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چکیده
چنان که مشهود است ،گئورگ ویلهلم فردریش هگل نامی آشنا در سیر اندیشهههها سیاسهی و فلسهیی در
غرب است؛ به طور که او را از بانیهان و شهارنان ایدلاسیسهم آسیهانی ،از بنرگهان هاری نگهار فلسهیی و از
واضعان ریاضیات انقالب (به عبیر آسکساندر هر سن) نامیدهاند و اسبته باز ههم شهاید ایهن هیهه ،در شهنا ت
اهییت یکر هگل در عصر مدرنیته وافی به مقصود نباشد .با وجه به این مسئله ،شنا ت رویکردها هگهل
در صوص مسالل فلسیی مختلف مدرنیته جایگاه اص ود را دارا میباشهد و در ایهن بهین ،نهوی رویکهرد
هگل به نسبت ا الق و سیاست نین بسیار اهییت مییابد؛ چرا که هگل به بع پیهروز انقهالب فرانسهه کهه
منجر به باسندگی رویکردها اومانیستی در یکر غرب شده بود ،به هیهراه کانهت دردهدد برآمهد بازاندیشهی
اساسی در بنیانها فلسیه ا الق ایجاد کند و با وجه به آن شاکلهها جدیهد بهرا سیاسهت ا ال هی و
ا الق سیاسی عریف نیاید .این پژوهش بر آن است که بر مبنها چگهونگی کاربسهت نهریهه پهاراداییی در
سانت اندیشه سیاسی و با د ت نهر در دل آموزهها ا ال ی هگل نسبت ایهن آمهوزههها را بها انگهارههها
سیاسی و به بو ه بحث و بررسی گذارد.
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جستارگشایی
در وانش سیر اندیشهها سیاسی در غرب ،یکی از مهم رین مساللی که هیهواره مرهرح بهوده،
نسبتی است که می وان بین امر سیاسی با مبانی ا ال ی در نهر گرفت؛ بهه طهور کهه اگهر بهر
مبنا نوعی روششناسی پاراداییی و با نگاه اریخی به بررسی مناسبات ا الق و سیاست در سه
دوره پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن بپردازیم ،این سویهها متنوی و متکثر را می وان با مینانی از
سامح و در دور ی کلی در اسب اشکاسی مانند ا الق فضیلت در عصر پیشامدرن ،ا الق معرفهت
در عصر مدرن و ا الق وضعیت در عصر پسامدرن از یکدیگر یین داد که اسبتهه ههر یهز از ایهن
دورتبند ها می واند به شا هها متنوعی مانند ا الق وظییهگهرا ،ا هالق فایهدهگهرا ،ا هالق
اگنیستانس و غیره قسیم شود.
اما در این بین به نهر میرسد از جیله مهم رین دورتبند ها اراله شده در نسبت ا الق
و سیاست در عصر مدرن ،نهریه«ایدلاسیسم ا ال ی»1است که وسط بنرگانی چون کانت و هگهل
مررح شد ،به صوص اینکه این نهریه پس از انقالب فرانسهه و در هنگامهها بهه منصهه ظههور
رسید که پارادایم ا الق فضیلت درگیر نوعی شتت شده بود و از طرف دیگهر نیهاز بهه بازسهاز
نسبت ا الق و سیاست با وجه به منازعات دینی و سیاسی پس از رنسانس بهه شهدت انسها
میشد .ثیره چنین نگاه و نگرشی ،شکلگیر نهریه ایدلاسیسم ا ال ی بود که درددد بود بعد از
رنها ناکییت انگارهها فضیلتباور و یا اسهیاتمحور در نوی نگاه به دوست ،ایهن بهار از منههر
انسانمحور این مهم را مورد وجه رار دهد.
با در نهر داشتن این مسئله ،این پژوهش در ددد پاسخگویی به این پرسش محهور اسهت
که اساساً بر مبنا رهیافت پاراداییی ،نسبت ا الق و سیاست در یکر هگل به چه دور ی ابهل
بیین و شریح است؟پاس شاید این باشد که متناسب با انگارهها رهیافهت پهاراداییی ،نسهبت
ا الق و سیاست در یکر هگل از دالستها

بیینی و یا شرایط محیرهی هیثیر پذیرفتهه و ایهن

ود را در دالستها معرفتی که هیانا میروضات بنیانی فلسیه ا الق از منهر هگل اسهت و نیهن

1. Ethical Idealism
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در دالستها هنجار که جوین دالستها معرفتی در سانت ا هالق و سیاسهت اسهت ،نشهان
میدهد.

 .3چارچوب نظري
از جیله رهیافتها

یثیرگذار در نوزۀ فلسیه علم ،نهریه پهاراداییی بهوده کهه اول بهار در دههه

 1321وسط وما

کوهن و در کتاب سا تار انقالبها علیی عرضه شد .کوهن در این کتهاب

کوشید اثبات کند که اندیشیندان در هر دوره اریخی ،با وجه به شرایط پیرامونی هود بهر رو
یز سر از آموزهها بنیادین به اجیای میرسند و این آموزهها به مرور مورد نقد و ارزیابی هرار
میگیرد ا اینکه با اراله نقرهنهرات جدید و در طهی انقالبهی علیهی ،پهارادایم جدیهد جهایگنین
پارادایم سابقی میشود که درگیر بحران سا تار شده است .به نهر میرسهد کهوهن بها چنهین
رویکرد بیش از هر چین درددد اثبات این نکته بود که با گذار دریجی از فلسیه علم منرقهی-
دستور به سیت فلسیه علم اریخی -ودییی ،اسروره دادهها( 6که متیثر از نهرات اثباتگرا بهر
این صور بود که نهریات علیی با استیاده از متدسوژ

جربی یا به نقیقت دست یافتهاند و یا در

نال نندیز شدن به آن هستند) مورد نقد بنیادین رار گرفته و در عوض اسروره چهارچوبهها

3

جایگنین آن شده که با نگاه معروف به شرایط اریخی و جامعهشنا تی ،نیل بهه علهم یقینهی از
نوی پوز یویستی را به چاسش میکشاند (.)Pitt & Perra,1987,pp.vii.viii
د ت و جذابیت زیاد نهریه کوهن باعث شد که به رغم بر هی مخاسیهتهها ،ایهن نهریهه بهه
سرعت از سانت علوم د یقه به سیت علهوم اجتیهاعی و سیاسهی کشهیده شهود و در ایهن بهین،
شلدون وسین از جیله متیکرانی بود که سعی کرد ابلیت نهریۀ پهاراداییی را در سهانت اندیشهه
سیاسی به آزمون بگذارد .در این راستا ،وسین معتقد بود که ابدای مهم نهریهه کهوهن کهه ابلیهت
کاربست در نوزه اندیشه سیاسی را دارا میباشد ،این بود که در کنهار وجهه بهه«کلیهت فعاسیهت
علیی» به مسئله «سا ته شدن ئور » هم وجه مینیایهد ()Wolin,1968,p.139؛ ضهین اینکهه

2. Myth of the data
3. Myth of the frameworks
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منیت دیگر مراسعه پاراداییی نهریات سیاسی آن است که نشان میدهد ابدای بسیار از نهریات
سیاسی در وا ع ،الشهی بها ههدف ایجهاد یهز پهارادایم جدیهد بهوده اسهت .از ایهن نههر شهاید
دستاوردها علیی متصف به پارادایمسازانی مانند گاسیله ،هارو  ،نیو ن و اینشهتین را بتهوان بها
بایستهها فکر افالطون ،ارسرو ،ماکیاوسی ،هابن ،الك و ...در ایجاد پهارادایم هیسهو و هیرنه
دید؛ به صوص اینکه قریباً می وان معیار کوهن را که میگیت یز پهارادایم بایهد چهاسشهها و
راهنلها مدل (معیا) را مورد وجه رار دهد ،در انگارهها ایشان مورد ردیابی و ارزیهابی هرار
داد (.) Wolin,1968,p.140

بدین ر یب ،هدف وسین از وجه و استیات به میهوم پارادایم این بود که نشهان دههد ئهور
سیاسههی ،زمههانی کههه در شههکل پههارادایم در نهههر گرفتههه شههود ،بهتههر فهییههده مههیشههود.
( .)Bernstein,1976,pp.99-100اسبته وسین با در نهر داشتن بر ی مالنهات معتقد بود هر عبیر
را در گستره اندیشه سیاسی نباید در معنا ظهور پهارادایم جدیهد در نههر گرفهت .وسهین بهرا
رعایت این ضابره ،میهوم «سرآمد یا ارباب پهارادایم »4را مرهرح کهرد و معتقهد بهود کهه سهرآمد
پارادایم کسی است که با اشراف زیاد به شرایط اریخی جامعه ود ،برا نل معیاهها سیاسهی
با نوآور

دم به میدان میگذارد و بدین سحاظ نقره عرف اری اندیشهه سیاسهی را مهیسهازد.

