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 مهمقد

ۀ بساایاری از نخیگااان علماای و فالسااف  بعااد از وقااوق انقااالس فرانساا  فضااایی باار  هاان  

اروپاایی حاااکش گشات  بااود کا  باا  موجاک آن در واکاانش با  فتوداهیسااش فرتاوت در حااان       

م لااوس تلقاای  ن زریاان یونااان و روم باسااتان م لقااا  اجتماااعی دورااحیااای حیااات ، زوان

ثنی نیاود و حیاات اجتمااعی    هگل ب  عنوان یک متفکار جاوان از ایان امار مسات      گشت.می

و پیوسااتگی م لااق فاارد باا  جامعاا  و حتاای ان ااالن فردیاات فاارد در جهاات   پارچاا  یااک

آنچا  در یوناان    هگال عقیاده داشات   ؛ ساتود معا  را در یوناان و روم باساتان مای    مصاهح جا

وجااود آزادی اصاایل باا  معنااای جاادایی م لااق فاارد از مناااف   ،و روم باساتان سااتودنی بااود 

ل ت کلیات جامعا  و دخاهات    هاای جمعای مع اوه با  مصا     تیعیات از آیاین  ، حقیر فاردی 

آنچاا  باعاا  از  هماا  افااراد جامعاا  در حیااات اجتماااعی وسیاساای جامعاا  بااود.ۀ واساا باای

افازایش تاوان نظاامی و اساتیال یاافتن جواما  یوناان و         ،دست رفتن این وضعیت شده باود 

بنادی افاراد ایان جواما  با  اقشاار و       م  و ب  تی  آن رشد ثاروت و تقسایش  روم بر دیگر جوا

 طیقات متعارض بود.

هگل ب  عنوان یک متفکر مذهیی پروتساتان بار ایان عقیاده باود کا  دیان مسایح در         

مؤمناان پدیادار گشات     ۀ جمعای فاضاالن  واحیاای حیاات   ، وضاعیت  اصل برای غلی  بار ایان  

اخالقای دیان مسایح     هاای ان برمیناای اعتقااد قلیای با  بنیاان     می بایست مؤمن اساسا  بود.

حیااات اجتماااعی ، ای بپردازنااد کاا  در آن افااراد فااارف از مناااف  فااردی باا  احیااای جامعاا 

ردن ای را با  وجااود آورناد.وهی کلیسااای کاتوهیاک بااا حااکش کاا    ناا  مترقاای و فاضاال کاامال  

اصااون عقایاادی صااوری کاا  تنهااا هاادفش توجیاا  سلساال  مراتااک فتوداهیسااش برآمااده از   

نتیجاا   عنصاار اخالقاای دیاان مساایح را باا  کناااری نهاااد. ، فروپاشاای امپراطااوری روم بااود

بایسات  مؤمناان مای  ، هاا اینک  برای مؤمنان قواعد واصوهی مقرر گشات کا  با  موجاک آن    

ادای وظااایخ خااویش باا  کلیسااای از یااک طااره صاارفا  باا  تقویاات فضااایل شخصاای و  

هااای فتااوداهی مسااتقر  ره دیگاار حیااات اجتماااعی را باا  نهاد کاتوهیااک بپردازنااد و از طاا 

 تردید نکنند. -ب  همان شکل ک  هستند- واگذار کنند و در مشروعیت آنها

هااای منجمااد مااذهیی را کاا  مؤمنااان باا     قواعااد و نهاد، هگاال حاکمیاات قااوانین 

، اناد القای خاود مسالش فارض کارده و پذیرفتا       اخ بادون دخاهات دادن قضااوت   ، مسی یت
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قواعااد و ، ماای نامااد.ایجابیت در واقاا  باا  معنااای گااردن نهااادن باا  قااوانین   «ایجابیاات»

 شود.نی برای آنها جستجو و ارائ  نمیهایی است ک  هیچ توجی  اخالقی و عقالنهاد

گوناا  کاا  آن-ایجابیاات مساای یۀ باا  بررساای مقوهاا( 3961-69) باارنۀ رهگاال در دو

 اش در فرانکفااورتبعاادی فعاهیاات نظااری ۀ وهاای در دور هماات گمااارد. - کاارش رفاات 

 ی آهمااانی پرداخاات.هااانشاایندوکمشخصااا  باا  بررساای نهادهااای سیاساای ( 3011-3969)

گذراناادن ر هااای آهمااان بااا وجااود از ساانشاایندوکنمااود کاا  برانگیااز ماایجّااکباارای او تع

انااد و از دخاهاات فتااوداهیۀ همچنااان در اسااارت نهادهااای فرسااود اصااالحات مااذهیی هااوتر

یاسای  باا بررسای نهادهاای س    ای وجاود نادارد.  موم افاراد در حیاات اجتمااعی نشاان     مؤثر ع

در قاهاک نهادهاای    هاا نشاین دوکرساد کا  انقیااد اتیااق     هگل ب  ایان نتیجا  مای   ، آهمانی

ناااف  شخصاای و گروهاای لکاا  توسااو مدر خاایو و خ اهااای  هناای ریشاا  ناادارد ب، فاسااد

ایجابیاات ۀ هااذا اگاار جااوهر ابااد.یهااا بازتوهیااد شااده و اسااتمرار ماایای از آریسااتوکراتعااده

دن دیااان و ت میااال حیاااات اجتمااااعی برآماااده از کلیساااای کاتوهیاااک خصوصااای شااا

ایاان جااوهره همچنااان در آهمااان معاصاار هگاال تااداوم دارد و  ، اخالقاای باار افااراد بااودغیر

 مانند.بهره باقی میآزادی اصیل بی ن ازهمچنا هانشیندوکاتیاق 

باا  واکاااوی ، ایاان مقاهاا  باار آن اساات کاا  بااا رجااوق باا  متااون هگاال درهاار دو دوره 

ایجابیات پرداختا  و در ماورد برخاورد او باا ایان مقوها  کنکاشای را         ۀ ت لیل هگل از مقوها 

 صورت دهد.

 برنۀ ورد

نان چ  در یوو روم بود. آنسرسخت دوران باستانی یونان ۀ کنندانی ستایشگل در دوران جوه

واساا   شااهروندی این بود ک  هر فرد آزاد بی ،نمودو روم باسااتان برای او مجذوس کننده می

کرد. مردمان کامال  برابر با ساایر شهروندان م سوس شده و در تنظیش امور عمومی دخاهت می 

ترتیک نیودند. بدین خود مقیدۀ آزاد یونان و روم ب  هیچ آیین خارجی نسایت ب  مقتضیات جامع 

ان بود. از این سیاسی یونان و روم باست(formations)  هایبندیشکلۀ آزادی خصلت هم

هیچ تفاوت ماهوی با آتن دموکراتیک نداشت. آن چ  در  ،م ور اساپارت منظر حکومت نظامی

د آزاد با حیات اجتماعی در در هش آمیختگی م لق زندگی فردی مر ،نظر هگل اهمیت داشاات

راد د افرباسااتان را م صااون خۀ هگل تمام نهادهای این دو جامع وبود( polis) شااهر-هتدو

 دانست.خارجی میۀ کنندمنتزق از هر عامل مادی م دود
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ها را شاهر در راساتای ت قق اهداه و غایاتی ک  خود آن  -شاهروندان دوهت ، از نظر هگل

نان در گزیدند. آمیفرماندهانی را بردند و برای خود کری را وضااا  میقوانین، تعیین کرده بودند

ورزیدند و چنان دراندیش  بور از هیچ نوق فداکاری دریغ نمیراساتای تعقیک اهداه و غایات مز 

شان  وس گشت  بودند ک  زندگی مادی را تنها در سای   ت کشاور و دوهت خودخواسات   لمصا 

 اخالقی برآمده از منیعی دادند. هیچ قانونمادیت بخشیدن ب  این مصل ت م مح نظر قرار می

تار و کردار رف ۀکنندشهر تعیین-یافت و تنها مشیت دوهتغیر از مصل ت مزبور مشروعیت نمی

 م وران فایده ۀاز هر نوق انگیز، خارجیافراد بود. انتخاس های افراد در عین رها بودن از هر قید 

(utilitarian)ثر گشااتن از عوامل شااهر بدون متأ-دوهتل عضااو افراد فاضاا؛ عاری بودند

 کردندگیری و مشاارکت می شاهر تصامیش  -با ع خ ب  مصال ت دوهت ، م ی ی و شاخصای  

(Hegel, 1971, pp.154-155.) 

