؤما ألامم الجشماهُت 

لذ إلى الىعي بإن ؤلاوعان هئوعان خش، وؤن  هٍش هُجل التي ـو

ت جؤلف ماهُت ؤلاوعان، مما حّلهم ٌّخمذون ِلى مبذؤ " الحٍش

ت ؤلاوعاهُت فىهه في بىاء مخخلف  " La liberté humaineالحٍش ٌى ٍو

ت هبحرة . (2)الّالكاث الاحخماُِت وإلى ِملُت زلافُت وجشبٍى

في فلعفت الحم ًدىاٌو هُجل مىالُْ احخماُِت حذ هامت، 

فّالم الحم هى ِالم . ؤهمها ألاظشة واإلاجخمْ اإلاذوي وألاظشة والذولت

ت ت هىا هي .  ، ألن الزاث اإلافىشة هي اإلاىحىد الحش(3)الحٍش فالحٍش

ت volontéـفت إلسادتها، وؤلاسادة  هي التي جيىن خشة، بدُث ؤن الحٍش

وكذ ظبم لهُجل في ِلم اإلاىىم وؤن اِخبر ؤن . هي حىهشها وماهُتها

ت لت خاـت . الفىش هى اإلاجاٌ الىخُذ للحٍش ورلً ألن ؤلاسادة هي وٍش

في الخفىحر الحش، وبلغت هشبشث ماسهُىص، هي الخفىحر وكذ جشحم إلى 

م ؤلاسادة ٌعخىُْ الفشد ؤن ًخدىم . لغت الىاكْ وؤـبذ ِمال ً وٍش ِو
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فمجاٌ الحم بإهمله ٌعخمذ مً ؤلاسادة . في ؤفّاله وفلا لّلله الحش

. الحشة للفشد الزي ًيبغي ؤن ًيىن مىابلا لها

إن إسادة الفشد ججمْ بحن لحٍخحن مخخلفخحن، ألاولى هي كذسة 

الفشد ِلى الخجشد مً ؤي ؼشه ؤو ولْ مدذد، إلى الخدشس ألاها 

ت ؼشوا ؤو . الخالق والثاهُت هي الفّل الزي ًخخاس فُه الفشد بدٍش

ىلم هُجل ِلى اللحٍت ألاولى اظم الىحه الىلي . (4)ولّا ُِيُا ٍو

لئلسادة، ألن ألاها فيها بخجشده الذابم مً ول ولْ مخّحن وظلبه 

خه في ملابل جىُى خاالجه الجضبُت ؤي ؤن . الذابم له، ًؤهذ فيها هٍى

ألاها الفشدي هى هلي خلُلي، بمّنى ؤهه ٌعخىُْ ؤن ًخجشد مً ول 

. ولْ حضةي

إن ـاخب ؤلاسادة الحشة في هٍش هُجل، هى مً ًؤهذ بها 

مفلحخه الخاـت، ومً زم فهى ال ٌعخىُْ ؤبذا بزاتها، ؤن ًشغب في 

فهُجل ًىضح مثال ؤن الصخق الحش . الفالح الّام ؤو اإلاؽترن

ً فئسادجه بىبُّتها . ًفبذ ماليا ًلف بهزا الىـف لذ اإلاالن آلاخٍش

مخُّىت بذوافّه وسغباجه ومُىله اإلاباؼشة وهي مىحهت إلى إؼباِها 

إرا ؤلاسادة الحشة في بّذها الىبُعي هي الاهىالق الزي . فدعب

ٌعخبُذ ول ش يء، والزي ًٍل مشجبىا ِلى الذوام بّملُاث 

 .(5)الاظخدىار الخّعفُت

وإرا وان الىلْ ِلى هزا الىدى، فئن اإلاعاواة اإلاجشدة لؤلها 

ت التي ًشغب فيها هزا  ت، والحٍش الفشدي جفبذ هي اإلاالر الىخُذ للحٍش

ت ظلبُت ؤما . ، ؤي هي ظلب لليلliberté négativeألاها هي خٍش

ت إًجابُت  ، فُلخض ي ألامش ؤن ًخشج liberté positiveالىـىٌ إلى خٍش

الفشد ًِ مجاٌ مفلحخه الصخفُت، الزي هى ؤؼبه بمجاٌ الزسة 

عخلش Marquezالشوخُت اإلالفلت ِلى راتها ِلى خذ حّبحر ماسهحز  ، َو

في مجاٌ ماهُت ؤلاسادة، التي ال تهذف إلى غاًت خاـت مُّىت، بل 

ت بما هي هزلً فال بذ ؤن جفبذ إسادة الفشد إسادة . حعتهذف الحٍش
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ت الّامت، غحر ؤنها ال حعخىُْ ؤن جيىن هزلً إال إرا وان كذ  للحٍش

فئسادة ؤلاوعان الزي هى . ؤـبذ خشا بالفّل الزي ال ًيىن إال بالّمل

مْ هُجل هزه  ت ؤلاًجابُت، ٍو خش، هي وخذها التي حعتهذف الحٍش

ت " الفىشة في الفُغت الخالُت ذ الحٍش ت جٍش  Libertévoulons laالحٍش

liberté"(6) .وهزه الفُغت حّىغ ؤلاواس الفلعفي اإلاجشد الخاؿ به .

ذ لها، واإلاشء ال  ت لِعذ ألي وان، بل للفشد الّامل واإلاٍش فالحٍش

ت إال بّذ امخالهها فال بذ ؤن ٌّمل ليي ًيىن . ٌعخىُْ مّشفت الحٍش

ت مجشد مشهض ًخمخْ به، بل هي ظلىن ًلىم به  خشا، ولِعذ الحٍش

ت، كذ ًفل إلى  بىـفه راجا واُِت بزاتها، وواإلاا لم ًىً ٌّشف الحٍش

ا شض ى بها وِى وفي هزه الحالت ال ًيىن . خذ ؤهه ًخخاس ِبىدًخه ٍو

يبغي ؤن ًٍهش جدشسه لذ إسادجه، وبّباسة  ت، ٍو لذًه اهخمام بالحٍش

ؤخشي، فئن فّل الخدشس ًؤخز مً ؤًذي ألافشاد الزًً ال ٌعخىُّىن 

ؤن ًدللىه بعبب ألاغالٌ التي جلُذهم، ؤن ًخخاسوه بىـفه 

لهم الخاؿ . وٍش

ت في فلعفت الحم، الزي ٌّالج فُه هُجل  إن مفهىم الحٍش

ت   Relation dialectiqueentre laالّالكت الجذلُت بحن الفىش والحٍش

penséeet la liberté ؤسحّه في هفه هزا إلى وبُّت البىاء ، 

خي . الاحخماعي الخاٍس

ت التي جخم باإلسادة، هي ِملُت  إن ِملُت بىاء الزاث للحٍش

ـّبت و ؼاكت مدمىلت بلحٍاث باةعت في هٍش هُجل، بما ؤنها 

ً هي ألاخشي جيؽإ مً  ملُت الخيٍى خ، ِو ً جخم في الخاٍس ِملُت جيٍى

ت الفىش والععي إلى مّشفت الحلُلت، والفشد ال ًمىىه ؤن ًيىن  خٍش

فالّبذ مثال لِغ خشا . خشا إال ِىذما ٌّشف إمياهُاجه الخاـت

ؤولهما ألهه في خالت ِبىدًت فّلُت، وزاهيهما ؤهه لم ًجشب : لعببحن

ت ولم  ٌعبم له وؤن ِشفها .  الحٍش
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ت  في خىاب هُجل، هي مبذؤ الحم  إن اإلاّشفت ؤو الىعي الزاحي بالحٍش

