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بنیادهای  ی پیشرفت و ایده ،خِرد ،تاریخ جهانی
 ی تاریخ هگلی شناسی كالسیك در دستگاه فلسفه مردم

 
 بیتا نقاشیان

 (21/13/23 :تاریخ تأیید؛ 11/21/21: ت)تاریخ دریاف
 

 چكیده
و عطف به  «شمولجهان حقایق جاویدان و» ی ایده بر اساس، منشأ و غایت واحد جستجوی
بشریت در رسیدن به غایت  ی وقفهبی ترقی و پیشرفت ی و امر کالن در پنداره امر پیوسته

 اوج  به ی تاریخ هگلی فلسفهدستگاه جریانی عظیم بود که در  ِمبتنی بر نیل به رستگاری،
منادیِ  ی و به مثابه نوردیددر جهان را به راستیدستگاهی که  مند خود رسید. منطقی و دستگاه
شناسی کالسیک و فیلسوفان پس  شناسی کالسیک و جامعه مردم ،مدارِ جهانی تاریخ کلیِ غایت

یک  ی جهان را به مثابه»که  از خود را دانسته یا نادانسته مورد اثر قرار داد. جریان و حرکتی
 کرد. تعبیر می «پیشرفت»و در سیرخطی  «مقصود غایی جهان»با عطف به « کل

 اصلیِ فلسفیِ بنیاداین موضوع است که این مقاله در پی نشان دادن  ،بر این اساس
با  قصد دارد وهگلی قرار دارد،  ی تاریخ دستگاه فلسفه برشناسی کالسیک  ی مردماه نظریه

مقصود »، «متافیزیک تاریخ»وایای خاص و مشخصِ از ز هگلی دستگاه تشریحو  خوانش
خرد به »، «دولت»، «بندی تاریخی دوره»، «ی پیشرفت ایده» ،«آگاهی تاریخی»، «بازپسین تاریخ

 ،«عامیت و تعمیم» و« امر کلی»، «ی اصل پیشینیِ منطقی و غایت مطلق تاریخ مثابه
شناسی کالسیک  ، بستری را برای تدقیق مبانی معرفتی مردم«نسانمفهوم کلی ا»، و «مداریاروپا»

شناسی کالسیک را در تضاد و تقابل نظری با  مردم به زعم نگارنده ی کههایبنیاد فراهم کند.
 .دهد شناسی جدید قرار می انسان

 
  .شناسی فلسفی، دستگاه فلسفه تاریخ هگلیفلسفه تاریخ، تاریخ هگلی، انسان كلیدی:های هواژ

________________________________________________________ 
 . ی علوم اجتماعی دانشکده -دانشگاه تهران، شناسی کارشناسی ارشد انسان 

bitanaghashian.hr@gmail.com 
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 درآمد
ی  فلسفهاست؛ یعنی،  1«پیشرفت»جهانی رو به  تاریخِ انگارِ غایت ی تاریخ اوج نگرش فلسفه
و  4«روح»یا  3«خرد»، مقوّم متافیزیک یونانی 2«امرکلی» ی تداومِ جریانِ متافیزیکِ به مثابه تاریخ

  ؛5«دولت»متافیزیک  و« تاریخ جهانی»موجد متافیزیکِ 
 ها در طول زمان، از یونان باستان تا مسیحیت، وی عظیمِ فراگیر، خشتاما تا تشکّلِ این بار

سیری که دستگاه  ؛تک بر هم نهاده شدند به عصر روشنگری، تک و خرأمت ای قرون وسط
 مدارِ جهانی از آن سربرآورد. ی اوج  و منادیِ تاریخ کلیِ غایت ی تاریخ هگلی به مثابه فلسفه

 ( 8318881-12)نقاشیان، 
بنا شد و در سیر  «متافیزیک»مبتنی بر  ،ی ارسطویی دانش در غرب منبعث از اندیشه ی پایه

های روّاقی و نوافالطونی به تئولوژیِ مسیحی  شناسیی یونانی تا جهان زمان با عبور از فلسفه
به دستگاه و سپس  متأخر وسطی قرون ،میانه وسطی با گذر از دکترین آگوستینی به قرون د ورسی

  تناورده شد.ی تاریخ  وشنگری و در غایت به دستگاه فلسفهر هاندیش
گرفت  در بر می« یک کل ی جهان را به مثابه»مفاهیم، جریان و حرکتی که  ،در این مسیر

پیوند با ، هم«تعمیم»در یک معنا  و« امر جهانشمول»، «کّلی امر»تکوین یافت و مفاهیمی چون 
 )همان( جهان را در بر گرفت.تمامی ، «مقصود غایی جهان»ی  ی تناورده شده ایده

ی  ویژه در اندیشه می بهرُ-ی یونانی در همین اندیشهی مبتنی بر متافیزیک،  مجزا از اندیشه
. شکل گرفتتکوینِ نگرش تاریخی  های آغازهی نوافالطونی بود که  روّاقی و اندیشه

با  نگرش تاریخی را رویاند و های تئولوژی مسیحی آگوستینی متأثر از آنها جوانه هایی که آغازه
به  6به ویژه توسط یواخیم فیوره ،شدن در بستر آن متأخر و پروار  وسطای  عبور از قرون

حدوحصر رنسانس و سپس روشنگری و در نهایت تسلط تام نگرش پیشروی مداوم و بی

________________________________________________________ 
1. Progress 
2. Allgemein/Universal  

دهند.  قرار می« General»یا  «Universal»ی  را در زبان انگلیسی غالبا معادل واژه «Allgemein»ی آلمانی واژه
ی  رو در این متن واژهتوان این دو مفهوم را مجزا در نظر گرفت. از این شناسی می ی انسانبر اساس سنت و ایده

روند. به عبارتی  به کار می« Universal»در معنا و معادل « جهانشمول»ی  و واژه« Allgemein»معادل با « کلی»
 روند.  متفاوت به کار می« جهانشمول»و « کلی»در این متن مفاهیمِ 