ۀ توان هممی، باستانی یونان و رومهای بدین ترتیک صاره نظر از اشکان خا  حکومت 

 «یگانگی»هاا ریی جمهور مردم حاکش اسااات.  هاایی دانسااات کا  در آن  هاا را حکومات  آن

(identity) هماهنگی کامل غرایز و  ابتدایی در گروۀ خواهاان ساااتودنی این جوام  جمهوری

مع وه ب  مصل ت جامع  بود. هذا ب  مجرد این ک  هماهنگی ۀ تمایالت فردی و خردِ فاضالن

 باستانی هش نابود شدند.ۀ مدائن فاضل، مزبور از میان رفت

هنوز بر روش ( نربۀ موساااوم ب  دور 3961-69) اشفعاهیت نظریۀ اوهیا ۀ هگال در دور 

ب  مثاب  ابزار ت لیلی م وری در پژوهش تاریخی متمرکز نشااده بود هذا برای ت لیل  فلساافی

چرایی این اضاام الن تنها ب  کنکاش حون شااواهد عینی تاریخی میادرت کرد. ب  نظر هگل 

ان ها ب  هیچ عنوحقوقی آنهای باستانی این بود ک  ماهکیت در منشور جمهوریۀ خصلت عمد

در این  (intervention) گریدارای مقاامی غیرقابل تعرض نیود و جمهور مردم در دخاهت 

 هاعنی نیسااات ک  در این جمهوریاهیت  این بدین م) رو نیودحی ا  باا هیچ م ادودیتی روب    

 شااهروندان را داشت  یبخواهان  ب  حقوق شااخصاامرجعی غیر از جمهور مردم حق تعرض دن

جوام  باستان ب  شدت شکننده بود و باالخره از هش پاشیده ۀ خواهانوهی تعادن جمهوری. (باشد

 شد.

اشرافیت و نخوت نظامی ، ها و رشاد ثروت و تجمالت ها و رومیان در جنگپیروزی یونانی

قدرت و مناصاااک دوهتی از طره عموم  ۀواگاذاری داوطلیاان  ، را با  همراه آورد. ثمره این امر 

 تدریج برای حفظ مناصک شهروندان ب  تعداد بسیار م دودی از افراد بود. این مراج  دوهتی ب 
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 ۀدوهت ب  مثاب  ثمر تدریجا بر زور و قادرت فیزیکی تکیا  نمودناد و در نتیجا       عمادتاا   ، خود

ودجویی و اندیشاا  ساا، خویشی ادوهت برای ابقعملکرد فاضااالن  شااهروندان از میان رفت. 

ن ی خارج از وجود فردیشاااامنفعات طلیی را در جان شاااهروندان دمید و برای آنان هیچ غایت 

کش شاد و آزادی ساایاسی از میان  کار اقتصاادی فردگرایان  حا کردو، تعریخ ننمود. در این گذار

 .  (Hegel, 1971, pp.155-157) رفت

ستن ب  وقوق پیوشهرهای یونان و روم قیل از  -گون  استنتاج کرد ک  در دوهتتوان اینمی

حاکش بود ک  بر جدایی افرادِ منتزق از منفعت (integration) پیوساااتگیهشب ران نوعی ب 

ر افراد دۀ شهر از طره دیگر استوار بود. اراد -وارگی منفعت دوهتشاخصی از یک طره و بت 

ت و گشااافراد میۀ شااامل همکرد ک  مصاال تِ کلیتی ک  در عین حان این جهت حرکت می

ری قرار گیرد. دیگ( norm) مقدم بر هر هنجار ،قابل تقلیل ب  حاصاال جم  افراد مزبور نیود 

 روسوییۀ ب  شیو (general will) همگانیۀحاکمیت ارادۀ ثمر، شک این کلیت سازواربدون 

(Rousseauesque)  کند ک  در آن مناف  شهروندان و آن را معرفی میاسات و دوهتی ایده

کنند. این معره وضااعیتی است ک  بعدها هگل آن را مناف  دوهت با هش کامال  ان یاق پیدا می

 (.  Hegel, 1953, p.30) کندغایت نهایی دوهت معرفی می

شااهرهای باسااتانی حاکش  -هگل ان  اطی را ک  بر دوهت ،همان طور ک  مالحظ  گردید

در این دوران هگل ب  هیچ عنوان در پی  .دانداشاارافیت ثروت و نخوت نظامی میۀ ثمر ،شااد

بر روحیات  ثیرگذاری ق عی این عواملک  موجک تأ (mediations) هاییتعیین وسااااطت

باشد. ینم، ری و استیداد منجر شدگستشآن و رواج ب  تالشی دوهت ایده شهروندان شد و نهایتا 

تنزن پیدا کرد  (particular) خا امر  ب  یک (universal) شمونجهان امردوهت از یک 

دوهت تنزن پیدا کردند. در امپراطوری روم حقوق  (subjects) اتیاقۀ و شاااهرونادان ب  مرتی 

 طلییداد و منفعت (private law) شاااهروندی برابر جای خود را ب  حقوق خصاااوصااای

ه د تعهد جمعی نسایت ب  جامع  را از هش گسست و زمین  را برای حاکمیت ۀ شایراز  ،م ورفرد

 مسی ی فراهش ساخت. (positivity) یجابیتقرن ا

ب  نظر (. 22، 3192، گارودی) آزادی اصاایل اساات گل ب  معنای نقیضایجابیت در نزد ه

 :ینریشلومو آو

ای از نظامی مذهیی اسااات ک  دسااات « ایجابیت»هگل از  منظور»

ها کند ک  مؤمن ب  آن مذهک باید از آنقوانین و قواعاد را برقرار می 



 36، شماره 65ستان پاییز و زم، 31سان  ،اهی فلسفیژپوهش/ 250

انین و قواعااد مزبور برای او ناا  باا  این دهیاال کاا  قو، تیعیاات کنااد

ی اش را نمایندگامیان درونی خود او بوده و انتخاس اخالقیۀ کنندبیان

ها ب  همان شااکل خا  دهیل ک  آن[ ب  این کنند بلک  ]صاارفا می

گذاری شاااده و توساااو نهادهای مذهیی برای او سااای  و پای تاأ 

 .Avineri,1972, p.14)) «اندگشت « ایجاس»

