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 في فصل واحد مسرحية

 

 دافيد دوبرينر 
 ناصر الحلوانيترجمة: 

 

 

 
 عقوؿ عظيمة معلقاء  (2) دوبرينريتخيل دافيد 

 :الشخصيات

 .يوىاف فولفانج جوتو: شاعر، وكاتب مسرحي، وعامل 
 .جورج فيلهلم فريدريك ىيجل: فيلسوؼ 
  كيميائي. دوبرينريوىاف فولفجانج : 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يف اندي أعضاء هيئة التدريس، يف جامعة جينا.9281تقع أحداث املسرحية عام 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                             
1
 David Dobereiner, Consciousness: A Play In One Act 

نر5 مهىذط مػماسي، وهى مؤلف املعشخُت ]املحاوسة، في سأَي[، وأخذ أكاسب  (2) نر،  لكُمُائي ًىهان فىلفجاهجادافُذ دوبٍش شخصُاث  يخذإدوبٍش

 [املترجم] .الػمل
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 ! يسعدين أف أقدـ لك السيد ىيجل.دوبرينر: سيد جوته

 أعلم أنك رباضر ىنا، يف جامعة جينا؟: إنو لشرؼ يل أف أحظى بلقائك، سيد ىيجل. مل دوبرينر 

: لقد استهللت حيايت ادلهنية ىنا، لكٍت مستقر اآلف يف برلُت. إظلا عدُت إىل جامعة جينا، فقط من هيجل
رؤيتو لأجل إلقاء زلاضرة عن الوعي. إضافة إىل أنٍت ربيب وصديق السيد فوف جوتو، وسعاديت ابلغة 

 وأنت، ىل رباضر ىنا؟ .رلددا

حاالت ثالثية زلددة من العناصر أوه، أان أستاذ للكيمياء ىنا. اكتشفت بعض التماثالت بُت  :دوبرينر
إحداث  . كما اكتشفت مبدأ جديدا، ؽلكن بو(3)الكيميائية، واليت أطلق عليها اسم "الثالثيات"

يب تفاعل بُت عنصرين كيميائيُت بواسطة عنصر اثلث ال يتأثر هبذا التفاعل. كما أنٍت، أيضا، رب
 وصديق السيد فوف جوتو. حسنا، ما الذي ستخربان بو عن الوعي؟

 ا يشعودلعواكس صغَتة خاصية للعقل، والعقوؿ البشرية الفردية ليست إال  (4)حسنا، إف الوعي: هيجل
اإلذلي. حبسب ىذا ادلعٌت، فإف رلمل الوعي اإلنساين مرتبط ابخلالق، وابلتايل، فإف كل العقوؿ  العقل

 غَت أننا يف حالتنا الراىنة من التطور، مل نعد واعيُت سباـ هبذه االرتباط. تتشارؾ يف ادلثاؿ ادلطلق.

ىو الواقع الوحيد. لكن،  ، تتحدث كما لو أف العقل"ادلثاؿ ادلطلق"أاي عزيزي ىيجل، بفكرتك عن : جوته
أي خالق ىذا الذي يذىب إىل خلق كوف أبكملو من ادلادة إذا كانت غايتو الوحيدة أف يكوف 

 ااكتشاف دوبرينرمتعاليا، بصعوبة، يف نظر أحد سللوقاتو؟ وابلتأكيد، ففي الوقت الذي ػلقق فيو 
فإنو أقرب إىل اإللو كأي قديس يف معملو، من خالؿ ادلالحظة الدقيقة خلصائص مادية سباما،  مذىال

 أو صويف كاف؟

                                                             
 غلى الدشابه في صفاتها 93:4ٍنر في الػام م الكُمُائي ألاملاوي ًىهان دوبش هظٍنر: ثالثيات دوبس  (3)

ً
ًىص كاهىن  . بػض الػىاصش في ثالثُاث اغخمادا

ت للػىصش ألاوظطدوبش  ت لألول والثالث. ٍنر غلى أن الػىاصش جيخظم في ثالثُاث، بدُث جكىن الكخلت الزٍس  [املترجم] حعاوي مػذل الكخلت الزٍس

وأن هزه العمت ججػله كادسا غلى الاسجذاد  .لُت أن امليزة ألاظاظُت لإلوعان هي "الىعي بالزاثجاغخبرث الفلعفت الهُ  :فلظفة الىعي عىد هيجل (4)

