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  خوانشی در اقتران نظریه و عمل: فاشیسم و هگل 

   
  *احمد ساعی

  **محمود مقدس

  

  چكيده
هگل صد سال قبل از صعود دولت رایش سوم در نوشته هایش آرزو کرده بود که روزي روح و تفکر 

اش را عملی نماید و وظیفه تاریخی قول او حقیقت مطلق راه جدید گردد تا بژرمن روح جهان  -آریایی
دولت را سایه خدا بر زمین  هگل. ، آرزویی که در قامت فاشیسم به حقیقت پیوستبه انجام رساند

جنگ را خیري دانست  را به مرتبه الوهیت یا نیمه خدایی رسانید و انسان هاي تاریخ سازمرتبه خواند، 
در بررسی عناصر فاشیسم شاهد همنشینی نظریه و عمل  ..که سبب سالمت اخالقی جامعه می شود

ور طبخ فاشیسم را از این قرار تاثیرگذاري اندیشه هگل بر فاشیسم چنان است که پوپر دست. هستیم
  . هگل به اضافه کمی چاشنی مادیت قرن نوزدهمی: داندمی

  
  ها كليد واژه

  هگل، فاشیسم، دولت، جنگ، پوپر 
   

                                                             
  

قات يواحد علوم و تحق يار دانشگاه آزاد اسالميدانشگاه تهران و دانش ياسياستاد دانشکده حقوق و علوم س *.
   ahmadsaei@yahoo.com: کيتهران، پست الکترون

  قات تهراني، واحد علوم تحقيدانشگاه آزاد اسالم ياسيعلوم س يدکترا **.
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 مقدمه
بعد از پایان جنگ جهانی  دستگاه فلسفی هگل در زندگی سیاسی بسیار تاثیرگذار بوده است

متفقینِ پیروز مدتی آثار وي را به اتهام سرکوب اخالق در فلسفه ممنوع  1945دوم در سال 
هگل صد سال قبل از صعود دولت رایش سوم در نوشته هایش آرزو کرده بود که روزي . کردند

عملی نماید و  ژرمن، روح جهان جدید گردد تا به قول او حقیقت مطلق را -روح و تفکر آریایی
نظران، تئوري دولت و تئوري تکامل تاریخ، عقیده صاحببه. اش را به انجام رساندوظیفه تاریخی

تاریخی که حامل نبوغی درك ناشدنی هستند از  هاي جهانآراي او در مورد جنگ و شخصیت
ی هگل را بسیاري دستگاه فلسف .جمله مقوالتی بودند که مورد سوء استفاده فاشیسم قرارگرفتند

هاي دمکراتیک ترین دشمن آرماندانستند و هگل را خطرناكاستوارترین دژ ارتجاع می
هایی را که تاکتون بر صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی او غیرعقالنی ترین قدرت. شناختند می

اندازه نظریه شاید هیچ دستگاه فلسفی دیگري به. انسان پدیدار شده اند ناهشیارانه آزاد کرد
نحوي که پوپر معتقد است گل درباره دولت زمینه را براي فاشیسم آماده نساخته است بهه

  .تقریبا کلیه مفاهیم مهم توتالیتاریسم امروزي مستقیما از هگل به ارث رسیده است
هایی پرداخته بودند ولی آرایشان بر زندگی همه فالسفه بزرگ پیش از هگل درباره دولت نظریه

ها تعلق داشتند نه ها و آرمانها به جهان اندیشهاین اندیشه. چندانی نداشتندسیاسی تاثیر 
ها گرفت، برخی بر آننظریات سیاسی با حرارت فراوان مورد بحث قرار می. جهان سیاست واقعی

هاي کدام از این کارها در کشمکشکردند اما هیچها دفاع میشدند و برخی از آنور میحمله
سعی بر آن است با بررسی آراي هگل  در این پژوهش 1.اثیر چندانی نداشتندزندگی سیاسی ت

هاي هگل در تاثیرگذاري آرا و اندیشه... تاریخی و  هاي جهاندر باب دولت، جنگ و شخصیت
خور فکري فاشیسم گیري ایدئولوژي فاشیسم مورد ارزیابی قرار بگیرد در واقع تبیین آبششکل

چرا که اعتقاد بر این است که هیچ جنبش و مکتبی بدون توجه به  مطمح نظر این نوشتار است
المقدور شود حتیلذا ابتدا سعی می. گیردمندان پا نمیهاي مطرح شده توسط اندیشاندیشه

ي فاشیسم و مختصات آن ارایه شود و سپس به بررسی آراي هگل در تصویر روشنی از پدیده
  .داخته خواهد شدخصوص سه مفهوم مورد نظر این پژوهش پر

  
  فاشیسم

  هایی بود کهگرفته شده که به معناي میله فاشس] التینی[واژه فاشیسم از کلمه ایتالیایی 

                                                             
  ۳۱۲،ص  ۱۳۶۲،يتهران؛ خوارزم. يابندريترجمه نجف در. افسانه دولت. رريارنست کاس. ١
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، کلمه 1890در دهه . شد تا مظهر اقتدار آنان باشدهاي روم باستان حمل میپیشاپیش کنسول
هاي از سوسیالیست معموالًنماید که هکار رفت تا داللت بر یک گروه سیاسی بفاشیا در ایتالیا به

هاي مسلح شبه نظامی این واژه را براي توصیف دستهکه موسولینی  فقط زمانی. انقالبی بودند
کار برد، واژه فاشیسمو معناي ها را در طول و پس از جنگ جهانی اول تشکیل داد، بهکه وي آن

هاي مدرن که  عنوان صورتی از ایدئولوژياز آن پس فاشیسم به 1.ایدئولوژیکی روشنی پیدا کرد
پرستی،  گرایی، توتالیتاریسم، ناسیونالیسم افراطی، جنگ هاي قهرآمیز، ترور، دولت متکی بر روش

طلبانه و نژادپرستانه  ها در مسیر اهداف و شعارهاي جنگ نژادپرستی و به حرکت در آوردن توده
 . انجامند مطرح گردید ی میداري امپریالیست که در نهایت به دفاع از سرمایه

قبل از مطرح کردن این اندیشه و نظام باید به این مساله توجه داشت که اوال، فاشیسم و تفکر 
تر از آن است که فقط به دوران حکومت موسولینی در ایتالیا یعنی بین فاشیستی وسیع

این حال این با . محدود شود 1933-45هاي و یا حکومت هیتلر بین سال 1922- 45هاي  سال
ساز نمود پیدا نوعی واقعیت دوران نظام فقط در آلمان هیتلري و ایتالیاي دوران موسولینی به

فاشیسم را باید جنبشی التقاطی دانست چرا که از هر نظریه و مکتبی که در جهت  ثانیاً. کرد
فاشیسم «ي خود موسولینیبه گفته 2.دانسته استفاده برده استتوجیه اهداف خود ضروري می

گرایی سیاسی هگل، طلبی ماکیاولی، مطلقهاي فرصتاي است مرکب از آموزهایدئولوژي
فاشیسم یک ایدئولوژي جزمی نیست و . گرایی ویلیام جیمزدکترین خشونت سورل و مصلحت

از زیر ... هاستي ارزشفاشیسم سنتزي از همه... پذیرددکترین خود را بنا به مقتضیات زمان می
گیرد که هنوز هاي لیبرالی، سوسیالیستی و دموکراتیک، آن عناصري را برمیهاي دکترینویرانه

و ... کندکند، لیبرالیسم را از دور خارج میسوسیالیسم را از دور خارج می... قابلیت زیست دارند
فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم بر این فرض استوارند که افراد  3».آفرینداي میسنتز تازه

هاي جامعه به کالم بهتر، سنت ها و آموزش. انسانی جزیی از یک کل یعنی ملتی خاص هستند
آورد که اي سطحی ولی متعصب به جامعه و حکومت بار میاو را به گونههاي آیندهآلو ایده

است زیرا نیرویی غیرقابل لمس در ماوراء طبیعت انسان غیرممکن  شناخت آگاهانه آن تقریباً
نامند و معتقدند که این نیروي اراده بدون می» اراده«وجود دارد که پیروان فاشیسم آن را 

                                                             
تهـران؛ مرکـز چـاپ و    . يمهرآباد يعيترجمه محمد رف. ياسيس يهايده ئولوژيبر ا يدرآمد. وود ياندرو ه. ١

  ۳۶۶ص . ۱۳۸۶خارجه، انتشارات وزارت امور 
  ۹۵،ص۱۳۸۱تهران، قومس،. ستميغرب در قرن ب ياسيس يهاشهياند. يصالح ييحيملک . ٢
، يتهران؛ مرکز نشر دانشـگاه . ال سازگاريترجمه ل. تلريتا ه ياولي، از ماکياسيآثار بزرگ س. هيژان ژاک شوال. ٣
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نهایت در حال ساختن و ویران کردن طور مستمر و تا بیهریزي خاص، دائما و بهدف و برنامه
هاي زده و در رابطه با تشویشحساسات توده را دامنتوان اراحتی می همین جهت بههستند و به

نژاد، خون، سرزمین و هایی مربوط بهدر همین رابطه است که نظریه. داشت حرکت وامعین به
پذیر و وحشت آفرین آدمی سرچشمه گرفته و احساسات شود که از زوایاي خوف ملت مطرح می

که دوره مبارزه و یعنی پس از آن 1932موسولینی در سال  1.کندشدت تحریک میاو را به
تقالي وي براي نیل به قدرت پایان یافت و قدرت وي مسلم گردید الزم دید که مرام فاشیسم 

  :وي در این مورد چنین گفت. اي براي آن وضع کندرا مبدل به یک ایمان نماید و ناچار فلسفه
یکی قدس و حرمت، و دیگر قهرمانی : معتقد است فاشیسم هم اکنون و هم همیشه به دو چیز