ضین اینکه از دیگر ویژگیها سرآمد پارادایم این است که افکار و در اشکال مختلهف وسهط
اندیشیندان دیگر دنبال میشود (معینی علیدار  ،1321 ،ص.)14
انگارۀ دیگر که وسین در راستا مقارنههسهاز پهارادایم 1کهوهن بها روششناسهی اندیشهه
سیاسی مورد استیاده رار داد ،وجه بر وضعیت بحران 2بود که در نهریه کوهن ایهن وضهعیت در
هنگام شدید بی اعدگیها 2به منصه ظهور مهیرسهید .وسهین ههم معتقهد اسهت کهه بسهیار از
نهریهها بنرگ سیاسی در پاس به یز بحران به وجود آمده است .از نهر وسین ،ما با یز ذههن

4. Master-paradigm
5. Paradigm-adoption
6. Crisis
7. Anomaly
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اندیشیندانه فارغ از دنیا بیرون سروکار نداریم و نهریات ماکیاول ،هابن ،بهدن ،الك و...براسها
پریشانیها پیرامونی پدید آمد(معینی علیدار ، 1321،ص.)11
به هر رو  ،با د ت نهر در نهریه پاراداییی کوهن و چگونگی کاربست آن در سانت اندیشه
سیاسی مرابق با اسگو وسین شاید بتوان گیت که بر اسا

رهیافت پهاراداییی ،اندیشهه سیاسهی

شامل سه مقوّم ادلی است که عبارتانهد از «دالسهتهها

بیینهی»« ،دالسهتهها معرفتهی» و

«دالستها هنجار » .دالست بیینی ،هیانا بیین وضع موجود و حلیل شهرایری اسهت کهه در
آن اندیشهورز دورت میگیرد و از این سحاظ هر اندیشه سیاسی معین در پاس به ضرورتها
موجود اندیشیده شده است .مقوّم دیگر اندیشه سیاسی دالست معرفتهی اسهت ،یعنهی ههر متیکهر
سیاسی دارا نوعی معرفتشناسی مشخص است که بر اسا

آنها مشکالت و معضهالت موجهود

ریشهشناسی میشود و با ابتناء به آنها دالستها هنجار نین دوین میشود .اما دالست هنجار
بر وضعی که موجود نیست ،دالسهت دارد؛ چهرا کهه ههر اندیشهه سیاسهی بهرا برطهرف سها تن
معضالت موجود راهکارها مناسب را دوین و رسیم میکند .بنابراین بدینمعنا اندیشه سیاسهی
بر مبنا

طمشیها و راهکارها در سیاستگذار

اجتیاعی است (منوچهر  ،1322 ،دص .)24-22

 .3پارادایم و نسبت سنجی اخالق و سیاست در تفکر هگل
با در نهر گرفتن چارچوب نهر این پژوهش به نهر میرسد سه گام اساسی بهرا فههم نسهبت
ا الق و سیاست در یکر هگل ضرورت دارد .در گهام اول بایهد متناسهب بها میههوم دالسهتهها
بیینی ،شرایط پیرامونی و محیری یثیرگذار در شکلگیر اندیشه ا ال ی و سیاسی هگل مورد
وجه رار بگیرد .در گام دوم ،برا فهم نسبت ا الق و سیاست باید سراغ دالستها معرفتی یها
بنیانها بینشی ا الق و سیاست هگل رفت .در اینجا ضهرورت دارد بنیهانهها ادهلی ا هالق
اومانیستی هگل که بر فلسیه سیاسی و اجتیاعی او یثیرات بسنایی داشته است ،مهورد بهاز وانی
رار بگیرد .در نهایت نین دالستها هنجار یا چگونگی کاربست فلسیه ا الق هگهل در سهانت
سیاست بررسی میشود .در مجیوی الش واهد شد که آنچه در نهایت از این پهژوهش مسهتیاد
میشود ،این باور پاراداییی در سانت اندیشه سیاسی باشد که هگل به جههت د هت نههر بهاال
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ود در طرحرین مناسبات ا هالق و سیاسهت بهر مبنها اسگوهها روشهی ،معرفتهی ،هاریخی،
اجتیاعی و غیره مرابق با نهر وسین می واند به عنوان سرآمد پارادایم شنا ته شود.
 .3-3داللتهاي تبیینی تأثیرگذار بر نسبت اخالق و سیاست در تفکر هگل
هگل از جیله متیکرانی است که در زندگی شخصی ود نوادث چندانی را جربه نکهرد .بها ایهن
نال ،فضا اجتیاعی و پیرامونی هگل ا زمان او جربیات سترگی را برا او به بهار آورد .در ایهن
بین ،دو حول عینی و دو حول ذهنی پیرامونی بر رو دالسهتهها

بیینهی ا هالق و سیاسهت

هگل اثرات ژرفی را بر جا گذاشت؛ به طور که در نخستین حول عینی هگل انقهالب فرانسهه
را درك کرد کهه شهعار ادهلی آن آزاد  ،برابهر و بهرادر و ایهدلوسوژ آن برگرفتهه از فضها
روشنیکر و اومانیستی بود که از چند دههه بهل ،متهیثر از آرا منتسهکیو و نکومهت اشهرافی
مرل وب او ،وستر و نهریه استبداد مصلح او و نین روسو و میهوم اراده عیومی او ایجاد شده بود .این
وضع متکثر ایدلوسوژ ها ر یب در جریان انقالب فرانسه ،نشان ود را در مخاسیت بها نکومهت
مرلقه فرد  ،کا وسیسیسم ،مسیحیت متصلب رون وسرایی و در نهایت نههام پوسهیده فئهوداسی
نشان داد.
از طرف دیگر در هیین دوران ،دومین حول عینی اعالم اعالمیه نقوق بشر بود که در وا هع
از میوه ها عصر مدرنیته و دنباسه منرقی انقالب کبیر فرانسه و نیونهه روشهنی از جههانشهیول
بودن نقوق طبیعی انسانها بود که در آن از آزاد  ،ماسکیت ،امنیت و مقاومت انسان در برابر هر
نوی فشار سیاسی ،مذهبی و فرهنگی دفای میشد.
هم چنان که واهیم دید ،با وجه به یثیرات سترگ انقالب فرانسهه و بهه بهع آن اعالمیهه
نقوق بشر است که هگل در اثر بنرگ ود یعنی پدیدارشناسهی روح بهر عنصهر آزاد و آگهاهی
یکید میورزد ،آن دو را عنادر ادلی عیّنبخش فلسیه ا الق در سانت سیاست لیداد میکند
(بیگدسی،1322،ص .)612در وا ع هگل متیثر از دو حول عینی اشهارهشهده ،بهه آزاد انسهانی از
منهر ا ال ی قد

میبخشد؛ چرا که این آزاد را شکل بارورشدۀ آگاهی انسان میداند کهه در

طی اری و در فرآیند دیاسکتیکی به دریج به منصه ظهور رسیده است .بیشز ،معرفتهی ههم
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که در چنین پروسه ا عاید بشر شده ،از منهر ا ال ی معرفت ادیل است ،زیرا معرفهت ا ال هی
فضیلت باور دوران یونان باستان و رون وسری در طی گذار فلسیی اری در مقابل معرفت جدید
رن

با ته است .بدین ر یب یز چنین معرفتی می واند بنیان ا الق و سیاست را از نو بنا نهد.
از طرف دیگر ،هینمان با حوالت اجتیاعی که مورد اشاره هرار گرفهت ،بهه سحهاظ ذهنهی و

نهر نین دو محور ادلی ثبیت نهضت روشنگر و ظهور ایدلاسیسم آسیانی بر نوی رویکرد هگهل
نسبت به عامل ا الق و سیاست یثیر گذاشت .بدین معنا که اگر از رن هیدهم به دریج رینش
بنا

اریز جهانبینی دیم و روشن شدن فضا طبیعت به واسره روشنایی هازه عقهل انسهانی

آغازیدن گرفت و ردبهاور و ادهاست طبیعهت دو ویژگهی بهارز روشهنیکر فرانسهه و ادهحاب
برجسته آن یعنی روسو و وستر گردید ،اما روشنیکر نوزه آسیان که با کسهانی هیچهون وسهف و
الیبنیتس شروی شد ،درددد برآمد که در عین نیایهت از دو ثیهرۀ روشهنیکر نهوزه فرانسهه،
یعنی راسیوناسیسم و نا وراسیسم از وابع آن یعنی ما ریاسیسم و شکاکیت چشم بپوشد و ایهنگونهه
بود که ایدلاسیسم آسیانی با زعامت کانت و هگل پا گرفت .با ظهور ایهن نهضهت فکهر اسهت کهه
وجه به ایده و نیات روح 2در فرآیند کامل اری اسا

فلسیه هگل را شکل میدههد و هیهین

مسئله در عامالت ا الق و سیاست نین به عینه به منصه ظهور میرسد ،یعنی هگل بر ایهن بهاور
بود که همچنان که جهان و اری  ،ایده و یا رونی دارد که در هر مرنله از گذار هاریخی بخشهی
از آن نیایان می شود ،ا الق نین بر مبنا آنچه هگل در فلسیه نق ود بدان اشاره مینیاید ،در
راستا نیل به ایده یا روح سه مرنله نق مجرد ،ا الق فرد و در نهایت ا الق اجتیهاعی را در
فرآیند دیاسکتیکی و کاملی می پییاید .در ایهن بهین ،ا هالق اجتیهاعی بیشهترین عامهل را بها
سانت سیاست بر رار میکند و نشانها

ود را در اسب سه د یقه انواده ،جامعهه مهدنی و در

نهایت دوست به منصه ظهور می رساند .هیچنان که در ادامه واهیم دید ،از آنجا که دوست شهکل
نهایی و غایی ا الق اجتیاعی است ،نشانها ایده به مثابه بنیان نقیقت در آن بیش از هانواده
و جامعه مدنی است.