خ الػالم . شمىلُتاظخػمل هُجل مفهىم "الىعي" لخأظِغ فلعفت . إلى راجه، وهي جىهش الفكش هى  ـ مً وجهت هظش هُجلـ وبىاء غلى رلك فئن جاٍس

خه . وهي املشخلت التي جكىن فيها خشة غىذما حعُطش غلى الػالم ،صشاع مً جاهب الشوح لخصل إلى مشخلت الىعي الزاحي وكذ وضح هُجل هظٍش

خ" الزي جمؼ ووشش بػذ  فلعفت الخاٍسخ في  [املترجم] .وفاجهفي كخاب "مداضشاث في فلعفت الخاٍس
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أشكرؾ على ىذه ادلقارنة اللطيفة، وغلب عليَّ القوؿ إنك كنت قريبا من نقطة جنوف إذلي عندما  :دوبرينر
اكتشايف الكيميائي للثالثيات. من على  (5)"التجاذب االختياري"تصورت فكرة أتسيس روايتك 

أف حقيقة أف جذور التجاذب الكيميائي إىل التجاذب النفسي ػ اي لألدلعية! لكنها تتحدث عن 
 احلياة، وابلتايل الوعي، غلب أف ترسخ عميقا يف اجملاؿ ادلادي.

  ذاتو ينشأأف الوعي  نعم ابلتأكيد. غلب التفكَت يف اإللو كطبيعة متعالية، وكمالـز للعامل معا. غَت :هيجل
رحلة الالحقة. إف دور الوعي يف التاريخ اآلف ىو ضلن اآلف يف ادلكتطور الحق يف اتريخ الكوف. 

كجسدؾ، وىو   حقيقيربقيق حالة أعلى، وىذا ىو التعايل. الوعي، ابلتأكيد، ليس شيئا ماداي. لكنو 
. بكمرت عية من أي ظاىرة شيء غلب عليك االعًتاؼ بوجوده كواقع، يف احلقيقة، ىو أكثر واق

 أشياء. تفًتض ضمنا وجود (6)ادلوضوعات

واآلخر   بنحو ذايتأنفسنا  رُب طلَ أعتقد أف األشياء وادلوضوعات وجهاف لعملة واحدة. إننا  .ال أوافق جوته:
يف  الذي يتمثل، و للقصد أّويل ظلوذج إاثرةكموضوع، لكن كل شيء، وصوال إىل أصغر ذرة، لو 

 الوعي. يشتمل علىويف احليواانت  يف عامل النبات، اإلحساس

 ال أر  دليال على وجود كعاملِ   لكٍت .مساعدةكفرضية أان على استعداد لقبوؿ ما تقوؿ، جوتو ػ   :دوبرينر
أرضيا لكل ظاىرة سبر يب، مهما بدت غَت مادية وإذا مل يكن ىناؾ مثل ىذا، فعليَّ أف أقبل أصال  إلو،

 ادلعريف اآلين.ابلنسبة لوضعنا 

يف تقدـ احلضارة؟ ىل تدعي أف حياة ادلسيح،  موِجهةىل أنت جاد يف نصحنا برفض أي قوة  هيجل:
، ردبا؟ بواسطة عقوؿ مثل ىؤالء طبيعية   عملية   وسقراط، وأفالطوف، كانت نتيجة حملض مصادفة ػ شبرةُ 

على أعتاب فهم الواقع ادلطلق ػ  ، فإننا اآلفادلنطقي ؿ اجلدؿاعمأ واستلهاما منادلعلمُت العظماء، 
                                                             

ششث للمشة ألاولى في الػام ًىهان فىلفجاهج فىن جىجه سواًت لألدًب ألاملاوياظم  :التجاذب الاختيازي  (5)
ُ
وكذ أظخػاس غىىان الشواًت مً  .9384، و

نر كُمُائي، الزي ًصف به اجداد ىجه املصطلح مً أجل حشبُه الػالكاث الػاطفُت وإلاوعاهُت ج، وكذ اظخخذم ألاهىاع الكُمُائُت مصطلح دوبٍش

 [املترجم] .به

 

مىضىعات الحع عىد هيجل هي الكليات، التي وعسفها بالعقل، ال باإلحظاض، وهره املىضىعات ثفترض ضمىا وجىد أشياء حظية  (6)

د والاطتدالل. ،والحقائق ،، وهي الظاهس، الري وعسفه بالحع، أما التصىزاتثجظدها  [املترجم] والكليات، فىدزكها بالعقل القادز على التجٍس
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 الفكر اخلالص!