3. Vernunft/Reison 
4. Geist/ Sprit 
5. State 
6. Joachim Floris (8838 -8646 CE) 
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ی  دیشهی بشری رسید. بر این اساس تئولوژی مسیحی آگوستینی و به ویژه ان ِمبتنی بر اراده
ی تاریخ و  و در این میان فلسفهبود ی تاریخ  فلسفه به سوی اساسی متأخر گام  وسطایی  قرون
شاکله یافت و  «تفسیر مذهبی تاریخ به تفسیر غیرمذهبیِ تاریخ»ی پیشرفت در انتقال از  ایده

  . )همان(نسج گرفت
ه رفتن هما تقریرِ پیششناختیِ تطورگرایانه بی انسان ی پیشرفت و فلسفه اندیشهاینچنین 

(؛ در 02-00نسج یافت )نک. همان:  1بوسوئهاسقف ژاک بنینی نزد  ،چیز در مسیری منظم
بیانِ  با 3توسط جامباتیستا ویکو 2«ها ی طبیعت مشترک ملت اصول ِعلم جدید درباره»کتاب 

 -4شناسانه بآدا-دینی )ربانی( متوالی ی بایستگیِ گذرِ هر قوم در مدارج سیر خود از سه مرحله
هر ملت که  ای یتاریخ و تدوین طرح (See: Vico, 1984: 335-362) 5)تمدنی( زمان مدنی

 ، کلی،تعیین قانون عام، پیماید آن را میدر طی ظهور، رشد، بلوغ، انحطاط و سقوط خود مسیر 
گرفته شد و در سنتی  ها پی تاریخ و شمول و عملکرد آن بر تمام ملت و جاودانی همیشگی
طرح شد که به طور  ی تاریخی گانه یواخیمی در باب پیشرفت انسان در تاریخ، سه-آگوستینی

و اصل و چهارچوب خود  شناسی و مردم شناسی تداوم یافتجامعه ،فلسفه مشخص در تاریخ،
را به طور مشخص بعدها به سایر فیلسوفان از جمله به کنت عاریت داد. طرحی که ویکو را 

مبتنی  ی روندهپیش به یک تاریخ علمیقائل که  گذارانی قرار داردمیراثترینِ ی پیشگام به مثابه
واحد تکاملی است،  اجتماعی تکامل که متضمن یک الگوی« قوانین»را بر و آن هستندبر جبر 

ی پیشرفت را  کسی که اندیشه به عنوان رسید. نزد ولتر  6به ولتر ؛ میراثی که بعدکنندمنطبق می
 «تمدن»به  «توحش»اش این بود که بشر با گذشتن از چه مراحلی از ارتقا داد و پرسش اصلی

فراتر رود و  «وانیشرایط حی»پیشرفت، زمانی میسر بود که انسان از . با این نگاه رسیده است
ی امری اجتناب  پیشرفت به مثابه ،پس از ولتر(. 55-58: 8318 )نقاشیان، حاکم شود خرد

های  طرح یک تابلوی تاریخی از پیشرفت»قلمداد شد و کندرسه با  7کندرسهآنتونی ناپذیر نزد 

________________________________________________________ 
1. Jacque Benigne Bossuet  (8740-8267 )  

2. Principi di Una Scienza Nuova d'intorno alla Comune natura delle nazioni /
Principles of a new Science concerning the Common Nature of the Nation 

3. Giambattista Vico (8700-8211)  

4. Punctilious 
5. Civil times 
6. Voltaire (1694- 1778) 
7. Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas (1743-1794)  

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giambattista+Vico%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
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میِ ، حرکت بشر را از عصر اولینِ توحش به سوی روشنگری و فضیلت و شادکا1«روح انسانی
که در آن سیستم حقیقت جهان فیزیک و حقیقت جهان ، 8711عصرِ از دکارت تا انقالب 

 (Condorcet, 1795) پی گرفت. ،اجتماعی رو به اکتشاف نهاده است
در که ی خرد  ی  پیشرفت و تناوردگیِ آزادیِ تحت سائقه تاریخ به مثابه 2کانتسپس نزد 

و نیز توجه و پردازش انگاشته شد  ،شود زادی ختم مینهایت به دولت مبتنی بر اخالقِ پاسدار آ
خرد را  ،. فیشتهرا فراهم کرد 3ی تاریخ نزد فیشته ی خرد توسط وی، بنیادِ تناوردگی فلسفه ویژه

تر از کانت تحقّق  تر و عملی و خرد عملی را به صورتی بنیادیداد در تاریخ مورد شناسایی قرار 
  (. 22-64: 8318 بخشید )نقاشیان،

گذارد. وی غایت تاریخِ مصادف با  ی خرد را در تاریخ می اما هگل به نحوی تام گنجانیده
ی مفهوم ِ پیشرفت  تاریخ را با گنجانیده ،کشاند، اما از اساس خرد را به درون زمانِ تاریخی می

و  کند. در دستگاه وی افراد ابزارهایی برای پیشرفتِ تاریخ و قربانیِ ضرورتی برترند تعریف می
ی  را به مثابه «جهان»آورد. حرکتی که  است که همه چیز را به تسخیر درمی« روح جهان»این 

و پردازش عظیم متافیزیک تاریخی بر  ،گیرد. هگل با بر اریکه نشاندن تاریخ دربرمی «یک کل»
و  «امر جزئی»، «امر مشخص» ،«فرد»در سراسر دستگاهش به نقض  «تفکر مفهومی»مبنای 

مراتب  آن حاوی ی که سراسرتاریخ ؛پردازد محور میمدار و غایتر مبنای تفکر غایت، ب«اکنون»
و البته کلیت، و نه  است. «گیر کلیتی همه»ی  پیشرفت ضروری برای رسیدن به فرجامِ تکامل به مثابه

رود، یعنی در ارتباط بودن  شناسی جدید به کار میکه در خصوص تشریح دانش انسان، 4«تمامیت»
 . 5ء با کل و کل با اجزا و نظر به هر موضوع و چیز از تمام زوایا و در یک منظومهاجزا

داند. در  می 6«دولت»همچنین هگل هدف قطعی تناوردگی تاریخی را محقق شده در 
، مصادف «خودآگاهی»هگل غایت تاریخ را مصادفِ تحقّق متن حاضر، خوانش هگل از منظر 