8. Geist/Spirit
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 .3-3داللتهاي معرفتی تأثیرگذار بر نسبت اخالق و سیاست در تفکر هگل
نشانها ادلی دالستها معرفتی یثیرگذار بر نسبت ا الق و سیاست ،در عنادر فلسیه ا هالق
هگل دیده میشود ،چرا که به مانند کانت ،هگل نین سعی کهرد بازاندیشهی عییقهی را در فلسهیه
ا الق دورت دهد و از هیین نیث است که می وان گیت فهم نسبت ا الق و سیاست در یکهر
هگل به مانند کانت نیازمند د ت نهر در بایستهها ا ال ی او است .این بایستهها را در زیر مورد
اشاره رار میدهیم.
 .3-3-3بنیانهاي فلسفه اخالق هگل

فلسیه ا الق هگل به دورت برجسته از چهار عنصر زیر شکیل شده است
الف)آگاهی .فلسیه ا ال ی هگل به مانند فلسیه سیاسی او بر مبنا نوعی آگاهی و معرفت
استوار است که اسبته به نسبت سایر اندیشیندان مدرنیته دارا ویژگهیهها

ادهی اسهت؛ نهند

هگل معرفت از اُبژه ها مستقیم نیست ،بلکه معرفت از طریق پیوند با اُبژهها دیگر است که شکل
میگیرد .به وا ع از نهر هگل ،آگاهی برا این که وجود داشته باشد ،باید عالوه بهر وابسهتگی بهه
ودش ،با واسره در دیگر باشد و ابژه نیی واند باعث این وساطت باشد .ودآگاهی 3بههوسهیلۀ
بازشنا ت 11یعنی بهوسیله سوژۀ دیگر ایجاد شده است .در نهایت ،ودآگهاهی مهی وانهد نهها
برا

ودآگاهی دیگر وجود داشته باشد (.)Hegel,1977,p.175
بدین ر یب موضع هگل ،موضع فیخته را یییهد مهیکنهد کهه یهز شهخص نهها در میهان

انسانها دیگر است که می واند انسان باشد .نضور انسانها دیگر است کهه «روح» را میکهن
میسازد .در دیدگاه هگل ،روح در وندت (ا حاد) آگاهیها متیاوت و مختلف اسهت کهه حقهق
مییابد .روح برا هگل چین است که جربه آزاد را میکن میسازد .در واژگان هگلی« ،من
مهها مههیشههود و مهها ،مههن مههیشههود .در ایههن ا حههاد اسههت کههه نقیقههت روح پدیههدار مههیشههود»
( .)Hegel,1977,p.177این مرلب دالّ بر آن است که جامعه در فرد منعکس شده است ،زیرا بهدون
9. Self-Consciousness
10. Recognition
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افراد ،جامعه ا هم وجود ندارد .برعکس ،فرد در جامعه نین منعکس شده است ،زیرا فرد نیی واند
بدون دیگران باشد؛ یعنی ود حققبخشی

11

نها از طریق اجتیای سایر انسانها دیگهر میکهن

میشود .بنابراین ،یز واسره ودفعلیتبخش 16از طریق جامعهه و جامعهه از طریهق فهرد وجهود
دارد.
اسی منرقی این گنارهها در رابره با ا الق در یکهر هگهل ایهن اسهت کهه در ا هالق ،یهز
شخص به لیرو یز فاعل بهوسیله باز اب اراده در ود ،دم مینهد .هیچنان کهه اشهاره شهد،
هگل در بیین د یق ر این مسئله از ادل بازشنا ت بهره میگیرد و معتقد است ایهن ادهل کهه
پیشزمینه آگاهی در روابط من و ما میباشد ،بر زندگی ا ال ی در هیهه سهروح نهاکم اسهت و
نتی فعلیتبخشی به عداست را در جامعه ا ال ی ،سهیل میکند (.)Williams,1997,p.200
از طرف دیگر ،هگل در اینجا با استناد به میهوم بازشهنا ت ،میهان رهیافهت نههر (فاعهل
شناسا بی یاوت نسبت به متعلق شنا ت) و رهیافت عیلی (فاعهل شناسها درگیهر بها متعلهق
شنا ت) یاین گذاشته و درددد برمیآید بر مبنا نوعی رویکرد دیاسکتیکی در عردهه ا هالق و
آگاهی ،ذهنیت و عینیت را با طرح میهوم جهان وارونه 13درهم لییق نیاید .هگهل هود در ایهن
زمینه مینویسد
بنابراین جهان فرانسی که جهانی وارونه است ،در عین نال بر جهان پدیدار مشرف است
و آن را در ود دارد .این جهان برا

ود ،جهان وارونه یعنی وارونگی ویش است .ایهن جههان

وند ی از ود و متضاد با ود را دارد .درفاً از این طریق است که این یاوت ،یاو ی درونهی یها
یاوت در ودش یا یاوت به مننسه نوعی عدم ناهی است (.) Hegel, 1977, p.99
به نهر می رسد آنچه از د ت نهر در این گناره دیرفهم هگل نادل میشود ،ایهن اسهت کهه
جهان وارونه ،نقره عنییت آگاهی به سو

ودآگاهی است .استرن در هیین ار باط مینویسد

11. Self-Realization
12. Self-Actualization
13. Inverted world

www.SID.ir

Archive of SID

 644بررسی پاراداییی نسبت ا الق و سیاست در یکر هگل

با در نهر داشتن جهان وارونه ،گویا نوعی جدایی غیر ابل رفع میان فاعهل شناسها و متعلهق
شناسا رخ میدهد .آگاهی در مواجهه با این شکست طبیعتهاً از گهرایش نههر دسهت کشهیده و
موضع متضاد با آن یعنی گرایش عیلی را ا خاذ میکند .در این مقرع ،درگیر بین فاعل شناسها
با متعلق شناسا بسیار بیواسره ر میشود؛ چرا که فاعل شناسا دیگر یز یاشاگر بیطرف نسبت
به جهان نیست ،بلکه دگربار به یز هستی در جهان بدل میگردد و در نتیجهه جههان بهار دیگهر

رنگش را باز مییابد (.)Stern,2002,p.69
بدین ر یب بنابر موضع هگل ،آگاهی ا ال ی ،یز کامل یا حول است و کامل واهد بهود،
نها اگر «روند کامل» را در بخشی از آگاهی مد نهر داشته باشد .این هیان نقره کانونی اندیشه
ا ال ی هگل است ،یعنی هگل معتقد است که هر مرنله از بسهط ودآگهاهی ،نامهل نقیقتهی
ا ال ی است که جنبهها بعد به آن یام دارند .این نقیقت ا ال ی ،بخشی از هیهان میههوم
روح هگلی است که و آن را اینگونه عریف نیوده است «نقیقتی که مرلق اسهت ،امها مرلهق
چین نیست ،به جن ذا ی که ود را از طریق کامل به کیال میرساند» (.)Hegel,1977,p.20
در این عریف مرلق یامیت وا عیت است و این یامیت یز فرآینهد اسهت کهه در عینیهت
طبیعت نشان دارد .به عبارت دیگر یامی فرآیند وا عیت جنبشی است غایتیند به سو فعلیهت
یافتن اندیشه وداندیش که ود در معنا اینهیانی ذهنیت و عینیهت یها ایهنهیهانی در ایهن
نهآنی(عینیت در غیریت)است .ضین اینکه پدیدارشناسهی از ایهن نیهث کامهل آگهاهی در سهه
مرنله است .اول ،آگاهی از عین (ابژهها)؛ دوم ،ودآگاهی (ذهن)و مرنله سوم یا عقل که همنهاد
عینیت و ذهنیت است .هگل معتقد است در مرنله سوم ،سلسلها از انگارههها ا ال هی عیلهی
پدیدار میشود که از طلب شادکامی ا سنجش وانین کلی ا ال ی را در برمهیگیهرد .بهر هیهین
اسا

نین زندگی ا ال ی مرانلی دارد که در مرنله اول مردمهان بهه سهادگی پیهرو سهنتهها

اجتیای ود هستند که هگل آن را زندگی ا ال ی نیندیشیده مینامد .در مرنله بعد ،افراد از این
زمینه نیندیشیده جدا میشوند و درباره آن داور میکنند .ایهن دو مرنلهه در وجهدان ا ال هی
پرورش یافته است که با هم پیوند می ورند و مرنله سومی ایجاد مهیشهود .در وا هع در مرنلهه
سوم روح از نهر ا ال ی بهه هود اعتیهاد دارد و دهورت جامعهها از اشهخاص آزاد را بهه هود
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میگیرد که هیچون یز واند زنده مههر مجسم واست هیگانی اسهت .از نههر هگهل ،اگرچهه
ا ههالق بههه طههور دیههاسکتیکی بههه دیههن راه مههیبههرد و پهها بههه درون وجههدان دینههی مههیگههذارد
(دافیان،1321،دص ،)23-24اما و تی به ایده مرلق میرسیم ،دا را بشر مینیاییم و از ایهن
نیث در مرنله علم مرلق دیگر به دا متعارف نیاز نیست.
ب) اختیار و آزادي .ا الق هگل به مانند کانت بر ا تیار و آزاد اسهتوار اسهت؛ چهرا کهه
هگل فکر میکند ماهیت و عیلکرد روح یا اراده بهویژه در سانت اجتیاعی ،ا تیار و آزاد اسهت
که در کاربرد فنی هگل ابژکتیهو و عینهی شهده و فلسهیه نهق هگهل نیهن بسهط سلسهله مرا هب
ابژههاست که ا تیار در آن فعلیت یافته است .او ادرار دارد که آنچه اکثر مردم از ا تیار و آزاد
مههیفهینههد (یعنههی اسههتعداد بههینههد و مههرز بههرا عیههل دسبخواهانههه یهها انجههام هههر چههه کههه
بخواهند)ا تیار وا عی نیست .ا تیار نقیقی مرلق و انضیامی (نه استعداد یا وه درف) فعهاسیتی
است که کامالً عقل را فعلیت میبخشد .از طرف دیگر وجه دیگر وجه و استیهات هگهل بهه بحهث
ا تیار آنجا نیود مییابد که هگل یکید میکند روح بر رابره ذا ی و ماهو با دیگهر