ذلك الفكر وجود لىيجل، غلب أف أعًتض عليك يف ىذه النقطة. أود القوؿ أف ليس ىناؾ  جوته:
إف ادلبدعُت العظماء يف رلاؿ كاف موجودا، فسيكوف ابردا مثل جثة. سبق أف  اخلالص، وإف 

وليبنتز ػ كانوا سللوقات من حلم ودـ. نظرية ػ فيثاغورس، وديكارت، ونيوتن،  البحتة الرايضيات
كل ىذه ، وحساب التفاضل والتكامل لنيوتن وليبنتز ػ  (8)ديكارت اإلحداثي ونظاـ ،(7)فيثاغورس

 خدمة البشرية، والربىاف يفصبيعها رغبت النظم األكثر ذبريدا انبثقت من الدافع إىل حل ادلشكالت. 
بنجاح ابىر، منذ ذاؾ احلُت، وخاصة  ،ىذه النظم عليو على جديتها ىو ادلد  الذي شهدان تطبيق

 العلمي احلايل. صرانمع بداية ع

اليت من وادلمتع، دفقة البهجة الداخلية اليت صاحبت، ابلتأكيد، اللحظة ادللهمة لبذر مناىجهم، و دوبرينر: 
  أعماذلم العظيمة. يتصوروفهبجة الفنانُت العظماء حُت أهنا كانت دبثل شدة ادلؤكد 

. أولئك ، لكنها ليست جوىريةأان ال أنكر أنو قد يوجد بعض اجلوانب العاطفية لعملية اإلبداع هيجل:
الروح. وىناؾ عثروا على  إىل عاملالرايضيُت كانوا ملَهمُت حقا. لقد صعدوا سلَّم جدؿ األفكار 

 إجاابهتم، ادلوجودة مسبقا يف عقل اإللو.

 كيف تعلم ذلك؟  جوته:

انظر إىل اتريخ البشرية أبكملو، وإىل التاريخ زيز، كيف ؽلكن لألمر أف يكوف غَت ذلك؟ صديقي العهيجل: 
ذلك التقدـ، الذي واجو نكسات مثل الثورة الفرنسية، ال يزاؿ مستمرا. الطبيعي الذي شكَّل أرضيتو. 

 ىل ؽلكن لذلك كلو أف يكوف بال معٌت؟

ىناؾ  ت، إف كانما اقبل تفسَت ن ، فقط، أفعلينانحو علمي، بلكن إف كنا بصدد البحث عن معٌت،  جوته:
، أبدي وال ينتابو التغيَت، نتوؽ إليو ا متعالياروحي اعادلأسباب قوية لفعل ذلك. ىيجل، إنك تفًتض 

، ومع العديد من االنتكاسات. لكنٍت ال أر  دليال على ىذه كاف بشكل مناسبضلن البشر، وإف  
                                                             

ة  (7) ت : فيثاغىزضهظٍس ت. جىص غلى أن5 مجمىع مشبعي طىلي ضلعي الضاٍو هي غالكت أظاظُت في الهىذظت إلاكلُذًت بين أضالع املثلث كائم الّضاٍو

 [املترجم] اللائمت معاٍو ملشبؼ طىل الىجش.

زثية (8)
َ

 [املترجم] .وإلاخذاثي ص ط إلاخذاثي لخدذًذ هلطت في معخىي غبر غذدًً، ًطلم غليهما غادة :هظام إلاحداثيات الدًكا
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النظرية يف العامل الواقعي ػ الذي يشكل العقل اإلنساين جزءا منو فقط، وليس من احلتمي انو اجلزء 
 األىم. 

 طرحا أكثر معقولية للتقدـ؟ىل ؽلكنك أف تقدـ  هيجل:

 سأصدمك، فلتتهيأ إذف.  جوته:

 (ما اببتسامةفمه زو  االثناف اآلخراف)

كل النظرايت، صديقيَّ العزيزين، رمادية، لكن شجرة احلياة الذىبية تظل خضراء دوما، واحلب : جوته 
الرغبة علا جناحا الروح لفعل األعماؿ العظيمة! احلب الرومانسي احلقيقي ىو أعلى نقطة يف خربتنا و 

إذلي. حبسب ما ىو احلياتية! فقط، حينما يصل العشاؽ حببهم إىل الكماؿ، يعاين البشر 
قد ربقق توليفتها يف شكل رضيع  "الفرضية ونقيضها"، بُت ادلقابلةفإف ىذه مصطلحاتك، ىيجل، 