ترین مصادف غایت و تحقّق خرد، و مصادف کامل، مصادف غایت روح، «ایده»پیروزی 

________________________________________________________ 

1. Outlines  of  an historical view of the progress of the human mind )Sketch for a 

Historical Picture of the progress of the human mind(/ Esquisse d’un tableau des 

progress de l’esprit humain 
2. Immanuel kant (1724-1804) 
3. Johann Gottlieb Fichte(1762-1814) 

 رود. به کار می« Totality»و بعضاً واژه ی  «wholeness »ی  گلیسی برای این مقصود غالبا واژهدر زبان ان .4
5. Constellation 
6. State 

http://www.google.com/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte&sa=U&ei=a2uJT8_BAcLQ0QXChqTeCQ&ved=0CB4QFjAA&sig2=ghY0JUj2GlJoMw3MKyEQAA&usg=AFQjCNGJeoSxSjiyCXTpFNGFi_pPoYaRLg
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، که «تقلیل به عام»و  «اصالت کلی»دهد. جریانی مبتنی بر  یعنی دولت قرار می «آزادی»صورت 
  .کالسیک را متأثر کرد شناسی مردمجهان، دانش جهان و تمام  بیستم،تا قرن 

دو مورد  بایدم نخست شناسی جدید باشیلبی و ایجابی درصدد تشریح انساناگر از وجوه ص
ی کل، بلکه  جزء را در  شناسی جدید نه جزء را در سیطرهدر نظر آوریم: اول اینکه انساناصلی را 

 و نه فقط و در تمامیت آنو نیز هر جزء را از حداکثر مناظر ممکن  ،ارتباط با اجزای دیگر و با کل
شناسی دهد، انسان نمی« کلی»به  صالت راشناسی جدید دیگر اکند. انسان از یک منظر بررسی می

 ی را نداشته و از این منظر ی برکشیدن هرچیز تحت امر کلی و امر واحد کل جدید دیگر داعیه
 دوم است. نیست و این نکتة« تقلیل به عام» یا به عبارت دیگر« تعمیم»دار داعیه

ای و  امر حاشیه»، «امر مفرد»، «امر خُرد»، «امر مشخص»شناسی جدید قصد دارد به انسان
ی تاریخی  ی تعریفی فلسفه آموزهردازد. قصد دارد از مفاهیم کلی ِ بپ« امر جزئی»و « محذوف

، «متافیزیک تاریخ»شناسی جدید توانیم بگوییم انسان وج کند و میخر« آزادی»و « ایده»چون 
 ،«دولت»، «بندی تاریخی دوره»، «ی پیشرفت ایده» ،«آگاهی تاریخی»، «مقصود بازپسین تاریخ»
 کند. را نقد و نقض می« ی اصل پیشینیِ منطقی و غایت مطلق تاریخ خرد به مثابه»

شناسی کالسیک به  زعم نگارنده در دگردیسی از مردم اما این رویکردی است که به
 –که بنیادهای مردم شناسی کالسیک شناسی جدید اندک اندک تناورده شده است. چونانانسان

امر »و « کلی»بر اصالت  –وف به اقوام و مباحث خُرد بوده رد معطحتی اگر در رویک
 است. اما از چه نظرگاهی؟ بوده« متافیزیکی

شناختی تاریخ با ی انسان ی فلسفیِ پیشرفت و فلسفه مجموع پنداره از منظر نگارنده در
جبر  ها و نیز در سرنوشت تمدن« پیشرفت»و « تکامل»و باور داشتن به اصل « تمدن»عطف به 

به سوی « حرکت تاریخ»تحتِ سیاقِ « تمدن»تاریخ و قرار دادن برخی جوامع در مادونِ 
)آدرنو و 1«ی پیشرفت روشنگری، در مقام اندیشه»های عصر روشنگری و  بر اثر آموزه ،«تمدن»

ی دیرین و سیطره ؛ به همراه«تمدن»به « ی پیشرفت اندیشه» اصل و( 34: 8313 هورکهایمر،
 مداریِ منبعث از آنی آگاهی و قوم رد یا روح و فلسفهیزیکِ امر کلی و متافیزیک خِعظیمِ متاف
ای که در دستگاه  اندیشهه است؛ داد لیشناسی کالسیک را تشک بنیادهای مردم (8318 )نقاشیان،

________________________________________________________ 
ی نخست  . در ترجمه ی موجود این کتاب در زبان فارسی به تالش مراد فرهادپور و امید مهرگانی در جمله 1

ترجمه شده « پیشرویِ تفکر»، به «تفکر پیشرفت»ی یا در معنا« Fortschreitenden Denkens»کتاب، عبارت 
 بریم. را به کار می« ی پیشرفت اندیشه»رغم رفرنس به متن فارسی، ما همان عبارت صحیح است که در اینجا علی
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مند خود عصر جدید به اوج منطقی و دستگاه -قرون وسطی -هگلیِ تاریخِ جهانیِ کالنِ باستان
شناسی ِ کالسیک و فیلسوفان پس از خود را به طور  شناسی کالسیک و جامعه ردمو م هرسید

 .ه استدانسته ویا نادانسته ی مورد اثر قرار داد
و عطف به امر  جهانشمول حقایق جاودانه و ی ایده با، منشأ و غایت واحد جستجوی

دن به غایت ِمبتنی بشریت در رسی ی وقفه بی ترقی و پیشرفت ی و امر کالن در پنداره پیوسته
صحه گذاشت و با دولت پیوندی ناگسستنی  معنای کلیِ تطور انسانبر نیل به رستگاری بر 

شد و بر خط  خواهی تاریخ پرداخته شناسی و فرجام خورد و دستگاه دولت در جهت غایت
تمدن بنا -بربریت-عصر جدید هگلی، خطِ تطوریِ توحش -وسطی قرون –تطوریِ قدیم

این انسان  ،ی که جهانِ اروپایی از آن عبور کرده بود و انسان اروپاییاوریگردید. خط تط
ها هنوز در  اما برخی جوامع و انسان، مدرن و متمدنِ عصر جدید در غایت آن قرار داشت

 مانده بودند. )همان(« گری وحشی»و « بدویت»
ترین قوم  ان را تطوریافتهاروپایی ،«انسان اروپایی»در با فلسفیدنِ حدوثِ آگاهی  ی کها اندیشه 

-مردم و  2ژرژ دوالپوژ، 1شناسان نژادگرایی چون آرتور دوگوبینومردم آراءانگاشت و در  می