فاإلسادة وليي جيىن . والّىفش ألاخالقي وول ـىس ألاخالق الاحخماُِت

خشة ًجب ؤن حّخمذ ِلى راتها ال ِلى ش يء خاسحها، خُث ًيخهي 

تراف باألؼُاء ِلى  هُجل هىا إلى ؤن ؤلاسادة الحشة هي التي جشفن الِا

وهىا ًمىً ؤن هفعش . هدى ما هي ِلُه، وؤن جيىن مىخملت بزاتها

الىابْ اإلاثالي لهزه اإلاىاكف، الزي ٌّخبر ؤن الىحىد اإلاىلىعي 

ًخىكف ِلى الفىش، ِلى ؤهه ؤظاط وابْ الخملً الزي جدعم به 

ألاؼُاء باللىة، وفي الىكذ راجه، فئن ؤهثر ؤؼياٌ الىحىد خلُلت هى 

 .الزهً، الزي ًدلم فىشة الخملً في بّذها اإلاثالي

في البذاًت جيىن ؤلاسادة الحشة هي ؤلاسادة اإلاىفشدة للزاث، 

اث ِالم  وجيىن خافلت باألهذاف اإلاىحهت هدى ِذًذ مً مىلِى

فبذ الفشد خشا  جشجبي به الزاث بىـفها فشدا معخدىرا ومخفشدا، ٍو

ً مً  م اظدبّاد آلاخٍش بالفّل في ِملُت اخخُاس إلسادجه ًِ وٍش

اث خاـت به وخذه دون  اث إسادجه، وحّل هزه اإلاىلِى مىلِى

 )وبفمل ؤلاسادة اإلاخفشدة اإلاعخدىرة للزاث، جفبذ هزه الزاث. غحره

ؤي ؤن الصخفُت جبذؤ خحن جيىن للمشء كذسة بزاتها ِلى ؤن  (شخفا

اث ًملىها اث إسادجه مىلِى . (7)ًجّل مً مىلِى

للذ ؤهذ هُجل مشاسا، ؤن الفشد ال ًيىن خشا إال ِىذما 

تراف ال ًمىذ له إال ِىذما ًيىن كذ  ٌّترف به خشا، وؤن هزا الِا

خه، وفي وظْ الفشد ؤن ًلذم هزا البرهان بإن ًىضح  بشهً ِلى خٍش

ىخمل  اث إسادجه، ورلً بإن ًخملىها، ٍو ما لذًه مً كذسة ِلى مىلِى

. <فّل الخملً ِىذما ًلشه ألافشاد آلاخشون ؤو ٌّترفىن به 

ت الزي وان مً مفشوك ؤهه دلُل العُادة  وهىزا فئن مبذؤ الحٍش

ل هزا  اإلاىللت للصخق ِلى ألاؼُاء حمُّا، لم ًؤد فلي إلى جدٍى

الصخق إلى ش يء، بل إهه ؤًما كذ حّل مىه ؼِئا مخىكفا ِلى 

ل هُجل إلى هفغ الحلُلت التي دفّذ ماسهغ . الضمان ـّ وبزلً جى
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Marx فُما بّذ إلى اإلاىالبت بخلفحر ًىم الّمل، بىـفه ؼشوا 

ت هزلً فئن ؤفياس هُجل في هزا الفذد جمخذ . الهخلاٌ إلى ِالم الحٍش

إلى خذ الخىـل إلى اللىة الخفُت لىكذ الّمل، واهدؽاف ؤن الفاسق 

بحن الّبُذ في الّفىس اللذًمت وبحن الّامل الحش، ًمىً الخّبحر ِىه 

 التي ًىدعبها مىه la quantité de travailمً خالٌ همُت الّمل 

. العُذ

ت الباوىُت لِعذ إال مشخلت اهخلالُت في  ًشي هُجل ؤن الحٍش

مىً اللىٌ ؤن الاججاه إلى إلغاء  ت الخاسحُت، ٍو ِملُت جدلُم الحٍش

ت الباوً هى اظدباق لخلً اإلاشخلت في جىىس اإلاجخمْ، التي  ِالم الحٍش

ل اللُم إلى الّالم الباوً وافُت بىـفها  ال حّىد فيها ِملُت جدٍى

ت الباوىُت جدافَ للفشد . وظُلت للحذ مً مىالب ألافشاد إن الحٍش

ِلى ألاكل بمجاٌ مً الخفىـُت غحر اإلاؽشووت ال حعخىُْ ؤًت 

. ظلىت ؤن جخذخل فُه

 Systèmea besoin de travailهظام الحاجات والعمل 

جدعم الجضبُت في اإلالام ألاٌو بمّاسلتها <: في هزا الؽإن ًلىٌ هُجل

بففت ِامت للمبذؤ الىلي لئلسادة، وهي بزلً حّبر ًِ خاحت راجُت 

ُتها، ؤِني إؼباِها بىاظىت : وهي جبلغ مىلِى

ألاؼُاء الخاسحُت التي هي ختى هزه اإلاشخلت، اإلالىُت وإهخاج  - ؤ

ً ِلى خذ ظىاء . الحاحاث، ؤو إساداث آلاخٍش

الّمل ؤو الجهذ الزي هى الحذ ألاوظي بحن الزاحي واإلاىلىعي،  - ب

لىً الىلي هىا ًؤهذ . فغاًت الحاحت هىا هي إؼباُ الجضبُت الزاجُت

 ً خثبذ بما ًدمله هزا ؤلاؼباُ مً ِالكت بداحاث آلاخٍش هفعه، ٍو

وإساداتهم الحشة، ومٍهش اإلاّلىلُت في هزه الذوابش اإلاخىاهُت هى 

وهزا هى الجاهب الزي له ؤهمُت بالغت في . compréhensionالفهم

دساظدىا لهزه الذوابش، والزي ٌؽيل هى هفعه ِىفش الخىفُم 

. (8)واإلافالحت بذاخلها
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ت إلى  الاكخفاد العُاس ي هى الّلم الزي ًبذؤ مً هزه الىٍٍش