یعنی معتقد به عملیاتی است که ارتباطی به مسایل اقتصادي نداشته خواه مستقیم یا 
عالوه فاشیسم منکر آن هب... هاي اقتصادي قرار نگرفته استتاثیر انگیزهمستقیم در تحت غیر

فاشیسم فرضیه . جامعه باشداست که جنگ طبقاتی بتواند نیروي موثر و برتر در تحول 
ماتریالیستی را در باب مسرت و خوشبختی منکر است و آن را به همان مخترعینش یعنی به 

عبارت دیگر فاشیسم منکر صحت معادله خیر و گذارد بهمی وا 19اقتصادیون نیمه اول قرن 
دهد که ییی که انسان را به سطح حیوانی تنزل مصالح و خوشبختی است یعنی همان معادله

تنها به یک چیز توجه داشته باشد، خوب خوردن و فربه گشتن و بدین طریق بشریت را تنها به 
توان فاشیسم یک عقیده مذهبی است که در آن می... دهدیک وجود فیزیکی تنزل رتبه می

انسان را در رابطه ذاتیش با یک قانون اعلی مشاهده کرد و آن قانون اعلی همان اراده واقعی 
   2.بردست که فرد خاص را تفوق داده و او را به رتبه یک جامعه روحانی باال میا

گرایی شود ولی ملت و ملتاگرچه شعار ملی در عنوان ناسیونال سوسیالیسم به وضوح دیده می
تاکید دارد و پس  نژاد ها اهمیت دارد زیرا نازیسم در درجه اول برها بیش از نازينزد فاشیست

ترین عامل لیکن جزیی از ملت محسوب ها فرد مهماز نظر فاشیست. دهداز آن ملت را قرار می
چنان که ملت فرد را در بر گرفته، تکامل شود پس ملت چیزي غیر از تشکیل افراد است هممی
تواند وجود یک فرد فاشیست باید طوري بیاندیشد که ن. بخشددهد و همه چیز را به او میمی

خود را خارج از ملت تصور کند، بدین ترتیب فرد احساس وفاداري کامل به ملت داشته و با 
   3.آرامش خاطر خود را وقف پیشرفت و عظمت ملت کند

                                                             
 ۱۰۳-۱۰۴، همان، صصيصالح. ١

 -۷۵، صص ۱۳۵۴ر، يرکبيم؛ اتهران. ن پازارگاديبهاالد ترجمه ).جلد دوم( ياسيات سينظرخ يتار. نيجرج سابا. ٢
۳۷۴  

 ۱۰۸، همان، ص يصالح. ٣
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هانا آرنت یکى از . اندهاي خاصی بر شمردهاندیشمندان مختلف براي فاشیسم ویژگی
هاي ریشه ترین اثر او با نام مهم. ستیسم اي نقد توتالیتار در حوزه پردازان نظریه

هاي توتالیتر در  نظر او نظامبه. کند هایی را بررسی می ماهیت چنین حکومت توتالیتاریسم
کنند و کنترل سیاسی خود  افراد جامعه مداخله می هاي زندگی عمومی و خصوصی تمام جنبه
گري و کشتار زیاد ها وحشی آني  ویژگی همه. کنند می هاي جامعه برقرار ي سازمان را بر همه

هاي توتالیتر با از بین بردن تشکالت گروهی و  دولت .دگیر است که توسط دولت انجام می
اي جاي نظام سیاسی را  دهجنبش تو. کنند شکل ایجاد می بی ي اي مرکب از توده طبقاتی جامعه

هاي فاشیستی را یز رژیمپردازان کالسیک توتالیتاریانیسم ن کارل فریدریش از نظریه 1.گیرد می
حزب واحد فراگیر،  گیر، گرا یا همه ایدئولوژي کل :تعریف کرده است هاي زیربر حسب ویژگی

کنترل انحصاري بر  ي ترور و حشت نهاده شده است، پلیس مخفی که قدرت آن بر پایه
ریزي شده هاقتصاد برنام هاي همگانی، نظارت بر ابزارهاي نظامی و هاي اقتصادي، رسانه سازمان

بندي بندي کلی باید گفت ساختار و استخواندر یک جمع. و متمرکز بر صنایع مهم و زیربنایی
فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم بر شش مفهوم که از درون به هم پیوند خورده و ساختمانی 

  :این مفاهیم شش گانه عبارتند از. باشدسازند استوار میواحد را می
  ستیزي؛ خرد ●
  داروینیسم اجتماعی؛ ●
  ناسیونالیسم؛ ●
  دولت فراگیر؛ ●
  اصل رهبري؛ ●
  ). که بیشتر در ناسیونال سوسیالیسم جاي دارد(نژادپرستی ●

طور که گفته شد این شش مفهوم از درون به هم پیوند خورده و ساختمانی واحد را همان
مورد بررسی قرار دهیم تاثیر  طور جداگانهطوري که اگر بخواهیم این مفاهیم را بهسازند به می

ها رادر این اما به علت تاکید بر سه ویژگی که قصد بررسی آن 2.خود را از دست خواهند داد
  .شودهاي زیر تاکید میپژوهش داریم و نیز محدودیت جا تنها بر ویژگی

  

                                                             
ـ   ترجمـه . سم؛ حکومت ارعـاب، کشـتار و خفقـان   يتاريتوتال. آرنت هانـا . ١ تهـران؛ انتشـارات   . يمحسـن ثالث

  ۳۱۶، ص ۱۳۶۳دان،يجاو
 ۱۲۴و  ۱۰۱، همان، صصيصالح. ٢ 
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  گرایی فاشیسم و دولت
بنا به این . کلی اخالقی استکانون اصلی ایدئولوژي فاشیسم این عقیده هگلی است که دولت 

اهمیتی که موسولینی و  .گونه موجودیت اخالقی و معنوي جدا از دولت نداردعقیده فرد هیچ
عنوان موسولینی به. توان در پرتو تاریخ ایتالیا درك کردهوادارانش براي دولت قایل بودند می

اي که او ایی بسازد و وسیلهگرا آرزو داشت یک وجدان ملی ایجاد کند و یک ملت ایتالییک ملی
ملت «به گفته خود او . براي دستیابی به این هدف ارایه کرد ایجاد یک دولت ایتالیایی بود

 شود و به مردمی که از وحدت اخالقی خود آگاهی ندارند اراده و نهایتاًتوسط دولت ایجاد می
پس وفاداري به دولت  دولت مطلق و افراد نسبی هستند 1».داردیک هستی کارساز ارزانی می

از نظر موسولینی دولت حامل فرهنگ و مالک روح . دهدجز مهمی از حیات فرد را تشکیل می
دولت از دیدگاه فاشیسم گذشته، حال و آینده است پس موضوع وفاداري و . مردم و ملت است

ملی است ناممکن است زیرا ع خیانت محدود به زمان معینی نخواهد بود و جبران خیانت تقریباً
به باور موسولینی دولت در حکم . هاي گذشته، حال و آینده انجام گرفته استکه بر ضد نسل

هاي آرمانی سوسیالیسم را فرا چنگ آلکالبد فیزیکی روح ملت است و دولت فاشیسم ایده
پس . رساندهاي عقالنی ملت را تشخیص داده، تفسیر کرده و به حقیقت میآورد و خواست می

دولت باید کامال مقتدر و نیرومند باشد تا نیروي الزم را براي حفظ و ارتباط نیازهاي ملت 
  . داشته باشد

اگر به این سوال فکر کنیم که در واقع چه نیروهایی به دولت شکل «: نوشت نبرد منهیتلر در 
توان و : ان خالصه کنیمتوانیم آن نیروها را در زیر یک عنوکنند میدهند یا آن را حفظ میمی

از نظر موسولینی نیز دولت مانند جامعه مفهومی . »ي فرد به فدا کردن خود براي کلاراده
ها جریان پیدا ارگانیک دارد یعنی همیشه وجود داشته و خواهد داشت و در نتیجه در تمام نسل

وجودیتی معنوي دارد جا که دولت ماز آن. کند یعنی مانند یک موجود زنده باید توسعه یابدمی
تواند به غایت خود پس فرد فقط در اجتماعی معنوي یعنی در چارچوب دولت است که می

ناظم جامعه  دولت . برسد بنابر این نباید در موقعیتی قرار گیرد که بتواند از خود دفاع کند
 ي عملهاي واقعی فرد و جامعه جامهجهت نیل به حکومت مطلق و در نتیجه به آرمان

 2.ي نهایت وفاداري و خضوع استپوشاند، حیات ملت وابسته به دولت است پس شایسته می
  :داردموسولینی در مورد رابطه آزادي و فرد در دولت فاشیستی اظهار می

                                                             
 ۳۸۷همان، ص . وود يه. ١

 ۱۱۰-۱۱۳، همان، صص يصالح. ٢
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در دولت فاشیستی فرد گسیخته و منفرد نیست بلکه تکثیر یافته است درست مانند سربازي در 
دولت . قطارانش قوت گرفته استي شمار زیاد همنتیجه یک جنگ که مستهلک نشده بلکه در

هاي ي آزاديفرد از همه: دهددهد اما آزادي کافی هم به افراد میفاشیستی ملت را سامان می
گیري در کند، اختیار تصمیمهاي اصلی را حفظ میشود اما آزاديبار محروم میفایده و زیانبی

  .باشد بلکه فقط دولت باید درباره آن تصمیم بگیردتواند متعلق فرد این مسئله نمی
بندیتو وسیله ها قبل از ظهور فاشیسم در ایتالیا به کشور مزبور آمده بود بهفلسفه هگل که سال

از قبول مرام فاشیسم امتناع کرد  کروچه البته. نشر یافتجیووانی جنتیله  و شاگردشکروچه 
ها در میان ناسیونالیست. م فلسفی فاشیسم گردیدولی شاگرد وي جنتیله یکی از مدافعین مه