هوام دارد

و فعلیتیابی آن جدا از دیگر اش نیست ،بلکه در دیگر شدن نادل میشود .بنابراین آزاد
و ا تیار روح ،نه در جدا نگهداشتن ود از دیگر  ،بلکهه بیشتههر بها سهلط بهر آن و آن را از آن
ود کردن است .از این نیث از نهر هگل ،ا تیار عبارت است از «با ود بودن در دیگر ».
اما نکته اساسی در اینجا این است که در ا الق ،این مهم ود را در دو نوزه نشان میدهد.
اول در اراده سوبژکتیو و دوم در نتایج هارجی ایهن اراده بها هودش .بهه وا هع در اینجها اراده
سوبژکتیو در نیات ا ال ی و در نهم نهادها اجتیاعی است که از طریق رفع نیازها گونهاگون
این اراده به فردیت سوبژکتیو و اجتیای المبهذات فعلیت میبخشد و اسبته کامل رین فعلیتیهابی
ا تیار فرد در نهادها اجتیاعی یافت میشود (وود ،1321 ،دص .)21-26از طرف دیگر اعتقهاد
به ا تیار و آزاد اراده ،هگل را متقاعد میسازد کهه «بایهد» در ا هالق هرگهن نقیقهت نخواههد
داشت .او معتقد است که آنچه هست ،بهطور کلی معتبر است (اعتبار کلی دارد)؛ بنهابراین ،آنچهه
باید باشد ،وا عاً هست .برا هگل،آنچه درفاً باید باشد ،نقیقتی ندارد و هیچنهین وا عیتهی ههم

www.SID.ir

Archive of SID

 642بررسی پاراداییی نسبت ا الق و سیاست در یکر هگل

ندارد .بر هیین اسا  ،انون مدنی می واند انونی حییلی باشد؛ اما ا الق نیی واند ،زیرا ا الق
با میل افراد انجام میشود و حت انون در نییآید.
سیدل ،این مراد هگل را بدین نحو یسیر میکند که «باید ا الق» یز نرکت دورانی ذا ی
دارد و درفاً به نامتناهی منجر میشود ،زیرا آنچه «باید باشد» در «بایدِ» مشابهی مبنها هرار داده
شده است؛ یعنی ،فرد باید چین را انجام دهد که بایهد آن را انجهام بدههد (.)Seidel,1976,p.202
بدین ر یب بهنهر او ،بایدِ ا ال ی ،میهومی هی و اسی از نقیقت است؛ زیهرا نقیقهت« ،آنچهه
هست» ،میباشد.
پ) اراده خیر .هگل نین به مانند کانت معتقد اسهت غایهت ا هالق یهر اسهت؛ زیراکهه در
آنجاست که فعلیت و عیّن اراده آزاد به نحو معین رخ میدهد .اگهر هرار باشهد عقهل در جههان،
درفاً از طریق اعیال ودآگاهانه فرد انسانی به فعلیت برسد ،این فعلیت زمانی کامل واههد بهود
که فاعل ا ال ی به جا

یایالت شخصی به غایات عاسی ر معروف شود که هیگی شئون یر

یعنی غایت نهایی جهان هستند ،زیرا آنها رشتها از غایهات عقالنهی هسهتند کهه ارادههها آزاد
فاعلها ا ال ی ود را در ضین آنها در مسیر یر به فعلیت میرسانند .عالوه بر اینکهه گهوهر
این غایات بر ر با نق و وشبختی افراد نین کامالً سازگار است و این نشهان مهیدههد کهه هگهل
بر الف آنچه غاسباً میپندارند ،فردیت انسان را در جامعه و یها کلیهات نههر محهت مسهتهلز
نییکند .فاعل آنگاه به فعلیت نالل میشود که کلیت عقالنی در ضین رضایت و یایل شخصهی
او به یامیت میرسد و این هیان هنگامه ا است که نیات ا ال ی برا فرد به عنوان یز عضو
جامعه فراهم شده و در اینجاست که عریف یر برا انسان محقق میشهود .در مجیهوی ،طبهق
نهر هگل ،ا الق نیی واند از سعادت مجنا باشد .وظییه ،ودآگاهی فرد در انجام وظییه اسهت.
وظییه به ود

ود ،در انجام دادن وظییه است و در انجام وظییه ،سعادت حقق مییابد .برا

هگل ،این سعادت ،انسا

مستقیم نیست ،بلکه از یز سرح عییق ر ناشی میشود .سعادت آن

است که نتیجه ودفعلیتبخشی (وا عیتبخشی) باشد (.)Hegel,1977,p.602
ت) اراده جزئی و کلی .هیچنانکه اشاره شد ،هگهل معتقهد اسهت کهه یکیهد بهر وظییهۀ
ا ال ی « ،ودآگاهی ا ال ی» را در آگاهی دیگر درکنار فاعل ا ال ی وا عی رار میدهد و این
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هیان بلور اراده جنلی با کلی است .به باور هگل وظایف جنلهی و هاص در موجهودات ا ال هی
وجود دارند که آنها را بهعنوان وظایف ،مقد

میگردانند .موجود اسهی آنها را بههعنهوان وظهایف

میشناسد و اراده میکند .از طرف دیگر وظییها ا ال ی وجود دارد که در آگاهی دیگر اسهت
و بین وظییه محت و وظایف اص ،واسره میباشد .هگل مدعی است که در اعیهال هاص و
جنلی ،ود ،یز فرد است و اعیال باید جهان وا عی را بهعنوان هدفشهان در نهرگیرنهد .بها ایهن
نال ،آنگونه که بیان شد ،وظییه ،در آگاهی آن دیگر

رار دارد.

یز چنین باور  ،هگل را به سیت دو میهوم مهم کلّ 14و کامل11رهنیون میکند .در نههر
هگل« ،کل» با وجه به نقیقت است که آغاز ،روند و هدف را در برگرفته است .با مبنا هراردادن
«نقیقت بهمننسۀ یز کل» ،هگل استدالل میکند که یز میهوم مقد

از نقیقت ،ههدف هرار

گرفته است .برا او ،نقیقت به شکل کامالً مقدسی ،یز « کامهل» اسهت کهه از طریهق مرانهل
مختلیی ا یاق میافتد .این ایده را می وان از آن ادعا او به غنییت گرفت که« ،مسهئلۀ وا عهی،
به وسیلۀ بیان کردن آن بهعنوان یز هدف ملغی نشده است ،بلکه در انجهام آن ،نهه یهز نتیجهۀ
کلّ وا عی ،بلکه رجیحاً ،نتیجه به هیراه روند است که از طریق آن رخ میدهد ».هگل وضهیح
میدهد که «هدف» ،یز «کلی بیجان »12است که اگر از کار که به آن منجر مهیشهود ،مجهنا
شده باشد ،هیچ محتوایی نخواهد داشت» (.) Hegel,1977,p.602
اهتیام و وجه د یق هگل به دو میهوم جنلی و کلی در نهایت جلی ود را در میههوم روح
هگلی نین نشان میدهد ،چنان که مینویسد
روح در ذات ود به افراد علق دارد ،وسی در زمینه اری جهانی ما با افراد سهروکار نهداریم.
در اری  ،روح آن چنان فرد است که در یز زمان هم کلی و هم متعین است و این هیان هوم
به طور کلی است...وجه امتیاز روح هر هوم از ا هوام دیگهر صهورات آن هوم از ویشهتن و نیهن

14. The Whole
15. Development
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سرحی یا عییق بودن آن از روح است .روح ا حاد «من و ما» است و هیین ا حهاد مهن و ماسهت
که به عنوان نقیقت روح در دنیا ا الق اجتیاعی ظاهر میگردد (طباطبایی،1324،ص.)61

 .1داللتهاي هنجاري تأثیرگذار بر نسبت اخالق و سیاست در تفکر هگل
از زمانی که هگل درددد برمیآید دورتبند و یا عنادر فلسیه ا الق هود را بهه سهانت امهر
سیاسی بکشاند ،دالستها هنجار در نسبت ا الق و سیاست در یکر هگل آغاز میشود .هگل
برا این منهور در گام اول در پی پیدایی این عنادر در دل فلسیه اری است.
الف) فلسفه تاریخ و عینیتیابی عناصر فلسفه اخالقی در ساحت زیست سیاسیی.
ریشه اندیشه سیاسی و ا ال ی هگل در فلسیه اری اوست؛ چرا که اساساً هگل معتقهد بهود کهه
اری بشر روند

انونیند است ،در نرکت جهان به سو سرنوشهت هود کهه داونهد آن را از

پیش عیین کرده است .به وا ع هگل معتقد بود اری یز اسگهو دارد و آن ایهده اسهت کهه آن را
داوند آفریده است و این عقل اسهی در هر مرنله اریخی بشر ،بخشی از آن ادراك میشود و ها
زمانی که آ رین مرنله اری نرسیده باشد ،در کلیت ود شنا ته نییشود.
از طرف دیگر از نهر هگل شنا ت و فهم ایده در طی اری از عیلکرد دیاسکتیز برمهیآیهد،
یعنی داوند ایده را آفریده و نیرو نرکتبخش ایده را هم آفریده که هیانا دیاسکتیز است .در
هر زمان یا دوره اریخی ،ایده در یز اندیشه یا ن پدیدار میشود .این ن بخشی از کهل نقیقهت
نهایی است که روح جهان به سو آن نرکت میکند و به مو ع سبب پیدایی اندیشه و ن دیگهر
و متضاد یا آنتی ن میشود .در این کشاکش هیچیز از ن و آنتی ن نابود نییشوند و هیهینطهور
هیچیز بی یثیر نییمانند؛ بلکه رکیبی جدید با عنوان سنتن ایجاد میشود که رکیبهی عهاسی از
ن و آنتی ن است و اسبته ود در مرنله بعد پیشرفت ایده به ن جدیهد بهدل مهیشهود و بهار
دیگر هیان روند دیاسکتیکی ا یاق میافتد ا اری به فرجام نهایی ود برسهد .پیشهرفت نقیقهی
عبارت است از هیین سنتن که نقره اوج آن ایدها است که در پروسهه پیشهرفت هاری محقهق
میشود (عاسم ،1322 ،دص .)421-421
اما اگر آنچه را که گیته شد ،بنیان کلی فلسیه سیاسی هگل بنامیم ،سؤال اساسی این اسهت
که نسبت ا الق و سیاست در این فرآیند به چهه دهور ی اسهت؟ در پاسه بهه ایهن پرسهش بها
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بهرهگیر از عنادر مختلف ،فلسیه ا الق ود در وهله اول به ذکار این مسئله مهیپهردازد کهه
آگاهی ا ال ی به مانند فرآیند فلسیه اری  ،یز پروسه کامل یا حول است و از این نیث آنگاه
کامل واهد بود که «روند کامل» را در بخشی از آگاهی مد نهر داشته باشیم .به وا ع هگهل بهر
آن است که ا الق چین نیسهت کهه واسهته شهده باشهد ،بلکهه چیهن اسهت کهه در فراینهد
ودآگاهی بروز و ظهور مییابد ).)Hegel,1977,p.103
منربق با چنین نگرشی ،هگل در مقام نقد کانت برآمده و معتقد اسهت کهه کانهت مضهیون
اجتیاعی ا ال یات را ناپژوهیده با ی میگذارد؛ چرا که بهرا کانهت هوانین ا ال هی از یکهدیگر
جدایند و هر یز از آنها به گونها بیدسیل و بیچون و چرا از یز «ادل عقلی» ماورا