ک  زندگی اخالقی و جمعی شهروندان آزاد از میان رفت  و ایجابیت مسی ی بدین معنی بود

نان جمعی آ یداده شاااده ب  زندگ ای از عقاید اخالقی منجمد مساای ی ب  صاااورتی مجموع 

های یونان و روم باستان و از میان رفتن فضاایل اخالقی جمهوری ، از نظر هگل .ت میل شاد 

ب  ایجاد نوعی فردگرایی افراطی انجامید. در فردگرایی ، زندگی ۀخصااوصاای شاادن هم  جانی 

 باید ب تنها می دید ک ای از ماشاین عظیش اجتماق می ب  صاورت  ره  فرد خود را صارفا  ، جدید

قیر مادی توج  داشااات  باشاااد و حداکثر حیاتی روحانی برای خویش تعریخ زهای حمین نیاتأ

ای متشاکل از افرادی با این خصوصیات ب  دینی خصوصی نیاز بود ک  فرد را  نماید. در جامع 

زم نیاز غایت درک مکانیزم پیچیده اجتماعی منصااره کرده و ادغام هم  جانی  فرد در این مکا

های باسااتانی را تسااهیل نماید. مساای یت انجام این کارکرد را عهده دار شااد. بر خاله آیین

مسااای یت تنها ب  فرد و  ،دادندمی ک  همیشااا  جمهور مردم را مخاطک قرار میویونانی و ر

 (.  66-60، 3192، هوکاچ) رستگاری او توج  داشت

س ی اخالقی برای فتوداهیسش قرون واتوهیسایسش قرون وس ی در پی آن نیود ک  بنیانی  ک

ک  غایت آن توجی  اسااتیداد و فقدان آزادی بود. ایجابیت کاتوهیساایسااش قرون لفراهش سااازد ب

 یجابیت کاتوهیساایسشا؛ باید دارا باشاادای بود ک  هر مذهک اصایلی می وسا ایی نافی جوهره 

 (community) مصاال ت ساایاساای جماعت هذا مساای یت را نفی کرد و  عنصاار اخالقی

ان رفتن یا از مت یافت. باوهوی، وداهی قرار گرفت  بودمند دوهت فتمسای ی ک  در دستان قدرت 

ت ک  ب  موجک آن نظش دینی خصوصی ضرورت یاف، تانور یونان و روم باسا م یلت جم ضا ف

جااایگاااه خود را باا  نظش ethics (sittlichkeit ))) ماااعینی بر اخالق اجتاعی میتاجتماا

، سی یجماعت م بسپارد. فقدان اخالق اجتماعی در یفرد (piety) میتنی بر تقوایاجتماعی 

، م وری دوهت فتوداهی پنهان گرددترین فایدهمسی یان افراطی پرهیزگاری باع  شد در ب ن

 درحاهی ک  
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ند یعنی کاری ک، هده عیسی این بود ک  ح  اخالقیت را برانگیزد»

وی تا ، ب  همین دهیل؛ کا  مردم با  ح  درونی خویش عمل کنند  

مواردی از عمل درساات را عرضاا   ، ایاتنحدی هش با اسااتفاده از ک

ک  فقو ، ]کااهنان[  با  ویژه مواردی کا  باا منظور الویاان    ، کردمی

 عیسی آن گاه شنوندگان خویش؛ در تضاد بود، اعتقاد ب  قانون داشتند

ویان ال گذاشت تا خود در باس حدود کافی بودن طرز عملرا آزاد می

 مدنیهای قوانین تن درخواساااتضااااد میا، اوری کنند. او ب  ویژهد

(civil laws)  یمدنمذهیی بعدها تیدیل شااده ب  قوانینیا فرامین ،

خواسااات در کرد... آن چ  وی میو خواسااات اخالقیت را عریان می

این بود ک  ب  جای آوردن این فرامین  ، هن شاانوندگان خود جا دهد

گر روحی ک  کردارش بر یعنی بیان، نیسااات گر  ات تقواچندان بیان

احترام ب  وظیف  ب  عنوان وظیف  است و چون چنین است فرمان ۀ پای

گر مذهک ب  معنای حقیقی کلم . بیان، خالص  یعنی؛ خدا هش هسات 

رها ، را گرفت  بود ک  جای اخالق، همین ک  از فرامین شاارعی، عقل

دیگر در مقامی بود ک  ، ساااان بازیافتو آزادی خود را بادین ، شاااد

ک  بیش از آن ، توانسااات فرامین خودش را دنیاان کند. اما عقل می

ن و چو، تجربا  بود کا  با  دنیان فرامین خویش باشاااد   جوان و بی

ی ک  آدمی خود ب  دست آورده ادانسات شاادی حاصل از آزادی  نمی

یعنی آداس ظاهری گردن ، دوباره ب  یوف فرماهیسااش، تاساات چیساا 

 (. 92، 3196، هگل) «نهاد

جان اساااتقالن عقون آزاد مردم در قضااااوت اخالقی جای خود را ب  قوانین منجمد و بی

ضرورتی  -یا همان دوهت –هذا وحدت کلیسا با منی  قدرت متمرکز  .کلیساای کاتوهیک ساپرد  

افتن با پیوند یۀ شاد ک  تنها ب  واس  اخالقی کلیساا باع  می خا  بودن قوانین ؛ میرم یافت

ترتیک کلیتی فراگیر و دارای حق با  کاارگیری اجیار فیزیکی بتواند خصااالتی عام بیابد. بدین  

 زده واگذار شد.  دوهتی کلیسایی و کلیسایی سیاستتضمین اخالقی بودن جامع  ب

ب   اش نسیتوندی را ب  انجام وظیف توان شهرب  موجک قوانین مدنی تنها در صورتی می

در قوانین مدنی مورد تصااریح قرار گرفت  باشااد.   ان ملزم نمود ک  حق دیگری صااراحتا دیگر
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قانونی بوده و هزوما  در قوانین مدنی منعک  ۀ اخالقی چیزی ورای وظیفۀ درحااهی کا  وظیفا   

ب  نظر . (99-90، 3196، هگل) (وظایفی مانند نیکوکاری و احسااان ب  عنوان مثان) باشاادنمی

سجش باید جماعت مسی ی منمی، هگل برای این ک  قوانین اخالقی کلیساا خصلتی عام بیابد 

وظایخ اخالقی برآمده از عقون  تشاکیل شود ک  اعضای آن متقابال   اخالقیصارفا   با ماهیتی 

خالقی و قوانین ا، آزادشااان را ب  رساامیت شااناخت  و ب  انجام رسااانند. در دیدگاه هگل جوان

ن هنوز ب  آن درک اصیل از ربۀ قوانین مدنی ب  وضاو  باید از هش متمایز باشند. هگل در دور 

 یوارگمقوه  در جهان مدرن انداممفهوم تماامیت تاریخی نرسااایده بود ک  بتواند بین این دو  

(organism)      یت بیان نماید. ایجاد چنین خااصااای ایجااد کناد و آن را با  عنوان یاک غا

 The) فلسااف  حقدر زمان نگارش –پختگی هگل ۀ وارگی و غایت م لوبی تنها در دوراندام

Philosophy of Right) (3023 )رسد او بر این عقیده است هذا ب  نظر می .آیدحاصل می

ک  ان یاق م لق مدنیت و اخالقیت در عهد باستان برای همیش  از دست رفت  است. در حاهی 

 حیات، کندحیات اقتصااادی جامع  را تضاامین می ۀ ادام یبورژوایۀ ک  کارکردهای فردم وران