الحاحاث وإلى الّمل، زم ِلُه بّذ رلً مهمت جفعحر خشهت 

الكاتها في حّلذها وحؽابىها وما لها مً وابْ  الجماهحر، وظلىهها، ِو

وهزا الّلم هى ؤخذ الّلىم التي ٌهشث مً الٍشوف التي . همي وهُفي

لذم لىا جىىسه مؽهذا مثحرا هما هى )اهخىفذ الّلم الحذًث، ٍو

. (9)(....الحاٌ ِىذ ظمُث وظاي وسٍياسدو

الفىش ٌّمل في ِذد ال نهاًت له مً الخفاـُل التي جىاحهه 

ىفش  في البذاًت، زم  ٌعخخلق منها اإلابادا البعُىت إلاادة الّلم، ِو

لُىا ؤن هجذ اإلافالحت  الفهم الزي ًؤزش في اإلابادا، ِو

réconciliation ًهىا، وؤن هىدؽف في دابشة الحاحاث هزا اإلاٍهش م 

ولىً إرا ما هٍشها إليها مً . اإلاّلىلُت اليامً في اإلاادة واإلاؤزش فيها

وحهت الىٍش اإلامادة، لىحذها ؤن هزا اإلاُذان هى اإلاُذان الزي ٌّبر 

بما له مً ؤهذاف راجُت وآساء ؤخالكُت ًِ سخىه و - فُه الفهم

. إخباوه ألاخالقي

 Type"الصوس الىمطية للمجحمع املذوي"هوع الحاجات 

debesoin"stéréotypes de la société civile" 

هي مخّذدة، خاحاث الحُىان وألاؼُاء، ووشق إؼباِها ووظابلها، 

لى الشغم مً ؤن ؤلاوعان ًخمْ  هي ولها راث مجاٌ مدذود، ِو

هزلً لهزا الخدذًذ، فئهه ًثبذ في الىكذ راجه، مْ رلً ججاوصه 

برهً ِلى ولُخه الزي ًخم : لهزا الىىاق اإلادذود ٍو

م مماِفت الحاحاث ووظابل إؼباِها: ؤوال . ًِ وٍش

ْ الحاحت الُّيُت وجلعُمها إلى ؤحضاء وحىاهب : زاهُا م جىَى ًِ وٍش

مىفشدة جخدىٌ بذوسها إلى خاحاث مخخلفت جخجضؤ وجفبذ ؤهثر 

ذا . (10)ججٍش

الحاحاث والىظابل بىـفها ؤؼُاء مىحىدة وواكُّت، جفبذ ؼِئا -

ً والزي ًفبذ إؼباُ اليل ِلى خذ ظىاء  له وحىد مً ؤحل آلاخٍش
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ىذما جفبذ الحاحاث والىظابل  ملهم، ِو مؽشووا بداحاتهم ِو

ذ ًفبذ بذوسه ظمت للّالكت  مجشدة مً خُث الىُف، فئن الخجٍش

اإلاخبادلت بحن ألافشاد بّمهم ببّن، وهزه العمت اإلاجشدة اليلُت، 

هي ظمت ٌّترف بها بّمىا لبّن، وهي اللحٍت التي ججّل الحاحاث 

ووظابل إؼباِها ُِيُت، ؤي احخماُِت بّذ ؤن واهذ مجشدة 

. ومّضولت

وهىزا فئن اللحٍت الاحخماُِت، جفبذ ِادًت حضبُت 

مدذدة باليعبت للىظابل في راتها وباليعبت الهدعاب هزه الىظابل، 

لت التي حؽبْ بها الحاحاث . وجفبذ هزلً ؤًما باليعبت للىٍش

وفمال ًِ رلً، فئنها جخممً في الحاٌ اإلاىالبت باإلاعاواة مْ 

ً، وجفب الحاحت إلى هزه اإلاعاواة وهزلً اإلاداواة التي هي  آلاخٍش

وهزلً الحاحت ألاخشي اإلاىحىدة هىا،  هي . معاواة اإلاشء هفعه بغحره

لت مخمحزة هزه الحاحاث - جفبذ- خاحت الجضةي لخإهُذ هفعه بىٍش

. مفذسا خفبا إلاماِفت الحاحاث و امخذادها و حّذدها- ولها

فما دامذ الحاحاث الاحخماُِت جمثل همضة الىـل بحن الحاحاث 

- الىبُُّت ؤو مباؼشة، وبحن الحاحاث الزهىُت التي جٍهشها ؤفياسها

هي التي جيىن لها الغلبت بعبب ولُتها، - فئن الحاحاث مً هُى آلاخش

لى رلً، فئن هزه اللحٍت الاحخماُِت جدمل في حىفها مٍهش  ِو

الخدشس، ؤِني ؤن المشوسة الىبُُّت الذفُىت للحاحت جخىاسي، ويهخم 

ؤلاوعان بشؤًه الخاؿ، وإن وان في الىاكْ يهخم بشؤي هلي، بذال مً 

شلُت داخلُت . ؤن يهخم بمشوسة خاسحُت ِو

 ٌ و هى هىا ًلفذ ؤوشوخاث سوظى - للذ ٌهشث فىشة جلى

إهه فُما ًخّلم بداحاث ؤلاوعان، فلذ وان -: خىٌ خالت الىبُّت

ت فُما ٌعمى باظم  " état naturelالحالت الىبُُّت" ٌِّؾ في خٍش

التي ًفترك ؤن خاحاجه واهذ فيها كاـشة ِلى ما ٌّشف بالمشوساث 

الىبُُّت البعُىت، بدُث لم ًىً ًدخاج إلؼباِها إال إلى وظابل 
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لى هدى مباؼش، غحر ؤن مثل  جلذمها له ؤخذار الىبُّت وىاُِت، ِو

هزه الفىشة ال جمْ في اِخباسها لحٍت الخدشس اليامىت في الّمل، 

وفمال ًِ رلً فهي فىشة خاوئت، ألن الاكخفاس ِلى الحاحاث 

اإلاادًت بما هي هزلً، وإؼباِها اإلاباؼش ال بذ ؤن جيىن ببعاوت هي 

جلً الحالت التي ًىغمغ فيها الشوحي داخل ما هى وبُعي، وبالخالي هي 

ت راتها ال جىحذ إال في  ت، في خحن ؤن الحٍش خالت الىخؽُت والآلخٍش

اوّياط الشوح ِلى هفعها، وفي جماًضها ًِ الىبُّت، وفي اوّياظها 

. (11)في الىبُّت

ِىذما جٍل حضبُت الغاًاث هي مممىنها ألاظاس ي، فعىف 

ىذما جخجه الٍشوف الاحخماُِت إلى  ًيىن هزا  الخدشس مجشدا، ِو

الخّذد وجخجه الحاحاث إلى ؤن جخفُش وجدؽّب ِلى هدى ال خذ له، 

وهزلً الىظابل والاظخمخاُ ِىذبز ًٍهش الترف، وجلً ِملُت لِغ 

لها خذود هُفُت مثلها مثل الخفشكت بحن الحاحاث الىبُُّت 

 misèreوفي هزه الّملُت راتها ًضداد البؤط . والحاحاث اإلاهزبت

واإلاادة اإلاىلىبت إلاىاحهت هزا الاصدًاد في . والخبُّت إلى ما ال نهاًت

البؤط جلاوم ؤلاوعان اإلادخاج ِلى الذوام، ألنها جخإلف مً 

اث خاسحُت جدمل وابّا خاـا هى ؤنها مملىهت إلسادة  مىلِى

ً الحشة وججعُذ لها، ومً هزه الىحهت مً الىٍش ًفبذ  آلاخٍش

. ِىادها ـلبا ومىللا

 Type de travailهوع العمل 

م الحفىٌ ِلى الىظُلت الجضبُت اإلاىاظبت لحاحاجىا اإلامازلت هي  وٍش

م الّمل جخىُف اإلاادة الخام التي جضودها بها  الّمل، فًّ وٍش

ُت خاـت جىاظب هزه  لت هِى الىبُّت ِلى هدى مباؼش، جخىُف بىٍش

ت ذاد الهابلت مً غاًاث الّملُاث اإلاخىِى وهزا الخغحر في الؽيل - ألِا

مفي ِليها فابذتها، ومً هىا،  هى الزي ًخلْ ِلى الىظابل كُمتها ٍو

ه، يهخم ؤظاظا بما  فئن ؤلاوعان في ول ما ٌعتهلىه ؤًا ما وان هِى
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ًيخجه البؽش، ولهزا جشاها هلىٌ إن مىخجاث الجهذ البؽشي هي التي 