 -بربریت -ی تطوریِ توحش با سه مرحله 3لوییس هنری مورگانهمچون شناسان تطورگرایی 
 آزادی-اهلی کردن-ی توحشبا سه مرحله 4و گوستاو فریدریش کلم (Morgan, 1877) تمدن

(Klemm, 2011) ای  اندیشه وران اروپایی و آنگوالساکسون خود را نمایاند.و بسیاری از اندیش
« تطور»بر اساس « ی پیشرفت ایده»پیوند با هم« تاریخ جهانی»و « امر کلی»ی  ی ایده در برگیرنده

 .(8318نقاشیان، )بود « اروپا»تمدنی که واجدِ اعظمِ آن ؛ «تمدن» در نیل به

 )فکوهی، داند شناسی می او را پدر مردم 6که لوی اشتراوس 81در قرن  5ژاک روسو -ز ژانا 
« حالت طبیعی»به تبیین ِ خطِ تطوری انسان از « وحشیِ نیکِ»و از خالل مفهومِ  (88488312

تا  ،گرفته (Rousseau, 2012) پردازد می« دولت»تحتِ سیاقِ « حالتِ اجتماعیِ»یا « تمدن»به 
شاخص تطورگراییِ فرانسوی در ی  شناسی فرانسه و چهره پدر مکتب مردم 7سمارسل مو

________________________________________________________ 
1. Arthur de Gobino 
2. De lapouge 
3. Lewis Henry Morgan 
4. Gustav Friedrich Klemm 
5. Jean Jacques Rousseau (1778-1712) 
6. Levi-Strauss 
7. Marcel Mauss(1872-1950) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/320023/Gustav-Friedrich-Klemm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/320023/Gustav-Friedrich-Klemm
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شاگرد لوی  ،1ی دوم قرن بیستم از موریس لینهارت تمام ِنیمه در و حتی ،قرنِ بیست ی اولِنیمه
که اگرچه همچون استادش به تفاوتِ ذاتی میانِ انسانِ ابتدایی و انسانِ متمدن باور  2برول

ی  اندیشه»ای که انسان متمدن از آن عبور کرده است،  تاریخِ گسترده اما به دلیلِ ،نداشت
، تا (658-650: 8312 )فکوهی، کرد  را از هم جدا می 3«ای ی اسطوره اندیشه»و « عقالنی

که پیشرفت فرهنگ را در نسبت مستقیم با پیشرفتِ  4نوتطورگرایانی چون لسلی وایت
و نظریاتش  5ماتریالیسمِ فرهنگی ماروین هریس و حتی (664)همان: دده تکنولوژی قرار می

 .(Harris, 1968) 6«فرایندهای موازی ِ تطور»در باب 
ی اه فلسفیِ نظریه اصلیِ بنیادقرار داشتن این مقاله در پی نشان دادن  ،بر این اساس

تشریح  خوانش وبا  قصد دارد است و «ی تاریخ فلسفه»دستگاه  برشناسی کالسیک  مردم
، «متافیزیک تاریخ»وایای خاص و مشخصِ از ز ی تاریخ، ی اوج فلسفه به مثابه لیدستگاه هگ

، «بندی تاریخی تریاد و دوره»، «ی پیشرفت ایده» ،«آگاهی تاریخی»، «مقصود بازپسین تاریخ»
عامیت »و « امر کلی»، «ی اصل پیشینیِ منطقی و غایت مطلق تاریخ خرد به مثابه»، «دولت»

شناسی کالسیک در دستگاه  ، در جهت تدقیق مبانی معرفتی مردم7«اریقوم مد»و  ،«وتعمیم
شناسی کالسیک را در تضاد و تقابل نظری با  مردم به زعم نگارنده بنیادی که هگلی بکوشد.

 دهد.  شناسی جدید قرار می انسان

 
 ی عام تاریخ جهان: حركتِ ضروری پیشرونده

استنتاج کند و به مدد آن محتوای تاریخ را قصد هگل این نیست که مالحظاتی کلی از تاریخ 
توضیح دهد، بلکه قصد دارد خود محتوای تاریخ جهانی، و تاریخ جهانی بر حسب مقصودِ 

 خردی که ،گذارد قرار میبازپسینِ آن را توضیح دهد. محتوای تاریخی که هگل آن را در خرد 

________________________________________________________ 
1. Maurice Leenhartd (1878-1954) 
2. Lucien Levy-Bruhl(1857-1939 ) 

 Mentalite« )ذهنیت ابتدایی»داند و ی به کلی متفاوت میلوی برول ذهنیتِ مردمان ابتدایی را از ذهنیتِ اروپای

Primitive ِدهد. قرار می« ذهنیت متمدنانه»( را در مقابل 
3. Mythigue 
4. Leslie A. White (1900-1975) 
5. Marvin Harris (1929-2001) 
6. See: Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory, (London: Routledge & Kegan 
Paul, 1968) 
7. Ethnocentrism 
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اش به یخ با غایت اصلیدر خرد است که تارو  ن استکلی و متعیّ ،در تاریخ به زعم وی
کند تا در دستگاهی متافیزیکی جهان و تاریخ جهان را در  تاریخی که قصد میآید. می 1ادراک

ای از  گونهضرورتا رو به پیشرفت در سیر تاریخی مشخص ترسیم کند. و کلِ واحد 
 ی که نزدحقیقتِ روح. شناخت روح شناختِ که تنها حامل حقیقت است. حاملِنگاری  تاریخ
  تاریخ است. ةمقصود فلسف هگل

با وارد کردن مفهوم زمان، فلسفه » فلسفه فهم کانت، یک هستی غیرتاریخی داشت. هگل
ی خرد را در طبیعت  اما کانت گنجانیده .(8318)مرادی، «فهم را به فلسفه روح متحول ساخت

را توضیح ی خرد  ی تاریخ گنجانیده ی خرد را در تاریخ گذاشت. فلسفه و هگل گنجانیده
ی تاریخ است.  دهد. خرد، بر جهان فرمانرواست و گنجانیده خرد نزد هگل همان گنجانیده می

خرد »هگل پرسش  .(37: 8317 )هگل، ی خرد تاریخ هم تصویر خرد است و هم فرآورده
دهد. مقصود غایی که باید  قرار می« مقصود غایی جهان چیست؟»را مصادف پرسش « چیست؟