ظاهرا هگلی نبود ولی خود معتقد به یک فلسفه سیاسی گردید که از حیث روکو  وآلفرداگرچه 
  :روکو معتقد بود. اصول چندان با فلسفه هگل تفاوت نداشت

ت رشد فهمیم که فرد باید مجاز باشد شخصیت خود را با نظارت دولما آزادي را این طور می
که آن را به سود جامعه آزادي به شهروندان و بنابراین به طبقات بستگی دارد به شرط آن... دهد

طور کلی و در حدود ناشی از مقتضیات اعمال کنند، آزادي مانند هر حقوق فردي دیگر به
  .دهدامتیازي است که دولت می

همه چیز براي : ده بیان کردجنتیله فیلسوف فاشیست ایتالیایی، این موضوع را در این قاع
از . تعهدات سیاسی یک فرد باید مطلق و کامال فراگیر باشد. چیز بیرون از دولت دولت؛ هیچ

شد که اطاعت محض و ایثار مداوم داشته باشند و هستی فرد باید در راه شهروندان خواسته می
شهروندان قرار گرفته گفت دولت واحدي نیست که بر سر راه او می. خدمت به منافع ملت باشد

پایه فلسفی ي خود با عنوان او در مقاله. باشد بلکه واحدي است از شخصیت خود شهروندان
این نظریه . یاد کرد» ناپذیر سنتزي ضرورياجزاي جدایی«عنوان از دولت و فرد به فاشیسم

بود، اما او گرچه هگل یک لیبرال محافظه کار . فاشیستی دولت، تداعی کننده افکار هگل است
یک وسیله حراست از شهروندان در برابر  گفت دولت صرفاًنظریه قرارداد اجتماعی را که می

دوستی و گر نوعوي گفت که دولت یک اندیشه اخالقی است و نشان. یکدیگر است، پذیرا نشد
عمل بر مبناي این عقیده، دولت قادر است افراد را براي . باشددردي متقابل اعضاي آن میهم

از این رو، هگل باور . کردن بر مبناي نفع مشترك، به حرکت وا دارد و الهام بخش آنان باشد
. آید که خود دولت نیز توسعه یابددست میداشت که سطوح باالي تمدن فقط موقعی به

انجامد، و جلوه عملی گذاري کوکورانه از دولت میبنابراین، فلسفه سیاسی هگل به یک حرمت
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جنتیله در این مورد  1.باشدت تمجید وافر از دولت پروس خودکامه در عصر او میصورآن به
-خوديهر نیرو به. کند با حداکثر قدرت دولتهمیشه حداکثر آزادي مطابقت می :چنین گوید

خود یک نیروي اخالقی است زیرا نیرو همیشه مظهر تجلی اراده است و هر نوع که در باب نیرو 
اعم از ستودن آن یا مذمت آن در تاثیر و خاصیت آن همین بس که و زور استدالل شود 

   2.باالخره قادر است یک نفر پیرو بیاید و او را وادار کند که از آن نیرو تبعیت نماید
ي سیاسی هاهاي فاشیستی از نظر معنایی با مفهوم متعارف آن در دیگر نظامدولت در نظام

هاي فاشیستی ر نظر گرفتن جایگاه دولت و حزب در نظامدر واقع این موضوع با د. متفاوت است
کشد در حقیقت سنتز خانواده و جامعه دولتی که هگل به تصویر می. شودو نازیستی روشن می

این امر موسولینی . مدنی است و یک همبستگی دایمی میان دولت و جامعه مدنی برقرار است
وجانبه میان دولت وجامعه مدنی را مطرح نکرد را تحت تاثیر قرار داد، اگرچه او یک وابستگی د

. اي بدون دولت را متصور نبودجامعه دانست و اصالًو اصوال جامعه را در پناه دولت ممکن می
باید نژاد برتر می هدانست کهیتلر که کمتر از استدالالت فلسفی بهره برده دولت را سازمانی می

هیتلر بارها گفته بود که قوم آریا و . جایگاه خود قرار دهدآلمانی را سامان داده و در  -آریایی
خود هدف نیست بلکه خوديبهتر بگوییم ملت آلمان حاصل قدرت است نه دولت یعنی دولت به

جا کامال روشن است که اهرم فرمان راندن بر دولت در این. ملت و ملیت است که واقعیت دارد
آید ملت بدون حزب و رهبري و پیشوا هیچ در می دست رهبر به حرکتهمانا حزب است که به

   3.معنایی ندارد
  

  طلبی فاشیسم و جنگ
طور که گفته شد دولت فاشیستی مفهومی ارگانیک دارد یعنی همیشه وجود داشته و همان

کند یعنی مانند یک موجود زنده باید ها جریان پیدا میخواهد داشت و در نتیجه در تمام نسل
معناي آن است که جنگ و این امر به. میردعبارتی دولت اگر توسعه نیابد میتوسعه یابد به

ها در نظام فاشیستی توجیه توسعه طلبی ابزار ادامه حیات دولت است و بدین ترتیب وجود آن
در واقع ایدئولوژي فاشیسم خشونت را به سیاست عادي دولت تبدیل کرد، قدرت را . شودمی

انست و گفت زور و قدرت واقعی و عملی پیش نیاز اصلی حکومت امتیاز و حق مسلم دولت د

                                                             
  همان،. وود يه. ١
  ۳۷۹همان، ص . نيسابا. ٢
  111، همان، ص یصالح. 3
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فاشیسم قدرت را باالترین فضیلت شمرد، غرایز جنگ طلبانه را ستود و خواستار اقدام . است
گفتند صلح نه امکان دارد ها معتقد نبودند صلح سودي داشته باشد و میفاشیست. مستقیم شد

جویی عملی بزدالنه است و بزدلی فلسفه نیست بلکه از نظر یک سرباز صلح . نه مطلوب است
سرباز در فلسفه فاشیسم نمونه کامل انسان  1.کمبود و نقصی در شخصیت صلح جویان است

فقط جنگ «: گویدموسولینی در این باره می. ترین فعالیت بشريواقعی است و جنگ نیز عالی
که شهامت جنگیدن را دارند  هاییلتمکند و فقط هاي بشر را تجهیز میاست که تمام توانایی

جنگ براي مردان . جنگ ضرورت است، ضرورتی بیولوژیک 2.الیق صفت نجیب زادگی هستند
طلبانه تنها  هاي توسعهسیاست. همان نقش مادر شدن براي زنان را دارد، جنگ زایندگی است

گرایانه را از  ظامیطلبانه و ن موسولینی این ضرورت جنگ» .قانون ابدي و نامیراي زندگی است
جنگ توانایی انسان را به باالترین حد «: او گفت. آلیزه کردها و اخالقیات ایدهلحاظ قهرمانی
موسولینی . »گذارد که جرات جنگیدن دارندرساند و نشان شرافت بر مردمی میهیجانی آن می

مردان در زیر نور چیزي که اهمیت یافته مبارزه خونین . ي صلح فرسوده شده استگفت واژهمی
آدولف هیتلر در  3.آوردحرکت در میهاي تاریخ را بهتنها خون است که چرخ. آفتاب است

از فرط خوشحالی زانو زدم و از صمیم قلب « نویسد که هنگام شنیدن خبر جنگخاطراتش می
و  ترینطور که براي هر آلمانی دیگر، براي من نیز مهمهمان...به درگاه خداوند شکر کردم

   4».ترین روز آغاز شدفراموش نشدنی
  

  فاشیسم و پیشواي خردمند
  ي ابراش را بر اندیشهها یکی از مبانیي برابري انسانورزي نسبت به ایدهفاشیسم با خصومت

بنا بر باور . ریزدمند پی مییعنی فرد انسانی بسیار با استعداد یا توان (Übermensch)انسان  
آیند و این حقیقتی است که دنیا میمتفاوت به ها و صفات کامالًبا استعدادفاشیسم، افراد بشر 

در مورد آن کسانی که داراي صفت نادر رهبري هستند از راه پیکار بر سایر کسانی که فقط 
ها بر این باورند که جامعه فاشیست. شوند مصداق داردتوانایی پیروي کردن را دارند چیره می

                                                             
، صـص  ۱۳۷۸ن، يتهران؛ موسسه نشر علـوم نـو  . ياسيد در علوم سيجد يهاهيدر نظر يريس. هيرين بشيحس .١

۷۵-۷۴ 

تهـران؛ انتشـارات   . ارشـاد  يترجمه منوچهر فکر. از بحران يدارهيسم؛ مفر جامعه سرمايفاش. نهارد کونليرا. ٢
 ۵۰ -۵۱، صص ۱۳۵۸توس، 

 ۷۴-۷۵همان، صص . هيريبش. ٣

 ۵۱همان، ص . کونل. ٤
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اول، یک رهبر عالی داراي بینش وسیع که از اقتداري : شودردم تشکیل میاز سه نوع م اساساً
دوم، یک گروه نخبگان وجود دارد که انحصارا از مردان بوده و با . مند استچون و چرا بهرهبی

در آلمان نازي این نقش به . شوندصفات قهرمانی، بینش و توانایی از خودگذشتگی مشخص می
گیرند و سرنوشت آنان همانا هاي مردم که رهنمود و دستور میدهسوم، تو. داده شد اس اس

از   فرد که  کند یک می  حکم  طبیعی  قانون«: گوید می  باره  هیتلر در این 1.اطاعت محض است
برد  می  نابودي  او را در ورطه  که  خود را از مشکالتی  و ملت  گذاردهپیش  قدم  تر است قوي  همه

با   که  است  کسی  مرد همان  این  را ندارد که  این  درك  قدرت  توده  تا مدتی  اگرچه. دهد  نجات
  یک  دستبه  بزرگ  کارهاي  همیشه اصوالً. آورد می  دست خود را به  او رهایی  رهبري  براي  قیام

