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 تئوریزه دنبال او به. اي متافیزیکی است و هم سکوالر اي ژانوسی دارد هم فلسفه فلسفه هگل چهره
. هی ویژه داردجروست که به مدرنیته و پیامدهاي آن تو کردن شرایط زمانه خود است و از این

هایی چون خردگرایی، تفکر انتقادي، اندیشه ترقی،  از رنسانس آغاز شد و بر شاخصمدرنیته 
فلسفه تمرکز این مقاله بر اهمیت و نقش . داوري استوار بود زدایی، تفرد، پرهیز از پیش افسون

گذاران  عنوان یکی از بنیان کوشد تا جایگاه اندیشه هگل به سیاسی هگل در مدرنیته است، لذا می
هاي مهم فلسفه مدرن  زیرا اندیشه هگل یکی از ستون. اندیشه تجدد را در پدیده مدرنیته بررسی کند

  . و فهم تجدد و تفکر مدرن بدون شناخت اندیشه هگل ناممکن است؛است
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  مقدمه
 اندیشه سیاسی درخصوص محرك اولیه اعمال انسان بوده همیشگیهاي  یکی از پرسش

هاي زیادي به این پرسش داده شد؛ قدرگرایی به معنی مقدر شدن همه  رویدادهاي  پاسخ. است
ل و عدم تأثیر اراده انسان در آن، کرات آسمانی و تأثیر چگونگی قرار انسان و جامعه ازقب

از .  ها بودند ترین پاسخ گرفتن افالك و ستارگان در سرنوشت انسان و جامعه دو مورد از مهم
 پاسخ بدین ترتیب خود انسان عامل اصلی رویدادهاي اجتماعی تلقی شد و 17و16قرون 

این دیدگاه رویدادهاي جامعه و تاریخ را . ایی پیدا شدگر سومی به نام اصالت عمل یا عمل
مرور برخی متفکران در این نظر نیز شک کردند، بدین صورت  به. دانست معلول اعمال انسان می

گرایان معتقد شدند انسان اول   اراده یا اراده طرفداران اصالت. که عمل را معلول اراده دانستند
که  اراده اصالت دارد یا آن نیز معلول عامل دیگري  این. زند کند، بعد دست به عمل می اراده می
اما این . اي اراده را معلول عقل دانستند طوري که عده ساز مناقشه جدیدي شد، به است زمینه

. پایان ماجرا نبود، چرا که عده اي عقل را نیز اصیل ندانسته و آن را تابع احساس دانستند
اول احساس، دوم اندیشه، سوم اراده : مت احساس دانستند لذاگرایان عقل را نیز در خد احساس

  .و نهایتاً عمل
که  چه چیزي باعث  اما این. ها است فرضیه اساسی این بود که تاریخ معلول اعمال انسان

شود چالش دیگري را برانگیخت که ابتدا پاسخ آن را در عقل یافتند هرچند پس  عمل انسان می
جوها قبل  و به عنوان نمونه، همه این جست. ون اقتصاد مطرح شداز عقل هم مسائل دیگري چ

از مارکس انجام شده بود و مارکس در مقطعی وارد عرصه اندیشه اجتماعی شد که طبقات 
  .شدند اجتماعی، عامل و محرك اصلی اعمال انسان تلقی می

القی براي اي تاریخی منطبق بر خردگرایی، رویکردي فلسفی و اخ مدرنیته به عنوان دوره
این تحول در مجموعه فرهنگ و تمدن غرب از . ها بود شناخت امروز و گسست از سنت

هایی چون خردگرایی، تفکر  و بر شاخص) 2:1372احمدي،(سو آغاز شد  این رنسانس به
به مثابه تجدد . داوري استوار بود زدایی، تفرد، پرهیز از پیش انتقادي، اندیشه ترقی، افسون

بشر را  بلکه ذهن .در ماده و تکنولوژي نیستمحصور ، صرفاً ی دوره خردگرایعصري منطبق بر
 فلسفه ي بنیادین مراد از تجدد تغییر معنا،به زبان سیاسی). 1372:2احمدي، .( نوردد نیز در می

 سه موج از تجدد را  فلسفه سیاسی و تجدد  مقالهلئواشتراوس در . سیاسی ماقبل مدرن است
   ).163-137: 1373اشتراوس، ( استمورد بحث قرار داده



  
  
  

                                    
  
  
  3/فلسفه سیاسی هگل و مدرنیته/1386، پاییز و زمستان 23سال نهم، شماره                                     

 و از واقعگرایی در به پرسش گرفت را  فلسفه سیاسی سنتی آرمانگراییاو: ماکیاولی نخست،
  رویکردهاي از.ستدان ترین موضوع علم سیاست  قدرت را مهمماکیاولی . سیاست دفاع کرد

سیاست و حقوق  ارتباط میان سان او بدین .فتگر فاصله در عرصه سیاست به شدت اخالقی 
 حتی ارتباط سیاست با عدالت به معناي خیري که خارج از اراده بشر است ،طبیعی را گسست

   .نفی کردرا 
تجدد با احساس ناخرسندي نسبت به شکاف میان هست و باید یا واقعیت و : دوم، روسو
در  1نی اراده همگاشود که نظریه وقتی پر میتنها این شکاف روسو به نظر  .آرمان آغاز شد