نساين ػ توليف غلمع داخلو عناصر كال من األب واألـ، لكنو، يف الوقت ذاتو، شيء جديد سباما. إ
دلك. واجلسد سابق على العقل، دبثل ما ادلشاعر سابقة على التفكَت. األصلي جلنموذج الذلك ىو 

 شلاثلة.عاطفية والسابق على اإلنساف ىو احليواف ػ الذي يتصرؼ بطرؽ 

يسبق وجود الكائن احلي ذىاب هبذه النظرية بضع خطوات إىل الوراء، إذا مسحت يل. ؽلكنٍت ال :دوبرينر
وقبل اجلزيئات  ، (10)وقبل العضيات اخللوية كانت اجلزيئات الكيميائية ادلعقدة .(9)ة اخللويةضيَّ وجود العُ 

كانت الذرة. ابلنسبة لنا، ضلن العلماء، مل ننتهي عند ذلك. قبلما يغرب ىذا القرف، ردبا نكوف قد 
 سيكوف ما نكتشفو سابقا عليها.اكتشفنا بنية الذرة. حينئذ، 

كيف ؽلكن أنتما تتحداثف كما لو أف كل شيء يف الكوف قد نشأ، بشكل ما، عن مادة أولية.  : هيجل
 دور هللا يف ذلك كلو؟ذلك؟ ما 

 .ذاتوإىل والدة نسخ متطورة من  سبيلوأنثى وىو يف  اإللوردبا يكوف جوتة: 

                                                             
ة (9)  [املترجم] .5 هي ألاجعام الحُت املىجىدة في ظِخىبالصم الخلُتالعضية الخلٍى

 

 [املترجم] .5 أصغش وخذة مً املادة الكُمُائُت الىلُت، التي جدخفظ بتركُبها الكُمُائي وخىاصهاالجصيء (10)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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 !مثل ىذا اذلراء قط : مل أمسعلجهي

أو أخذت معتقدات  ،القدؽلة يةسومر ال األلواح: ردبا ألنك مل تدرس النصوص الصينية القدؽلة، أو وتهج
وأان متأكد من  ػ؟ كل ىذه ادلصادر ااضلراف ابعتباره (11)جبدية. ىل ترفض القديس فرنسيسفيثاغورس 

جهودؾ لبناء خالؿ  كأن إف ما يزعجكتضفي ادلصداقية على ىذا الرأي.  ػالكثَت غَتىا ىناؾ أف 
أف كل ما البد و  :قلت لنفسك ،الفلسفة الغربية والتاريخيف  أف تدقق النظرحىت قبل  ،نظاـ شامل
 ،تحيزادلالرأي حوؿ ىذا  منهجكرادة هللا.  م قمت ببناء إلنتيجة  ىو ،يف عادلنا الغريب ،حدث ىنا

 !الكوف كلو ليشملوعممتو 

 جوتو؟ ،: أال تؤمن ابهللهيجل

مثل انبليوف يف  ،مسار التاريخ زلددا بعيدا عن خلقو، ساكنا،يقف ال أؤمن ابإللو الذي : ابلتأكيد جوته
 .ادلعركة ىنا

من عقلو. من  شذراتليست سو   اليت ،من داخل عقولنا اإللو يعملإف . يف ذلكتفق معك أ إين: ىيجل
 أو ابألحر  إىل ،طريقها قُدمااحلضارة  تشق ،دايلكتيكيةقوانُت الذي يعمل دبقتضى  ،التفكَتخالؿ 

 ،الذي يتجلى يف الدولة. يف حالة الطبيعة ،اإللوقانوف يف حدود  ،فقط ،ولكن ،األعلى. ضلن أحرار
 ػلكمهاحاجة إىل دوؿ قوية يف ذلك. ضلن  مالحظةمن  كاف قد اقًتب. حىت روسو  رغباتناضلن عبيد 

 ؛ضرورية أحياانً تصبح احلروب بُت الدوؿ كما أف . ابلفعل اأحرار  نكوف. عندىا فقط وفمستنَت  قادة
 .(12)السالـ الروماينالبشري يف عهد ر يف التقدـ لتوسيع نطاؽ احلضارات األكثر تقدًما. فكّ 

يجتاحوف سالذين  ،انبليوفالكثَت من مثل  يف ادلستقبل، سينتج، إف موقفك الوثٍت ذباه الدولة: ماذا؟ دوبرينر
. خوضوا حروابضلن واضحوف اآلف. يقوؿ ىيجل  ،على األقل ،األصل! لكن أنقذتوابلكاد  ،أورواب