. ٌعتهلىها ؤلاوعان

ومً هاخُت ؤخشي ًىمً الّىفش اإلاىلىعي والىلي في الّمل 

ها،  ذ، التي حعبب جلعُم الحاحاث والىظابل وجفِش في ِملُت الخجٍش

. هما حعبب ؤًما جلعُم ؤلاهخاج الزي ًؤدي إلى ٌهىس جلعُم الّمل

م هزا الخلعُم ًفبذ الّمل الفشد ؤكل حّلُذا، ومً زم  ً وٍش ِو

ُفخه مثلما ًضداد إهخاحه، وفي  جضداد مهاسجه في الجاهب اإلاخّلم بٌى

ذ مهاسة ؤخذ ألافشاد ووظابل ؤلاهخاج  الىكذ راجه جىخمل ِملُت ججٍش

ًِ مهاسة فشد آخش، وججّل اِخماد الىاط بّمهم ِلى بّن، 

ت - وهزلً ِالكاتهم اإلاخبادلت في إؼباُ خاحاتهم ألاخشي ِملُت لشوٍس

ذ إهخاج شخق ما ًجّل الّمل آلُا ؤهثر  وفمال ًِ رلً فئن ججٍش

. (12)فإهثر ختى ًخىاسي ؤلاوعان في النهاًت لخدل مدله آلالت

صشاع الحياة واملوت أو جذلية الصيذ : الوعي الزاجي املعشفي

والعبذ 

Cognitivela conscience de soi: lutte à mortoudialectique 

du maîtreet de l'esclave 

ٌّالج هُجل إؼيالُت الّبذ والعُذ ؤزىاء جدلُله إلاىلُى الىعي 

اإلاه، وهى  الزاحي، واظخئىافه جفىًُ الّالكت الحاـلت بحن الفشد ِو

فاإلوعان في هٍش . (13)الخدلُل الزي بذؤه في فلعفت الشوح في فترة ًِىا

ُه الزاحي ًىمً مً وساء مٍهش ألاؼُاء  هُجل كذ حّلم ؤن ِو

l'apparence des choses وهى ٌؽُش آلان في جدلُم هزه الخجشبت ،

وإزباث ؤهه ظُذ ِاإلاه، وهىزا ًجذ هفعه ؤمام سغبت ما، ًشغب في 

عخخذمها خملىها َو اث اإلادُىت به، ٍو ولىىه خالٌ رلً . اإلاىلِى

اث لِعذ هي الغاًت النهابُت،  بل ؤن خاحخه ال  ٌؽّش بإن اإلاىلِى

لىٌ هُجل ً، ٍو إن <: ًمىً جدلُلها إال بالخجمْ مْ ألافشاد آلاخٍش

 ، وهى (14)>الىعي الزاحي ال ًبلغ خالت الشلا إال في وعي راحي آخش
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بت إلى خذ ما، التي ًؤظغ بها  ًفعش مّنى هزه الّباسة التي جبذو غٍش

لىم مفهىم الّمل بذوس ؤظاس ي  إلى مىاكؽت ِالكت العُذ بالّبذ، ٍو

اث الّمل لِعذ  في هزه اإلاىاكؽت التي ًبحن فيها هُجل ؤن مىلِى

ؤؼُاء حامذة هما ًبذو، بل هي ججعُذاث خُت إلااهُت ؤلاوعان في 

اث، إهما ًخّامل في واكْ ألامش مْ ؤلاوعان . حّامله مْ هزه اإلاىلِى

إن الفشد ال ٌعخىُْ وؤن ًيىن ما ًيىن إال مً خالٌ فشد آخش، 

غحر ؤن . ووحىده راجه ًىدفش في وحىده ًىدفش مً ؤحل آخش

الّالكت لِعذ ِالكت حّاون مخألف بحن ؤفشاد ؤخشاس بملذاس مدعاو، 

ٌّملىن مً ؤحل الفالح الّام في هفغ الىكذ الزي ٌعّىن فُه إلى 

، وال ظبُل "ـشاُ خُاة ؤو مىث" جدلُم مفالحهم ، بل ِلى ألاصح 

ىٌ ؤلاوعان إلى الىعي الزاحي، ؤي مّشفت إمياهُاجه و جدلُلها  إلى ـو

ت، إال باإلاض ي في اإلاّشهت إلى النهاًت . بدٍش

بخّمُم 1844 في بُاهه ِام  Marxوهىا ًمىً ؤن وّىد إلى ماسهغ

م اللُام بخدلُل هلذي  خه الخاـت ًِ وٍش اإلافاهُم ألاظاظُت لىٍٍش

 الّمل في aliénationلفُىىمُىىلىحُا الشوح لهُجل، فىـف اغتراب 

لىء مىاكؽت هُجل لجذلُت العُذ و الّبذ، وسؤي ماسهغ فُه، ؤن 

ٍِمت هزا الّمل جىمً في ؤن هُجل جفىس الخلم الزاحي لئلوعان، 

م ظلىن إوعان خش، ِلى  ؤي خلم هٍام احخماعي مّلىٌ ًِ وٍش

وظلبها، ؤو بخدلُل ؤكشب هى جفىس وبُّت  (الدؽُؤ )ؤهه ِملُت 

وهىا ٌؽحر ماسهغ . (15)الّمل وهٍش إلى ؤلاوعان ِلى ؤهه هدُجت ِمله

ت، التي هؽفذ له ًِ ؤن العُادة والّبىدًت  إلى بفحرة هُجل اللٍى

. جيخج بالمشوسة مً ِالكاث مُّىت، هي بذوسها جيخج في ِالم مدؽيئ

وهىزا فئن ِالكت العُذ بالّبذ لِعذ ؤصلُت وال وبُُّت، بل جشحْ 

حزوسها إلى ؼيل مدذد مً ؤؼياٌ الّمل، وإلى ِالكت ؤلاوعان 

. بيخابج ِمله
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ؤن الّالم الزي ًخّحن : والىاكْ هىا ؤن جدلُل هُجل، ًبذؤ بخجشبت هي