هگل حیات ، اشاخالقی آن ب  شدت در معرض خ ر قرار دارد. در این مرحل  از زندگی فکری

 ۀکند و نقد اخالقی او از جامعهای دینی من صاار میب  برداشاات هنی و اخالقی را من صاارا  

های شاااتب  بردا مساااتقیما  -بورژواییۀ جامع –  این جامع (antithesis) تزفتوداهی و آنتی

گردد. ان  اط ایجابیت مساای ی برای او ب  معنی نفی م لق میدینی مساالو در هر دوره باز

 ود.نفی ش، آن ضبایست عامل اصلی ناقهذا برای بازیابی آزادی می .آزادی افراد و جامع  است

 ۀب  هیچ وج  تسلیش مدینپندارد و آزاد عهد باستان را ناممکن میۀ هگل بازگشت ب  جامع

ب  شود. نمی (the Enlightenment) گریجنیش روشن (utopianism) باوریفاضال  

 (Jacobinism) های بارز ژاکوبنیسشدین ک  از مشخص ۀ همین دهیل نفی کلی و یک سار 

یش گاه شاایفتگان انقالبی جن گیرد. در نظرنمیید هگل قرار یأمورد ت، انقالبی در فرانساا  بود 

غیرعقالنی و مردود ، حاکمیت مساای یتۀ گری کل تاریخ قرون وساا ی ب  واساا  روشاان

گری ب  معنای نفی مذهک شد. بازگشت ب  آزادی عهد باستان برای علمای روشنم سوس می

؛ دانستالزم میاخالقی بازگشت ب  دین مسیح را ۀ ب  طور کلی بود. هگل برای تأسی  جامع

ماعی تدینی ک  قوانین اخالقی را کامال  بر بنیادهای خردمندان  و قضاوت مع وه ب  حقایق اج

رار ید قأیک  هگل در این دوره مورد ت کند. بدین ترتیک مذهییوجادان فرد مسااای ی بناا می  

دهد دینی اساات ک  هده آن تدبیر اخالقی در زندگی مادی این جهانی اساات و ضاارورت می
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شود. این قواعد ک  جود چنین دینی از ضرورت وجود قواعد عینی اخالقی در جامع  ناشی میو

شود ب  شدت خصلت اجتماعی اخالقی ب  رسامیت شاناخت  می  ۀ توساو شاناخت عقلی ساوژ   

 احیای فضایل شهروندی است.مشخصا داشت  و غایت آن 

ت ک  سااانوان ب  معنی این نیچ عی ب  هیوس مینای عقلی برای قواعد مذهین وجذیرفتپا 

 morality)) ردیالق فوان و اخل جاعی هگااالق اجتمااان اخایزی میااچ نوق تمااهای 

(moralitat) خصاالت سااوبژکتیو کانتی وجود ندارد . (subjective ) اخالق فردی کانتی

ی عم وری اجتمارد و تمایل دارد از هر نوق فایدهم لقا  در تأمل فلسافی ساوژه فردی ریش  دا  

تعهد ب  جماعت ، در اخالق اجتماعی هگل جوان. (Rundell, 1989, p.24) پرهیز نماید

 ,Harris) تواند حرکت و اساااتنتاج نمایدسااات کا  عقال تنهاا با تکی  بر آن می   هنگری ا

Op.cit, pp.142-146) .قهرمان اخالقی هگل جوان تنها با ع خ ب  مصاااهح ، سااقراط

ت رک  نمود. اگر امیدی ب  ایجادن عمل میو م ابق آکرد حکش اخالقی صادر می ،جامع  آتن

. شاادمعنا میوظیف  اخالقی برای سااقراط بی ،در جامع  آتنی در جهت مصاااهح اجتماعی نیود

اخالقی بلک  ب  خاطر تالش در جهت تغییر  ۀیفالقی او ن  ب  خاطر انجام صوری وظاعمان اخ

ست و م ور ااخالق اجتماعی هگل کامال  جامع ، یابد. ب  تعییر تیلورعینیت اجتماعی ارزش می

 ,Taylor, 1975) ص یح برای زندگی اجتماعیۀ در حقیقت چیزی نیسات جز رسش و شیو 

p.31) . ای با ت ون جامع  از یک مرحل  ب  مرحل ، با  این ترتیک برخاله عقل عملی کانتی

کامال  دگرگون  مفروضۀ های اخالقی جامع  و ب  تی  آن افراد عضاااو جامعقضااااوت، باالتر

 تری رالماکسیاسی متۀ اخالقیات و فلسف، باالتر هزوما ۀ زیرا تجلی عقل در این مرحل .شوندمی

ای باید ب  صااورت جامع ب  نظر هگل جماعت مساای ی می .کندمیجامع  ایجاس ۀ در عرصاا

اتی حیهرگون  پتانسیل درونی در جهت اتمیزاسیون و خصوصی شدن را مهار کرده و ، اخالقی

ر جدید و در عصاار باسااتان در عصااۀ خواهانید آورد ک  عنصاار اخالقی و جمهوریجمعی را پد

بازگشت ب  شکوه عصر کالسیک باستان بیش از پیش برای او ۀ . اندیشقاهیی جدید ایجاد کند

وی های فرانسآمیز ژاکوبنخشونتۀ های باستان ب  شیوهوریگشات. او احیای جم رنگ میبی

هگل با مذهک رسمی مستقر ( 3961-69) برنۀ دید. هر چند در دورنام لوس می را ناممکن و

پردازی در ای از نظری های المذهک او را  رهدر ضدیت کامل قرار دارد وهی هیاهوی مدرنیست

کند. پژواک ندای فردگرایی متفکران عصر انقالس باس مذهک راستین عصر نوین من ره نمی
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ب   این متفکرانۀ م وراننمود و فقر فردگرایی مادهده نمیج  فریینفرانسااا  برای او ب  هیچ و

 فقیر کاتوهیسیسش قرون وس ی نیود. هیچ روی بدیل اصیلی برای روحانیت

 فرانکفورتۀ دور

ۀ همچناان بر مقوه ،(3969-3011فرانکفورت ۀ دور) دوم از حیاات فکری خود ۀ هگال در دور 

ابق با اصون اخالق اجتماعی از یک سو و مردگی ت ایجابیت ب  عنوان تقابل آزادی اصیل در 

ۀ وردارد. اما در د ر تأکیدحیات اجتماعی در انقیاد نهادهای متعلق ب  دوران گذشت  از سوی دیگ

د دهبورژوایی و نقش این نهادها در انقیاد افراد را مدنظر قرار میۀ نهادهای جامعۀ جدید مسااتل

ت  از هگل برجسۀ ت دو جزوفرانکفورۀ در دورگیرد. یسش ایجابی در حاشی  قرار میسکاتوهیۀ و مقوه

 نندیمردم برگز دی]وورتمیرگ[ را با یاسیمقامات س؛ ت ما اسات یاسای در دسا  های کامال  سا مای با بن

(The Magistrates [of Wurttemburg] should be elected by the people) 

( The German Constitution) نامقانون اساااساای آهو  3960نوشاات  شااده ب  سااان 

 .  (c.f. Hegel, 1999) 3960-3012های نوشت  شده در سان

میرگ وورت نشیندوکنخست هگل فساد آریستوکراسی حاکش بر مجل  مشورتی ۀ در جزو

 فردریش اویگنکشاااد. این مجل  نهادی فتوداهی بود ک  با دوک وورتمیرگ را با  نقاد می  

(Friedrich Eugen) برخورد با انقالس فرانساا  ب  اختالفی جدی برخورده ۀ در مورد شاایو