 . عقل اوست،تنها راهنماي بشراز نظر روسو، . )152:همان(  شودیده تاریخی فهمنظریهارتباط با 
 بخش از دقیقاً همین. ها ندارند  در واقعیتبنیاديکه بایدها پایه و ست معناسخن بدان این 

از این بخش .  قرار گرفتی آلمانمآلیس  هگل و ایده، کانتبخش الهامبود که اندیشه روسو 
  . بود آزادير و فلسفه اختیااندیشه او ترجمان
 این احساس از . گرفت شکل، موج از دریافت جدیدي از احساس وجوداین :سوم، نیچه

گوید ماهیت   مینیچه. شود  را شامل میتجربه وحشت و اضطراب تا احساس هماهنگی و صلح
را روند تاریخی ، ین فیلسوفتر قويعنوان  اما هگل به ؛تاریخ تا زمان او بد فهمیده شده است

 دولتی که بعد از انقالب به ظهور داند، میدولت کل یا  رشد به سمت عقل روبه عقالنی و يروند
 هماهنگی با جهان درن و مطلق است اما مسیحیت یمسیحیت مذهب راستاز نظر او، . رسد می

 و در دولت افت یمودات در روشنگري ، مذهبی آغاز شدرفورماسیونی کرد که از  طسیري را
دولت بعد از انقالب اولین دولتی است که آگاهانه بر پذیرش . بعد از انقالب به کمال رسید

 مسیحیت دنیایی شده توان گفت ماهیت تجدد هگلی ، می درواقع. استهشدبنا حقوق بشر 
 زیرا دنیایی کردن مسیحیت همان هدفی بود که هگل آشکارا و آگاهانه در پی آن بود .است

  ).1369ل، هگ(
فرایند تجدد که ستون اصلی آن خردگرایی است منحصر به دوره و متفکري  ترتیب، بدین

اي و    اما هر بخش از آن طی دوره؛خاص نیست، هر چند آغاز این حرکت از رنسانس بود
بنیاد این حرکت نیز بر تفکر فلسفی و موتور آن خرد . توسط اندیشمندي خاص تحقق یافت

عنوان یکی  کوشد تا جایگاه اندیشه هگل به لذا این مقاله می  ).,Kaufmann 21 :1972(باوري بود 
  .گذاران اندیشه تجدد  را در پدیده مدرنیته بررسی کند از بنیان
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  تاثیر روشنگري بر فلسفه اجتماعی سیاسی هگل. 1
 ورتمبرگ زاده در اشتوتگارت آلمان در ایالت 1770م فریدریش هگل، در سال لگئورك ویله

کاشتن ". بودثر از انقالب فرانسه أ تفکر او تا حدي مت.بودبه دین مند  عالقهشدت  او به .شد
. ، حکایت از اثر پذیري او از انقالب فرانسه داشت دورههمیننگ در ی همراه شل"درخت آزادي

 ).11: 1371استیس،(خواهانه سیاسی لذا هگل هم نگرش دینی داشت و هم نگرش آزادي
 1806در سال . اتفاق افتاددانشگاه ینا فعالیت در هاي  در سالعمدتاً ار او گیري افک  شکل
 کتاب 1817در  و د از انتشار کتاب علم منطقع ب1812از سال . شناسی ذهن را نوشت پدیده
برخی . شمارند  میمترین فیلسوف قرن نوزده  هگل را بعضی بزرگ.المعارف شهرت یافت دائره

حال فلسفه وي هم در   با این.دانند  و در زمره تخیالت و توهمات میهاي وي را بیهوده هم گفته
 .ی بر جاي گذاشتثیر عمیقأ ت و هم در وقایع و اوضاع سیاسی بعد از اوسیر افکار فلسفی

از  به هگلیانیسم  موسومسیستم فلسفی وي به طوري کهمتدولوژي هگل اهمیتی بسزا دارد 
  .)82: 1348ازارگاد، پ(اهمیت و اعتبار زیادي برخوردار است

دو ترجمه . بخش عمده فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل در کتاب فلسفه حق آمده است
فلسفه . انگلیسی از این کتاب در دسترس است یکی ترجمه نیزبت و دیگري ترجمه ناکس

او معتقد است باید ذات سیاست در . سیاسی هگل ارتباط تنگاتنگی با فلسفه عمومی او دارد
جا  از آن.  فلسفه مطرح شود پس فلسفه سیاسی او هم براساس آگاهی به خود استمرتبه ذات

داند، افرادي چون افالطون که به امر  خود می که هگل سیاست را وسیله رسیدن به آگاهی به
او مسئله سیاست را در سطح تحول ذهنی . آموزش کودك توجه دارند مورد انتقاد او هستند

د از انتزاع به انضمام برسد و این تحول در سطح ذهن را در طول کند و سعی دار وجو می جست
تر  کند بلکه بیش به همین دلیل از رژیم سیاسی خاصی گفت وگو نمی. کند وجو می تاریخ جست

اي در باب  توجه اصلی هگل صرف توسعه و تنظیم نظریه. کند در باب ایده دولت بحث می
هگل . آلیستی آلمان پدید آمد ر متن فلسفه ایدهنظریه اخالقی دولت د. دولت مدرن شده است

هاي درونی و ظاهري دولت در پی اثبات این نکته بود که جهان عینی نهادها  منظور ربط داده به
وي براي اثبات این یگانگی و آشتی دادن . و قوانین در جهان ذهنی آگاهی انسان ریشه دارد