 محقّق شود.
کاری  ،ی تاریخ و اندیشیدن گرانهتاریخ چیزی نیست جز بررسی اندیشهی  فلسفه»انبی ج از

هگل تاریخ را مصادف ِ خرد قرار (. 60: )همان «تواند کرد است که انسان از آن پرهیز نمی
انتظام یافته و بستری زیرینی برای تاریخ است و  3و هستومند 2نزد وی داده شده اما ،دهد می

استنتاج خواهد شد. یعنی هگل غایت را نه به صورت پیشینی که در گروی  اندیشه از آن
خصلت جزء و انضمامی دارد. یعنی قابل  ،دهد. هستومندی که در برابر هستی هستومند قرار می

کشاند. غایت نزد  تجربه است. هگل غایت تاریخِ مصادف با خرد را به درون زمانِ تاریخی می
خ است. نزد هگل، تاریخ به همانگونه که هست، مستلزم عمل ی تاری ی تجربه وی، دوسیده

 برایهای عمومی  و از جانبی این فلسفه است که مقوله (34: )همان است« تاریخی، تجربی»
ی خرد ی ساده اندیشه»آورد،  ای که فلسفه به میان می آورد. اندیشه فهم تاریخ را فراهم می

و تاریخ جهانی نیز جریانی خردمندانه  رواستماناین اندیشه که خرد بر جهان فراست، یعنی 
4این در فلسفه است که به یاری شناسایی مبنایی و نظرورزانه .(61)همان:  «دارد

شود  ثابت می 
های جسمانی و روحی  ی هستی پایانِ همه بی« صورتِ»و  «محتوا»، «قوه»، 5«جوهر»که خرد 

________________________________________________________ 
1. Wahrnehmung / Perception  
2. Gegebenen 
3. Seienden  
4. Spekulative Erkenntnis / Connaissance Speculative 
5. Substanze 
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ی آن و در ذات آن  امور واقع به وسیلهی  نویسد: خرد، جوهر است، یعنی همه است. هگل می
یعنی چنان نیرو دارد که بتواند چیزی باالتر از  ،پایان است ی بی بند؛ قوهیا می 1هستی و شمول

آرمان و بایستگیِ محض که گویی در جایگاهی ناشناخته بر فراز واقعیت و با امری مجرد و 
ی  که همه پایان است، چرا حتوای بیم انتزاعی در اذهان برخی آدمیزادگان باشد، بیافریند؛

 یعنی آن چیزی است که ماده را به جنبش در ،پایان چیستی و حقیقت است و صورت بی
تنها شرط پیشین ِ هستی ِ خود است و غایتش غایتِ مطلق »آورد. خرد خودبنیاد است و  می

وحی و در و خود عامل تحقّق این غایت در جهان مادی، در جهان ر همان() «همه چیز است
کند و هر چه در جهان پیداست جز خرد  تاریخ عمومی است. خرد خود را در جهان نمودار می

ی مفاهیمی نه  شود. فلسفه است که به واسطه در فلسفه ثابت می ،نیست و به زعم هگل این
ر ای که د اما تجربه ،انگاشت کانت نیز مفاهیم را تجربی می کند. پیشینی، فهم تاریخ را ممکن می

 ی تاریخی دارد. آمد. هگل قصد ساختن مفاهیم را در بستر تجربه علوم طبیعی حاصل می
اند که به نظر  اند. و از منظر مقوالت بستری که قوانین تاریخ منبعث از آن مستلزم امور متحقّق

 ی آنهاست.  آیند، مقوالتی که فلسفه پردازنده می
های  خودبنیادِ است و بر خالف هستی از آنجا که هگل محلِ اثبات ِ خرد را که اصلِ

توان گفت اصل پیشینیِ منطقیِ تاریخ است را در  می ی بیرونی نیاز ندارد و محدود به ماده
دانش » که در غایت به  چیز است و از آنجا که خرد غایت مطلق همه دهد فلسفه قرار می

ده و همچنین اصل پیشینیِ توان گفت همانا، خرد ما می ،رسد ای فلسفه است می که گونه« مطلق
به قول مارکوزه  لذا نه تا زمانی که .منطقیِ تاریخ است و فلسفه محل اثبات حدوث آن است

بلکه در تمام ( 63: 8327 )مارکوزه، «تاریخ هنوز به سطحی مناسب با امکانات بشری نرسیده»
ِ محل اثباتِ خرد  ی اصل ی مفهوم با واقعیت تاریخ و به مثابه تاریخ جهان، فلسفه در رابطه

2تنها بر حسبِ مفاهیمِ معین تعریف شود.باید که به زعم هگل محتوای روح  وجود دارد چرا
 

________________________________________________________ 
1. Bestehen 

ات بشری نرسیده تا زمانی که تاریخ هنوز به سطحی مناسب با امکان» :نویسد مارکوزه در تفسیری از هگل می. 2
گیریِ . قصد نگارنده در این پارگراف عالوه بر پی«باشد، فلسفه ماده و همچنین اصل پیشینیِ منطقیِ تاریخ است

ای که در سنت مارکسیستی غایت را هنوز روند بحث نقد این تفسیر مارکوزه از هگل نیز هست. مارکوزه
  داند.فرارسیده نمی
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ای که این نظر فلسفی  هنگامه؛ ی قرن هجده بود ناپذیر فلسفهی پیشرفت، عنصر جدایی ایده
ی  به مثابه تومندِ تاریخی راپذیرفته شده بود که تاریخ روندی است از پیشرفت. این ایده، هس

ی  کرد. مفهوم پیشرفت به مثابه ی بشر به سوی خرد، به سوی رستگاری، تفسیر می دهندهسوق
ای که ماقبل ِ تاریخِ عصرِ حاضر بود، عصری که  تاریخِ گذشته ی بشر. ابزار تفسیر تاریخِ گذشته

یست نفی بامقدر بود جهان را به کمال برساند. اما برای این پیشرفت حالت مقرر امور می
بایست  گردد.حقیقت هنوز بیرون از قلمرو امر واقع و در وضعی قرار داشت که هنوز می