هاریخی

و ماورا اجتیاعی یکپارچه بیرون کشیده شده اند .اما برا هگل آنهها هیهه سحههههها رونهد
دیاسکتیکی هستند که در جریان آن با هم بر ورد می کنند و از طریهق نیهرو جنهبش و کهنش
متقابل زندۀ ودشان ،یکدیگر را از میدان به در میکنند ،در جریان زمان پژمرده مهیشهوند و یها
در شکلی دیگر و با مضیونی دیگر دوباره ظهور میکنند (سوکاچ ،1326،دص .)612-612
در گام بعد  ،هگل از یکی دیگر از عنادر ادلی فلسیه ا الق هود کهه هیانها آزاد اسهت
سود می جوید و معتقد است که زمانی که انسان از مرانل اوسیهه شهنا ت یعنهی یقهین نسهی و
فاهیه به مرنله سوم شنا ت که هیانا عقهل اسهت مهیرسهد ،بها غلبهه بهر از ودبیگهانگی آزاد
میشود .در این م رنله بشر ویشتن را در جهان در انه ود مهیبینهد و از جهارب فهرد بهه
اری و فرهن

و جامعه بازمیگردد.

این آزاد در سیر دریجی اری امکانپذیر است .و

الش میکند ،مرانل ارجیتیهابی

و حقق آزاد در اری را نشان دهد؛ چرا که از نهر هگل اری به معنا آزاد سوژه از طبیعت
و غلبه سوژه بر از ودبیگانگی ویش است .متناسب با مرانل سهگانهه شهنا ت یعنهی یقهین
نسی ،فاهیه و عقل ،سوژه در گام اول ،مناسهبات هود بها طبیعهت را برمهیرسهد و در دور دوم
مناسبات ود با جامعه را نهیم میکند و سرانجام مناسبات با هود را و در هیهینجاسهت کهه
آگاهی یافتن سوژه وسط ود سوژه مررح میشود.
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به وا ع در دیدگاه هگل ،زندگی اجتیاعی بشر گامبهگام به سو عقالنیشهدن بیشهتر پهیش
می رود و اری  ،داستان این کامل و پیشرفت است که بشر در رهگذر آن ،از ود ،آگاه میشود و
هیراه با این ودآگاهی ،آزاد اش نین بیشتر می گردد .آگاهی انسان از ضرورت عقلی آزاد برا
پرورش واناییها ماد و معنو

ود و به کار بردن ردمندانۀ این آزاد ؛ یا به ادرالح هگهل

پیشرفت ودآگاهی آزاد  ،غایت اری است.
اری جهانی ،پیشرفت آگاهی (انسهان) از آزاد اسهت؛ پیشهرفتی کهه بایهد ضهرورت آن را
بشناسیم .من به طور کلی در گنارش مرا ب گوناگون آگاهی (انسان) از آزاد گیتم کهه شهر یان
نها می دانستند کهه یهز هن آزاد اسهت ،و سهپس یونانیهان و رومیهان پهیبردنهد کهه بر هی از
آدمینادگان آزادند ،و سرانجام ما میدانیم که هیه انسانها آزادند و انسان به نکم طبیعهت هود
آزاد است ...روح ،آزاد است .غایت روح جهانی در اری جهانی ،حقق بخشیدن به ذا ش و دسهت
یافتن به موهبت آزاد است .کوشش آن در این است که ود را بشناسد و بازشناسد ،وسهی ایهن
کوشش را نه یکباره ،بلکه اندكاندك و مرنلهبهمرنله انجام میدهد (هگل ،1321 ،ص.)22-22
بر هیین اسا  ،هگ ل بر آن است که آزاد کانتی ،آزاد انتناعی ،دور و میان هی اسهت
که بر ایدلاسیسم انتناعی ،ذهنی و فرد باور مدرن استوار است .هگل ضین ادا انترام به کانت،
ایراد اساسی ود به کانت را یادآور کرده و میگوید که و در دیدگاه ذهنی ا الق با ی مانهده
و نتوانسته است به میهوم ا ال یت عینی برسد .منهور از ا ال یت عینی هیان میههوم آزاد در
فرآیند شدن ،یعنی کامل یافتن در جریان اری است .محتوا ایهن ا ال یهت مشهخص عبهارت
است از «پاسدار

وانین و نهادها در ود و برا

ود» (گهارود ،1326،ص .)111امها سهؤال

مهم این است که سازوکار هگل برا رفع ایراد واردکرده بر ا الق ذهنی کانت چیسهت؟ پاسهخی
که هگل به این پرسش میدهد ،وجه به ا الق اجتیاعی و سوازم آن است.
ب) اخالق اجتماعی و زیست سیاسی .هگل با وامگیر از میاهیم اراده جنلی و کلی که
در بنیان ها فلسیه ا هالق و بهدان اشهاره شهد ،دو میههوم اساسهی ا هالق فهرد 12و ا هالق

17. Morality
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اجتیاعی 12را در ار باط با یکدیگر مررح و نسبت آنها را با هم با بهرهگیر از میهوم نق شهریح
مینیاید .در این راستا ،هگل در کتاب فلسیه نق سه گام اساسهی را در فرآینهد حقهق نهق بهه
معنا کلیاش مررح میکند .اول نق مجرد که بیانگر اراده انسان بهه مثابهه شهخص اسهت کهه
بدون پشتوانه درونی ،غرق در امور بیرونی است .در گام دوم از نهر هگهل ،ا هالق فهرد مرهرح
است که منحصراً به ناست درونی واست دالست دارد و در ناستی سوبژکتیو جویا بنیهانی بهرا
رفتار و منش ود میشود و از این نیث ،معنا آن بسیار محدود ر از میهوم متهداول آن اسهت.
به وا ع این ا الق در نند هگل چین مرلقاً ذهنی است و از ایهن رو وظهایف مثبهت مربهوط بهه
انواده و اجتیای و کشور که هیگهی یسیسها ی عینهی هسهتند ،بیهرون از نهوزه آن مهیافتهد.
بی جهت نیست که هگل معتقد است انسان در این وضع به کیال نییرسهد؛ چهرا کهه سهوبژکتیو
بودن این ا الق مانع از عینیشدن آن است (هگل،1322،ص.)121
اما هگل در گام سوم به ا الق اجتیاعی میپردازد که سنتن دو سهانت بلهی بهوده و در آن
وجدان جنبه ذهنی و نیکی جنبه عینی دارد .بر این اسها  ،هگهل کهاسیف ا ال هی را از ا هالق
اجتیاعی استخراج میکند و ادوالً معتقد است کهه نیهات ا ال هی انسهان و آزاد او ،عامهل و
زیستن با هیین نهادها اجتیاعی است .از نهر او کاسیف ما از طریق ار باط انضیامی ما با افهراد
و نهادها مندرج در یز نهام ا ال ی مشخص مهیشهوند .در وا هع او بهر قهد

و علّهو درجهه

وجدان فرد به عنوان بخشی از شنا ت و ارزش اعتبار سهوبژکتیو مهدرن یکیهد مهیکنهد و در
مقابل گرایش وجدان به ودمحور و ودپرستی را ا ند زیاد به ماهیت شرّ ا ال ی نندیهز
میبیند .از نهر هگل گرایش به سیت وجدان در بحث از معیار وا عی ا الق بر الف آنچه فیخته
بیان میکرد ،عیل درون ذات سوژه نبود ،بلکه بر عکس ،هگهل یکیهد مهیکنهد کهه گهرایش بهه
وجدان ذا اً متضین زبان و نهادها اجتیاعی است که عهدات سوبژکتیو وجدان فاعل را میروض
میگیرد و این هیان چین است که با عنوان ا هالق اجتیهاعی از آن یهاد مهیشهود و در مقابهل
موراسیتی میباشد .به وا ع اگر در موراسیتی ،اجبار و فشار ودِ عقالنی بر هودِ جربهی منجهر بهه
شکلگیر دور ی نا وشایند از ودبیگانگی میشود ،ادرالح ا هالق اجتیهاعی بهرا

ودهیف

18. Social Ethics
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ناستی از اراده انسانی است که در آن عقل و نس با هم متناسب و هیاهن

هستند و در نتیجهه

ا هالق اجتیهاعی بهر یهایالت عقالنهی و انکهام عیلهی در مو عیهتهها انضهیامی اشهاره دارد
(وود،1321،ص. )23

بدین ر یب هگل در کتاب فلسیه نق ود الش دارد ا ال ی اجتیاعی را ودیف کند که
به نحو بارز مدرن و یملی و ابژکتیو است .براین اسا  ،هگل معتقد است نههم اجتیهاعی یهز
جامعه گسترده و کشور نها بر اسا