دولت در اندیشه هگل جزیی از .  عرضه کرد1اي مبتنی بر اندیشه روح یا ذهن تضادها، فلسفه
 به ).184: 1371وینسنت،(پویش تکاملی روح است و لذا اهمیتی ارزشگذارانه و تاریخی دارد
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گوید بلکه  صرفاً از دولت  هایش سخن نمی همین دلیل او از رژیم خاصی براي رسیدن به آرمان
 اهمیت زیادي در اندیشه هگل ها مباحث مربوط به کل، جمع و واسطه. گوید اخالقی سخن می

دادن میان منافع فردي و  اش آشتی از نظر هگل دولت به عنوان یک کل وظیفه اصلی. دارند
در مقابل روایت مارکسی که دولت را ابزار طبقات می داند، هگل دولت را بر . جمعی است
ف کرده، از هاي فردي را حذ ایده، خودخواهی. بیند و هدفش آشتی دادن است فراز طبقات می

  .کند دولت نیز نقش چنین واسطه و ابزاري را بازي می. گیرد  می ها به نفع کل بهره آن
تواند در  معتقد است سیاست میاو . نگرد بینانه می هگل به عصر جدید و مدرنیته خوش

خصوص که فلسفه  کند به زیستی انسان باشد زیرا سیاست در جهت خیر حرکت می خدمت به
. درواقع سیاست هگلی، سیاست عقلی است). 210: 1371پالمناتز، (نگارانه نیز داردا ابعاد غایت

عقالنیت از . بیند و هم در ارتباط با تاریخیت ایده این عقالنیت را هم در ارتباط با منطق می
عقالنیت هگلی از تفاوت دنیاي امروز با دیروز فراتر رفته، به .  هاي اساسی مدرنیته است  پایه

انجامد، انضمامی بودن ناظر به حرکت از جز به کل  بودن می بودن و انضمامی میان کلیارتباط 
این . هم  رهاسازي این جهانی  بر رهاسازي است، آنکه فلسفه هگل مبتنی نهایت این. است

. شود هاي اساسی مدرنیته محسوب می بختی زمینی است یکی از پایه بحث که ناظر به خوش
رهاسازي به . دهد ایش به شلینگ همین مسئله را مورد اشاره قرار میهگل در یکی از نامه ه

  .مفهوم فعلیت یافتن، ضرورت، عقالنیت و آزادي است
 مسائل اساسی که هگل با .وجه فلسفی نهضت روشنگري بر هگل جدي است اثرگذاري 

. تها رو به رو بوده اس ها مواجه بود، همان مسائلی بودند که نهضت روشنگري با آن آن
گرایی در دیدگاه  نخستین تأثیر نهضت روشنگري بر اندیشه هگل برجسته کردن مفهوم فایده

جا که معیار خوب و یا بد بودن رفتارها را فایده مترتب بر  گرایی از آن مکتب فایده. هگل بود
کند و از طرفی، معرفت به انسان و  داند، جهان و طبیعت را در خدمت انسان تلقی می ها می آن
لذا، اخالق در فلسفه . هان و رابطه انسان و جهان در کانون نهضت روشنگري قرار گرفتج

گرایانه روشنگري  زیستی بود با وجوه فایده هگل از آن جهت که معطوف به منفعت فردي و به
همین مسئله که ناظر به پرهیز از عمل ذهنی و اعتکاف بر عمل بالفعل فردي است، . خورد پیوند 

هگل با تأکید زیاد بر این وجه، در فلسفه حق . شود هاي مدرنیته محسوب می هیکی از ریش
 :گوید می
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اراده آزاد است .  اساس حق در ذهن کلی است، جایگاه دقیق و منشأ آن اراده است
جهان ذهن است که همچون . پس به نظام حق، حوزه آزادي عمل داده شده است

  ).195: 1371وینسنت، (طبیعت ثانوي از خود بیرون نهاده شده است
هگل نگاه . وجه دیگر نهضت روشنگري که بر هگل تاثیر گذارد وجه آموزش یا فرهنگ بود

جا  مندي صرفاً امري مادي نیست بلکه از آن به نظر او فایده. اي به فرهنگ و آموزش دارد ویژه
اخالقی براي لذا آموزش نوعی هنر . که امري ذهنی است، بایستی بر نوعی آموزش استوار باشد

  . )209: 1371پالمناتز، (شود ارتقاي فلسفه مدنی محسوب می
آموزش هگل نیز . تر از واژه روشنگري به کار رفته است در آثار هگل واژه مدرنیته بیش

 اما ؛روشنگري یک نهضت است. ها نیست، بلکه آموزش براي مدرن بودن است آموزش مهارت
هنی است و آن دور شدن از پیش داوري و اتکا بر مدرنیته یک پروژه فلسفی و یک حالت ذ

اي بود   جامعه و تاریخ شاهد ظهور دوره19از آغاز نهضت رنسانس تا اواسط قرن . عقل است
این دوره به . مطرح شدند گریزي که در آن بسیاري از اصول کلی مانند خردگرایی، سنت

به دوره معینی از مدرنیته و  اما روشنگري جنبشی روشنفکرانه مربوط ؛مدرنیته شهرت یافت
بندي  در این قرن اصول کلی مدرنیته فرمول. نحو خاص قرن هجدم یا قرن روشنایی بود به