                                                             
هصبخه الكىِعت الكاثىلُكُت كذٌعا. كان ًذغى إلى البعاطت، واملحبت الحلُلُت، واغخبر  اللذٌغ 5 (1::9-9939) ألاطيزي  عالقدٌع فساوظي (11)

 [املترجم] .الشاعي للحُىاهاث، والبِئت، وإلًطالُا، والىظام الفشاظِعكاوي

لت مً العالم والاظخلشاس اليعبُين  .Pax Romana 5 عهد الظالم السوماوي (12) ت الشوماهُت) غاشتهافترة طٍى مؼ  ،م( 938ق.م إلى  2:إلامبراطىٍس

ت الشوماهُت ت الشوماهُت ،.نهاًت الحشب ألاخيرة للجمهىٍس ، ووصل غذد ظكانها إلى خذ لها أكبر هطاق إكلُمي ،خالل هزه الفترة ،خللذ إلامبراطىٍس

 [املترجم] ثلث ظكان الػالم.  ، خىاليملُىن شخص 28أكص ى ًصل إلى 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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 .رباحل الاحلب  مارسوا كنت أقوؿ ،كاف علي أف أختاراحلب. إذا   مارسوا جوتويقوؿ بينما 

بل  ،. يف احلياةاألشياءيف كل حاضرة  ،من اجلاذبية والتنافر كونية. ىناؾ قطبية  ةزائف ثنائية ه: لكن ىذجوته
 ،والتعقيد إنو الدافع للدمج،"التكثيف".  طلق عليو:اثلث أ مثَت ، أيضا،يوجدو حىت يف ادلادة اخلاملة. 

 ،الضمَت الذي يتضمن ،وعيعليا من ال درجةكائنات ذات ابعتباران  . و للتعايل ،شئتإذا  ػوالنمو 
كانوا حىت لو   ا،غلب أال نؤذيه األخر .ابلكائنات احلية  عالقاتنا يف ،ما غلب علينا القياـ بو نعرؼُ 

أف  ،أيًضاعلينا،  . غلب أف نؤكد احلياة العادية واحلب الشخصي. ولكن غلببغيضُت ابلنسبة لنا
 ".وىذا ما أمسيو "احلب االجتماعي ،من البشر ربسُت حياة إخواننانعمل على 

حقيقة  تعتربأف فعليك، أيضا،  ،مباشر من العهد اجلديد. إذا قبلت ذلكمأخوذ بشكل : لكن ىذا هيجل
شلا  ،الفرضية النقيضة تنفيهااليت  ،س ىو األطروحةدُ والروح القُ  ،واالبن ،قدس: أف اآلبالثالوث ادل
ىية و لعلى أف األ ىذا الذي ينفي النفي. يدؿ ،(13)التجاوزجدؿ التوليف خالؿ انبثاؽ يؤدي إىل 

  ،يف الطبيعة ، بُت األشكاؿ،استقرارًا كثراألقو  و األأف ادلثلث ىو  مثلماديل. اجلشكل ال تفًتض
 .ما وراء الطبيعةأمور يف ىو كذلك 

واليت لشدة  ،نظرية جوتو قبلتَ . لقد ىذا رلرد زبميناتىنا. كل  أنت مل تفهمٍت سباما ،: ىيجلدوبرينر
دلؤلفي  مريبة اذلاماتدفعها إىل قالب مستمد من  حاولتَ و  ،ة العامل ادلاديالحظعلى م ترتكزغرابتها 
فكريت  بتطويعستقـو  ،. بعد ذلكأبفكارؾ اخلاصة حوؿ عملية التفكَت ودرلتها ،ما قبل العلمعصر 
 حسبما يقتضيمثلثًا آخرًا لتلعب بو  جوتوإىل مضيفك اجلديل. وقد منحك  لتضمها ات،ثالثيعن ال

 والتكثيف. ،التنافرو  ،اؿ: اجلاذبيةاحل

. ذلك بعيد عنإنو . ألعااب ارسال ؽل ،ىيجلللربوفيسور  ،ادلعًتؼ بو عادلياً  ،فكر العمالؽال: لكن جوته
بغض النظر عن تطبيقاتو. ولكن فيما  الراسخة،يؤكد اكتشافو للقانوف األساسي للفكر شهرتو حيث 

                                                             
وهي كلمت أملاهُت جدمل مػاوي مخضادة؛ ومنها5 "سفؼ" و"إبطال" و"إلغاء" ، Aufhebungٌعخخذم هُجل املصطلح ألاملاوي 5 جدل التجاوش  (13)