 1932هیتلر در سخنرانی خود در کلوب صنایع دوسلدورف در سال  2. است  گرفته  مرد انجام
مالکیت خصوصی فقط هنگامی از لحاظ اخالقی قابل توجیه است که بپذیریم کارایی .. .« :گفت

چه این نکته را قبول داشته باشیم حماقت محض خواهد بود چنان »...افراد با هم متفاوت است
ي دیگر متفاوت است اما در زمینههاي اقتصادي ارزش افراد با یکاگر گفته شود که در زمینه

. هاي فاشیستی تاکید زیادي بر نقش رهبر دارندرژیم 3.سیاسی تفاوتی بین افراد نیست
 هر دو واژه مزبور به معناي. موسولینی عنوان دوچه و هیتلر عنوان فوهرر را براي خود برگزیدند

هاي معتقد به نازي هاي نورمبرگدر گردهمایی. این پیشوا مظهر نمادین مردم بود. پیشوا است
در ایتالیا این اصل که . آدولف هیتلر یعنی آلمان و آلمان یعنی هیتلر: دادندمزبور شعار میمرام 

اقتدار . ي جزم اندیشی فاشیسم درآمدصورت شالودهبه» گویدموسولینی همواره درست می«
چون و چرا دارد زیرا فقط او قادر است اراده حقیقی مردم را درك ي مطلق و بیرهبر جنبه

کند  شان را تعریف مییابند؛ رهبر عالیق و نیازهايطریق رهبر است که مردم سامان میاز . کند
اصل رهبري یا به زبان آلمانی . 4.انگیزدشان بر میعهده گرفتن سرنوشتو آنان را براي به

Führerprinzip رهبر داراي قدرت قانونی نامحدود و . اصل رهنمودي یک دولت فاشیست است
  .باشدوچرا میچونایدئولوژیکی بینیز اقتدار 

  
  

                                                             
  ۳۷۹همان، ص. وود يه. ١
 ١١٣، همان، صيصالح. ٢

  ۳۳همان، ص . کونل. ٣
  ۳۸۰همان، ص. وود يه. ٤
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  از نظریه تا عمل: هگل و فاشیسم
از هگل به ارث  کلیه مفاهیم مهم توتالیتاریسم امروزي مستقیماً ست که تقریباًاپوپر بر آن

» هاي استبدادياي از جنگ افزارهاي فراخور نهضتزرادخانه«قول زیمرن، رسیده است که، به
دست او از ها ساخت خود هگل نبود و فقط بهکه بیشتر این سالحبا این. فراهم آورد و حفظ کرد

گمان با گران همیشگی علیه آزادي بیرون کشیده شد، ولی بیخزاین جنگی قدیمی طغیان
  : اش قرار گرفتهایی دوباره بیرون آمد و در کف مریدان امروزيهاي او چنین سالحکوشش

) خونیا به اصطالح امروز، (تاریخی که دولت تجسد روح  صورت این تصور اصالتگرایی بهملیت
سازنده دولت است؛ ملت برگزیده تنها یکی است و سرنوشت این ملت، استیال ) یا نژاد(یک ملت 

هاي دیگر، باید در میدان جنگ ابراز عنوان دشمن طبیعی تمام دولتبر جهان است؛ دولت به
یا به سخن دیگر، پیروزي و  -هد اخالقی است؛ تاریخوجود کند؛ دولت معاف و آزاد از هرگونه تع

تنها مرجع داوري است؛ یگانه اصل حاکم بر رفتار شخصی این است که چه  -موفقیت در تاریخ
. پردازي تبلیغاتی و تحریف حقیقت، مجاز استحال جمع سودمند است؛ دروغ چیز به

هاي هاي جوان با ملتلتویژه جنگ مه، ب)جنگ تمام عیار و جمعی(بودن جنگ » اخالقی«
ترین خیرها، جنگ و تقدیر و نام بلند است؛ نقش خالق رجل کبیر یا تر؛ مطلوبقدیمی

: اصطالح امروز(تاریخی یا انسان داراي شناخت عمیق و شور و احساس بیکران شخصیت جهان
ی سطحی در مقابل خرده بورژوا و زندگ» انسان قهرمان«؛ آرمان زندگی قهرمانی و )اصل رهبري

حال به آراي هگل در خصوص سه مفهوم مورد بحث این پژوهش  1.مایگی ويآمیخته با بی
  .پردازیم می
  

  هگل و نظریه دولت
دان یکی از فالسفه به نام فریس گفت که نظریه هگل درباره دولت نه در باغ علم که در زباله

ها دستگاه فلسفی آن. اندیشیدندهاي آلمان بر همین منوال میهمه لیبرال. بردگی روییده است
هاي دمکراتیک ترین دشمن آرماندانستند و هگل را خطرناكهگل را استوارترین دژ ارتجاع می

جا که من تا آن: گوید، چنین میهگل و زمان اورودلف حییم در کتاب خود، . شناختندمی
ا آن عبارت معروف درباره هاي هابز یا فیلمر، هالر یا اشتال در قیاس بي آموزهدانم همه می

اندیشانه  آورده آزاد فلسفه حقمعنایی که هگل در مقدمه خود بر عقالنی بودن واقعیت به
گریزي ندارد و این زمانه هاي زمانه خودکرد فیلسوف از محدودیتهگل همیشه تاکید می. است

                                                             
  ۷۳۶-۳۷، صص ۱۳۶۴، يتهران؛ خوارزم. ترجمه عزت اهللا فوالدوند. جامعه باز و دشمنان آن .کارل پوپر. ١
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کار خود را آغاز عنوان میهن پرست آلمانی هگل به. هگل جهانی بود محدود به آلمان و پروس
در یکی از نخستین مقاالت . کرد و به مسایل زمان خود و کشورش عالقه عمیقی داشت

گوید که کند و مینوشته شده درباره شکل حکومتی آلمان بحث می 1801اش که در سیاسی
شود و تمامی قدرت و حیثیت خود را از دست بحران خطرناکی نزدیک میزندگی آلمان دارد به

که بحران زندگی سیاسی ز جنگ آزادي بخش، هگل معتقد بود چند سال بعد پس ا. ستداده ا
جا که پروس در این راه حل نقش اصلی را ایفا کرده از آن. آلمان به راه حل خود رسیده است

   1.بود سراسر امید و اندیشه هگل از آن پس متوجه حکومت پروس شد
گاه به دولت آن 2.شودت که در آن روح متحقق میدولت به باور هگل واالترین نوع اجتماعی اس

هگل زمانی معتقد بود تنها در . هاي جامعه به نقطه معینی برسدآید که تناقضدنیا می
توان از رابطه مردم با گذارد میجمهوري دمکراتیک که فرد خود را آزادانه در اختیار دولت می

راند و شهروندان تنها افرادي فرمان میدولت سخن گفت دولت را آن گاه که با استبداد 
او تمام امتیازهاي . توان تباه شده نامیدگونه رابطه با آن ناتوانند میاند که از هرخصوصی

هاي واقعی که طبقات و ها رشتهدید اما بعدي زوال و تجزیه دولت میطبقاتی را نشانه
   3.دانستا سازنده جامعه مدرن میآورد اجزصورت یک کل ساده درمیهاي گوناگون را به دسته

هگل کوشیده است در فلسفه خود دواعی فرد به آزاد بودن و قدرت دولت براي صدور 
صورت دیالکتیک به عقلوي با نشان دادن این که چگونه . هاي مطاع را با هم آشتی دهد فرمان

نجمن انسانی، ترین ااساسی. دهدبخشد، کوشش خود را انجام میخود را در دولت تحقق می
در سطح اجتماع مدنی . شوندهاي فردي فنا میخانواده است، اتحادي که در آن اختالف

ترتیب تز و آنتی تز ها بهاین. کنیم که تاکید بر وحدت نیست بلکه بر فردیت استمشاهده می
حصول هر دوي این نهادها اجزاء الزم آن فرایند تربیتی است که از راه آن مردم به. باشندمی

یابند که این غایات فردي در عین حال غایات چنین درمیشوند، لیکن همشان هدایت میغایات
هگل به اهمیت اساسی خانواده به مثابه یک نهاد اخالقی اعتقاد داشت؛ به . کلی نیز هستند

میان فرد و قدرت دولت » واسط«اي از تاسیسات عنوان مجموعهنیز به» اجتماع مدنی«اهمیت 
قرار دارد، و  }یعنی خانواده و اجتماع مدنی{ها لیکن دولت بر فراز هر دوي آن. قد بودمعت

                                                             
  ۳۱۵-۱۸همان، صص . رريکاس. ١
، ۱۳۶۷،يتهران؛  نشر ن. هيرين بشيترجمه حس. هگل ياسيو س يبر فلسفه اجتماع يشرح و نقد. جان پالمناتز. ٢

  ۱۶۶ص
تهـران، نشـر   . يمـ يمحسـن حک ترجمه . ک و اقتصاديالکتيدر رابطه د يهگل جوان؛ پژوهش. گئورگ لوکاچ. ٣

  ۱۷۲ -۷۳، صص ۱۳۷۴مرکز، 
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آمیز اجتماع را نظر هگل دولت سنتزي است که وحدت خانواده و فردیت ناشی از نظم رقابت به
هاي پذیرد، هدفگونه بحث و تبادل نظري صورتکه هیچبدون آن. کنددر خود جذب می

در هم ضرورت  وآزادي . یابدشان در دولت کلیت میها از راه عضویتجمنتمامی افراد و ان
چنان از خویشتن ضمن متحد ساختن خود با همه افراد دیگر، هم«شوند، و هر فرد ادغام می
کوید انسان آزاد تنها انسانی است که هگل می 1.ماندبرد و چونان گذشته آزاد باقی میرمان می

هاي آن اجتماع را از روي وجدان اخالقی اجتماع بتواند قوانین و میثاقعنوان عضوي از به
هاي همواره نباید میثاق توان این گونه تعبیر نمود که انسان ضرورتاًاین عبارت را می. بپذیرد