انسان فضلیت اساسی یافت تا  . شدند شدند، به هم پیوند خوردند و داراي معناي خاص 
لذا . د بپرهیزدچه که توضیح عقلی ندار داوري و هر آن طبیعت را عاقالنه تسخیر نماید و از پیش

وسیله اسات، غرایز را از میان بردارد،  نظیر سنت، عواطف، احس"موهوماتی"ناچار بود که 
تقدس . پروتستانیسم هم یکی از عوامل پیدایش  مدرنیته بود. ها نیز عقل بود برداشتن این

بختی  گرایی، در پروتستانیسم موجب شد تا خوش گرایی و طبیعت مالکیت خصوصی، عقل
ماند یک صفحه صاف  آنچه می. هاي غیرعقالنی مطرح شود داوري عنوان جایگزین پیش ی بهزمین

بختی زمینی، ترقی و  بود که باید نهادهاي مبتنی بر عقل را بر روي آن ساخت، ایده خوش
که روشنگري در  نهایت این. اي در اروپاي آن روزگار بود مهندسی مجدد اجتماعی حرف تازه

 در فرانسه وتجلی یافت ... دل به یک امر ذهنی شد و در هنر و ادبیات و تدریج مب آلمان به
 تر از روشنگري بود و از رنسانس تا اواسط قرن  اما مدرنیته بسیار وسیع؛مبدل به انقالب شد
تر فیلسوف مدرنیته است تا روشنگري زیرا پایه روشنگري هگل بیش. گیرد حاضر را در بر می

هرچند جنبش روشنگري بر هگل . ها نیز دارد  هگل عالقه به سنتهبا این هم. هاست نفی سنت



  
  
  

                                    
  
  
  7/فلسفه سیاسی هگل و مدرنیته/1386، پاییز و زمستان 23سال نهم، شماره                                     

تر بر مدرنیته بود، تاحدي که بسیاري از متفکران معتقدند   اما تأکید او بیش.تأثیر عمده گذارد
  .تواند دولت هگلی نباشد دولت مدرن نمی

 خود مورخان  البته،دانند تاریخ نگاران، حدفاصل رنسانس تا انقالب فرانسه را عصر مدرن می
شوند مشکل  وقتی فالسفه نیز به این جرگه افزوده می. نیز در این مورد عقیده همرأي نیستند

از دید فالسفه، مدرنیته یعنی روزگار پیروزي خرد انسانی بر باورهاي سنتی . شود تر می بیش
 انتقادي، ، رشد اندیشه علمی و خرد باوري، افزایش اعتبار فلسفه...)فلسفی، دینی، اسطوره و(

از سویی، . بر این اساس مدرنیته داراي یک چهره ژانوسی است... سلطه جامعه مدنی بردولت و 
گیري از علم و تکنولوژي و آموزش و در سطح سیاسی دمکراسی  بر زندگی مطابق عقل با بهره

کر ها اصرار دارد تا حدي که انتقاد هسته مرکزي تف از سوي دیگر بر نقد سنت. کند تأکید می
احمدي، (دانند دهد و حتی برخی متفکران فیلسوف را مساوي ناقد می  مدرن را تشکیل می

1372 :10.(  
از بعد عملی منجر به کنش سیاسی . فلسفه روشنگري دو میراث عملی و نظري بر جاي نهاد

آلیسم آلمانی بر  اش را در ایده یعنی انقالب فرانسه شد اما از لحاظ نظري میراث خرد ورزانه
 داور را به یاري -آلیست آلمانی شخصیت فیلسوف همچون ناقد فیلسوفان ایده. جاي گذارد

کانت در کتاب سنجش خرد ناب انتقاد را به معناي سنجش به کار برد و . روشنگري شناختند
هگل ابتدا نقد را به معناي کانتی ). پیشگفتار: 1362کانت، (تقاد خواندروزگار خود را عصر ان

نگرش انتقادي از دیدگاه هگل یعنی . پس آن را در قالب روح بازاندیشی کرد اما س؛گرفت
نقادي فراتر از سنجش افکار و . نقد، آگاه شدن ناقد به موقعیت خویش است. آگاهی روح خود

مدرنیته .  به هر دو معناي انکار و تعالی استaufhebungواژه مشهور هگل . تعالی دادن است
ترین منش دوران جدید است و  خودآگاهی روح مهم. سوي آزادي پلی است در تکامل روح به

هگل که بنیاد مدرنیته ). Hegel, 1977: P.6(اندیشه انتقادي موتور محرك این خودآگاهی است
دانست بر این باور بود که آگاهی از خویشتن نیازمند آزادي، تعمیق فردیت،  را عنصر ذهنی می
داند که  هگل انتقاد را آن خصلت روح ذهنی می. د استتر از همه انتقا استقالل کنش و مهم

  . زاده روزگار نو است خود
. عنصر اساسی دیگري که در بحث هگل از مدرنیته قابل توجه است خردباوري است