فرایندی در امتداد یا درخارج از جهان نیست، بلکه قلب  ،فرارسد. اما نزد هگل، فلسفه تاریخ
ی مفهوم ِ  تاریخی که هگل از اساس آن را با گنجانیده. (Marcuse, 1987) تاریخ جهان است

و در سراسر دستگاه  کند. پیشرفتی که شناختِ ضرورت آن بایستگی دارد فت تعریف میپیشر
نیروی  ،ی پیشرفت پیشرفت و اندیشهبه زعم نگارنده،  به عبارتی دستگاه است. هگل ضروریِ

ذاتِ  ،نگاری هگل است. در این پیشرفت است که روحمحرک دستگاه فلسفه تاریخ و تاریخ
که در روح « تکامل و پیشرفت» ؛رسد و تاریخِ جهانی به غایت خود می ابدی راستینش را باز می

تاریخِ هگل سراسر، مراتب پیشرفت ضروری برای رسیدن به توان گفت  . میشود یحادث م
شناسان دستگاهی که در آراء مردم گیر است. و کلیتی همه عمومیتی  فرجامِ تکامل به مثابه

رونده کلی برای نوع بشر ه در مبنا بر سیر زمانِ پیششود. آرایی ک کالسیک مداوم تکرار می
 استوارند.

 اما برای هگل هدف قطعیِ تحول و تناوردگیِ تاریخی، چیزی بود که محقق شده بود:
ی مشترک  ترین سازمان اجتماع، ایده و واقعیت زمینه ی عالی در دولت، به مثابهنزد هگل  .دولت

 .فی به زعم هگل نام خدا و چیستیِ خواست خداستای که در زبان فلس کند. ایده پیدا می
که آزادی  و ایده ،گردد شود، از راه اندیشه نمودار می ای که از راه روح انسانی متجلّی می ایده

در . (52-25: 8317 هگل،) است و ایده که حقیقت مفهومِ روح و آینه و نمودگار آن است
 شود. محقق میدولت است که این هستیِ ترافرازنده در واقعیت 

ترین وجه به واقعیت  ی تاریخِ جهانی است که روح به انضمامی این تنها در پهنهنزد هگل 
به « روح جهان»و  (53-57: 8317) پیوندد، تاریخ جهانی به قلمروی روح تعلق دارد می

 خود« روح جهان» کند. در دولت محقق میخود را کند،  می ای که تاریخ را متحقّق ی سوژه مثابه
کند، ساختار مشخصی که همانا دولت است؛ آنجا که  را در ساختاری مشخص محقق می

خودآگاهی مصادف با آزادی است و آزادی  ابد.ی ی ظهور می خودآگاهی خود را در منصه
ای  ابد. آزادیی که آزادی در دولتِ پاسدار آزادی تجلّی می گیرد، چرا مصادف با دولت قرار می
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آزادی که تنها  ه طبیعت، روح مطلق و اندیشه در بستر تاریخ جهانی است.که تجلّیِ ایده از را
 غایت روح است.

هستیِ -حاملِ شرایطِ جا ،کند و دولت سوژه در تاریخ، زندگی و عمل میدر این دستگاه، 
پردازد و فراگرد ِ پیشرفتِ  هستی می-زندگیِ تاریخی است. هگل به پویایی اندیشه در جا

داند. هر صورت از دولت نسبت به صورتِ پیشین کلیتِ یا  می« کلیّت»تاریخی را به سوی 
قدرت دولت از آنجا که جوهر » .(307-301: 8327 ،)مارکوزه اردتری د عامیتّ ارتقاء یافته
یعنی خودِ امر مطلقی است که افراد در آن ذاتِ خود را آشکار  هم هست. 1بسیط است اثر کل

 «است 2ای مستقیم و یگانه، آگاهی به کلیّت شانشان، به شیوهتد، و در قالب آن، فردانینبینمی
متحقّق در دولت « کلیّتِ»هگل تناوردگی ِ بشر را بسانِ روندی به سوی  (.506: 8311 )هگل،

ی  ی بسیطی است که این امر واقع که ریشه قدرت دولت...، اثر و نتیجه» دید. و جماعت می
نزد هگل  .)همان( «ماند است، در آن نهفته و ناپدید میخودِ این قدرت در کنش افراد نهفته 

آنچه شاکله گرفته از  .)همان( «های افراد است بنیان مطلق و بستر ماندگاریِ تمامی کنش»دولت 
 کلیت و آزادیِ سوبژکتیو است. 

رسانیدن امر کلی که همان دولت است به فرابود  برایهگل فدا شدن فردیت برای امر کلی 
هگل حتی دولت  .(501 )همان داند مانی خدمت و هنری اخالقی میباشنده را قهرو امر کلِ 

داند. دولت مبتنی بر مشورت، هنوز قدرت برون  ارادگی دولت می ی بی مبتنی بر شُور را مرحله
ازخودگذشتگی در قبالِ دولت باید به شکل کامل خود ادا شود، نزد وی دولت نیست. 3ذاتِ

 قدرت دولت باید برتر از خودِ شخص قرار گیرد. .«شود یده مینانکه در پذیرش مرگ دچ»
. ، نیستاگرچه این به معنای نقض فردیتی که میراث روشنگری است .(635-656همان، )

اش با منافع خود یکی است، دهد، اما فراتری که منافع هگل دولت را فرای همه چیز قرار می
 «.ی حقیقت ِمعتبر دارد و قدرت دولت، به مثابهخود به عنوان چیزی که برون ذاتیّت ِ حقیقی »

 (554، )همان

________________________________________________________ 
1. Allgemeine  

را « کلیّت»ی  و واژه  «Allgemeine»را مترادف « کل»ی  به کار برده است. ما واژه« عام»ی ر ترجمه، واژهباقر پرهام د
 اند.استفاده کرده« Allgemeineheit»را برای « عامیّت»بریم. ایشان  کار میبه« Allgemeineheit»مترادف 

2. Allgemeineheit  
3. Wirklichkeit 
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خردی که در انسان متحقّق شده و در  داند. هگل هستی حقیقی حاکم بر جهان را خرد می
 اما از. پذیرد. تاریخ تنها با خرد سروکار دارد و دولت همان تحقّق خرد است تاریخ صورت می