تواند آزاد باشد مگر این که بتواند آن دارد که انسان نمیاجتماع را بپذیرد بلکه تنها بیان می
وسیله صرف براي برآوردن دولت یک 2.را از روي وجدان اخالقی بپذیرد هاثاققوانین و می

ها باشد بلکه اي خارج از وجود افراد نیست که هدفش ارضاء آنپدیده. هاي افراد نیستخواست
هاي گاه خواستیک ارگانیسم مافوق، یک خانواده گسترش یافته است که در آن یک عضو هیچ

تر هاي یک واحد وسیعهایی متفاوت از خواستکند بلکه هرگز خواستفردي خویش را فنا نمی
این نهادي ساختن روح عمومی کامل و وارستگی تمام و پاسداري از عرف جامعه . نخواهد داشت

-چه دولت از طریق ارگانآن. هایش با امیال فرد در هماهنگی کامل قرار دارداست که ضرورت
همان است که اعضاي کامال اخالقی شده آن به دلخواه  یقاًدهد دقهاي حکومتی خود فرمان می

آدمیان مقدر به آزاد بودن هستند لیکن این آزادي را تنها . پندارندچون تکالیف خویش میهم
تنها از راه عضویت . باشند] یعنی دولت[توانند تحقق بخشند که جزیی از آن کل در صورتی می

هگل در ستایش اعال از دولت تا . آورندود را بدست میدر دولت است که افراد شان و منزلت خ
او در . گیرددهد لحنی شاعرانه بخود میجا که سبک خشک و عاري از لطافت او اجازه میآن

مدیون  - همه واقعیت معنوي -هایی که نوع بشر دارا استهمه ارزش :گویدمی فلسفه حق
طور به -عقل –وجود دولت است زیرا واقعیت معنوي او عبارت از این است که گوهر وجود او 
فقط از این راه . عینی بر او نمایان شود، یعنی یک وجود عینی بالواسطه براي او داشته باشد

یابد و اخالقی آگاهی می ماعی و سیاسی عادالنه وزندگی اجتطور کامل از یک است که آدمی به
آورد، زیرا حقیقت، وحدت اراده کلی و ذهنی است، آن کل را در اخالقیت آن سهمی بدست می

                                                             
هگل، آگوست کنـت، جـان اسـتوارت    . قسمت اول. جلد سوم. (ياسيشه سيخداوندان اند. لنکستر ن ويل. ١
  ۳۶-۳۷، صص ۱۳۷۰ر،يرکبيتهران، ام.نين راميترجمه ام ).ليم
 ۱۷۹-۸۰همان، صص. پالمناتز. ٢
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 Divine)دولت آن مثال خدایی . باید در دولت، در قوانین آن، در ترتیبات کلی و عقلی آن یافت

Idea) 1.اي که بر زمین وجود دارداست به گونه  
فلسفه هگل در . بیزاري هگل از دمکراسی و لیبرالیسم در همین چارچوب قابل بررسی است

گوید نظریه انتزاعی فرانسویان درباره او می. کندبیزاري خود را از دمکراسی آشکار می تاریخ
او نسبت به . کندچون ذرات تلقی میها را همحقوق بشر بیش از اندازه فردگرایانه است و انسان

هاي فردي گوید این اصل بر حکومت ارادهکند و میخواند اعتراض میگراي میچه اصل ذرهآن
ها ناشی دهد که تمام حکومت باید از قدرت آشکار آنورزد و فرض را بر این قرار میتاکید می

داري از نظریه لیبرالیسم که منظور او از آن طرف. ها برخوردار باشدشود و از حمایت آشکار آن
اي خاص دارد چون انتزاعی حقوق بشر است به گمان او در کشورهاي کاتولیک مذهب جاذبه

لیبرالیسم یا خودسري  2.سالحی بر ضد کلیساست اما در کشورهاي دیگر رو به زوال است
همین دلیل بود که به به. هاي خصوصی چیزي نبود جز از بین رفتن معنا و مفهوم دولت اراده

کند هگل بر این نکته تاکید می 3.آشکار شد» طلق به یک قدرت حکومتینیاز م« عقیده هگل 
 تاکید وي در واقع بر آن. کندمعناي معمول کلمه رعایت میکه دولت کامل اصل آزادي را به

ست که هر جا کشاکشی میان خواست دولت و خواست شخصی پدید آید خواست دولت باید ا
یعنی خواست کلی و همگانی، آزادي آن جا تحقق جا که خواست دولت حاکم شود و از آن

  4.پذیرد که فرد منفعت خود را با منفعت دولت یکی بداند می
ارگانیسمی است که در فرایند تاریخ . دولت یک مکانیسم بنا شده از روي خودآگاهی نیست

 ايپدیده. هاي افراد نیستدولت یک وسیله صرف از براي برآوردن خواست 5.پدید آمده است
ها باشد بلکه یک ارگانیسم مافوق، یک خانواده خارج از وجود افراد نیست که هدفش ارضاء آن

کند بلکه گاه خواست هاي فردي خویش را فنا نمیگسترش یافته است که در آن یک عضو هیچ
این نهادي ساختن . تر نخواهد داشتهاي یک واحد وسیعهایی متفاوت از خواستهرگز خواست

                                                             
  ۳۹ -۴۰همان، صص . لنکستر. ١
 ۱۵۶همان، ص. پالمناتز. ٢

  ۲۴، ص ۱۳۸۱،يفرهنگ يانتشارات علم. تيد عنايترجمه حم). جلد اول(  فلسفه هگل. سيوالتر ترنس است. ٣
تهـران، سـروش و انتشـارات    . يوش آشـور يـ ترجمه دار. چهيشته تا نيخ فلسفه؛ از فيتار. ک کاپلستونيفردر. ٤

  ۲۱۳، ص ۱۳۶۷، يفرهنگ -يعلم
ترجمـه  . نينـو  ياسيل سيو تحل ياسيشه سياند يهاکيجلد دوم؛ کالس ياسيه نظام سينظربلوم،  يام تيليو. 5

  784، ص ۱۳۷۳تهران؛ نشر آران، . نياحمد تد
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هایش با امیال کامل و وارستگی تمام و پاسداري از عرف جامعه است که ضرورتروح عمومی 
دهد  هاي حکومتی خود فرمان میچه دولت از طریق ارگانآن. فرد در هماهنگی کامل قرار دارد

چون تکالیف خویش اخالقی شده آن به دلخواه هم همان است که اعضاي کامالً دقیقاً
در نظر هگل دولت نه تنها جزیی از تاریخ . شودور تاریخ ناشی میتصور دولت از تص. پندارند می

. آغاز و انجام تاریخ است. یا بخش خاصی از آن است بلکه هسته اصلی زندگی تاریخی است
  :توان از تاریخ سخن گفتگوید بیرون از دولت و پیش از آن نمیهگل می

زندگی درازي را پشت سر  که به این سرنوشت خود برسندها ممکن است پیش از آنملت
.... گذاشته باشند و در این مدت ممکن است از جهاتی هم به فرهنگ فراوانی دست یافته باشند

اما دولت است .... شودطوالنی بیرون از محدوده تاریخ واقع می اما این سلسله رویدادهاي ظاهراً
بلکه در جریان  تاریخ است ه نه تنها در خور زبانکند ککه نخستین بار موضوعاتی را مطرح می

  . آوردوجود میپیشرفت هستی خود این تاریخ را به
اگر واقعیت را بخواهیم بر حسب تاریخ تعریف کنیم و اگر شرط وجود تاریخ دولت باشد پس 

پیش از هگل هیچ . ترین واقعیت را باید در دولت دیدشود که واالترین وکاملچنین نتیجه می
از نظر هگل دولت نه تنها نماینده بلکه عین تجسم . را مطرح نکرده بوداي چنین چیزي نظریه

دانست اما آگوستین قدیس شهر زمین را شکل فاسد و ناساز شهر آسمانی می. روح جهان است
  . داندهگل همین شهرزمینی را مثال الهی به شکلی که بر زمین وجود دارد می

اخالق در مورد اراده فرد صادق است . ه نداردبه عقیده هگل دولت هیچ وظیفه اخالقی بر عهد
اي داشته باشد آن وظیفه این است که خود را دولت اگر وظیفه. نه در مورد اراده کلی دولت

اصلی است مشهور و  :گویداي که درباره حکومت آلمان نوشته میهگل در رساله. حفظ کند
لت آن روحی است که در دو. ترین مالحظات نفع خاص دولت استمقبول عموم که بزرگ

که در طبیعت بخشد و حال آنواسطه آگاهی در جهان تحقق میجهان سکونت دارد و خود را به
مشیت ... بخشدصورت روح در خواب  تحقق میصورت دیگري از خود، بهروح خود را فقط به

خاص یا  هايهنگام تصور دولت نباید دولت... دهدالهی در جهان است که دولت را تشکیل می
موسسات خاص را در نظر بگیریم بلکه باید تنها مثال را که فعلیت خداست در زمین مورد توجه 

گویند دولت چیزي نیست ها میکند زیرا این نظریههاي مکانیکی را رد میاو نظریه. قرار دهیم
نگه ها را هاي فردي که رشته قرارداد اجتماعی یا قرارداد تسلیم آنجز حاصل جمع اراده

هگل مانند نویسندگان سیاسی مکتب رومانتیسیسم اصرار دارد دولت داراي وحدت و . دارد می
اما، وحدت . اي بر حسب نظر ارسطو کل مقدم بر جز استانداموار است و در یک چنین اندامواره

این وحدت نه تنها کشاکش و تقابل بسیار . هگل وحدت دیالکتیکی است، وحدت اضداد است
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حال بد نیست نگاهی به آراي پوپر در مورد تاثیرگذاري  1.دانداز که آن را ضروري میقوي را مج
موجب تعالیم امروزي توتالیتاریسم، دولت از ست که بها پوپر برآن. هگل بر فاشیسم بیاندازیم