آلیسم آلمانی خردباوري را از روشنگري به ارث برد، هر چند رمانتیسم آلمانی حس یا شور  ایده
گفتار پدیده شناسی ذهن از روزگار گذار و زمانه  هگل در پیش. ر دادرا در برابر خرد انسانی قرا
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هگل همواره .  اوستاشاره او عمدتاً معطوف به برداشت مسلط دوران خود. کند مدرن یاد می
ترین اصل  مهم. کرد یاد می 1هاي میانه اشاره دارد و از روح زمان به تمایز روزگار مدرن با سده
هگل اصل اساسی تجدد را . میت یافتن روح ذهنی یا سوبژکتیو استزمانه مدرن به نظر او اه
تر خرد آدمی  این نظر در بررسی روزگار نو به اقتدار هر چه بیش. انگارد آزادي عنصر ذهنی می

    ).Hegel, 1967: 77(انجامد که درواقع تأکید مجددي است بر آزادي می
یز اشاره کرد که هابرماس تحلیل جامعه آلیسم آلمانی بایستی به این نکته ن در اهمیت ایده

سنت فلسفه سیاسی  شناسانه خود از پیدایش حوزه عمومی را با بررسی مفهوم حوزه عمومی در
هابرماس به . ترین اهمیت برخوردار است آلیسم آلمانی از بیش از نظر او ایده. کند تکمیل می

پرداز  این مرحله از   نظریهترین پردازد و هگل را موشکاف تشریح نظریات کانت و هگل می
شود بحث از یک  وقتی از مدرنیته بحث می). 26-27: 1375هوالب، (داند تکامل تاریخ می

این تحول از . گیرد تحول تاریخی و یک نظم اخالقی و هدفمند است که متعاقب آن شکل می
یات بیرونی این تحول برخی تجل. گیرد گذرد و سطح ذهن را هم در بر می ماده و تکنولوژي می
ظهور شکل جدیدي از تولید، تغییر در برداشت انسان نسبت به خود، : گذارد هم بر جاي می
در مجموع هگل به  گسست و ... ها، ایجاد نوع جدیدي از نگرش اجتماعی و رمززدایی از انسان

تر به انسان  تر عقالنی است، کم چرا که گذشته کم. سازي نسبت به گذشته توجه دارد غیریت
  ).Hegel, 1977: prag. 11...(تر است و رد، آسایش در آن کمتوجه دا

  
 فضاي سیاسی نو ظهور.  2

. تجلیات مذکور نیازمند فضاي سیاسی جدیدي بود که با این مقتضیات انطباق داشته باشد
 ,Philosophy of Right, trans.  Nisbet(سی جدید چند خصلت داشتاین مناسبات سیا

paragraph 33 .(در جامعه . گیرد  مناسبات سیاسی جدیدي بر مبناي حق شکل می،که نخست آن
مفهوم حق صرفاً . تواند آزادي و ذهنیت خود را بفروشد مدرن فرد داراي حق است و انسان نمی
هنگامی . گیرد را هم در بر می.... فردي، تاریخ جهانی و بحثی مدنی نیست بلکه اخالق عینی، 

لذا اساس . شود منظور قدرت فرد براي اعمال اراده خود بر اشیا است که از حق صحبت می
که، در مناصب سیاسی جدید نیز با نوعی رابطه آزادي  دوم آن. حق با اراده ارتباط نزدیک دارد

انسان آزاد کسی . دهد دین، هنر و فلسفه نشان میمواجه هستیم که خود را در عرصه اجتماع، 

                                            
1. zeitgeist 
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این نیاز انسان براي توجیه خود در جهان مدرن وجود . است که داراي یک سوژه آزاد باشد
 ,.Ibid( مدرن بدون چنین تصور و ذهنیتی ممکن نیست  اصوالً دولت. کند سوژه را ضروري می

Paragraph 261.(  
در دولت . گیرد رابطه بر مبناي ارزشها صورت میکه، در مناسبات سیاسی جدید  سوم آن

در . هگلی یک اصل درونی حاکم است و آن این که دولت، مبتنی بر عقل و ضرورت است
اي هنوز وجود  که در متفکران باستان و حتی در جمهور افالطون نیز چنین زمینه حالی
شود،  ت شناخته میکه، آرزوهاي هر فرد توسط دیگران به رسمی چهارم آن). .Ibid(نداشت

این برابري فقط به معناي حق نیست . فلسفه هگل بر برابري منزلت و شئون افراد استوار است
در جا که  از آن. بلکه به این معناست که آرزوهاي او نیز توسط دیگران به رسمیت شناخته شود

 رأس رسند، لذا در فلسفه سیاسی هگل دولت در دولت محلی است که این خصال به هم می
بسیاري . ترین دستاوردهاي هگل براي عصر جدید است این مسئله از مهم. قله قرار دارد

 تمایز میان سیاست و اخالق را از میان  هگل. معتقدند دولت هگلی یک دولت اخالقی است
در نظریه کالسیک اخالقی این بحث . امر اخالقی او نیز با اخالق دیگران تفاوت دارد. برد

اما . ترین رفتار باشد توانم اخالقی رفتار کنم تا رفتار من اخالقی  من چطور میوجود دارد که
. نوعی اخالق است منبعث از اراده عقالنی فردي اخالق فردي. اخالق هگلی جنبه فردي ندارد
تعهدات اخالقی فردي نیست بلکه مخاطب او کلیت جامعه ، 1ولی مخاطب مفهوم اخالق هگلی