شود، مگر اینکه از طریق مفاهیم، خودِ امرمحقق،  تواند بر واقعیت حاکم منظر هگل، خرد نمی
اینگونه است که سوژه در یک دیالکتیک به درون محتوای محقق  .گنجانیده شده باشد در سوژه

 .شود ی طبیعت و تاریخ وارد می شده
گیرد و  آگاهی کلی انسان دو قلمروی طبیعی و روحی را در بر می» :نویسد هگل می

نسان باشد و قلمروی خدا را به ی خود ا چیزی است که آفریده قلمروی روحی شامل هر آن
پیوندد و انسان  حال قلمرویی روحی است که در انسان به واقعیت میهرگونه که پنداریم به هر

ی هگل آنجا که  خدای ترافرازنده .(53-50: 8317 هگل،) «ی هستی درآورد باید آن را به پهنه
 :و اینگونه هستی در ذات خویش همان سوژه است شود عین سوژه است در سوژه محقق می

 «مطلق سوژه است»، «بلکه همچون سوژه در نظر گرفت 1ذات حقیقی را باید نه چون جوهر»
 .(22: 8311 )هگل،

-که از طریق تعقل در امکانات هست های موجود، انسان است از تمام صورت نزد هگل

این تنها انسان است که قدرت  .کند قق میی حقیقی خود را مح سوژهی یک  شدن خود، به مثابه
گیرد و و زندگی را بر  که این تنها انسان است که مفهوم را به کار می چرا ،تحقّق خود را دارد

داند که چه هست و تنها  انسان می ،نزد هگل ،به هر رویبندد.  های خرد قالب می اساس مفهوم
ی خرد را وارد  ترین مقوله-هگل مهمشود و اینجاست که  قعی میبدین گونه است که او وا

که آزادی مصادف با خودآگاهی است.  کند: آزادی. آزادی که الزم و ملزوم ِ خرد است. چرا می
 زیرا. دهد آزادی هگلی که سر به درون دارد. از این رو هگل تئولوژی را مورد هجوم قرار می

ی  این خرد و فلسفه به مثابه و شود موجدتواند آزادی را  نمی و تئولوژی سر به برون دارد
تواند آزادی را محقق سازد. خرد به آزادی منتج  بودگی دارد و میی خرد است که درون رسانه

روح به خود استوار است و آزادی همین »شود و آزادی وجود حقیقیِ سوژه است، چراکه  می
روح در هستیِ آزادیِ »و تاریخ نبرد همیشگی برای آزادی است.  (51 :8317 هگل،) «است

چیزی است که این آزادی را به خطر   آن ی هرآرام و آسوده نیست، بلکه در نفیِ پیوسته
آزادی برای هگل آزادی از وحی و طبیعت و جهل به خود، در مقابل  )همان( .«اندازد

 خودآگاهی است.

________________________________________________________ 
1. Als Sabstanze 
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خِ حقیقت تاریخی بدون حرکتِ خودآگاهی نخواهد بود و آزادیِ خودآگاهی در طولِ تاری
آزادی »برد. چراکه  پیشرفتی که آزادی را به پیش می ،آورد؛ در پیشرفت ِروح روح سربرمی

 است. « آگاهی»، روحی که )همان( «گوهر )جوهر( روح است
روی  جدال پیش ،شود، زندگیِ خرد زندگی خرد در یک جدالِ پیشِ روی انسان نمایان می

بنیاد خرد نیروی تاریخی است. تکمیل  کند. یرا دریافت و آن را به حقیقتِ دریافت شده بدل م
ی تاریخِ  افتد و در آخرین محکمه در مجموعه مکانیِ جهان اتفاق می-ِ خرد در یک روندِ زمانی

« روح»گردد،  گذاری می ی تاریخ نشانه پذیرد. ترمینولوژیِ خرد که به مثابه بشریت صورت می
ی انسان  د و در ارتباط با پیشرفتِ خردمندانهشو تاریخی معنا می جهانِ، «روح» شود. نامیده می
  Marcuse). :(21 :1972 «شود دیده می

ر می نوردد و هیچ خرد و پیشرفت اندیشه راهنمای پیشرفت تاریخی است، خرد زمان را د
اصل « پیشرفت»شود. این رویِ اندیشه تواند در درازمدّت مانعِ پیش قدرتی در زمین نمی

 جهان است. ةخردمندان

نزد هگل، نهایت تاریخ با تحقّق خرد، تحقّق خودآگاهی، تحقّق آزادی و توان گفت می
در خرد و خود شود و پیشرفت و پیشرفت در تاریخ همان پیشرفتِ  تحقّق دولت یکی می

گیرد.  ترین صورتِ آزادی، مصادف با دولت قرار میآگاهی، پیشرفت در آزادی است. کامل
آنچه روح حامل آن است. تاریخ نزد هگل تاریخ پیشرفت روح است. خرد محقق شده در 

تاریخ، تاریخِ آشکار شدن  ی تاریخ، همان روح است. تاریخ، سابژکتیویته یا نیروی برانگیزاننده
 و روح و دولت غایت خرد است. ،ح استرو

کند،  هدف این حرکت پرطول و تفصیل ِ دیالکتیکیِ روح، که در عنصر تاریخ زندگی می
است. هنگامی که روح در این مسیر پیشرفت سر انجام به هستی و  1«دانش مطلق»رسیدن به 

هگل تاریخِ  ت.یابد، تاریخِ روح کامل شده اس اش دست می دانش ِ کامل خود، یا خودآگاهی
کند، که در آن هرچیزی که تاکنون رخ داده یا درک  اش کامل می روح را به معنای تحقّق نهایی

« غایتی فرجام شناختی»اما همچنین آن را به معنای  ،شده در یک وحدت به فهم در می آید
وجود ِدر  ذاتِ روح، آزادیِ نو چو ؛یابد کند، که در آن تاریخِ روح سرانجام تحقّق می کامل می

روح،  هگل بر مبنای آزادیِ یابد. خود است، آزادیِ کامل با کامل شدنِ تاریخِ آن تحقّق می
 کند.  تاریخِ جهان را، با نگاه به غایتی تحقّق یافته، بنا می