نژادهاي برتر، از قدرت ایجاد . غایت خون است و قوم و نژاد. حیث دولت بودن، غایت اعال نیست
باالترین هدف هر نژاد یا ملت، تشکیل دولت زورمندي است که بتواند . ولت برخوردارنددولت د

خون که به استثناي این(این تعلیم . براي آن نژاد یا ملت ابزار قوي صیانت نفس قرار گیرد
در هستی هر ملت، هدفی که «: نویسدگیرد که میاز هگل منشا می) شده است روحجانشین 

عنوان دولت، خویشتن را گیرد این است که به دولت مبدل شود و بهمیاز جوهر آن مایه 
اگر  – یک ملت محضیعنی  –صورت دولت شکل نگرفته باشد ملتی که به. صیانت کند

گونه کردند، فاقد هربخواهیم دقیق سخن بگوییم، مانند مللی که در حالت توحش زندگی می
دولتی که بدین » .کندت به دولت معنا پیدا مینسب... رسدهر چه بر یک ملت می. تاریخ است

نحو تشکیل شود، باید دولتی توتالیتر باشد، یعنی زور و قدرتش باید سراسر زندگی مردم را در 
دولت شالوده و محور کلیه عناصر «: بنابراین، به نوشته هگل. کند بگیرد و مهار کلیه شئون دربر

... جوهري که... انون و اخالق و دین و علوم استمشخص و ملموس زندگی مردم، اعم از هنر و ق
دولتی که . خود قوم است روحدر آن واقعیت متشخص و متعین یعنی دولت، وجود دارد، همانا 

جان  روحها و موسسات خود به توسط همین بالفعل وجود دارد، در تمام امور جزیی و جنگ
  2.»گیردمی
  

  تاریخیهاي جهانهگل و انسان
توان گفت حاملین گوید که میفلسفه تاریخ از افراد مهم تاریخ جهان سخن میهگل در 

هاي فکري مقبول و ها و شیوهها با عمل خویش به دگرگونی نهادآن. برگزیده روح هستند
هگل گاه . کنندسازند کمک میتاسیس اشکال جدیدي که روح را در مرحله واالتري آشکار می

ها بیش از معاصران خود بینشی عمیق گوید که گویی آنن میاز این مردان بزرگ چنان سخ
دارد که چنین مردانی نسبت به نیازهاي زمان خود دارند در حالی که در موارد دیگر اظهار می

هاي خودخواهانه یا غیر لزوما داراي چنین بینشی نیستند بلکه ممکن است به حکم انگیزه
ها ممکن است در نیل به اهدافی که براي خود آن. اخالقی عمل کنند و یا کوته بین باشند

 نمایند قاصر آیند و با این حال به پیشرفت روح کمک کنند بدون این که خود یا همتعیین می

                                                             
  ۷۳۰ -۳۳همان، صص . رريکاس. ١
  ۷۳۶ -۳۷، صص ۱۳۶۴يتهران؛ خوارزم. ترجمه عزت اهللا فوالدوند. جامعه باز و دشمنان آن .کارل پوپر .٢
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کند و در این ها عمل میگوید که عقل از طریق آنهگل می. شان از این امر آگاه باشندعصران
کار هرا براي اهدافی که از آن آگاه نیستند ب هاگوید که انسانرابطه از نیرنگ عقل سخن می

گرچه مجاري برگزیده روح همیشه ارزشمند نیستند اما وظیفه خود را انجام . گیرد می
هاي ایتالیا، که فیلسوفی هگلی است پرداز برجسته فاشیستجیووانی جنتیله، نظریه 1.دهند می

کند و بنیتوموسولینی، ه را میمنزله خالق دولت، حداکثر استفاداز مفهوم هگلی روح به
ا داند، دوچه سیماي فرهمند فاشیسم ایتالیگذار فاشیسم ایتالیا را حامل چنان روحی می بنسان

هگل در فلسفه تاریخ به ترسیم . دارد» فرد تاریخی جهانی«همانندي غریبی با مفهوم هگلی 
شود تا هان ظاهر میاي که در مقاطع تحولی جان جاین چهره قهرمانی پرداخته است چهره
هاي این اسکندر، سزار، ناپلئون از مصداق. ریزي کندمرحله جدیدي از تحول اندیشه را طرح

  :نویسدها میهگل درباره آن. اندمفهوم هگلی
هاي خود را نه از روند آرام ها و ماموریتجا که هدفشاید بتوان آنان را قهرمان نامید البته تا آن

که موجودیتی نمودي و  - به اتکاي نظم موجود، بلکه از منبع پنهانی بگیرندو بسامان اشیاء و 
از روح درونی که در زیر سطح و پوسته پنهان است و به جهان بیرون که چون  - ظاهري ندارد

کنند، این مغزدانه دیگري است نهفته در اي است، برخورد نموده، آن را تکه پاره میپوسته
شان گیرند و اعمالمردانی هستند که حرکت زندگی شان را از خود میاینان . پوسته مورد بحث

  رسد تنها به نفعآورد که به نظر میاي از مناسبات تاریخی پدید میوضعیتی از اشیا و مجموعه
- هاي خودشان را پیگیري میاین قبیل افراد در همان حال که هدف 2.هاستها و کار آنآن 

اند؛ اینان، مردان سیاسی واقعی بودند اما در اند ناآگاه بودهشف کردهاند از ایده عامی که ککرده
دانسته اند که چه اند یعنی میاند و به مقتضیات زمان آگاهی داشته ضمن مردانی فکور بوده

هم به  دوچهاز نظر جنتیله و موسولینی فقط این مانده بود که . چیزي آماده تحویل است
   3.ضافه شودهاي تاریخ هگل افهرست چهره

نویسد عظمت افراد بزرگ جهان تاریخی فقط در این نیست که می عقل در تاریخهگل در 
ي بعد را چه باید در مرحلهاند که قبل از همه آنچنین کسانیها همآن. اندروح جهانیابزارهاي

ها آنافرازند مردم به پیروي از می گاه که آنان این پرچم را برآن. کنندحس و بیان می
برگیرند محتواي جوهرینی است  شان دراند که مقاصد جزییمردان تاریخاینان بزرگ. پردازند می

                                                             
  ۱۴۷همان، ص . پالمناتز. ١
  ۱۸۸، ص ۱۳۷۹تهران؛ نشر مرکز، . راد يقيمنوچهر حق ترجمه. هگل و جامعه مدرن. لوريچارلز ت. ٢
 ۷۹۱-۹۲همان، صص .بلوم. ٣

Archive of SID

www.SID.ir



  ه و عمليدر اقتران نظر يخوانش: سم و هگليفاش 

 

  

  

  

  

  

142  

دانشنامه حقوق و سیاست
  

شماره
15

 ،
بهار و تابستان

1390
  

 

این در غریزه ناآگاه . شان استاین محتوا منشا راستین نیروي. که همانا اراده روح جهانی است
کسی که تحقق شود و در برابر سوي آن رانده میها از درون بهآن. ها جاي داردهمگانی انسان

ها زیر عنوان خواست خود در برگرفته است تاب ایستادگی ندارند پس خلقاین هدف را به
   1.رساندکند و به انجام میهایشان را بر آنان آشکار میآیند با او تمایل دروندرفش او گرد می

.... دارند اند که بر اثر اشتیاقی که براي آزادي وجدان و آزادي سیاسیقدر ابلهمردمان آن
نوشته شده  1801این کلمات که در . کنندحقیقتی را که در قدرت نهفته است فراموش می

ترین بیان برنامه فاشیسم را که تاکنون از قلم نویسندگان سیاسی و رحمانهترین و بیروشن
ق ها صادها و ملتاین اصل نه تنها در مورد اعمال دو لت. فلسفی جاري شده است در بر دارند

کنند و سازندگان واقعی است بلکه در مورد افراد استثنایی که مسیر جهان سیاست را معین می
سنجیدن اعمال . این افراد نیز از هر گونه قید اخالقی معاف هستند. تاریخند نیز مصداق دارد

در دستگاه هگل پرستش دولت با پرستش قهرمان . ها با معیارهاي متعارف ما مسخره استآن
   2.هاي آنان نداردعظمت قهرمانان هیچ ربطی به فضیلت. شودمی همراه

  
  هگل و جنگ

. برندشمرد نام میعنوان فیلسوفی که جنگ را پدیدآورنده افتخار میمورخان فلسفه از هگل به
زعم هگل دولت قلمرو آشتی امر ذهنی و امر عینی است، نمودي است از وحدت دیدیم که به

اما پیوند سیاسی . یابدشکل روح قوم یا روح ملی تجلی میاین وحدت به. ذاتی انسان و جهان
همین سبب به. کندآحاد مردم یک قوم یا ملت با هم مفهوم دولت را به تمام و کمال روشن نمی

عنوان دولتی آزاد و مستقل شود باید به هاي دیگر بهکه از جانب دولتهر دولتی براي آن
جنگ . وجود آوردهها رابطه باند نظر کند و با آني آن قرار گرفتهکشورهاي دیگر که در فراسو

هاي گاه بیش از زمانی که با دولتنظر هگل دولت هیچبنا به 3.هاستمحور رابطه میان دولت
در چنین زمانی است . دیگر در حال جنگ است در نظر اعضاي خویش حاضر و ملموس نیست

جنگ براي سالمت اخالقی . رسدترین درجه خود میکه احساس همبستگی اجتماع به نیرومند

                                                             
 ۱۸۸همان، ص . لوريت. ١

  ۳۳۶همان، ص . رريکاس. ٢
، يتهران؛ سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالم. دگاه هگليانقالب فرانسه و جنگ از د. ن جهانبگلويرام. ٣