 بر هنجارها و عادات مستقر هستند و از همین روست که ریشه لغت این تعهدات مبتنی. است
ویژگی اساسی اخالق این است که به ما حکم . براي معناي مورد نظر هگل اهمیت دارد 2اخالق
آمیز است، اما  این شیوه بیان قدري ابهام. دست دهیم کند آنچه را که از قبل موجود بوده به می

به .  فردي است از قبل وجود داشته است3اي تعهد اخالقیدرحقیقت زندگی مشترکی که مبن
حکم چنین وضعیتی است که فرد داراي چنان تعهداتی است و اجراي این تعهدات خود 

تواند از کل زندگی اجتماعی تجزیه  فرد نمی. گردد موجب تداوم وجود آن زندگی مشترك می
 زندگی اجتماعی ذاتاً یکسان غایت نهایی فرد و. شود و همچنان تمامیت خود را حفظ کند

دولت در برگیرنده تمامی شهروندان و نهادهایی است که به موجب پیوندهاي مشترك . است

                                            
1. sihichkeit 
2. sitten 
3. sittlich 
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 ریشه در جهان عینی نهادها وحدت یافته و معطوف به غایات اخالقی هستند، جهان ذهن،
   ).212: 1371وینسنت،(دارد

 لذا اخالقی است که نوع .جامعه است از مدنیت یک اخالق منبعث sittlichkeitبه هر تقدیر 
تنها با خارج شدن از فردیت . هم تابع یک رفتار جمعی است کند و آن رفتار سیاسی را تعیین می
هگل براي خرد عملی یک وجه . توان به اخالق جمعی دست یافت اجتماعی است که می
   ).80-99: 2536هگل، (تاریخی قائل است

  
  دولت مدرن هگلی. 3

نس و عصر تجدد جامعه با پدیده جدیدي به نام دولت مدرن رو به رو شد که پس از رنسا
. کرد توان در هگل بازشناسی  برخی از خصال چنین دولت مدرنی را می. قرین نام ماکیاولی بود

تفاوت اساسی این دولت با دولت غیرمدرن آن است که دولت مدرن براساس نوعی تالش براي 
خواهد چنان  هدفش خیر نیست بلکه می.  زمین ایجاد شده استزیستی فرد بر روي ایجاد به
اي ایجاد کند که از سویی همبستگی میان شهروندان را موجب شود و از سوي دیگر  رابطه

در کنار این خصیصه براي نخستین بار افراد . ها را در نظر گیرد تأمین مصالح خصوصی آن
مومی شدند و بحث مصلحت عمومی و حوزه عنوان فرد آزاد داراي حق وارد حیطه قلمرو ع به

براساس این تلقی از دولت است که هگل محتواي ). 1375هوالب، .: ك.ر(عمومی مطرح شد
داند و البته مکانیسم آزادي ذهن شهروند را بر  دولت خود را در ایجاد نوعی حق و آزادي می

نباشد اخالق و تعهد هگل معتقد است تا وقتی که حق . کند اساس اخالقیات جدید طراحی می
رابطه حق و وظیفه . )Philosophy of Right, trans.  Nisbet, paragraph 55(معنا ندارد

دهد، به طوري که فلسفه سیاسی او با  بنیان رابطه سیاسی مد نظر هگل را تشکیل می) اخالق(
  .شود و سعی دارد شکاف حق و وظیفه را از میان بردارد حق شروع می
جود یک نظم اخالقی و قانونی ضرورت دارد زیرا شرط تکمیل آزادي فردي، سو و لذا ازیک

کسی . دیگر انسان غیرآزاد هم فاقد شخصیت قانونی است  بیرونی کردن آن است و ازسوي
حق باید متقابالً در بیرون . داراي شخصیت حقوقی است که بتواند حق را در بیرون اعمال کند

هگل این بحث را در باب . شود نه حق  حقوق مطرح میجا به رسمیت شناخته شود، پس این
فرد به قدر توانایی ) ویژه در مفهوم هابزي آن به(در حالت طبیعی . دهد مالکیت بسط می

شود که در حالت طبیعی مالکیت وجود ندارد بلکه صرفاً  تواند بر اشیا تسلط یابد لذا گفته می می
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از این رو تسلط و . شود ماعی احیا میمالکیت در حالت اجت. نوعی تصاحب وجود دارد
تصاحب یک شئ فقط یک طرف قضیه است، اما طرف دیگر قضیه آن است که دیگران نسبت 

ذهنی من بایستی به وسیله اراده عمومی  عبارت دیگر این حق به. اندیشند به این تسلط چگونه می
ین اساس ارتباط بر ا. شود به رسمیت شناخته شود، وقتی چنین شد مبدل به مالکیت می

تنگاتنگی میان آزادي و جامعه وجود دارد و هگل بین تسلط بر شئ و مالکیت رابطه تنگاتنگ 
بنابراین براي . گیرد کند،  چرا که نمایش آزادي ذاتی از طریق حاکمیت صورت می برقرار می

  ). .Ibid(هگل مالکیت وجه ذاتی دارد و سلب آن مساوي با سلب آزادي است
 از طریق ورود فرد به خانواده و سپس جامعه مدنی و نهایتاً در دولت تجلی کارساز و این 
پس ضمن . یابند در جامعه مدنی نیازها و مصالح خصوصی اشخاص اجازه مبادله می. یابد می