گردهمایی ب  منظور حل و فصل معضالت ، بود. ظاهرا  علت دعوت دوک از مجل  مشاورتی 

اقتصااادی بود وهی این نشااساات ب  م ملی تیدیل شااد ک  طی آن اختاله مواضاا  در مورد  

نقالبی اۀ برخورد با تهدید ساایاسی فرانسۀ و مقوهها متقابل آنۀ راب ، حکومتی ایاهتنهادهای 

ک  هیچ گاه در زمان حیات هگل ب  چاپ  –ب  م ور اسااسای میاح  بدن شد. در این جزوه   

میان رو  زمان  یابیش. در جداناش میخواهان  ترین بیان جمهوریهگل را در سیاسی -نرسید

ی بر زندگی اجتماعی چنیره ای ک  همچنان ب  برکت قدرت سایاس و نهادهای منساو  گشات   

 گیرد.هیچ تردیدی جانک اوهی را میهگل بی، اندزده

  ای کقوانین اساسی و قوانین موضوع ، آنان ک  اعتقاد دارند نهادها»

ها هیچ هماهنگی ندارند و رو  نیازها و عقاید انسان، هادیگر با سنت

توانند همچنان موجودیت خود می ،ها رخت بربسات  اساات از کاهید آن

یچ ها هیا بر این عقیده اساتوارند ک  اشکاهی ک  در آن ، را حفظ کنند
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توانند همچنان یگانگی یک شااود میاحسااای یا فهمی ارضااا  نمی

 ,Hegel, 1999).«اندبصیرتین کنند تا چ  حد بیملت را تضام 

p.2) 

 برن ایجابیتۀ است ک  برخاله دوراهیت  هگل در این دوره ب  چنان وضاو   هنی رسیده  

داند و علت اصارار در دست نخورده گذاشتن نهادهای ایجابی را  را تنها یک خ ای  هنی نمی

 ۀرفتن از منفعت شخصی در عرصفراجوید. ضرورت دخل میدر منفعت شاخصای عناصار  ی   

 آن جا ک گیرد وهی از ای کانتی را ب  خود میاجتماعی هر چند ب  شااادت رنگ و بوی دغدغ 

وورتمیرگ ب  شادت با موقعیت اجتماعی یکسان  ۀ تمایز سااختاری در بوروکراسای بساو یافت   

 برن شکاکیت هگلۀ حتی بیش از دور کند،ان و روم باستان تفاوت میشاهروندان در یون ۀ هم

توان گفت برای همیش  با اخالق شاود و می نسایت ب  حقانیت عقل عملی کانت ت ریک می 

کند. تفاوت جایگاه مدنی شاهروندان وورتمیرگ ب  صورت عینی هیچ گون   میکانتی مرزبندی 

گذاشت. اعضای شورا در بسیاری از های سایاسی باقی نمی طرفی در قضااوت مجاهی برای بی

 اخیر ب ۀ شدند. این عددانان اسیر میمشااوران و حقوق ۀ نیات ساودجویان ۀ موارد خود در چنیر

ودند و در نی، وج  منتخک طیقاتی ک  در شورا عضویت داشتندصورت یک گروه متمایز ب  هیچ 

 حاکش بر فرانس  اصرار هیخوااقشار و طیقات در ضدیت با جمهوریۀ حقیقت اینان بیش از هم

هوار زداشااتند. هذا بیشااترین دفاق کورکوران  از نهادهای ایجابی پوساایده از جانک بوروکراساای 

اش علنی گشت  وهی در واق  مهار کل التی و ماهیک  فساد تشکیشاود  ای مشااهده می رفت در

 شورا را ب  دست گرفت  است.

ها از مسائل سری اعضای شورا هیچ کاری با مسائل ماهی ندارند. آن»

تواند از قیل مقوالت اند. هذا منفعت شاخصای مشاوران نمی  اطالقبی

ها در مورد انتصااابات مورد مشااورت قرار  مذکور ارضااا  شااود. آن 

این  کنند.تخابات بازی نمیگیرناد و هیچ نقش مساااتقیمی در ان نمی

 ،انان دارای برتری بارزی باشاانددحقوق این اساات ک ۀ کنندتضاامین

دانش باشاااند. وهی حتی در انتخابات تأثیر اساااتعدادو بیر بیگا حتی

غیرمساتقیش مشاوران بارز است. یک نامزد برای یک شغل ]سیاسی[  

 ر ک گدان امیدوار باشااد ا  از جانک یک حقوقتواند ب  جلک عالقمی

 (. Hegel, 1999, p.4) «ن مشاور دوست و هواخواه او باشدؤثرتریم



 36، شماره 65ستان پاییز و زم، 31سان  ،اهی فلسفیژپوهش/ 292

برن را کنار گذاشاات  و در بررساای ۀ مذهیی دور ای مشااخه هگل ادبیات صاارفا ب  گون 

را مورد  برن کهنگی کاتوهیسیسشۀ گردد. ب  همان ترتیک ک  در دورتر میعینیات سیاسی دقیق

تازد. دیگر در این نوشاات  بر بوروکراساای فرتوت و فاسااد وورتمیرگ می   ،دهدتهاجش قرار می

 ورود میاح  -ودشمشاهده می فرانکفورتۀ های دورک  در تمام نوشت  –این نوشت  ۀ مشخص

عت عمومی از منف وورتمیرگشناسی جامع  است. استقالن مناف  بوروکراسی اقتصادی ب  کاهید

های سوداگران  جنگۀ رومی در مرحل مناف  سپهساالران روم از منفعت شهروندانۀ همان فاصل

 کند.را تداعی می

این اسات ک  هگل برای رف  ایجابیت نهادهای سیاسی ایاهت  ، این نوشات  ۀ برجسات ۀ نکت

 کند.حل مشخصی ارائ  نمیهیچ راه وورتمیرگ

انتخاس در دستان جمعی از مردان  اوهویت اصالی آن اسات ک  حق  »

اندیش و شریفی قرار گیرد ک  ب  دربار وابست  نیاشند. وهی من روشن

 ۀتواناد انتظاار ما را در بار  توانش بگویش کا  چا  نوق انتخاابی می   نمی

 ,Hegel)«ای برآورده نمااایااد...چنین خصااایصاااا جامعی بااا  

1999,p.5  .) 