  ۷۳و  ۷۵، صص۱۳۶۸
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شود چه خاص است و آرزو شمرده میاي است که در آن هر آنجنگ لحظه 1.مردم خوب است
جنگ . ماندواسطه جنگ است که سالمت اخالقی اقوام پایدار میبه. یابدلیت و واقعیت میافع

. داردرا از فاسد شدن مصون می هاهاي دریاچههمان حرکت ناشی از وزیدن باد است که آب
تواند آگاهی اجتماعی هر ملت را با حراست از وحدت  نظر هگل جنگ عاملی است که می به

از به استجا معناي جنگ عبارتدر این. اش در برابر هرگونه فردگرایی استحکام بخشدمعنوي
ت خصوصی فرد هایی که ممکن است میان قلمرو حیا حداقل رساندن و از میان بردن شکاف

صورت برتر فعالیت «هگل جنگ را به مثابه . شهروند و قلمرو حیات عمومی دولت پدید آیند
دهد تا با حمایت از دولت از ماهیت شمارد، فعالیتی که به شهروندان امکان میمی» سیاسی

همان مرتبتی است که هگل در کتاب  آگاهی یابند و این دقیقاً» شهروند بودن خویش«
گیرد که او در این کتاب جنگ را به معنی و صورتی می. دهدبه جنگ می» شناسی روحپدیدار«

همان مختار در برابر هر وجود معین به اي خودها جوهر اخالق با آزادي مطلق و به شیوهدر آن
شود مالکیت خصوصی و اما از طرفی جنگ سبب می. نمایدتجلی می» واقعیت خود«صورت 

ها علیه آن» قدرت منفی«عنوان محدود گردند و جنگ به» ود شخصخ«آزادي شخصی و حتی 
احساس شود، از طرف دیگر جنگ موجب می شود که این قدرت منفی به عنوان عامل بقا جلوه 

ست که جنگ حس مسوولیت اخالقی و سیاسی هر شهروند ا این گفته هگل به معناي آن. کند
بنابراین در . کندمتبوعش داشته باشد بیدار میرا که باید در برابر استقالل و حاکمیت دولت 

کند و مقدس شمردن اخالق جنگ میان تعهدي که هر فرد براي دفاع از جامعه خود می
هیچ روي دفاع از از دیدگاه هگل نقش فرد در جنگ به. آید اجتماعی نوعی هماهنگی پدید می

عنی حق تعلق به جامعه منافع خصوصی خودش نیست بلکه بیشتر حراست از حقی برتر است ی
-خاطر بقاي دولت بههگل مرگ شهروند را به. و کشور و دولتی که باید به دفاع از آن قیام کند

سبب پذیرفتن مرگ خود را به قله بلند وسیله آن شهروند بههبیند که بصورت کرداري می
خاطر ر همین فرد بهاما اگ. نهدرساند و هگل این آزادي را بر فراز هر چیز دیگري میآزادي می

گونه ارزشی اخالقی نخواهد داشت و وي را دفاع از مالکیت خود مرگ را بپذیرد مرگ وي هیچ
-جنگ عمل و اقدامی است که موجب حفظ سالمت اخالقی دولت می. به آزادي نخواهد رساند

رد را به در جنگ نیرویی که هر ف: نویسداي با عنوان قانون اساسی آلمان میوي در مقاله. شود
توان وظایف و الزاماتی که در این شرایط است که می. شوددهد پدیدار میجامعه پیوند می

نظر هگل به. شود درك کردي شهروندان واجب میمنبعث از این پیوند است و اداي آن بر همه

                                                             
  ۲۳۳همان، ص . پالمناتز. ١
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جنگ تجلی سیاستی است که از . تواند قدرت خود را بیازمایدجنگ عملی است که دولت می
  1.تواند جایگاهی که در تاریخ دارد را تعیین کندآن هر ملتی میراه 

هگل از پیشنهاد صلح پایدار کانت و پیشنهاد دادگاه جهانی فیخته آگاه است، لیکن هر دو را به 
یک دولت جهانی یا حتی یک فدراسیون . کندارزش و نامطلوب رد میمثابه پیشنهادهاي بی

ر دیالکتیک است زیرا رژیم سیاسی واحد و مسلط باید ضرورتا ها درنظر وي انکاصلح آمیز دولت
هاي بنابراین، در ماهیت واقعی قضیه، هیچ داور متنفذي میان دولت. بار آوردضد خود را به

دولت ملی در عقلیت گوهرین خود، روح است و بنابراین قدرت  :مطلقه جز جنگ وجود ندارد
در برابر همسایگان خود داراي حاکمیت و  نتیجه هر دولت در. مطلق بر روي زمین است

طور مطلق یعنی آن قوانین کلی که باید به(الملل قضیه مبنایی حقوق بین... خودمختاري است
) ها متمایز استهاي منعقده برخی از دولتها نافذ باشد و از محتواي عهدنامهدر میان دولت

ها باید محفوظ و محترم ات میان دولتعنوان مبناي تعهدعبارت از این است که قراردادها به
ها ها است، دولتلیکن چون حاکمیت یک دولت اصل اساسی روابط آن با دیگر دولت. باشد

هاي ها فقط در ارادهحقوق آن. برندیکدیگر در وضع طبیعی بسر میبدان لحاظ نسبت به
هاي ر ارادهگردد و یک اراده کلی که داراي نافذیت قانونی بخصوصیت شان متحقق می

  ...خصوصی باشد، براي تحقق آن موجود نیست
ها وجود ندارد؛ در نهایت ممکن است یک قاضی صلح میان دولت هیچ داور اعظمی براي قضاوت

تواند با قطعیت کاري انجام دهد، یعنی کار یا میانجی وجود داشته باشد، ولی حتی آن هم نمی
این آرا که در سراسر آثار هگل پراکنده است . بود هاي طرفین دعوا خواهداو وابسته به اراده

گردید لیکن هگل خود آن را وسیله مردم عادي به مثابه ستایش جنگ تلقی میبه طبیعتاً
هاي آن مقدمات اولیه کند و در واقع ضرورتجنگ قلمداد می توجیه اخالقیعنوان  به

واقعی است و بنابراین باید یک جنگ یک پدیده . دهداش وي را به این نتیجه سوق می فلسفی
هر قدر هم که جنگ در نگرش یک انسان ساده شرارت بار جلوه کند، باید . باشد» عقلی«پدیده 

جنگ نباید به مثابه یک شر مطلق و یک حادثه  :در فرایند دیالکتیک محلی براي آن یافته شود
اند ست که از آن جملهبنابراین جنگ خود معلول چند علت عرضی ا. خارجی تلقی گردد صرفاً

طور خالصه چیزهایی که هها، یا بها یا دارندگان قدرت و اینها، سوداهاي ملتعدالتیبی
ها روي علت طبیعت چیزهاي عرضی یا تصادفی است که حادثهبه. وجودشان مطلوب نیست

گر بر در این مورد مانند موارد دیگر، ا. ها امري جبري استدهد، و بنابراین رخداد آنمی
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هاي ها در روشنایی مفهوم و فلسفه بنگریم آن دیدگاهی که در آن چنین چیزهایی حادثه حادثه
داند و ذات آن چون نمایشی میرسند ناپدید خواهد شد، زیرا فلسفه حادثه را همصرف بنظر می

   1...جویدرا در درونش، که ضرورت است، می
آل میان خود و است که دولت به وحدت ایدههنگام جنگ به. ارزش جنگ ارزشی است تاریخی

در برابر » فردیت فرد«. یابی زندگی اجتماعی استجنگ لحظه کلیدي سازمان. رسدملت می
پیوندد، دولتی که کلیت دولت میکشد و فرد با همین عمل بهپرده بر چهره می» دولت«کلیت 

نگ به عقیده هگل، نتیجه ج. ها بقبوالندکوشد تا وجود فردي خود را به دیگر دولتمی
جنگیدن راه . رویارویی روح قوم معینی است در برابر روح قوم دیگر و نه نتیجه بروز قهر فردي

کند و چون حرکت تاریخی هر قوم خود تابع تاریخ جهان را براي حرکت تاریخی قوم گشوده می
که عقل در  ها مراحل راهی هستندگردد جنگاست جنگ تجلی گاه نیرنگ عقل تاریخی می

هاي دنیوي و ها و خواستجنگ آن حالتی از امور است که با بیهودگی عالقه 2.پیمایدتاریخ می
هاي هاي دیگر، متن مشترك موعظهاي که در زمانکند، بیهودگیگذرا برخورد جدي می

آورد که در آن آرمان اي درمیصورت لحظهاین همان چیزي است که جنگ را به. اخالقی است
   3.یابدیابد و تحقق میهاي منفرد به حق خود دست میلتدو

وسیله آن حقیقت هگل اعتقاد دارد که جنگیدن بیش از هر چیز عملی است اخالقی زیرا به
ارزش اخالقی  4.آزادي اخالقی را نیز باید در جنگیدن یافت. یابدآزادي در تاریخ تحقق می

نمایاند و هاي روزمره آدمی را میجنگ در این واقعیت است که بیهودگی و بیقدري دلبستگی
هاي خود دهد که در حقیقت هدفتري را در افق دیدش قرار میهاي اجتماعی وسیعهدف

 بر اثر این وابستگی به. ها غافل است و این همه موجبات شرف فرد استاز آن اوست ولی عموماً
این انطباق . یابددولت انطباق می» عینی« هاي مطلقاًآرمان دولت، آرزوهاي ذهنی او با هدف

رنج یا حتی مرگ در حالت . معیار وفاداري فرد، و درنتیجه موجب قدرت و سالمت دولت است
بخشد که فقط با از دست دادن سازد و به این گفته معنی میرزم آدمی را دگرگون و واال می