در این جامعه هر فرد هدف خاص خود را . یافتن نیازها،  نوعی وابستگی متقابل هم وجود دارد
مین آن نیست مگر به وسیله دیگران،  پس خاص بودن حق ازسویی و کلی  اما قادر به تا؛دارد

از سوي دیگر . هاي جامعه مدنی است دیگر از ویژگی شدن شخص در نظام وابستگی ازسوي
وظیفه جامعه مدنی ). Ibid, Parag. 183(بین صاحبان آزاد حق نیز وجود داردرقابت عمومی 

یعنی ایجاد هویت اجتماعی براي فرد و رفع نیازهاي  ؛هاي فردي است ایجاد اشتراك بین وظیفه
ها مثل کشاورزان، مولدان  از نظر هگل حق بایستی توسط یک سري نهادها و کلیت. فردي

در این مجموعه کارمندان اهمیت باالتري . ها اجرا شود تجاري، کارمندان کشوري و شرکت
ولت نزدیک تر است و مصلحت  به د؛ اما کارمند نگاهش به منافع خودي استهرچند ؛دارند

در نگاه هگل هر چه . کلی را در نظر دارد، چون چشم و گوش کل و تبلور انتظارات کل است
  .تر، انضمامی تر کلی

با بحث مصلحت عمومی و خصوصی مراحل گذار از جامعه مدنی و رسیدن به دولت مطرح 
بدون در ).  مدنی و دولتاخالق عملی از نظر هگل سه لحظه دارد، خانواده، جامعه(شود  می

بین این دو مصلحت .  نظر گرفتن مصلحت عمومی چیزي به نام آزادي وجود نخواهد داشت
هگل معتقد است که جامعه مدنی قادر نیست ) 93: 2536هگل، (نیز تضاد وجود دارد

در جامعه مدنی .  اما دولت این توان را دارد؛طور کامل متحقق سازد هاي عمومی را به مصلحت
ا با قرارداد سروکار داریم و قراردادها نیز چیزي جز مصالح خصوصی نیستند و جنبه انتزاعی م

هگل شدیداً به نظریه قرارداد حمله ( اما در دولت با مصالح عمومی سروکار داریم ؛دارند
  ). Kaufman, 1966:403)( کند می
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لکه زوري که ابزار دست    از نظر هگل منشأ دولت مبتنی بر زور است البته نه زور هابزي ب
خود، نیاز  خود، درخود و براي خود، درخود، براي روح براي رسیدن به کلیت. روح مطلق است

جنگ . ها از خمودگی روح هستند ها ابزار رهایی ملت جنگ. به رهایی از خمودگی دارد
ت، وینسن(کند میها را آشکار  ثباتی زندگی و عدم کمال دولت اي منفی است که بی واقعه
  .)Avineri, 1989: 194-207؛217:.1371

نخست، دولتی بیرونی است، در این وجه دولت جزو : دولت هگلی سه وجه مختلف دارد
اي است که اساساً  بحث هگل درباره جامعه مدنی متضمن توصیف جامعه. جامعه مدنی است

سیاسی کالسیک منبع فکري او براي این توصیف مکتب اقتصاد . مبتنی بر اقتصاد بازاري است
در ). 204: 1371وینسنت، (هاي آدام اسمیت و آدام فرگوسن است ویژه اندیشه اسکاتلند به

نحوي که هرکس تابع  نفس  ها و نیازهاي شخصی است، به جامعه مدنی هدف  ارضاي خواست
کنند  افراد به این دلیل نسبت به دولت احساس تعهد نمی. خودخواه و عالیق خاص خود باشد

ها این است که جان و  هاست، بلکه دلیل احساس تعهد آن لت متضمن اراده عقالنی آنکه دو
دوم، دولت سازمانی ). 215: 1371وینسنت، (دارد ها را به طور قانونی پاس می مال  و آزادي آن

هگل از دولت به عنوان . گیرد  سیاسی است که قواي مجریه ، مقننه و شخص شاه را در بر می
این دولت هرچند با . نامد  او این سازمان را دولت سیاسی می.گوید سخن میسازمانی عینی 

خصلت اساسی این دولت در .  اما از دولت کامل هم فاصله دارد؛دولت بیرونی متفاوت است
دولت مدرن به نظر او دولت مشروطه سلطنتی است که . شود نظام سلطنت مشروطه آشکار می

. هاي واسط است است و واجد تعداد بسیاري از گروهبراساس اصل تفکیک قوا شکل گرفته 
که دولت نفس واحد  پذیر دولت هستند در حالی انعطاف قواي سه گانه به نظر هگل اعضاي

گوید اگر دولت با جامعه مدنی مشتبه شود و اگر غایت  سوم، دولت کامل، هگل می. هاست آن
عنوان غایت  خود به اد به خوديآن مالکیت و آزادي است، در آن صورت منافع و عالیق افر

ترین و  مفهوم اخالقی دولت مبین دولت کامل یعنی جامع. شود نهایی اجتماع ایشان تلقی می
حل  است و راه این دولت متضمن اخالق عقالنی خودآگاه. ترین معناي واژه دولت است کامل

  ). 25 :1371وینسنت، (آید عقالنی مقابله اجتماع و فردیت به شمار می
ر اندیشه هگل میان منافع عمومی و خصوصی تعارض وجود دارد و دولت نقش از میان د