مشاااخه برای رف  ایجابیت نهادهای سااایاسااای حل راهۀ خواهیش دید ک  عدم ارائ بعدا 

است. نزد هگل نقادی نهادهای سیاسی  فرانکفورتۀ های دورمشاترک تمام نوشت  ۀ خصایصا  

و عدم اعتماد ب  حرکتی رادیکان علی  نهادهای مزبور تویمان است. برای او نیاز ب   وورتمیرگ

میهش گذاشاات  شااده اساات. مشاااهده    ،واقعیتی م رز اساات وهی چگونگی ایجاد تغییر ،تغییر

ای هگل کارگزار فعاهیت ساایاساای ب  سااوژهۀ ناپردازکنیش ک  از همین ابتدای فعاهیت نظری می

مناف  فردی صاااحیان مناصک ایاهت  از یک طره ب  شاود. هگل ماورای فردی حواه  داده می

ه دیگر هیچ آنان اسااات و از طر کناد و معتقد ب  ضااارورت خل  ید از ا عاان می  وورتمیرگ

رساااد برای هگل پی بردن ب  ضااارورت کند. ب  نظر میکااری برای این فرآیند ارائ  نمی راه

ردن آگاه ک؛ حرکت عینیات در جهت م لوس اسااتۀ کنندتضاامین، عقالنی تغییرات مورد نظر

مندان و مغیون شاادگان از وضااعیت ناعادالن  تنها کاری اساات ک  از ناقدی مانند هگل  بهره

ز آمیوضعیت ان  اطۀ جلوگیری از ادامگری عاملی برای سااخت  اسات و گویی همین روشان   

 موجود است.
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آنان ]ملت[ نیاید از نقد ، در اعتقاد صاریح ب  این ک  تغییر ضاروری است  »

ف  باید ب  رعاداهتی می قرباانی بی ؛ نگرانی با  خود راه دهناد  هیچ جزئیتی 

تی عداهد و کسااای ک  از بیبپرداز، دبرعداهتی ک  ب  آن پی میون  بیهرگ

، باید از آن چ  ]ب  صورت ناعادالن [ صاحک شده استده اسات می بر بهره

کاری حقوق و چشش پوشی نماید. هر فرد و هر طیق  باید با دوری از فریک

شاارایو خود را مورد ارزیابی قرار دهد قیل از این ک  از دیگران بخواهد ک  

چنین کااری را انجاام دهند و بدون این ک  علت شااارد را در خارج از خود   

 یابد،یگران[ بقوقی نابرابر ]با دحۀ کنند؛ و اگر خود را تصاحکجستجو نماید

سااود دیگری تعادن را برقرار ها سااعی نماید ب  با صااره نظر کردن از آن

 . Hegel,1999, p.3)) «نماید

یک دوهت  دیگر ،هگل مدعی اساات ک  آهمان، دورهدوم نگاشاات  شااده در این  ۀ در جزو

قات طی، از جزئیاتی برآمده از حاصاال جم  مناف  افراد ساااخت نیساات بلک  کلیتی اساات بر 

هذا قانون اساسی آهمان در حقیقت  .های خصاوصی و گروه (classes (klasse)) اقتصاادی 

کند ک  در آن هیچ م ور حقیقی وجود امر در بهترین حااهات نوعی قاانون مدنی را تداعی می   

اجزا  را ب  خود وابساات  سااازد. درواق  خواسااتی ک  در قانون اساااساای آهمان ب  ۀ ندارد ک  هم

طیقات ، این است ک  در صورت ام ای تمام حقوق خصوصی افراد ،تموجود اس مضمرصورت 

 ماااناادز از قااانون اسااااسااای باااقی نمی هااای خصاااوصااای هیچ چیاقتصاااادی و گروه

(Hegel,1999,pp.6-13 .)رود ک  با ه نی موافق ب  نقل از هگل حتی تا آن جا پیش می

کند و آن را ب  کلی قانون اساااساای آهمان را هرج و مرج م لق قلمداد می  (Voltaire) روهت

ش قشامارد. او حاکمیت قانون اسااسی آهمان را برای ملت آهمان را  مینی برنادرسات و غیرعقال 

های آنارشاایک موجود در داند. گرایشهای اسااتیدادی نمیساارنوشااتی متفاوت از اتیاق دوهت

پراکند و دم عناصر مدعی حقوق خصوصی را از گرد ملت و دوهت می اسااسی آهمان هر  قانون

نظری  ۀ دارد. تکامل مورد نظر هگل از همین دورمیدو را از حرکات در مسااایر تکامل باز این 

اش مساتلزم شاکل گیری نوعی دوهت ارگانیک است ک  تمام افراد طیقات اقتصادی و   پردازی

د ک  هیچ گون  منفعت خصااوصاای  نمای های خصااوصاای را در داخل خود چنان هضااش گروه

جامع  ب  سامت و ساوی مورد نظر خود نیاشد. اگر بخواهیش انتقادات هگل را ب    ۀ کنندهدایت

چ  توانیش بگوییش ک  آنمی، روناد وقاای  در انقالس فرانسااا  با  زبان جدید هگل بیان کنیش   

یتا  ژاکوبنیسااش خشاان را جمهوری خواهی برآمده از انقالس فرانسا  را ب  ان راه کشاااند و نها 
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ودن تلقی نم« آزاد»ی نوخاست  و ین اختصا  یافتن دوهت ب  بورژوازهم ،جانشاین آن ساخت 

دوهت مزبور اساات. وهی هگل م دود شاادن افراد و طیقات اقتصااادی ب  اهتذا  از زندگی حقیر 

اهی ترش را زیساات این چنینی در آهمان معاصااۀ میتنی بر مناف  خا  و بت واره نمودن شاایو

  داند. هگل بهایی میها ب  تنهر کدام از آنۀ ها و قدرت فائقننشیدوکشکل خا  استقالن 

شان د و نپردازهای م لی میومتامی و قضایی حاکش بر حکانتظ، ی نظام ماهییل ب  بررستفص

 ب  یکهیچ ارتیاطی ، واحدۀ میت رویها و عدم حاکتدهد ک  استقالن خودکام  این حکوممی

 (.  Hegel, 1999, pp.26-29) ردی نداردتفکیک شده ب  ه اظ کارکۀ وارنظش اندام

اصااالحاتی هر چ  ( اساااساای قانونها ترین آنو مهش) او فرتوتی نهادهای آهمانۀ ب  عقید

مت و عمقی وخاکند. ان  اط نهادهای آهمان ب  چنان تری را طلک میتر و اساااساایایریشاا 

خویش ب  تغییر درونی دوهت فتوداهی فرتوت ۀ عمال  در هیچ جای جزورساایده اساات ک  هگل 

ب  مثاب   –ای ندارد. در این جزوه طیق  بورژوازی اسااااسااای موجد آن اشااااره قانونآهمان و 

ب   –در برابر فتوداهیسش  -شاموهیت رسانده است جهانۀ ریخ آهمان آن را ب  مرتیای ک  تاطیق 

 بار کند. برای اوهینقد علش می -اندشاادهن خود در هش پیچیده خا  بود مثاب  ترتییاتی ک  در

ک ساایر ت ون یۀ برندیابد و ب  صااورت پیشای مترقی میجنی  ،سااتیز اجتماعی ،نزد هگل

حل رسااد راهشااود. برای اوهین بار ب  نظر میتر ظاهر میمشااخه ب  ساا  ی متعاهیۀ جامع

طر  باشد وهی در نهایت وقتی ک  ب  ۀ آمادمشاخصای برای رف  ایجابیت از نهادهای سیاسی   

چار نوشت  د، طریق برای بورژوازی باهقوه انقالبی مهیا اسات ۀ رساد هم  چیز برای ارائ نظر می

بینی بدون هیچ گون  تجویز یا حتی پیش هگل؛ رساادیانگیز مپایانی حیرت سااکت  شااده و ب 

 دهد.خاصی ب  ب   خاتم  می

 ایجابیت است بدون این ک  هزوما  ب  طورۀ تر از مقوهدقیقخصالت کلی این نوشت  شرحی  

ای دیگر م ور اصلی این ها ب  زمان مشخه نامی از آن برده شود. کهنگی نهادها و تعلق آن

از هش ب را باید مردم برگزینندمقامات سیاسی ]وورتمیرگ[ۀ جزوه است وهی حتی نسیت ب  جزو

لی قابل قیۀ ن جا دو پیشرفت عمده در مقایس  با جزوتر است. در ایه ن مقاه  مشخصا  سیاسی