ت  وكزلك "خفظ" و"سفؼ"، و"حػلُم" أو "إكصاء"، فئن املصطلح، أو املفهىم، فلعفت هُجل،  بدعبو  ،Sublationوالزي جمذ جشجمخه إلى إلاهجليًز

وهزا ًىافم ما ًلصذه هُجل خالل جفاغله الجذلي مؼ غيره مً املصطلحاث أو املفاهُم. الحفظ، والخغُير،  مخىاكضان، هما5ًجشي مػه أمشان 

 [املترجم] .بدذًثه غً ما ًيخج مً غالكت الخفاغل بين ألاطشوخت وهلُضها

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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. صحيح الشخصيعن الوعي  يسمو، إىل أي مد  إىل موضوعنا األصلي الرجوعأود  ،يتعلق ابلفكر
أو  ،خر قبلوآبكل شيء   إظلا يتعلقو  ،فإننا ال نر  شيًئا معزواًل أبًدا ،أننا عندما ننظر إىل الطبيعة

جزء صغَت شلا أعرفو. لكن الشك ينمو ال يزيد عن  ،ظةيف أي حل . وما أدركوفوقو وأ ،ربتوأو  ،جبانبو
 مؤقتة.كل األشياء ف ،ذلك إضافة إىلمع ادلعرفة. 

 ،حاوؿ الذيػ شوبنهاور  لبشرل بذلك الكارهشبيًها  ، إىل حد ما،تبدو ،جوتو ،أنت اآلف : ىاهيجل
. وغٍت عن توقيت زلاضرايتيف نفس  ولقاء زلاضراتإب ،طاليب إىل شبكتو الكئيبة استدراج ،ابدلناسبة

 .شلالقوؿ أنو ف

لتشاـؤ شوبنهاور مكاف يف البحث ادلوضوعي عن احلقيقة. غلب أو  تفاؤلك ليس ل : سيد ىيجل،دوبرينر
ضلاوؿ ربليل أسرارىا خطوة خبطوة. عندما تكشف التجربة أف و  ،الطبيعة كما ىي علينا التعامل مع

ظروؼ سلتلفة. عندىا فقط يف  ،عدة مرات أف نكررىانكوف يف حاجة إىل  ،عن رد فعل غَت متوقع
 .منطقي أمرفرضية عقالنية حوؿ ما حدث. ىذا  طرحػلق لنا 

 ،الوحيدة. ىناؾ أيًضا احلقائق الذاتيةاحلقيقة ىي احلقيقة ادلوضوعية ليست إف  ،رينربدو  اي سيد: لكن جوته
كل  ،على األقل ، أغنية صغَتة واحدة إىلمع تأف نس علينا والفن. غلباليت ندركها يف صباؿ الطبيعة 

 ، ضع كلمات بنتحدث بأف  ،وإذا أمكن ،رائعةواحدة نر  صورة أف و  ،نقرأ قصيدة جيدةأف و يـو
سلتلفة من الوعي؟  حاالتف ىناؾ إأف نقوؿ  يكوف علينا، بناء على ذلك، ردباابلتايل، معقولة. 
 اآلخر عقالين.و  ،عاطفيأحدىا 

د وقحيوانية.  تتصف أبهناان و دأجسا تنبثق من  ،دفع إىل وعينانتإف دفقة ادلشاعر، اليت  ،: حسًناهيجل
نزعة تعرؼ إذا كانت  ىي ماالعقالنية وحدىا  ذواتنا إفضمَتان. ما ػلدده يدة أو سيئة. ىذا تكوف ج

 . ولكن على الرغم من غَتاناالجتماعية اليت ربيط بنا وتوحدان مع  ياكلمع اذل متوافقةمعينة  غريزية
أفقًيا وليس  ادلنقسمُت ؽلتد نصفُتالاخلط الفاصل بُت أف يجب اعتبار ف ،نقسمم، دبعٌت ما، أف وعينا

 .العاطفيةىي الدنيا والذات  ،عموداًي. الذات العليا ىي العقالنية

 النظملكنك ال تقوؿ شيًئا عن عقالنية  ،ةالعاطفييف مرتبة أعلى من أنت تضع الذات العقالنية دوبرينر: 
ردود أفعالنا العاطفية متوافقة  تكوفواليت غلب أف  ،اىتمامو ضمَتان يوليهااليت غلب أف  ةاالجتماعي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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؟ ال ااألفضل للمواطنُت الذين ينظموهنأف ذبسد قوانُت وعادات أي رلتمع على  يتحتممعها. ىل 
 .أعتقد ذلك