ِلى الىعي الزاحي ؤن ًثبذ بىفعه فُه، مؽىىس إلى مجالحن 

حن، في ؤخذهما ًيىن ؤلاوعان ملُذا بّمله، بدُث ًخدىم  مخفاِس

هزا الّمل في خُاجه بإظشها، وفي آلاخش ًخملً ؤلاوعان ِمل شخق 

فبذ ظُذا بفمل هفغ خلُلت الخملً و  عخدىر ِلُه، ٍو آخش َو

فف هُجل هزا ألاخحر بإهه العُذ، وألاٌو بإهه . الاظخدىار هزه ٍو

فالّبذ لِغ إوعان بخفشف بالّمل، بل هى راجه ِمل، . الّبذ

مله هى وحىده وله .  ِو

هى ٌّمل بإؼُاء ال جيخمي إلُه، بل إلى غحره، وال ٌعخىُْ ؤن ًففل 

اللُذ الزي ال ٌعخىُْ ؤن " خُاجه ًِ هزه ألاؼُاء، خُث ؤنها جيىن 

ا جاما جدذ سخمت رلً الزي ًملً هزه . ًفلذ مىه وهى واكْ وكِى

يبغي هىا، ؤن ًالخَ ؤن اِخماد ؤلاوعان ِلى ؤلاوعان جبّا . ألاؼُاء ٍو

لهزا الغشك، لِغ خالت شخفُت، وال جشحْ حزوسه إلى ؤخىاٌ 

شخفُت ؤو وبُُّت، ؤي إلى اهدىاه الصخق ؤو إلى لّفه، بل هى 

.  ؤمش جخىظي فُه ألاؼُاء

ُه راجه ال ًىحذ  اث ِلى هدى ًجّل ِو الّمل ًلُذ الّامل باإلاىلِى

فهى ًفبذ ؼِئا ًىدفش وحىده راجه في . إال ِلى ؼيل ؤؼُاء وهُئتها

. (16)وىهه معخخذما، ؤي ؤن وحىد الّامل هى وحىد مً ؤحل آخش

ففّل . الّمل وفم هزا الىشح هى ؤداة التي حغحر مً هزه الّالكت

الّامل ال ًخخف خحن جٍهش هىاججه، بل ًدخفَ به فيها، وألاؼُاء 

مفي ِليها ـىستها جمؤل الّالم الاحخماعي  التي ٌؽيلها الّمل ٍو

خّلم الّامل ؤن  اث الّمل، ٍو ُفت مىلِى لئلوعان، وجلىم فُه بٌى

خّشف ِليها في  ِمله هى الزي ًبلى في الّالم، وهى ًشي هفعه ٍو

يخلل  ُه مخخشحا في ِمله، ٍو ىذبز ًفبذ ِو ألاؼُاء اإلادُىت به، ِو

وهىزا فئن الىحىد اإلاعخلل ًفبذ في هٍش . به إلى خالت الذوام

اث  ؤلاوعان الزي ٌّمل هى هزا ؤلاوعان راجه، وال حّىد مىلِى



151 
 

ً، بل هي هىاجج  ِمله ؤؼُاء حامذة ججّله ملُذا بإغالٌ ؤهاط آخٍش

ِمله الخاؿ، وحغذو بهزا الىـف حضءا ال ًخجضؤ مً وحىده 

وإرا وان مً هاجج ِمله كذ جمىلْ ، فئن رلً ال ًجّل مً . الخاؿ

م الّمل، " هزا الىاجج ؼِئا غحر الىعي الزي ٌؽيل الص يء ًِ وٍش

رلً ألن هزه الفىسة راتها هي وحىده الزاحي الخالق الزي ًفبذ 

. مخدللا بالفّل فيها

وال جؤدي ِملُت الّمل إلى خلم الىعي الزاحي في الّامل وخذه، بل 

جخلله في العُذ بذوسه، رلً ألن حٍّشف العُادة هى ؤن العُذ 

ت، دون ؤن ٌؽخغل ِلى  ذها بيل خٍش ًخدىم في ألاؼُاء التي ًٍش

م . إًجادها ِلى غشاس الّبذ وهى ٌؽبْ هزا الىُى مً الحاحت ًِ وٍش

حّل شخق آخش غحره هى راجه ٌّمل، ومخّخه جخىكف ِلى جدشسه 

فالّامل الزي ًخدىم هى فُه، ًلذم إلُه . هى راجه مً الّمل

ذها في ـىسة مىخملت وحاهضة ليي ٌعخمخْ بها،  اث التي ًٍش اإلاىلِى

لى هزا الىدى ، فئن الّامل ًدمي العُذ مً الالىشاس إلى مىاحهت  ِو

الىحه العلبي لؤلؼُاء، ؤي رلً الىحه الزي جفبذ فُه ؤغالال جلُذ 

خللى العُذ ول ألاؼُاء ِلى ؤنها هىاجج للّمل، ال ِلى ؤنها  ؤلاوعان، ٍو

اث حامذة   ، بل ِلى ؤنها ؤؼُاء جدمل وابْ sujetsrigidesمىلِى

ىذما ًخّامل العُذ مْ هزه . الزاث التي اؼخغلذ مً ؤحل إهخاحها ِو

ألاؼُاء ِلى ؤنها ملىه الخاؿ، فهى في الىاكْ ًخّامل مْ وعي راحي 

آخش هى وعي الّامل، ؤي اإلاىحىد الزي ًفل مً خالله إلى إؼباُ 

لى هزا الىدى ًجذ العُذ ؤهه لِغ مىحىدا مً ؤحل راجه  خاحخه، ِو

ًخفف باالظخلالٌ، بل هى ؤظاظا ٌّخمذ ِلى وحىد آخش، ؤي ِلى 

. حهذ رلً الزي ٌّمل مً ؤحله

ًفف هُجل هزا الىُى مً الخفىحر ِلى ؤهه هُى مدذد مً ؤهىاُ 

ً، بل هٍل  الىحىد، فّبر الخفىحر هيىن ؤخشاسا بما ؤهىا لعىا آلاخٍش

ببعاوت في اجفاٌ دابم بزواجىا فدعب، وجيىن ِملُت الفهم التي 
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ت، ًبحن ؤن . ؤكىم بها ِملُت جذوس داخل راحي هزا الخفعحر للحٍش

هُجل ًشبي هزا اإلافهىم ألاظاس ي باإلابذؤ العابذ في ؼيل مّحن 

ً بلذس . للمجخمْ فهى ًلىٌ ؤن الحش هى مً ًٍل في ِالكخه مْ آلاخٍش

ت اهخفاء راحي واظخلالٌ . ما ًٍل مْ هفعه فالحٍش

indépendanceول ما هى خاسجي ًِ .

