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في البداية, يصبح الكائن الواعي حقيقيًا على نحٍو كليّ فقط عبر االعتراف به أو تمييزه من 

قبل كائن واعٍ آخر. في حال واجه كائنان بعضهما البعض, يسعى كّل منهما لإلثبات نفسه من 

خالل “صراح الحياة واملوت”. لئن لم يفِض الصراع أقالًّ إلى وفاة واحدة, فإنه ينتهي حينها ألن 

أحدهما استسلم لآلخر. ينضوي الخصمان في عالقة جديدة: واحٌد قد أَخضع, و اآلخر تم 

إخضاعه. األول هو املنتصر: السيد أو الرب, و الذي تتمثل طبيعته األساسية في أن يكون 

لذاته. الثاني هو املهزوم: العبد أو الرقيق, وطبيعته األساسية في أن يكون لغيره.

هاته املفردات مضلِّلة, رغم ذلك, بل مائعة في واقع األمر. السيد إذ اكتسب السيادة, يكون قد 

خسر خصًما جديرًا. و إذ سعى لنيل االعتراف من قبل كائن آخر, يكون قد حط من قدر هذا 

اآلخر إلى مستوى الجماد: عبد. العبد يعترف فعاًل بالسيد كونه كائنًا واعيًا, لكن اعترافه ليس 

من قبيل االعتراف الذي كان ينشده السيد. باستثناء انتصاره, حينذاك, لم ينل السيد 

االعتراف الذي سيمنحه الوعي الذاتي. انتصاره غير مرضي.

كان العبد أو الرقيق, قبل الصراع, املكافئ الوجودي لغريمه. لكنه باستسالمه يستحيُل من فرٍد 

إلى “شيء”. هو ال يُعترف به كإنسان, بل يُنظر إليه من قبل سيده كأنه شيٌء ال أكثر. إذا 

ابتغى العبد وعيًا حقيقيًّا بالكامل, فعليه عندئٍذ أن يبنيه دون العودة إلى اآلخر.  في الحقيقة, 

يستطيع العبد أن يجد الوعي الذاتي عبر الخدمة و الكدح. عبوديته ليست مطلقة.

العملية ليست حتمية, فهي تتطلب كالًّ من الخوف و العمل الخالق. تتطلب الخوف, بداية في 

صراح الحياة و املوت, و الحًقا أثناء العبودية. تتطلب العمل الخالق: العبد في ابتداعه شيئًا ما 

(تشكيله, تكوينه, العمل عليه), و في حضور الخوف, فإنه يؤكد اختالفه عن الشيء, في تحدٍّ 

لرفض سيده االعتراف به كإنسان -إن جاز التعبير. عبر عمله, يصبح العبد مدرًكا لنفسه 

بواقعية و موضوعية كـموجوٍد بذاته. في حني يُرفض االعتراف به من قبل اآلخر, فإنه يحصل 

على الوعي الذاتي رغم ذلك. هو ينال الوعي بنفسه كوعيٍ بشري



النشاط التشكيلي ـ محض العمل على الشيء- ليس كافيًا في حد ذاته لتهيئة الوصول إلى 

الوعي باملقابل. إن لم يترنح الكائن, يهتز, و يُخترق تماًما من الخوف, فلن يستبطن أبًدا الفرق 

بني األنا و اآلخر. سيبقى تابًعا عوًضا عن كونه مستقاًل. هذا الكائن لن يستشعر الحرية 

الحقيقية, بل مجرد شكٍل من أشكال العناد, وال يتجاوز في الواقع سلوك العبودية.