خواند و بر طبیعت اش فرا میتوان آن را حفظ کرد؛ جنگ آدمی را به وظایف اولیهیزندگی م
و » حقیقی«سازد؛ جنگ انسان را از همبودي اراده ذاتی خویش که تجسم روح است دانا می
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نقش منفی زندگی سیاسی در واقعیت جنگ  :گویدهگل می 1.کندخودآگاه می» بالفعل«اراده 
معناي وارد کردن ضربه مرگ به زندگی جنگ به دن یا پایان بخشیدن بهاز میان بر. نهفته است

 –قانون  توان از راهها را میبافی است اگر گمان کنیم کشمکش میان ملتخیال. سیاسی است
این . ها داوري کنداي وجود ندارد که در حق دولتداوري. حل کرد - المللیهاي بیندادگاه

ملل بر پا شود که با قدرتی که یکایک ملل آن را به رسمیت اي از اندیشه کانت که جامعه
شناسند به حل اختالفات بپردازد و صلح جاویدان پرداخت کند مستلزم اتفاق آراي  می

هاست و این آرا همواره متکی خواهد بود بر اراده مستقل افراد و لذا بسیار نامطمئن  دولت
تاریخی کرد رباره کارها و رویدادهاي جهانتوان دزعم پوپر پس تنها حکمی که میبه 2.است

و بر همین اساس هگل به خود . حکمی است که بر پایه نتیجه و موفقیت آن کارها صادر شود
نتیجه  –هدف مطلق یا چیزي که باز به همان معناست  -سرنوشت ذاتی«دهد که  اجازه می

ود و تنها مبناي حکم یا پس یگانه هدف و باالترین مقص. را مشخص کند» راستین تاریخ جهان
هاي مختلف ملی براي عبارت دیگر، از پیکار دیالکتیکی روحوري، پیروز شدن است یا بهآد

روح کلی، روح : ي هگلبه تعبیر شاعرانه. استیال بر جهان، نیرومندتر از دیگران بیرون آمدن
ره ملل خاص و کند و درباخیزد و داوري مینامحدود جهانی از همین سیر دیالکتیکی برمی

هاست زیرا تاریخ جهان قضاوتی که باالترین قضاوت - دهدمحدود در تاریخ جهان حکم می
وقتی . به باور پوپر تاثیر آرا هگل در این باب بسار عمیق بوده است. دیوان عدل جهانی است

 مردان اي از آزاددر رد آرمان کانت براي تاسیس جامعه 1911نام کاوفمان در فیلسوفی به
اي مرکب از مردان برخوردار از آرمان اجتماعی در تاسیس جامعه«:نویسد کند و میاستدالل می

دولت در جنگ ماهیت راستین ... اراده آزاد نیست بلکه در جنگی است که به پیروزي بیانجامد
ماکس شلر، . خوبی مشاهده کردهاي هگل را بهتوان تاثیر ایدهمی» کند خود را آشکار می

ترین رشد و جنگ یعنی دولت در حالت بیش: گفته بود 1915مشهور، نیز در  فیلسوف
طور است هنگامی که بانزه، دانشمند شهیر علوم همین. برخاستگی بالفعل؛ جنگ یعنی سیاست

و ... جنگ به معناي تشدید تمام قواي روحی یک عصر به اعال درجه: گوید می 1923نظامی در 
کند اي فراهم میجنگ پایه. و به هم پیوستن روح و عمل است ...منتهاي مجاهدت روحی مردم

کجا مانند در هیچ... تر از همیشه نمایان گرددکه بر آن مبنا جان آدمی بتواند افراشته قامت
و باز هنگامی که . پارچه به هستی قیام کندي یک نژاد قادر نیست این چنین یکجنگ، اراده

هایی که صلح در آن ادامه دارد سیاست در سراسر سال: دنویسمی 1935ژنرال لودندورف در 
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کند ممکن است مفهومی داشته فقط از این جهت که راه را براي جنگ تمام عیار هموار می
دولت از : بندي کردصورت بدین شرح مجدداً 1935ي هگلی را فرایر در این آموزه. باشد

ترین شکل جنگ نه تنها کامل.. .گیردي جنگ موضع میي هستی در دایرهنخستین لحظه
   1.افتدفعالیت دولت است بلکه عنصري است که دولت در آن جا می

  
  گیري نتیجه
هاي او درباره گونه که بررسی شد تئوري دولت هگل، آراي او در مورد جنگ و ایدههمان

 تاریخی که حامل نبوغی درك ناشدنی هستند از جمله مقوالتی بودند کههاي جهانشخصیت
هاي هگل را اه کتابگشاید هیتلر و موسولینی هیچ .گرفتند استفاده فاشیسم قرارمورد سوء

نخوانده بودند چرا که درك آراي او در توان هر کسی نیست اما تاثیرگذاري و نفوذ او در فضاي 
فکري آلمان و ایتالیاي بعد از جنگ جهانی اول به همراهی شرایط اجتماعی و اقتصادي آن 

چند در این راه هگل بد فهمیده  سبب کاربست آراي او و تقویت اصول فاشیسم شد، هر روزگار
بینیم که یکی اگر ما تاثیر فلسفه هگل را بر تحوالت بعدي اندیشه سیاسی بررسی کنیم می .شد

از این لحاظ فلسفه هگل یکی از تناقض آمیزترین . شوداز نظریات اساسی او به کلی وارونه می
کند ناگهان به ضد اصلی که هگل از آن دفاع می. زندگی فرهنگی عصر جدید استهاي پدیده

. رسد که منطق و فلسفه هگل پیروزي عنصر عقالنی استنظر میچنین به. شودخود تبدیل می
آورد مفهوم عقل است یعنی این که تاریخ جهان یک اي که فلسفه هگل با خود میتنها اندیشه

ترین اما سرنوشت تراژیک هگل آن بود که او غیرعقالنی. کندارایه میفرایند عقالنی یه ما 
اند ناهشیارانه هایی را که تاکنون بر صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی انسان پدیدار شده قدرت

اندازه نظریه هگل درباره دولت زمینه را براي فاشیسم هیچ دستگاه فلسفی دیگري به. آزاد کرد
این اندیشه که در هر دورانی از تاریخ تنها یک ملت وجود دارد که  حتی. آماده نساخته است

نماینده روح جهان است و حق دارد که بر سایر ملل فرمان براند نخستین بار از دهان هگل 
در نخستین . گونه سخن نگفته بودپیش از آن هیچ فیلسوفی در تراز هگل این. بیرون آمده است

. بینیمهاي ناسیونالیستی را به چشم میو تقویت آرمان هاي قرن نوزدهم پدیدار شدندهه
درست . شوداختالف میان نظریه هگل و نظریه دولت توتالیتر در یک نکته دیگر نیز آشکار می

دارد که چون از مسایل کند و اعالم میاست که هگل دولت را از هرگونه تعهد اخالقی معاف می
عام اخالق عامیت خود را از دست  م قواعد ظاهراًها بپردازیرفتار دولتزندگی خصوصی به
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در دستگاه هگلی . ها از آن گریزي ندارندمانند که دولتدهد ولی باز هم قیدهایی برجا می می
اي است در فرایند فعلیت بخشیدن اما این عالم فقط مرحله. دولت به عالم روح ذهنی تعلق دارد

گذرد و جاي آن را عالمی ی این مرحله درمیدر فرایند دیالکتیک. مثال به خویشتن خویش
ایده در این . گذاردگیرد که هگل نامش را روح مطلق میگیرد و جاي آن را عالمی دیگر می می

تواند روشن است که دولت نمی. هنر، دین و فلسفه: کندجا طی سه مرحله خود را متحقق می
فلسفه وي در . خود در نظر بگیردهاي چون وسایل محض هدفاین مقاصد عالی فرهنگی را هم

خود اهدافی هستند که باید آن را پاس داشت و پیش خوديها بهنویسد که اینخود می حق
تواند به آن دست یابد این است که هنر و علم رشد کنند و به باالترین هدفی که دولت می. برد

گفت بلکه از دولت سخن نمیهگل تنها از قدرت . اي برسند که همتراز روح ملت باشندمرتبه
گر حقیقت نهفته در قدرت بود لیکن او این قدرت را با زور برد و ستایشحقیقت آن هم نام می

دانست که صرف افزایش ثروت و قدرت مادي را خوبی می او به. کردمادي محض اشتباه نمی
ود این نکته را اي از کتاب منطق مفصل خدر قطعه. نباید معیار ثروت و سالمت دولت دانست

گوید چه بسا گسترش قلمرو یک دولت آن را از توان و حتی از شکل کند و میتاکید می
کند هگل حتی در رساله خود درباره حکومت آلمان تاکید می. بیاندازد و سرآغاز زوال آن باشد
دازه وران آن نهفته است و نه در انآهاي ساکن در آن یا جنگکه نیروي یک کشور نه در توده

-ضمانت هر حکومتی در تاریخ و در روح مکنون در آن ملت نهفته است که قوانین را می. آن
این روح مکنون در ملت را تابع اراده یک حزب سیاسی یا یک رهبر کردن . سازدمی سازد و باز

تر یک دلیل دیگر هم وجود دارد که هگل را مخالف حکومت توتالی. از نظر هگل غیرممکن بود
 (Gleichschaltung)تر اصل یکنواختی هاي اصلی و اساسی دولت توتالییکی از هدف. دکنمی

این دولت براي بقاي خود باید همه اشکال دیگر حیات فرهنگی و اجتماعی را حذف کند . است
- زعم هگل چنین کاري هرگز به یک وحدت حقیقی و اندامبه. و همه تمایزات را از میانه بردارد

. کنداش آن نوع وحدت انتزاعی است که هگل مدام آن را محکوم میتنها نتیجه. انجامدوار نمی
از . را صیانت و حفاظت کند هاباید آندارد بلکه مینمی ها را از میان بروحدت واقعی تفاوت

میان بردن همه تمایزات در زندگی سیاسی به بهانه افزایش قدرت و وحدت دولت به معناي 
  1.استپایان آزادي 

  
   

                                                             
 ۳۴۵ -۴۷همان، صص . رريکاس. ١
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