ت جىدفش إال في الاهخفاء الزاحي الخام،  والحم ؤهه إرا لم جىً الحٍش

تي،  وإرا وان ول ش يء لِغ مليي ولُت، ؤو لِغ راحي ًلُذ خٍش

ت إال في الخفىحر، ومً هىا ًىٍش  فّىذبز ال ًمىً ؤن جخدلم الحٍش

ت stoïcismeهُجل إلى الشواكُت  خي للحٍش  ، ِلى ؤنها الؽيل الخاٍس

لت الحُاة الشواكُتكذ حغلبذ ِلى ول . الىاُِت بزاتها إر ؤن وٍش

إن ماهُت هزا <: اللُىد التي جيؽإ في اإلاجخمْ  والىبُّت، ًلىٌ هُجل

فاد، مً خالٌ  الىعي هي ؤن ًيىن خشا ِلى الّشػ وهزلً في ألـا

خماد التي جلحم بىحىده الفشدي . ( 17)>ول ؤلىان الِا

 ، ِلى désirإرن، ال ًضاٌ الىعي ًىٍش إلى اإلاىلُى في مشخلت الشغبت 

فاألها لم ًفل بّذ إلى . ؤهه ش يء وبُعي ال خُاة له والىّام مثال

. وحىد الزواث ألاخشي في الّالم

ه مىز بذاًت جىىسه ختى هزه اللحٍت هى ؤؼُاء ال  فمىلِى

ؤشخاؿ، وبالخالي فئن مىكفه هى مىكف ألاها واخذًت إن صح 

الخّبحر، فال ش يء ًىحذ في الّالم ظىاه، فلي هى وألاؼُاء الىبُُّت 

وللذ ؤدسهذ الزاث هزه ألاؼُاء ِلى ؤنها لِعذ . التي جذوس في فلىه

مً خُث ألاظاط ظىي راتها، و ظّذ في مشخلت الشغبت إلى جذمحر ؤي 

لىا  مٍهش مً مٍاهش الاظخلالٌ، وجخّشف في اإلاشخلت الجذًذة التي ـو

. إليها مً مشاخل الشوح ؤخحرا، ِلى وحىد الزواث ألاخشي في الّالم

ها آلان راث ؤخشي، والشوح جشي هفعها آلان، ال في مىلُى  فمىلِى

ذ، بل في راث ؤخشي حؽبهها وإلاا واهذ الزاث ألاخشي هي ـىسة . فٍش

لىفعها، وما دامذ في هزه الزاث ألاخشي ال جضاٌ جشي هفعها، فهي 
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آلان لىن مً ؤلىان الىعي الزاحي، وما دامذ آلان حّشف ما لم حّشفه 

مً كبل، ؤِني وحىد الزواث ألاخشي، فهي لزلً حعمى الىعي الزاحي 

وهىزا ًيىن ؤلاوعان دوما خشا ألهه ًيسحب دواما مً . (18)اإلاّشفي

ت اإلاجشدة  خشهت الىحىد، ومً الفّل فمال ًِ الاهفّاٌ إلى اإلااهٍى

ت الحلُلُت . للفىش وهُجل ًيخلل إلى اللىٌ ؤن هزه لِعذ هي الحٍش

 والّبىدًت peur، وما هي إال اإلالابل الّىس ي لّفش مً الخىف 

، وبزلً ًيبز هزا الؽيل الضابف l'esclavagecompletالؽاملت 

ت . للحٍش

وؤهه لُمثل له .  الىعي بالزاث ًىاحه وعي آخش بالزاث<:ًلىٌ هُجل

: وافذ مً خاسج، ولهزا مّىُان

ؤن الىعي بالزاث كذ فلذ هفعه، ألهه ًشي هفعه هماهُت، بهزا -1

ؤلغى آلاخش ال ًشاه هإهه ؤًما ماهُت، وإهما ًشي هفعه هى فُه، ومىه 

ِلُه ؤن ٌؽُش في مدى اإلااهُت ألاخشي - ًيخج مّنى مضدوج زان، ؤ

. ، ختى ًىدعب ًلُىه بىفعه هماهُت(اإلاىخفُت بزاتها)اإلاعخللت 

وؤهه ٌؽُش بزلً في مدى هفعه، فما هزا آلاخش إال إًاه، هزا - ب

خه اإلاضدوحت اإلاّنى، ٌّىد إلى هفعه مضدوج اإلاّنى . اإلادى اإلاضدوج آلخش ٍو

ا لىفعه مً حذًذ بّذ - 2 ٌعترحْ هفعه بهزا اإلادى ؤو ًفحر معاٍو

خه . >(19)ؤن ؤلغى آخش ٍو

فالىعي بالزاث ال ًىاحه اإلاىلُى في ـىسجه ألاولى، همىلُى 

مجّىٌ للشغبت وخعب، بل اإلاىلُى آلان، مىلُى معخلل كابم 

. بزاجه

وما ٌعخىُْ الىعي بالزاث خُاله ؼِئا، إال ؤن ًىىاُ له مً جللابه، 

ُحن  لُه جلىم الحشهت فلي في الحشهت اإلاضدوحت الفادسة ًِ الِى ِو

ذ ؤن  بالزاث، هالهما ًشي آلاخش ًفىْ ما ًفىْ هالهما ًإجُه ما ًٍش

. (20)ًإجُه آلاخش

. لىً هُف جم اظخيباه هزه اإلاشخلت مً مشاخل الشوح؟
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إلاا وان ول حغحر ًٍهش في دابشة الفُىىمُىىلىحُا ِلى ؤهه، حغحر في 

اإلاىلُى ال في الزاث باالهخلاٌ، ظىف ًيىن اهخلاال مً مىلُى 

وظىف . الشغبت إلى اإلاىلُى الجذًذ، وهى الزاث ؤو الزواث ألاخشي 

اةي للشغبت، كذ جدّىٌ إلى راث واُِت وكذ  هجذ ؤن اإلاىلُى الفحًز

ًبذو رلً خُالُا، ولىً إرا ؤدسهىا وبُّت الّملُت التي ٌعحر ِليها 

ب، رلً ألهىا  هُجل هىا، فعىف ًضوٌ هزا اإلاٍهش الخُالي الغٍش

ِشلت ألن هيس ى دابما ؤن الخدىٌ هىا، جدىٌ مىىلي فدعب، 

واإلالفىد بهزا الخدىٌ، هى ؤن فىشة راث ؤخشي . ولِغ جدىال صماهُا

مىحىدة لمىُا في فىشة اإلاىلُى اإلاشغىب، و ًمىً ؤن حعخيبي منها 

. اظخيباوا مىىلُا

إن وحىد الشغبت ؤمش مإلىف، لىً ليل إوعان بىـفه واكّت 

خلُلُت، وما ًداٌو هُجل ؤن ًفّله هىا هى ؤن ًىؽف ًِ الىابْ 

الىلي للشغبت، ؤِني ًِ ماهُتها ووبُّتها اإلاخخفُت، فهى ًداٌو آلان، 

ؤن ًبرهً ِلى ؤهىا ظىف هجذ، إرا ما فهمىا الىبُّت الذاخلُت 

ت للشغبت ؤنها جخممً وحىد فىشة ؤبّذ، هي وحىد وعي آخش،  الجىهٍش

. وعي الزاث التي جشغب

ما ًىفي "وهزه الخىىة في البرهان التي ًفّب جدبّها، ال ظُما فىشة 

ُا  Laفالفىشة هي ؤن الىعي هى ما ًخشج مً هفعه" . هفعه ًفبذ ِو

conscience estce qui sortde lamême  ا ، بدُث ًفبذ مىلِى

لىفعه و لزاجه، وهى بالخالي ًدذر جمحزا داخل راجه، بدُث ًٍهش مً 

ا . راجه آخش، ؤي مىلِى

فاإلاىلُى ِىذبز هىان خاسج الشوح، لىىه ال ًضاٌ مً المشوسي ؤن 

ًفبذ مّشوفا، لىً الزاث بىفغ الفّل الزي جلىم به إلاّشفخه جشده 

. مشة ؤخشي إلى راتها، وبالخالي جلغي الخمُحز الزي ـىّخه

ت آلاخش، ؤي ؤنها جىفي آلاخش هى  وهي خحن جلغي الخمُحز، جلغي فُه آخٍش

ؤًما راتها، فئنها بالخالي جىفي راتها، وخحن ًفل مىلُى الشغبت إلى 
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ُا، وهىزا ًخدىٌ الشغبت إلى  لت ِو هفي راجه، فئهه ًفبذ بهزه الىٍش