اگر تعارض نباشد دولت فاقد یکی از فونکسیون هاي . کند برنده این تعارضات را  بازي می
ممکن است اخالق براي بعضی افراد با اخالق عمومی هماهنگی داشته . اساسی خود است
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ا بایستی اخالقی از بیرون باشد تا بر کل حکومت کند و آن اخالق  اما در دیگران خیر، لذ؛باشد
 .  است1عمومی

  
  گیري نتیجه

بحث مدرنیته، بحث تحولی تاریخی و نظمی هدفمند است، تحولی که در سطح ذهن تجلی 
طلبد، فضایی که در آن  این تحول ذهنی در عالم واقع، فضاي سیاسی الزم خود را می. یابد می
اس حق شکل گرفته و نوعی رابطه آزاد مالك عمل قرار گیرد و روابط براساس ها براس رابطه

در بخشی از کتاب فلسفه حق که عمدتاً به فلسفه اجتماعی . ها شکل گیرد درونی سازي ارزش
بحث دولت را به عنوان فضاي سیاسی الزم براي مدرنیته  او .و سیاسی هگل اختصاص دارد

د البته نه اخالق فردي بلکه نخوان هگلی را دولتی اخالقی می دولت .دهد مورد اشاره قرار می
تالش : دولت مدرن پس از رنسانس ظهور کرد که چند ویژگی اساسی داشت. اخالق مدنی

 یعنی ایجاد همبستگی میان شهروندان تأمین مصالح آنها؛ ورود ؛بختی زمینی براي ایجاد خوش
 حق به قلمرو عمومی و طرح بحث مصلحت  به عنوان فرد آزاد دارايد براي نخستین بارفر

عمومی و حوزه عمومی براي نخستین بار؛ به رسمیت شناختن حق ازسوي دیگران و بسط آن 
هگل با طرح مسئله مصلحت عمومی و خصوصی، مرحله گذار از جامعه . به حیطه مالکیت

عمومی وجود   با تأکید بر این نکته که آزادي در قالب مصلحت.کرد مدنی به دولت را مطرح 
چه، مصلحت فردي امري انتزاعی و در حد یک قرارداد است که شدیداً مورد . خواهد شد

  .حمله هگل است
دهد، هر چند جنگ را  هگل رابطه میان جنگ و آگاهی انسان را در زمان خود نشان می

دولت بیرونی، : در بخشی دیگر به وجوه سه گانه دولت هگلی. کند وجه ستایش نمی هیچ به
، 2دولت کامل دولتی است مبتنی بر اخالق مدنی و عقالنی. سیاسی و دولت کامل اشاره شد

  .دولت اخالقی وظیفه از میان بردن تعارض میان منافع خصوصی و عمومی را بر عهده دارد
 او اقتفايمند کردن زندگی اجتماعی است، فالسفه  بعدي نیز به  جا که در صدد نظریه   ازآن

ز نظریات او را طرح کردند به طوري که بعد از او دو جریان عمده و اساسی هر کدام بخشی ا
تر پروتستان مذهب بودند و آنچه موجود بود را عقالنی  هگلیانیسم راست که بیش. ظاهر شد

 معتقدند آنچه آنانتر نقد رادیکال از هگل داشت،  پنداشت و هگلیانیسم چپ که بیش می
                                            
1. Ethical life  sittlich keit 
2. sittlichkeit 
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پالمناتز، (پرداختند ه به نقد وضع موجود مینام دفاع ازآیندخردمندانه است واقعی است و به 
درون این دو نحله بزرگ فکري تفاسیر متعددي چه در دوران قبل از ). پیشگفتار مترجم: 1371
هاي فکري مسلط مبدل  هاي جهانی و چه در دوران بعد از آن ارائه شد که به جریان جنگ
هاي  اي بحث  عده.اي او را فاشیست تلقی کردند دهگرا خواندند، ع اي هگل را دولت عده. شدند

  اي دیگر در مباحث مختلف جامعه مدنی از او بهره او را به تمدن و زیباشناسی ربط دادند، عده
گرفتند، افرادي چون لوکاچ مباحث هگل در خصوص آگاهی طبقه درخود و آگاهی طبقه 

 نظیر مکتب فرانکفورت که هگل را اي ، عده)1374لوکاچ، (خود را تفسیر جدیدي کردند براي
با هایدگر تلفیق کرد به تلفیق هگل با فالسفه دیگر پرداختند، حتی اخیراً مباحث هرمنوتیک 

در کنار این تأثیرات، انتقادهاي . متأثر از دیالکتیک هگلی است) ویژه هرمنوتیک گادامر به(
  .زمند فرصت  دیگري استها خود نیا زیادي نیز بر هگل وارد شده است که طرح و بحث آن

کوشد تا  این فلسفه می. به هر تقدیر، فلسفه هگل را بایستی فقط با کلیت خودش سنجید
تعارض میان ایمان و عقل را از میان بردارد و ایمان را با توجه به درك عقالنی که از آن ارائه 

ارض میان ایمان و فلسفه هگل، فلسفه تجدد  است چرا که او تع. دهد با تجدد سازگار سازد می
هاي میانی است و عمدتاً بر ایمان تأکید داشت  را مورد بازنگري قرار  عقل که از ممیزات سده

ترین مبانی تجدد محسوب  داد و به جاي ایمان تأکید جدیدي بر عقل گذارد، تاکیدي که از مهم
  .شود می
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