. عندما أستيقظ يف الصباح كبَتة أحظى ابمتيازاتإنٍت ف ،ة األرستقراطيةيف الطبق اعضو ابعتباري : جوته
 ، ببساطة،فيمكنٍت ،القياـ بو يلـزشيء يعجبٍت. إذا كاف ىناؾ شيء مرىق ي أب قرر القياـؽلكنٍت أف أ

خادمي بينما ؽلنح  ،االجتماعي السائد حرية كاملة نظاـ. ؽلنحٍت البوأف أطلب من اخلادـ القياـ 
أف استعداد دائم لتلبية أوامري. من الواضح أف ىذا بعيد عن  على يبقىغلب أف  حيث ؛جًداالقليل 
وأان  منو ػأسوأ  ،على األرجح ،أظن أف أي بديل سيكوف ،. ومع ذلكايمثال ااجتماعي انظاميكوف 

يكوف  أفأنو من أجل يعلمٍت ضمَتي  فإف ،ة. لذلكإىل ادلقصل اقتياديلست حريًصا على أف يتم 
 ،رفاىية خدمي الشخصيُت مراعاة آخذ على عاتقيغلب أف  ،نساينمتسما ابلتبادؿ اإلوضع ال

 .إذا استطعت ،وأنقذىم من ادلشاكل ،والقرويُت الذين ؼلدمونٍت. سوؼ أساعدىم دائًما

 .ؿ الوقتطوا ترعاىم: هيجل

 وظائفنا ىنا؟ منحنا. من ويل أان أيضا لك أنت: لكن جوتو راعي. حىت دوبرينر

ة الصيب دلا يسميو اإلصلليز "شبك تنفيذ رلرد وسيط. أان صديق الدوؽ. إنو كنت  ما،تكيف حال ،: حسًناجوته
ىو ما أد ،  ما من أدلعية،ومنشوراتك مازلاضراتك ما اتسمت بو فإف ،كماحالت. ولكن يف (14)القدمي"

 ما.قراران بتوظيفكإىل  ،يف وقت الحق

الفاتنا حوؿ طبيعة الوعي. يبدو تخاوأحاوؿ ربليل  إىل الوراء،جوتو. لكن دعٍت اآلف أعود  أشكرؾ،: هيجل
ىو موجود وابلتايل  ،لو جذور عميقة يف العامل ادلادي ،زدىار كائن حياب بوأشأف كالكما ير  الوعي 
 اإلنساين. اجملاؿيف العامل ادلادي خارج 

 ابلرغم من ،ف درجة التقارب يف تفكَتان رائعةإ حقا،ىيجل.  بروفيسور ،إىل حد ما ،: أنت زلقدوبرينر
أحواؿ ن ربس   نرغب يف جوتو. ولكن ىناؾ اختالفات. أان و بنحو جذري اختالفنا يف نقاط البدء

                                                             
 .اجخماغُت باسصةفي املذسظت أو الجامػت، وصاسوا في مشاكض  ،كذامىصمالء مً كاهىا  حػني الشوابط الاجخماغُت واملصالح بين5 شبكة الصبي القدًم (14)

 [املترجم]
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 إىل أعماقو، ،جوتوعملي كعامل من منظور نفعي.  مارسوأ ،خلفية متواضعة ذولكنٍت  ،اجلنس البشري
 .العلممنظور من  وأراه أان ،من منظور الفن رومانسي وشاعر. ير  العاملَ 

الوعي أف يف  فقاف. يبدو أف الفن والعلم متنراوغلكن دعوان ال  ،ىذا بياف شامل تقريبا( مبتسما: )جوته
 !فو سلطئ ضلنتوضح ابلضبط دلاذا أف  ،اآلف ،ينبثق من العامل ادلادي. على الفلسفة

كما فعل   ػ قد أقرَّ كانط. و   :فيلَ ل سَ بَ من قِ إف إجابيت قد مت أعدادىا، من أجلي، أقبل التحدي. إين : هيجل
 عقوال اأف لديهو  البد ،ابلتايل. العملي لإلدراؾا أف لديها معيار  ما يؤكدأبف احليواانت تظهر  ػأرسطو 
كما ال  ،ضاحمل فهو العقل ،ضحاو كما ىو  ال سبلكو،ما ا مَّ أمن نوع.  اوعي :وابلتايل ،ما من نوع