يىن لذًىا ِىذبز . الىعي الزاحي اإلاّشفي: راث ؤخشي واُِت، ٍو

تراف بىحىد  ولىً ِلى الشغم مً ؤن الزاث ممىشة آلان إلى الِا

. الزواث ألاخشي، فئهىا ًيبغي ؤال هفترك ؤنها جلبلهم في الحاٌ في ِاإلاها

إن هذف الزاث في الىكذ الحالش، ؤن جشي في هفعها الىحىد 

اإلاعخلل الىخُذ، و ؤن جذمش ؤي اظخلالٌ ًضاخمها، والزاث ألاخشي 

م لىفعها اظخلالال ممازال للزاث ألاولى، وبالخالي  إلاجشد ؤهه راث، جِض

جداٌو ول منهما ؤن جذمش ألاخشي، ختى جدخفَ لىفعها بالؽّىس بإنها 

ؤدي رلً إلى ـشاُ بحن الحُاة  الحلُلت الىاكُّت ولها، ٍو

. Conflit entrela vieet la mortواإلاىث

لىً الفشاُ بحن اإلاجخمّاث بدعب هُجل لِغ هى الّىفش الىخُذ 

في الىحىد، فبّذه مباؼشة ًإحي الهذوء والخىافم 

 ، هّىفش هلُن للّىفش ألاٌو وهمىّمل له réconciliationوالخفالح

تراف ًبّمهم  دبادلىن الِا في الىكذ راجه، وهىا ًخفالح ألافشاد ٍو

تراف والخذاخل جيؽإ الّالكاث الاحخماُِت . بّما ومً هزا الِا

جا  وجخلم اإلاجخمّاث ومً زم جيؽإ الحُاة راتها بىـفها جخٍى

دًالىخُيا، لىحىد ألافشاد اإلاعخللحن راجُا واإلاخياملحن اهىىلىحُا، 

ت العُذ والّبذ  ُّ وهزا هى بزاجه ما ٌعمُه هُجل بجذل
(21)Dialectique du maîtreet l'esclave .ؤما بُان <:ًلىٌ هُجل 

ذ الخالق، فئهما ًلىم – الىعي  بالزاث لزاجه مً حهت ما هى الخجٍش

ِلى بشوصه هىفي مدن لىحهت اإلاىلىعي، فيل وشف إهما ًجُز إلى 

لىً بزلً ًمثل ؤًما الفّل الثاوي، ؤي الفً . مىث الىشف آلاخش

الزي جإجُه الزاث بىفعها، ألن ألاٌو إهما ًىىىي ِلى اإلاجاصفت 

ُحن. بالحُاة الخاـت التي له لُه، فالّالكت بحن الِى بالزاث، إهما - ِو

جخّحن ِلى هدى ؤنهما ًمخدىان هفعيهما، فُمخدً ول منهما آلاخش، 

ِبر الفشاُ الحُاة مً ؤحل اإلاىث، وال بذ ؤن ًممُا في هزا الفشاُ، 
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ألهه ال بذ لهما ؤن ًشفّا إلى مفاف الحلُلت، وإهه لّبر اإلاجاصفت 

ت  . La liberté estexaminée<(22) بالحُاة وخذها جمخدً الحٍش

وابً ًجاصف بدُاجه ختى ًٍهش ِلى ؤهه لِغ مجشد وابً حي فلي، 

ًلضم الغحر . وإهما هى وعي بالزاث، وابً مّترف به وملش له بىُىىهخه

بإن ٌّترف له بهزه الففت، رلً إلاا زبذ مىه ؤهه بغحر اإلاجاصفت 

ت وهىزا، فىما ؤن الحُاة . (23)بالحُاة ال ظبُل إلى الحفاً ِلى الحٍش

هي الىلْ الىبُعي للىعي، فىزلً اإلاىث ؤًما هى الىفي الىبُعي 

للىعي وبالخالي للحُاة، هفي ًدشم الىعي مً الىشف آلاخش المشوسي 

، وإن هى هخبذ له الغلبت في هزا . لالِتراف به لزلً فالىعي ألاٌو

إرا فىُف له ؤن ًفّل رلً وهى . الفشاُ، ال ٌّمذ إلى كخل غحره

ُه؟ ت. ؼشه ِو  laوالغحر ًفمل خُاة الّبىدًت ِلى مىث الحٍش

mortde la liberté ت وإهه ليهاب  ، ؤي بفمل الحُاة وإن ِذمذ الحٍش

اإلاىث هُبت ؼذًذة، وإهه لُخاف اإلاىث ختى ًىكفه هى مً اإلاىث ِلى 

. اإلاىث

 ٌ ٌ: ؤما العُذ فؽإهه ؤن ًلى
ّ
. إن اإلاّىث في ِض خحر مً الحُاة في ر

فاألٌو وعي ِبذ خادم وزاوي وعي ظُذ خش، هزا وعي بالزاث مً 

ؤحل الزاث وبىاظىت الغحر، وران وعي مً ؤحل الغحر بىاظىت 

 .الزاث

غامش بها، ال ًلىم بإهثر مما كام به  إن الفشد الزي ًخاوش بدُاجه َو

ذ له اإلاثل . ألاخش، فهى ٌععى إلى مىث آلاخش جماما مثلما ؤن آلاخش ًٍش

إن ماهُت الفشد جمثل له باِخباسها آخش وبالخالي فهى مىالب بإن 

ُحن . ًبىل وحىده هزا خاسج راجه وهىا هالخَ وهإن جفشف الِى

م ـشاُ  بالزاث مشظىم لهما معبلا، خُث ًثبذ ول وحىده ًِ وٍش

. (24)الحُاة واإلاىث

إن وعي العُذ، ظُجذ إرا هفعه ؤمام الص يء الىبُعي مً خُث هى 

مىلُى للشغّبت، هما ًجذ هفعه ؤمام وعي الّبذ مً خُث هى وعي، 
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حّذ الؽُئُت ظمخه ألاظاظُت، لىً وحىد العُذ ؤمام الص يء 