 است: مشاهده

مشاخصاا  هگل از نظر فلسفی ب  مقوالت دیاهکتیک عام و خا  و کلیت و جزئیت ب    -3

ۀ توانست ب  واس یابد. مجهز شدن او ب  این ابزار فلسفی تنها میصاورت شاهودی دست می  

برن ب  نوعی با ۀ رغش این ک  هگل در دورعلیای عینی صاااورت پذیرد. اش با مقوه درگیری
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مذکور را ب  خا  بودن و عدم ۀ ن ل، کاتوهیسیسش ایجابی (sectarism) گراییتأکید بر فرق 

ۀ ورنگرد. ادبیات دکند وهی هیچ گاه از نق   نظری فلساافی ب  آن نمیشااموهی متهش میجهان

[ را باید مردم وورتمیرگ] سااایاسااایمقامات ۀ برن کاامال  مذهیی و تاریخی اسااات. در جزو 

ب  موردی عینی در عاهش سایاسات پرداخت  شده است وهی ساختار حاکش بر نهادهای    ،برگزینند

 مانآه یقانون اساسۀ زوی در خود بررسی شده است. در جب  صورت کلیت رگوورتمیسایاسای   

  و حتی قرار گرفت  مورد مداق (nation- state) ملت -تت یک دوهسااتین بار کلیبرای نخ

 ملت –ت تی این دوهگیری نهادهای حاکمیلهای تاریخی شاااکن ر رفتا  و زمی اتاز آن هش فر

 ,c.f. Harrisه استشاد بررسای   (Peace of Westphalia) تفاهیاپ  از صالح وسا  

1972, pp.461-469) .رسااد هگل در م اهعات خود در مورد نهادهای مختلخ ب  نظر می

توان رسد ک  با تمرکز بر اجزا  نمیتدریج و ب  صاورت قدم ب  قدم ب  این نتیج  می آهمان ب  

 شاااناسااایدیرین تاریخی نهادها جای خود را ب  ۀ ها دسااات یافت. م اهعوجود آن ب  حقیقت

(Archeology) ها در ها مسااتلزم بررسی آنشاناسای آن  دیرین ساپارد و  ها میتاریخی آن

 رود.جغرافیایی آهمان نیز فراتر میۀ تری است ک  از حوزوسی  (context) ۀزمینپیش

وند. شدر این جزوه برای اوهین بار مقوالت اقتصاادی ب  شکل بارزی در ت لیل وارد می -2

 ناربابا و (Serfs) هاروابو متقابل سااره، هانشاایندوکبررساای دقیق نظام ماهیاتی حاکش بر 

(lords) از  ایو روابو اقتصادی متقابل ایاالت با همدیگر بخش عمده ،های ایاهتیو حکومت

های ومتگیری حکدر همین نوشت  ب  تفصیل روند شکلدهند. هگل این نوشت  را تشکیل می

ب  سر  کند. بالیی ک های آهمان را بیان مینشینها با دوکگیر آنم لی ایتاهیا و شیاهت چشش

حکومت مرکزی و عدم حاکمیت منشور حقوقی واحد  هر دوی این قلمروها آمده اسات فقدان 

های اقتصااادی این تفرق را مورد بررساای قرار  باشااد. هگل در هر دو مورد زمین در آنها می

این اساات ک  از  او ایتاهیا از یک جهت نساایت ب  آهمان تفوق دارد و آن هشۀ دهد. ب  عقیدمی

های ین باع  شده است ک  حکومتشرد توهش داشتن یک نوق یگانگی دروغین میرا است. هم

دساات بگیرند و صااره نظر از اشااکان    ب متعدد ایتاهیا هر کدام حاکمیت را در قلمرو خویش 

های ادعای اسااتقالن کنند. جنگ( آریسااتوکراساای یا دموکراساای، مونارشاای) متعدد حکومتی

قلمرو  ر ب تمندتر در انضمام قلمروهای ضعیخهای قدرتاند حکومتداخلی خونین باع  گشت 

خویش توفیق یابند و همین امر امکان آن را فراهش آورده اسااات تا از آنارشااای م لقی ک  در 

 پرهیز شود.، آهمان ب  وجود آمده بود
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گردد. آهمان گرفتار حاکمیت ها مساااتقیما  از ثروت آنها ناشااای میاز نظر او قادرت دوهت 

ۀ هذا هم .ای را بر بقی  ت میل کنندفائق توانند قدرت هایی است ک  هیچ کدام نمینشاین دوک

زمین  فراهش شااده اساات ک  در برابر حمالت خارجی هذا  .اندرکود و سااسااتی آنها متقابال  دچار

پذیر شااوند. اهیت  هگل معتقد اساات ک  این حاکمیت  های ایتاهیا آساایکحتی بیش از حکومت

قی واره و منشور حقونظام اندام  موجک عدم حاکمیت یک ها نیست کنشیندوکفتوداهیسش در 

متناظر با آن در آهمان شده است بلک  این فقدان نظام مزبور است ک  موجک تیاهی فتوداهیسش 

 (Hegel, 1999, pp.56-57). آهمان شده است

های هگل پیدا رغش اهمیت روزافزونی ک  عوامل اقتصااادی در ت لیلرسااد علیب  نظر می

های درج  علتۀ در زمر( سایاسی و مذهیی ، ماهی، نظامی) همچنان عوامل دیگر، کرده اسات 

شوند و عوامل اقتصادی تنها ب  بار آهمان معاصار وی برشامرده می  ساخ اون موجد وضاعیت ا 

 باشند.ای قابل طر  میصورت واس  

مذهیی و وارد  هگل از ت لیل مشخصا  فاصل  گرفتن، آنچ  در مجموق قابل مالحظ  است

مثاب    ت بکردن تدریجی عوامل سااایاسااای و اقتصاااادی در تییین چگونگی حاکمیت ایجابی

فعاهیت ، زواتباشااد. هگل پ  از نگارش این جم رومیت حیات بشااری از آزادی اصاایل می

 ش  هنیآهیساااایدهۀ  هنی خود را مشاااخصاااا  متوجا  فلسااافا  با  طور عام و نقد فلساااف    

(Subjective Idealism) ت  یا نوش 3039-30 هایکند و تا سانکانت ب  طور خا  می

لسفی ف یهات دون شک نوشت نیست وهی بم  از او در دسیاسی ب  معنای اعش کلای سا اب خ 

های دغدغ ( (Phenomenology of Spirit) دیدارشااناساای  هنپترین آنها شو مه) او

کنند. ابتدایی را از بعد فلساافی تعقیک میهای مذهیی و ساایاساای م ر  شااده در این نوشاات 

در پدیدارها و حرکت آن ب  سااوی  (Spirit (Geist)) و تجلی رو ، دیاهکتیک  هن و عین

مهر و نشااان متفکری مذهیی و ساایاساای را برخود  مگیه، آزادی م لق ب  مثاب  غایت تاریخ

دارند ک  مایل اساات جایگاه ملت آهمان و نخیگانی مانند خود را ب  روحی بسااپارد ک  تاریخ را 

شود.میجیرا  ب  آزادی رهنمون 

 گیرینتیجه

ب  این مساااتل  پرداخت ک  ( 3969-3961)برن  ۀهمان گون  ک  مالحظ  گردید هگل در دور

اجتماعی پا پ  کشاید و ب  دینی خصااوصی میدن گشت ک  تنها  ۀ دین مسایح از عرصا   چرا