 ،نو. ؽلكنهم احلكم على ما قد يكوف أكثر أو أقل فائدة ذلمع تصدراليت  ية،شعور ابألخالقسبلك أي 
الشكل األعلى  إف . اضمَت  إهنم ال ؽللكوفا ىو صواب أو خطأ. هم احلكم دبال ؽلكنولكن  ،ابلتأكيد

على ىذه اف واحد فقط يف مكموجود  ،ةأخالقيإصدار أحكاـ القادر على التفكَت اجملرد و و  ،للوعي
 .اإلنساف. ىنا فقط صلد الوعي احلقيقي عقلوىذا يف  األرض؛

من السهل علي اآلف أصبح  ،لذا ،وأوضحفكرتك إىل درجة أعلى ستو  دب ارتقيت إىللقد  ،: ىيجلجوته
 ،إىل العامل أف زبرج نسلها ،مثل البشر ،اهوالنحل صبيع والبهائم، ،الطيورإف على تصويب مدفعي! 

 ،غلب عليهم صبيًعا ،ىذه العمليةغضوف . يف اوالديهزلل ىذه الذرية  حلتل ،وحىت ينم ،أف تعتٍت بوو 
من أجل أتمُت مساحة خاصة داخل قبيلتهم. ىذه ىي  ؛سالـ مع جَتاهنمال ققواأف ػل ،مثلنا

 أيضا. وأخالقنا ،أخالقهم

 .ليس لديهم خيار حياؿ ذلكفأخالقي. بوازع غريزة. إهنم ال يتصرفوف رلرد : لكن ىذه دوبرينر

 : ابلضبط.هيجل

؛ دوبرينر. يبدو أنك تتخذ ادلوقف الشائع سيد ،: مل أنتهي بعد. لقد أثرت للتو مسألة اإلرادة احلرةجوته
 بشكل فريد، ولكن سلوؾ احليواانت األخر  يتم (15)ذاتًيا يتحددأف السلوؾ البشري الذي ير  

لتعزيز  ؛اإلنساف واحليواف عنىذه التسميات  نرسخربديده من خالؿ شيء نسميو "الغريزة". ضلن 

                                                             
 [املترجم] .ًلصذ بزلك أن إلاوعان هى مً ٌعً كىاغذ ظلىكه بىفعه (15)
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أي شخص لديو فأف يكوف كذلك. لألمر ولكن ال ؽلكن  ،بشكل اتـ وهنائيربيزان أبننا سلتلفوف 
مثلما  ،عن اآلخر كل منهماؼلتلف   ما، من حيث الشخصية، يعرؼ أهن ،عالقة عاطفية مع حيواف

فإهنم سيتصرفوف  ،نظراي (16)، كما افًتض ديكارتيُتأشخاص آليالبشر. إذا كانوا رلرد  احلاؿ بُت ىو
  ػكثَتًا   وراء أهنم يبدوف أشبو بناسبب يبُت البنفس الطريقة. ىناؾ تفسَت أبسط وأكثر إرضاء صبيًعا 

 ةبطاضيف مظهر الولكن دائًما  ،خبُبث طويةوأحيااًن  ،تتصرؼ أحيااًن بعقالنيةو  ،تكرهو  ،رببكائنات 
ض ثبت بعيس ،سنواتعدة أنو قبل مرور  تنبأأ ،ذلك إضافة إىل. إهنم مثلنا. وضلن مثلهم. هالنفس

، وبلغت عن بعضها البعض أهنا قد نشأتظهر كيف ويُ  ،قانواًن طبيعًيا يربط بُت األنواع عباقرة العلم
البشري شأف رتيب. يقضي معظم الناس اجلزء األكرب . لكن اجلنس كائنات اإلنسانيةيف ال تطورىا أوج

اليت إىل أف يتمكن العلم من توفَت الوسائل و العيش. توفَت أسباب من أجل  ؛من وقتهم يف العمل
 إىلادلتعة والرضا، فلن نكوف قد تقدمنا لنا  افققذبعلهما ػلو  ، العمل والعيش ربقق لنا االندماج بُت

 .وعيي يل ؿو يق ما ىذا. ةالربيَّ احلياة  من أبعد ىو ما

 

                                                             
 [املترجم]. مثل العاغت ػمل راجُاحاغخبر دًكاسث الكائىاث الحُت آالث بُىلىجُت،  .automatons5 يىن أشخاص آل (16)

 