بىله لىً الص يء في الىكذ هفعه، ش يء . الىبُعي معليا هافُا ٍو

معخلل باليعبت إلُه فهى ؤعجض مً ؤن ًخىـل إلى اللماء ِلُه 

. (25)وإِذامه، وال ًملً ظىي حغُحره بفمل ِمله

بالزاث، في بادا آمشه وىهه لزاجه بعُي، -  إن الىعي<:ًلىٌ هُجل

ه اإلاىلم  ومعاو لزاجه ِبر ـذ ول مغاًش ًِ راجه، فماهُخه ومىلِى

ا . (العُذ)إهما هما ألاها ؤما ما هى مغاًش باليعبت إلُه مىلِى

- لىً آلاخش هى ؤًما وعي. (الّبذ)حىهشي، ومىظىما بىابْ العلبي

ُاث مىغمعت في الىُىىهت التي للحُاة، ألن اإلاىلُى اليابً  بالزاث ِو

ُاث لم ٌعخىمل بّذ الىاخذ منها  كذ حّحن ها هىا هدُاة، لىنها ِو

ذ اإلاىلم . (26)>خُاٌ آلاخش الحشهت التي للخجٍش

لىٌ ؤًما  لىً هزا الامخدان بىاظىت اإلاىث، إهما ًيسخ هزلً <:ٍو

الحلُلت التي وان ًيبغي ؤن جىبثم مىه، ألهه هما جيىن الحُاة الىلْ 

الىبُعي للىعي، واللُمىمت الزاجُت مً دون العالبت اإلاىللت، هزلً 

ب ؤن ما ًخفّحر ِبر  ًيىن اإلاىث الىفي الىبُعي لّحن الىعي، وال ٍس

اإلاىث، إهما هى ؤلاًلان مً ؤحل الىشفحن، كذ حاصفا بدُاتهما، ًخضح 

ت، – للىعي  بالزاث مً هزه الخجشبت، ؤن الحُاة جيىن ِىذه حىهٍش

ت الىعي بالزاث الزي بال - بالزاث الخالفت و ِىذ الىعي- حىهٍش

جىظُي ًيىن ألاها البعُي، اإلاىلُى اإلاىلم الزي هى الخىظُي 

 .(27).>اإلاىلم

 وال ٌعخمخْ بها، changer les chosesفىعي الّبذ، وعي ٌغحر ألاؼُاء 

ؤي ًىفيها مىللا ِلى هدى ما ًفّله العُذ الزي ٌعتهلً ما هُإه 

. الّبذ وحهذه

ُه الزاحي، والزي ٌّمل ِلى بّث الحُاة  فّمل الّبذ، هى ِىىان ِو

في ألاؼُاء، ًدلم في النهاًت سغباث العُذ ألاولُت، هما ؤن ألاؼُاء 

التي ًفّل فيها بلذساجه الخاـت جخملق مً ظُىشجه إلى ظُىشة 
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ولىً إرا ما هدً هٍشها إلى الّبذ وحذهاه مش . (28)آلاخش اإلاىاحه له

شة، ججشبت الشهبت   مً هلذ الحُاة crainteبخجشبت وحىدًت مٍش

والشغبت في الحفاً ِليها، ؤي ججشبت الجُض مً اإلاىث، ال ؤلاكذام 

وفي النهاًت فئن الّبذ الزي خعش الفشاُ خفاٌا ِلى الحُاة، . ِليها

وسض ي ؤن بإن ًيىن ِبذا السجباوه الؽذًذ بالىبُّت مً ؤحل جىفحر 

عها لالِتراف به، هزا الّبذ هى  ألاؼُاء التي ًشغب فيها العُذ وجىَش

خي وؤلاوعان الحلُلي، وبّباسة وىحُف  الزي ظُفبذ ؤلاوعان الخاٍس

Kojèveؤما . ، ؤهه كذ ؤخمْ الّالم الىبُعي له، ألهه فّمل الحُاة

العُذ الزي ِّشك خُاجه للخىش، فلذ اهخفش ِلى الّالم الىبُعي 

فالعُذ كذ كبل اإلاىث ًِ وعي، والّبذ فلذ . وبالخالي ِلى الّبذ

سفمه هى آلاخش ًِ وعي
(29) .

العُذ هى اللذسة التي حغلب جلً الىُىىهت، فلما وان هى اللذسة 

اللاهشة للىُىىهت، وواهذ الىُىىهت اللىة اللاهشة لآلخش، فئن الغلبت 

في هزا اللُاط جيىن للعُذ ِلى هزا آلاخش، هزلً ًخفل العُذ 

م الّبذ، ؤما الّبذ فُخفل ؤًما مً حهت  بخىظُي بالص يء ًِ وٍش

ما هى بالجملت وعي بالزاث، بالص يء ِلى هدى ظلبي فُيسخه، إهما 

ًيىن باليعبت إلُه وفي الححن راجه كابما بشؤظه، ولهزه الّلت فئهه 

. لِغ بىظْ الّبذ ؤن ًإحي مً خالٌ الىفي الزي له ِلى الص يء

ؤما العُذ، فُفحر ِىذه ِلى الّىغ، هزا الاجفاٌ الزي في الحاٌ 

بمُّت الخىظُي، هإهه ـشف للص يء ُِىه، ؤو ًفحر اظخمخاِا، 

ؤما العُذ الزي . فالزي لم جىً الشغبت كذ بلغخه، ًبلغه العُذ

ًخىظي الّبذ بِىه و بحن الص يء، فال ًلترن مً خالٌ رلً، إال 

. (30)باللُمىمت الص يء، فُخمخْ به مدن اظخمخاُ

ان ما ًخضح، ؤهه إرا ما دمشث إخذي الضواًا ألاخشي  ولىً ظِش

ها الخاؿ وجؤدي إلى جىاكن حذًذ،  باإلاىث، فعىف جلغي مىلِى

ألن الىعي الزاحي هى وعي راحي لعبب واخذ، هى ؤهه خحن ًخإمل 
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الزاث ألاخشي، فئهه ًخإمل هفعه، ومً هىا فئن جذمحر الزاث ألاخشي 

ظىف ًيىن جذمحرا لزاجه في آلاخش، وهى خحن ًفّل رلً، فئن الىعي 

دبي معّاه الخالق، في  ىاكن بزلً، بل ٍو الزاحي ًدىم هفعه ٍو

ولهزا جشاه بذال مً ؤن ًذمش الزاث . ؤن ًيىن الىعي الزاحي الىخُذ

ألاخشي باإلاىث، ًداٌو آلان ؤن ًدىم فدعب هُانها اإلاعخلل، ًِ 

م حّله ٌّخمذ ِلُه اِخمادا مىللا . وٍش

خ في هٍام الشق   Systèmedeإر جٍهش هزه الىدُجت ِبر الخاٍس

l'esclavage ذ هما سؤًىا هى ـاخب الىحىد ُّ  ، خُث هجذ الع

. اإلاعخلل ، بِىما يهبي الّبذ إلى معخىي الص يء

ًالخَ هُجل ؤهه في هٍام العُادة والّبىدًت، جىبثم البذاًاث ألاولى 

للحُاة الاحخماُِت لئلوعان، فهي حّخمذ ِلى اللىة، ولهزا جبذؤ 

اإلاىٍماث الاحخماُِت مً اللىة، وهزا ال ٌّني ِلى ول خاٌ ؤن 

. اإلاجخمْ ًلىم ِلى اللىة، وؤهه ًخخز الفلعفت اإلاثالُت بففت ِامت

فلِعذ اللىة ظىي البذاًت الخاسحُت للذٌو ال مبذؤها الباوني 

. الجىهشي 
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 :ساجعالم
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أ ما احلرية احلليلية . أ هو حر يف مجيع امظروف سواء اكن مزتغٌل ػىل امؼرش أ و مكبال يف ال صفاد
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