ونان های یفتوداهی قرون وس ی بود. او فروپاشی جمهوریۀ کارکردش توجی  مناسایات ظاهمان 
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ش  عینی ری دهد ک  فروپاشی این جوام  در دالیلی کامالٌکند و نشان میو روم را تشاریح می 

د یابد ک  برای بازتوهید خورا در ب ن فتوداهیسش می ایم وران روابو فایدهدر عین حان  دارد. او

داهی اتیاق تنزن دهد. اتیاق دوهت فتو ۀشهروندان ب  مرتی ۀب  دینی نیازمندند ک  افراد را از مرتی

ای را ک  در آن توانسااتند روابو ظاهمان  واره نمودن مقاصااد دوهت متیوعشااان می تنها با بت

دهد ک  بدیهی فرض نمودن نهادهای فتوداهی و تاس بیاورند. هگل نشاااان می زیساااتناد می

ب  ام ای کامل آزادی اصیل در حیات اجتماعی و حاکمیت ایجابیت  هاگر آن یت توجی مسای 

 انجامد.می

او بر این عقیاده اسااات ک  دین مسااایح حامل پیامی اجتماعی بود ک  در روند حاکمیت  

کارکردی باژگون  یافت. او کارکرد جدید مسی یت ب  مثاب  یک دین فتوداهیساش ت ریخ شد و  

ک مسی یت ب  مثاب  ی مجدد خصاوصی را موشکافان  ت لیل کرده است وهی چگونگی احیای 

 ،نزد هگلمذهک غیرایجابی را میهش گذاشاات  و تنها ب  صااورت یک آرمان بازگو کرده اساات. 

آنها  ۀو از جمل)نهادهای اجتماعی  ۀهاز مسااأ تواند ب  صااورت مجرد و فارفآزادی نمی ۀاندیشاا

زادی در میشر آ ۀیابی اندیشرار گیرد. اما هگل مکانیسش عینیتمورد بررسی ق( نهادهای مذهیی

هگل در تشااریح حیات مذهیی و چگونگی نهادمند شاادن آن را میهش گذاشاات  اساات.   ۀحی 

در دالیل عینی  ا شااخصاام دهد ک  ان  اط آنها رانشااان می های باسااتانفروپاشاای جمهوری

 دالیلی، ستاموجودیت آن  ۀتوان یافت وهی برای استعالی دین مسیح ب  منزهتی ک  بایستمی

باید ب  این نکت  توج  داشااات ک  . جویدکند و برای انجام این رسااااهت حاملی نمینمی ارائ 

  بر این بود ک تمام شواهد دان؛ توانست بر رو  زمان خویش تکی  کندهگل در این زمان نمی

دین از زندگی اجتماعی پیش ۀ جانیم ت والت اجتماعی و سایاسای ب  سامت کنار گذاشتن ه   

 رود.می

 صا مشخ ای زمینمیشر حرکت بیشتر هگل ب  سمت پیش( 3011-3969)فرانکفورت  ۀدور

دهد ک  چگون  وورتمیرگ نشان می نشاین بررسای نهادهای سایاسای دوک    سایاسای اسات.   

ا شهروندان ر ،ظاهر انتخابیبوروکراسای مضام ل و اساتیالی مناف  خصوصی بر نهادهای ب    

یابی ب  آزادی راستین م روم نموده و نهادهایی را ک  زمانی کارکردی م لوس داشتند ازدسات 

ترتیک حیات اجتماعی در انقیاد نهادهایی  است. بدیندر خدمت آریستوکراسی فاسدی قرار داده

مقاومت  کنند. اینسختان  در برابر هرگون  تغییری مقاومت میاسات ک  سر ایجابی قرار گرفت 

مناف   ۀعلت غلیبینش غلو شااهروندان واعضااای مجاه  انتخابی وورتمیرگ ک  ب علت ن  ب 
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ضا  است ک  ایامیدوار گل پذیرد. هاندرکاران در تشکیالت سیاسی صورت میخصوصی دست

خود از  ،مندان از شرایووضاعیت نابساامان حاکش بر وورتمیرگ ب  این نتیج  بینجامد ک  بهره  

ک  آریسااتوکراساای فاسااد حاکش بر حیات ساایاساای دهند کشاایده و اجازهحق دسااتمناف  ناب 

در جهت  برود. عدم تجویز عملکردی خا  ب  شاهروندان و اعضاای شورا  میان وورتمیرگ از 

بارز  ۀحرکتی مشخه ب  منظور ام ای ایجابیت نهادهای سیاسی و بوروکراسی فاسد مشخص

ک   نایشده بدون گری م ض گذاشات   روشان این نوشات  اسات. تغییر عینی م لوس در گرو   

 باید جست.شود عامل ایجاد این تغییرات را در کجا میداده نشان 

نشااین خا  فرارفت  وروابو میان از ساا ح یک دوکهگل آهمان اساااساایقانون ۀدر جزو

ک  بورژوازی آهمان ب   ددهدهد. او نشاااان میهای آهمانی را مورد مداق  قرار مینشااایندوک

فتوداهی را برای خود ۀ های کهناساات ک  چهارچوس ای از منزهت و قدرت رساایده چنان مرتی 

  شکل داده و ب را سازمان کلیت جامع  توانستاسات  شاید می د. این بورژوازی نوخبینتنگ می

درآورد. وهی فقدان یک منشاااور  -ک  بتوان آن را دوهت نامید-یک ارگانیساااش مترقی و پویا 

ها را متقابالٌ ب  اضم الن کشانده است. آنۀ ها شده و همنشیندوکحقوقی واحد باع  تفرق 

. پردازدا میهنشیندوکاساسی آهمان تنها ب  تعیین ضاب   برای روابو خصوصی مابین قانون 

خ ن  تعریایجابی ظاهرشااده و مااین منشااور حقوقی بازمانده از فتوداهیسااش ب  صااورت نهادی 

ترتیک ها شده و بدینشهروندان در هرکدام از آن ها و روابونشاین مجدد روابو حاکش بر دوک

یچ است. هگل هها حاکمیت یافت ها و مابین آننشاین ان  در درون دوکطلیمنفعتنظری کوت 

کند. مشخه نیست ک  آیا بار ارائ  نمیوضاعیت اسخ  این مشاخصای برای رف    حل عملیراه

یا آو قانون اساااساای را دارد یا خیر.  انتظار قیام علی  نهادهای ایجابی هگل از بورژوازی آهمان

 توان انتظار داشتصرفا  مشغون سوداگری و درگیر مناف  خا  است می ک ای از طیق  اصاال  

 را تعقیک و مت قق نماید؟( تشکیل دوهت)ک  مصل ت عام 

سد رمینظر  های برن و فرانکفورت ب های نوشت  شده در دورهترین رساه با بررسای مهش 

با تمرکز بر خت  اسااات و آزادی پرداۀ کنندکا  هگل کامال  متعهدان  ب  بررسااای عوامل نقض 

ت. داشات  اس ها چگون  مردمان را از تعاهی بازک  ایجابی گشاتن نهاد  شاان داده اسات  ن تعینی

فرانکفورت آگاهان  عوامل پرشاامارتری را وارد ت لیل  ۀ برن در دورۀ هگل در مقایساا  با دور 

ۀ وژایجابیت بر هیچ سرف  ۀ تری دیده است وهی نهایتا  در مقوهکرده و کلیت را ب  صورت جام 

 حلی ارائ  نکرده است.انگشت نگذاشت  و راهمشخصی 
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