عقالنیت آن ا ال ی شیرده میشهود و نههم اجتیهاعی ها

آنجا که غیر عقالنی باشد ،غیر ا ال ی هم واهد بود .عالوه بر اینکه اراده یملی افراد ادر نیست
زندگی اجتیاعی آنها را وا عیت ببخشد ،مگهر اینکهه یمهل آنهها را سها تار عقالنهی جامعهه آنهها
برایشان روشن سازد .از آنجا که هگل اراده آزاد را ارادها میداند که ودش را به مثابه اراده آزاد
اراده کند (هگل ،1322 ،ص )12و نین بر این اسا

که هگهل مرهابق بها عینیهت روابرهی ماننهد

روابط دایگان و بنده معتقد است ما منِ ناب نداریم ،بر این انگاره دسهت مهینههد کهه اراده آزاد
فقط در یز فرآیند اجتیاعی شکل میگیرد و شهروندان جوامعی کهه بهر اسها

اراده آزاد هوام

یافتهاند ،هیچ گاه به دورت ا یی و منیز از سیستم اجتیاعی به انتخهاب یهر و سهعادت ا هدام
نییکنند .بدین ر یب هدف اساسی فلسیه نق هگل عبارت است از اراله چنهین فههم نههر از
جامعه مدرن .این نتیجه میدهد که فضیلت و کهاسیف ا ال هی نهها در جامعهها کهه بهه نحهو
ابژکتیو عقالنی است ،برا افراد یملگر میکن است و نها چنین جامعها به معنا هگلی کلیه
ا ال ی واهد بود.
بی جهت نیست که هگل در مقدمه کتهاب فلسهیه نهق هود از میههومی بها عنهوان «ایهده
آشتی »13نام برده و آن را ایدها برا

وضیح ماهیت و نقش فلسیه و بهویژه فلسهیه سیاسهی در

نیات ا ال ی انسان میداند .این ایده به هیراه میهوم اراده آزاد که ماهیت فاعل ا ال هی و ادهل
ناکم بر صییمگیر و عیل او را مشخص میکند ،میاهیم مهم دیگر را به دنبال مهیآورد کهه
هر یز از آنها برا شکلگیر نوی سیبرال یز فلسیه ا ال ی -سیاسی ضرور به نهر میرسند.
در وا ع هگل پیش گیتار کتاب عنادر فلسیه نق را به بیین نقهش و کهارکرد فلسهیه در زمینهه
19. Versohnung
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مسالل ا ال ی و سیاسی ا تصاص میدهد و در آنجا دو گونه رویکرد به فلسیه را مورد نقهد هرار
میدهد که یکی از آنها فلسیه را فارغ از مسالل مربوط به وا عیات نیات انسانی دانسته و دیگهر
فلسیه را معروف به ر ق و فتق امور جنلی و یا دمتگنار به این یها آن غهرض سیاسهی جنلهی
میداند .نقد این دو وضعیت بالفادله امکان سومی را پیش میافکند کهه بها نحهوه نگهرش هگهل
راجع به نسبت کلی و جنلی و نین نسبت وا عی و معقول ناسهب کامهل دارد .ایهن امکهان سهوم،
فلسیه را از کنج عنست میهوم با ی یا جستجو یو وپیا رها مهیکنهد و از سهو دیگهر در سهرح
ظاهر مسالل جنلی غرق نییشود .هگل این بصهیرت عقلهی را کهه افهراد جامعهه بایهد نیهات
ا ال ی ود را در پیوند با دنیا اجتیاعی ود بدانند ،هیهان ایهده آشهتی بها وا عیهت مهیدانهد
(هگل،1322 ،ص.)61
در مجیوی ،از نهر هگل دو معیار عیومی برا عقالنیت ا ال ی وجهود دارد کهه هگهل آن را
برا جوامع درفنهر از مو عیتها

اریخی آنها به کار میبرد .اول ،برا ا ال ی بهودن جامعهه

نهم اجتیاعی باید طبقهبند شده باشد .یعنی متضین یکیز نهادها اجتیاعی ،لیرو دیهن
و سیاست ،انواده ،جامعه و غیره باشد .به هیین دسیل جامعهه اسهتبداد شهر ی شهکل ما بهل
ا ال ی جامعه لقی میشود .دوم ،نیات ا ال ی نیازمند معرفت نسبت به فردیت انسان به عنوان
یز ارزش است .هگل جامعه یونان را اوسین شکل نیات ا ال ی به نساب مهیآورد؛ نهها بهدین
علت که در میان یونانیان بود که برا اوسین بار ارزش فردیت بسط پیدا کهرد .بهه عهالوه ،جامعهه
مدرن از آنجا که نشان دهنده شکوفایی بیشهتر فردیهت بهه شهکل افهراد دارا نقهوق انتناعهی و
سوژها دارا ا تیار و آزاد ا ال ی است ،از جامعه یونان باسهتان ا ال هی هر اسهت .بنهابراین
دیدگاه هگل درباره نیات ا ال ی متضین پذیرش غیرنقادانه نهم موجود نیست ،بلکه بیشتر نوی
ادی از یمل نقادانه در مورد آن است.
این ی مل بر درك دورت عقالنی نهم موجهود در پر هو اسهتگاه هاریخی و فرهنگهی آن و
اندراج ارزشها متر ی در آن ا آنجا که این ارزشها با فردیت وأم باشد ،متکی است .هگل این
نوی یمل را با یمل ا القگرا کانت و فیخته که بر ادل عقل ما قدم یا نقد نهم موجود اسهتوار
است که بر اسا

www.SID.ir

میهوم انتناعی اریخی طبیعت انسهان بنها شهده ،مغهایر لقهی مهیکنهد (وود،

Archive of SID

 614بررسی پاراداییی نسبت ا الق و سیاست در یکر هگل

 ،1321ص .)23با در نهر داشتن این میروضات ،هگهل معتقهد اسهت کهه ا هالق اجتیهاعی کهه
متضین پیوند سوبژکتیویته فرد با عینیت ابژکتیو جیعی است ،در راستا نیهل بهه یسیسهات
عینی از سه مرنله میگذرد که مشتیل بر انواده ،جامعه مدنی و در نهایت دوست است.
اسف) انواده .هگل در ددر حقیقات ا ال ی ود از عشق و میل به شکیل انواده سهخن
میگوید و آن را اوسین و اساسی رین رکن جامعه معرفی میکند
آنچه برا

ود یا نیس در مقام اول اهییت است و به عنوان اوسین نیاز لقی میشود ،عشهق

است که عبارت است از انسا

روح نسبت به وندت و یگانگی ود .مقام و مو عیهت عشهق در

انواده بروز میکند و به موجب عشق است که فرد در انواده نه به عنهوان یهز فهرد ،بلکهه بهه
عنوان یز عضو نضور دارد...عشق به طهور کلهی آگهاهی بهر یگهانگی هود و دیگهر اسهت .در
زناشویی ،زن و شوهر از شخصیت مستقل ود چشم میپوشند ها بهه یهز شهخص بهدل شهوند
(ستیس،1331،ص( .)121بر هیین اسها ) هانواده یهز وانهد معتبهر ،ادهیل و بنیهاد زنهدگی
اجتیاعی است .انواده ،هسته جامعه شهر را شکیل میدهد و جامعه شهر (مدنی) نوزه و
جوالنگاه ادلی نیات ا ال ی است .کیال فرد انسانی ابتدا در انواده به عنوان عضو بروز میکند
و سههپس در جامعههه شهههر بههه عنههوان شهههروند و اب ههع نک ههومت (دههانعی درهبیههد ،1322،
دص.)116-113
بدین ر یب زناشویی و هانواده مرنلهها را در حقهق مثهال در زنهدگی ا ال هی شهکیل
میدهند که در جریان آن جنلیت یایالت فرد به کلیت روح میپیوندد .یایالت جنلی طرفین
ازدواج هر چه باشد ،این وا عیت که آنها پدر و مادر باسقوهاند ،زناشهویی را در نیهح نیهات نسهل
امر ذا ی می سازد و از این رو نخستین مرنله را در فرآیند پیونهد جنلهی و کلهی شهامل اسهت.
بیجهت نیست که هگل معتقد است زناشویی به عنوان یکی از یسیسات ا ال ی ،جسهم کلهی و
وند ی ا ال ی است و این مهم بر یایالت و هو ها فرد در زناشهویی رجحهان دارد .نتهی
هگل با بیح دانستن طالق معتقد است که این وظییه دوست است که ارج یایالت ا ال هی را در
برابر یایالت شخصی در روابط زناشویی پا

بهدارد .در مجیهوی ،زناشهویی و زنهدگی هانوادگی

نخستین گامی است که فرد برا نصول یگانگی با روح کلی برمیدارد.
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ب) جامعه مدنی .هگل بر مبنا روششناسی دیاسکتیکی ود بهه ارزیهابی نههاد هانواده در
سیر رور ا ال ی روح دست میزند و معتقد است کلیت در هانواده بسهی ضهعیف هر از مدینهه
است .زیرا شکل و وام انواده به عشق و انسا

است؛ در ناسی که وام مدینه و نکومهت بهه

عقل است .انواده یز واند انساسی است و مدینه یز واند عقلی است .اما در بیهین بیشهتر
این مسئ له هگل معتقد است ا زمانی که فرد هنوز درون هانواده بهود ،هانواده غایهت او بهود و
کوشش و پیکار او در آن دوره نه از برا منافع فرد

ویش ،بلکه برا غایت کلی یعنی انواده

بود .با این نال ،انحالل ا ال ی انواده عبارت از این است که هنگامی که کودکان بر اثهر ربیهت
به آزاد شخصیت رسیدند و رشد کافی یافتند ،می وانند اموال و دارایی از آن ود داشته باشند
و انوادهها

ود را شکیل دهند .آنان در این ناسهت سرنوشهت گهوهرین هود را در هانواده

جدید دارا هستند و هیین حول (یعنی کثرت انوادهها جدید) است که مایه از هم پاشهیدگی
یا انحالل انواده کهن میشود .در چنین ناستی ،کلیت مقصود فرد که در انواده کههن متجلهی
بود ،ود را به جنلیت میدهد ،یعنی فرد در طلب غایات ودپرستانه و شخصی ویش برمیآید.
نادل این جنلیت آن است که اکنون اشخادی متعدد و مجنا پیهدا شهدهانهد کهه جویها

یهر

ویشتن یا نوعی غایات ود واهانه هستند و نه یر هیگانی .ا بدینجا شاید بیم آن بهرود کهه
عنصر ا الق در سانت اجتیاعی رن

ببازد .امها هگهل معتقهد اسهت چهون در جسهتجو

هود

پیش ر رویم ،میبینیم که عنصر کلیت فقط برا مد ی کو اه ناپدید شده و دوباره به جلهوه آغهاز
واهد کرد و به نوبه ود عنادر را پدید واهد آورد که جنبه ا ال ی آنها پیوسته رو به فنونی
است .از نهر هگل جنلی چون در نال مجرد نگریسته شود ،چنین مهینیایهد کهه هالمبههذات و
مستقل از کلی است؛ وسی وا ع امر آن است که جنلی از کلی بر استه و هاهر از کلهی اسهت و
به کلی باز واهد گشت (ستیس ،1331،دص .)123-122سازوکار این بازگشهت نیهن در جریهان
نصول وا عی غایات ود واهانه نهامی از وابستگی متقابل شکیل میگردد که در آن معیشهت،
سعادت و نقوق انونی یز انسان از درون با معیشت ،سعادت و نقوق هیگان بافت می ورد .به
باور هگ ل نضج جامعه به نحو دورت بسته است که در آن هر فرد به هیگان وابسته است .پهس
هر فرد ضین کوشش برا مصلحت ویش به یمین مصلحت هیگان نین یار میرسهاند« .مهن
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کار میکنم ا گرسنه نباشم؛ وسی کهار مهن بهه اجتیهای نیهن سهود مهیرسهاند» (سهتیس،1331،
دص ،)123و اینگونه است که جامعه مدنی شکل میگیرد.
بدین ر یب ،از نهر هگل اگر د یقه اول یا زندگی زناشویی محل عشق است و جهایی اسهت
که انواده به ودآگاهی گوهر میرسد ،اما در د یقهه دوم کهه نیهود ادهلی آن جامعهه مهدنی
است ،ویشپرور به یر عیوم و کیان دوسهت حهول مهییابهد و در اینجاسهت کهه شخصهیت
ا القگرا میفهید که هدفی که او را به جنبش درمیآورد ،کلی است که از راه دهیات هود بهه
بخردانگی باسیعل متحول شده و دریافته است که شرف ود او و هیه وجهودِ متهداومِ ههدفهها ِ
ویژه او بر این کلیت استوار است .اگر فرد در درون انواده آرام میگیرد ،در درون جامعهه مهدنی
نیثیت پیدا میکند و بدین ر یب است که انواده و جامعه مدنی ریشهها ا القگرایانه دوست
میشوند (شریعت،1326،ص.)36
پ) دوست .از نهر هگل هر چند اجتیای مدنی یز دوست است ،اما از نوی اسیل آن است؛ چرا
که بر اسا

نیازها ماد فرد

شکل مییابد ،نیازهایی که اگر یکسر شخصی نباشهند ،بهه ههر

جهت ادوالً ودنگرند .اما به زعم هگل ،جامعها که دهرفاً بهر اسها

ود هواهی و مالنههات

شخصی بنا شود ،ادالً جامعه نخواهد بود ،یعنی اجتیای مدنی نها بدان دسیل از گسستگی مهاد
و ا ال ی مصون میماند ،که افراد درمییابند کهه واسهته آنهها نهها از راه انتهرام بهه نقانیهت
واسته دیگران ابل نصول است و قاضا آنان هنگامی معتبر است که دیگران نین بتوانند نق
قاضا مشابهی داشته باشند .بدین ر یب ،دسیل آنکه هگل اجتیای مدنی را به طور کامل عقلهی
نییداند ،این است که آن به دورت یز کل نیست که اجنا آن رابرهه انهداموار بها ههم داشهته
باشند .نها بر نسب صادف ،غایات افراد در نال ر ابت در اجتیای مدنی می واند با دابیر عقهل
منربق گردد (سنکستر ،1322،دص.)1163-1131
برآیند این نگاه هگل را به د یقهه سهوم کهه نادهل آمیهنش دو د یقهه نخسهت در رونهد
دیاسکتیکی است ،میرساند و این هیانا میهوم دوست و یا کشور 61است .به وا ع هگل پس از شهرح
مرانل روح عینی و پدیدآمدن نهادها و میهومهایی چون نق ،ا هالق فهرد  ،ا هالق اجتیهاعی،
20. State
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انواده و جامعه مدنی سرانجام به میهوم دوست می رسد و این میهوم را بر رین نیود روح در رو
زمین میداند و می گوید نهر کسانی که دوست را وسیله ا برا دست یافتن افهراد بهه چینههایی
مانند سعادت و آسایش میشیردند ،درست نیست .دوست هدفی است فینیسه .دوست مههر هود
نقیقی فرد است و از این روست که فرد در بعیت از دوست به آزاد میرسد؛ زیرا با ایهن کهار از
ود نقیقی ویش پیرو مینیاید.
در وا ع دوست ،فرد نقیقی است ،بدین معنی که در نکم شخص یها نهی وانهد اسهت کهه
ود ،اجنا

ویشتن را پدید می آورد ،چندان که زندگی کل آن در زندگی هیه اجنایش جلوهگر

می شود .این بدان معنی است که زندگی راستین اجنا ،یعنی افراد ،در زنهدگی کهل یعنهی دوسهت،
جیع است و با آن یکی است .بدینسان دوست هیان فرد اسهت کهه بها طهرد صهالص عرضهی و
گذران ویش و ابقا آنچه در ویشتن کلی است ،عینیت و ابدیت یافته است .فرد ،هیان کلهی
است ،وسی در نال پوشیدگی .کلیت در ذات اوست .کشور (دوست) ،کلی باسیعل است و بدینسهان
هیان فرد است که فعلیت و عینیت پیدا کرده است .پس دوست مقامی بیگانه نیست که ود را از
بیرون بر فرد حییل کرده و فردیت او را از میان برده باشد .بهرعکس دوسهت ،هود فهرد اسهت؛ و
فقط در دوست است که فردیت او حقق مییابد .به ایهن دسیهل دوسهت ،عهاسی هرین جسهم آزاد
بهسان مهم رین عنصر ا الق است ،زیرا فرد با سامانپذیر از آن یاماً از نیس ذا هی هویش و
آنچه در او نقیقی و کلی است ،سامان میپذیرد .دوست چونان بلور نوی هر آنچه ا ال ی ،نقو ی
و فکر است ،بوده و فردیت مبتنی بر موراسیتی را رفع مهیکنهد (هگهل،1323،ص .)113از ایهن
نیث دوست نه هیان گوهر ا ال ی در بر رین پایه ویش ،بلکه گوهر ا ال ی ودآگاه است.
بدین ر یب ،آنچه نهریه هگل را از سایر نهرات متیاین میکند ،دیدگاه او مبنی بر این است
که دوست اساساً نهاد ا ال ی است و بنابراین نه به اجبار بلکه بر آزاد و ا تیار مبتنی اسهت .او
منشی مشروعیت و ا تدار دوست را نه در زور ،بلکه در روشی میداند که سا تار اجتیهاعی نقهوق،
ا الق سوبژکتیو و رفاه و سعادت افراد را در یز کل هیاهن

که وندت عقالنی آن شخص ههر

فرد را به عنوان شخصی آزاد ،سوژها ا ال ی و موجود انسهانی کهامالً ودفعلیهتبخهش میکهن
میسازد ،سازماندهی میکند .افراد کیال ودشان را که شامل فشار زیاد بهر ا تیهار سهوبژکتیو و
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رفاه شخصی میشود ،اما بیشتر بر کل جامعه استوار است که به ود

ود فعلیتبخش و وا عهاً

آزاد باشند ،نها به این شرط که به اهدافی فرا ر از رفاه ودشان و در وا ع فرا ر از رفاه شخصهی
هر فرد باشد ،میپذیرند .به نهر هگل دوست سازوکار برا نیح دهلح یها اجهرا نقهوق یها
رویج نیعی فرا ر از وجود ود نیست ،بلکه بنیاد رین جایگاه اهداف جیعی بر هر اسهت کهه از
طریق هیاهنگی عقالنی نقوق و رفاه افراد ،آنهها را بهرا معنها بخشهیدن بهه زنهدگی هود آزاد
میسازند .آنگونه که هگل صور میکرد ،عیل و یثیر دوست بر افراد اجبار پلیسی ارجی نیست؛
بلکه فشار درونی است از طرف مشرب ا ال ی که طبیعت عقالنی آنها را به کیال میرساند و آنها
را آزاد میسازد (وود،1321،ص.)21
اسبته هگل عیلکرد هر دوست را انکار نییکند ،بلکه آن را به جامعه مدنی نسبت میدههد؛
یعنی به لیرو ا تصاد که اشخاص در آن نیازمند نیایت هارجی بهرا نقهوق انتناعهیشهان
هستند و بازار هم نیازمند آییننامها برا متناسب نگهداشتن آن با نیازها جیعهی و مشهترك
دوست است .از نهر هگل ،جامعه و تی به عنوان وسهیلها بهرا

حقهق منهافع شخصهی در نههر

گرفته شود ،جامعه مدنی است و و تی به عنهوان نهیهی هانونی و ا ال هی صهور مهیشهود کهه
انسانها در آن با هم پیوند مییابند ،دوست است .بنا بر گیته هگل ،دوستی و تی باسیعل اسهت کهه
اعضا آن انساسی از ود بودن ودشان داشته باشند و نهها و تهی باثبهات اسهت کهه غایهات
عیههومی و صودههی هههمسههان و هههمذات داشههته باشههد (پالمنهها ن ،1322 ،ص .)111بهها چنههین
پیشزمینها  ،هگل سا تار مونارشی ،یعنی پادشاهی موروثی را بهه عنهوان سها تار رشهدیافته
برا زندگی ا القگرایانه پیشنهاد میکند .با این وضیح که هگل فرمهان و رأ پادشهاه را دهرفاً
پشتوانه سوبژکتیو نق یا آزاد میداند و پشتوانه ابژکتیو آن را انون میدانهد کهه از سهو

هوه

مقننه به عنوان برآیند عقول میتاز وضع و وسط وه مجریه اجرا میگهردد .ویژگهی میتهاز ایهن
دوست این است که در آن یز سرور وجود دارد ،بدون آنکه هیچ بردها وجود داشته باشهد؛ چهرا
که این نکومت ،بردگی را از میان برداشته و در آن نق و انون که سرچشیه آزاد وا عی است،
به رسییت شنا ته شده است (.)Hegel,1899,p.339
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اسبته اگرچه هگل در کتاب پدیدارشناسی روح ود با قدیس انقالب فرانسه ،دوسهت برآمهده
از آن را می ستاید و در عین نال در ادامه در فلسیه نق ود با ناامید از رونهد دوسهت انقالبهی
فرانسه ،این نکته را مررح میکند که دوستها عصر او مس شده و مههر ادول نادرستانهد؛ بها
این نال ،اسا

فلسیه هگل بر این نگاه استوار است که اگرچه گاه می وان دوست ادی را مخل

ادول برنق و از بسیار جهات نا ص دانست ،باز آن دوست ،د الق ذا ی وجودش را در ویشهتن
دارد .یعنی چنین دوستی اگرچه به هر قدیر در این جهان ،یعنی در عرده هو

و ا یاق و عهرض

و را ،به سرمیبرد و بیگیان وجود شر می واند آن را به دور گوناگون مس کنهد ،وسهی نتهی
زشت رین آدمینادگان یا بنهکاران و بییاران و عاجنان هرچه باشند ،باز آدمینادگان زندهاند.
بر هیین اسا  ،بر ی معتقدند هنگامی که بر هگل هیتهایی از این گونه میزنند کهه و
عقیده داشت که «هرچه موجود است ،برنق است» یا او مخاسف هرگونهه ادهالح ،یها مر جهع یها
دشین آزاد بوده و دوست را در هر نال و به هر ییت در برابر افراد ییید میکهرده اسهت ،بایهد
عبارا ی مانند عبارات باال را از هگل به یاد آورد .و بیگیان پشتیبان دوست بود ،اما فقط به ایهن
دسیل که آن را نه دشین آزاد فرد  ،بلکه عین مههر آزاد میدانست و کسانی که بر اثر غرور
یا ودپرستی میپندارند که رد یا اندیشهها فرد شان نیودار نقیقهت کلهی اسهت کهه بایهد
دوستها را واژگون سازد ،بهنق در معرض سرزنش او میآیند؛ چرا کهه از نههر هگهل دوسهتهها و
کشورها موجود به رغم هیه عیبها

ود آفریده عقل کلاند که در طی اعصار برا ودهول

به غایات ود کوشیده است و مخلوق روح کلی انساناند ،نه هو

این یا آن فرد (ستیس،1331،

دص.)133-134
در مجیوی ،هگل معتقد بود که دوست یز وسیله درف بهرا بهرآوردن واسهتههها افهراد
نیست ،بلکه یز انواده گسترش یافته است که در آن هیچ عضو سلیقهها فهرد

هویش را

چنان فرونییکاهد که هرگن سلیقههایی متیاوت از سالیق واند گسترده ر نداشهته باشهد .آنچهه
دوست از طریق ارگانها نکومتی ود فرمان میدههد ،د یقهاً هیهان اسهت کهه اعضها کهامالً
ا ال یشده آن ،به دسخواه هیچون کاسیف ویش میپندارند .از نهر هگل
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هیه ارزشهایی که نوی بشر داراست ،از برکت وجود دوسهت اسهت ،زیهرا وا عیهت معنهو او
عبارتا ست از اینکه گوهر وجود او(عقل)به طور عینی بر او نیایان شود ،یعنی یهز وجهود عینهی
بی میانجی برا او داشته باشد.فقط از ایهن راه اسهت کهه آدمهی بهه طهور کامهل از یهز زنهدگی
اجتیاعی و سیاسی عادالنه و ا ال ی آگاهی مییابد و در ا ال یت آن سهیی به دسهت مهیآورد،
زیرا نقیقت ،وندت اراده کلی و ذهنی است .آن کل را باید در دوست ،در وانین آن ،در ر یبهات
کلی و عقلی آن یافت .دوست آن مثال دایی است ،به گونها که بهر زمهین وجهود دارد...ایهن در
ناسی است که چون چکیده گیتهها مربوط به دوست را از نهر بگهذرانیم ،درمهییهابیم کهه بایهد
ادل اساسی آن را که شکوفاکننده افراد شکیلدهنده آن اسهت ،ا هالق بنامیم(سنکسهتر،1322،
دص.)1144-1142

فرجام
با بررسی آنچه آمد ،می وان گیت ابتکار هگل در بررسی نسبت ا الق و سیاست این است کهه او
میاهیم مختلف مر بط با مقبوسیت و مشروعیت امر ا ال ی و سیاسی را در کنار هیهدیگر منههور
میدارد؛ به طور که او از نیات فرد انسانی شروی میکند و در ادامه ا الق را در نهوزه فلسهیه
اری و سیر کوین امر سیاسی مورد ردیابی و ارزیابی رار میدهد .به وا ع می وان گیت گام اول
در یکر هگل این است که فرد به عنوان یز سوژه ،یعنی فاعلی کهه از مسهئوسیت ا ال هی یهر
میتاز یا سعادت بر وردار است و باید با اراده سوبژکتیو دیگران هیاهنه

و متحهد شهود ،ادراك

میشود و ا الق با مسئوسیت ما در برابر اعیال و نتایج آنهها ،ارزش و اعتبهار ا تیهار سهوبژکتیو و
نق افراد برا

عیین جهت زندگیشان و رضایت داشتن از انتخابهایشان سروکار دارد .در اینجا

ودفعلیتبخشی در لیرو ا الق عبارت است از فعلیتیابی سهوژه از طریهق انربهاق بیهنش و
نیت او با یر.
اگر ا بدینجا فلسیه ا الق هگل با امر فرد ار باط مییافت ،هگهل در کلیهت یکهر هود
معتقد است که شخص و سوژه بودن نها از طریق جسهم انتناعهی یهافتن در واعهد یهز نههام
اجتیاعی و نیات ا ال ی هیاهن

می واند فعلیت پیدا کنهد .از ایهن نیهث فلسهیه نهق هگهل

الشی است برا معرفی اجتیای مدرن به عنوان نیات ا ال یا که درك نیهس و ودشناسهی
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به نحو بارز در آن انضیامی شده و فعلیت یافته است .نهاد شا صی که این فرایند در آن ا یهاق
میافتد ،جامعه مدنی است .هر چند که جامعه مدنی هرگن نههم اجتیهاعی متعهین و بسهتها را
اراله نیی دهد که افراد را به طور ابژکتیهو عهیّن ببخشهد؛ بلکهه آزاد و ا تیهار آنهها را بهه نحهو
سوبژکتیو متعین میسازد .این نقیصه در دوست جبران میشود.
ابتکار بنرگ دیگر که در گستره ا الق و سیاست هگل دیده میشود ،این اسهت کهه بهه
جا میهوم کلیف و وظییه مورد یکید ،کانت بر نق انسهانی یرکهن مهییابهد .در وا هع هگهل،
وظییهمحور را برا جوامعی که واجد جامعه مدنی و دوست معقول هستند ،مناسهب نیهیدانهد،
زیرا معتقد است اگر مردم چنین جوامعی پیوند دحیحی با نهادها اجتیاعی موجود بر رار کنند
یا به عبار ی اگر مردم مسیر حقق نقوق و آزاد ها

ود را در بستر نیات ا ال ی به درسهتی

شخیص دهند ،ود به ود و بی هیچ پیچیدگی و یا اجبار

کهاسیف هود را شهخیص داده و

عیل واهند نیود .اگر نق فهییده شود ،وظییه به بار واهد آمد.
با وجه به هیین موارد است که می وان هگل را در زمهره سهرآمدان پهاراداییی ا هالق و
سیاست در عصر مدرن رار داد؛ هیچنانکه جان راسن با استناد به هیهین مضهامین در اثهر در
گیتارها

اری فلسیه ا الق ،نهریه ا الق و سیاست هگل را در کنار بنرگانی چون الك ،هیوم،

کانت ،میل و نتی نهریه عداست ودش رار میدهد و معتقد است سیبراسیسم هگل از مههم هرین
مصادیق اری فلسیه ا ال ی و سیاسی مدرنیته است ،زیرا مراد و از سیبراسیسهم ،آزاد آن نهوی
یکر سیاسی است که ادول اوسیه آن ،ادول مربوط به آزاد ها سیاسی و مدنی بوده و بر سهایر
ادوسی که یز یکر ا ال ی می واند ا ذ کند ،قدم داشته باشند (.) Rawls,2000,p.300
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