________________________________________________________ 
1. Absolute Wissenschaft /Absolute knowledge  
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ابی مطلقش از یشناسی هگل در ارزنهایی نظام فرجام ةپایاین غایت تحقّق یافته و 
شناختی و تمامیتِ زمان با ظهور مسیح رخ داد. آن غایت فرجامفته است که بنا به مسیحیت نه

اما چون هگل انتظاراتِ مسیحی از غایتِ جهانِ زمان را در مسیر فرآیند ِ جهان، و مطلقِ ایمان 
دهد، برای او کامال منطقی است که واپسین رخداد بزرگ  را در قلمرو عقالنیِ تاریخ جای می

 (22 ،)همان اوجِ این آغازگاه درک کند.در تاریخِ روح و جهان را چون 
دین طبیعیِ »ظهور مسیح، آن واپسین رخداد بزرگ و اوج این آغازگاه است. آن هنگام که  
با ظهورِ مبانیِ مسیحیت، زمین به روح  شود می« لگدکوب»، «دیانت مسیحی» با« ی جهالت دوره

دی از خدا با تجسد مسیح به منیابد. در مسیحت است که خدا تجسد یافته و اراده تعلق می
مند به ی اراده و انسانِ سوژه شود مند می ی هستنده، اراده انسان به مثابه د.شو انسان منتقل می

 شود.  رسد و آزاد می آگاهی می
از جانبی برای انسانی که خدا خویشتن را در دین مسیح بر او آشکار کرده و در دین مسیح 

داند  در دین مسیح، انسان می»زی مکتوم و پنهان نیست. دیگر خود را به او شناسانده دیگر چی
چیزی  .(02: 8317 )هگل، و با ظهور مسیح چیستیِ خدا آشکار شده است« که خدا چیست

 1سلبیکه پیش از آن در باب چیستیِ خدا، نه در ادیان طبیعی حادث شده بود و نه در خدای 
تکاملی  شود. کامل روح اندیشنده آغاز مییهودیت. با آشکار شدن ذات خدایی در مسیحیت، ت

ی دین نخست در حس و تصور یعنی در عرصهرا که به حکم ضرورت، اندیشه در آن آنچه 
در همین نقطه و با همین استدالل است ، و یابد؛ یعنی خرد جاودانی را میدر، آشکار شده است

برای فرد مسیحی دیگر نه  د.ده ولوژی را به فلسفه ارتقاء میو تئ ،که هگل دین را به اندیشه
شود و تاریخ  نه مشیّت خدا. روح مسیحی در تاریخ جهانی متحقّق می ،خدا ناشناخته است

 (Löwith, 1967: 68).  دشو می« تجلّی خداوند در سیر عالممحل ظهور عدل الهی و »جهانی 

ه و هدف زمانه مبانی آن تحقّق یافت»شود، چراکه  می« جهان کمال»بدین سیاق، جهانِ مسیحی  
گیرد، این  قرار می« جهانِ کمال»و زمین، قلمروی این  ،(726: 8164)هگل،  «کامل شده است

سان کلید تاریخ جهانی را اند و بدین مسیحیان از رازهای خدا آگاه شده»جهانِ کمال مسیحی: 
 هارای اروپاییت، زمین به قلمرویی باینچنین با ظهور مبانی مسیحی .(02: 8317 هگل، («اند یافته

ونه شناسی کالسیک یا هرگی عطفی که باز در مردم نقطه .(726: 8164)هگل،  شود. تبدیل می
خود دارند، ی تابعی از خرد را در آرای  به مثابه شناسانه که نیل به مدرنیته و پیشرفتنگاه مردم

________________________________________________________ 
1. Negation 
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ی امور  ، با دغدغهشناسی کالسیکنمایند. به عبارتی اگرچه مردم میمتاثر از دستگاه هگلی رخ 
ای ضد ه کوشید و سویه فرهنگی و زبان و نیز امورخُردی چون ازدواج و مالکیت و غیره می

اما از منظر در نظر گیری جهان تحت سیاق امر کلی و امر عام، امر  ،نهاد مداری را بنیاد میقوم
دوره بندی ت، ی پیشرف ایده متافیزیک تاریخ، مقصود بازپسین تاریخ، آگاهی تاریخی،غایی، 

در واقع در همان ی اصل پیشینیِ منطقی و غایت مطلق تاریخ،  خرد به مثابه ،دولتتاریخی، 
زمین را قلمرو  .(8318 )نقاشیان، گرفت که بر مبنای تئولوژی مسیحی دستگاه فلسفی قرار می

مداری ومبنابراین بر مبانی فلسفی ق انگاشت. ها می جهان کمال مسیحی و قلمرویی برای اروپایی
دستگاهی که در آن غیر اروپاییان و کل جهان بایستی بر مبنای ضرورت محتوم به  ؛سوار بود

کردند و از جانبی در اکتشاف حدوث ضرورت تاریخی، غیر  مدرنیته و وحدانیت نیل می
شدند و در بارگاه تاریخ جهانی محکوم به نابودی  میخویش اروپاییان فاقد آگاهی از تفسیر 

 شدند. می انگاشته
داند. نزد ایشان تنها یک  النفسه میها را فاقد درک از انسانِ فیدر سیر تطور، هگل شرقی

در میان یونانیان بود  داند. می 1«خودکامه»شخص است که آزاد است، شخصی که هگل او را 
راسر ای س زندگی آزاد بودند.« برخی»اما نزد یونانیان تنها  پدیدار شد.« آگاهی به آزادی»که 

هایی بودند که به داری. اما اقوام آلمانی، تحت تأثیرمسیحیت، نخستین ملت وابسته به نهادِ برده
 تاد است و آزادیِ روح، ذات آن اسی انسان، آز این آگاهی دست یافتند که انسان به مثابه

 .(25-22: 8317 هگل،(

 سه مرحله وجود دارند: درخطِ پیشرفتِ هگلی، سه نوع صورتِ سیاسی در دل و مطابق با این
ی یک دولتِ آزاد که  خودکامگی، دموکراسی و آریستوکراسی، و در انتها سلطنت به مثابه

. آزادی در دولتِ پاسدار گرفته استقرار  ،یابد در آن مصلحتِ همگانیِ مسلط استقرار می
دولتی » ،ددولتی که از پسِ تعارضات مالکیت آزاد برآی .(8317 هگل، ) یابد آزادی تجلّی می

 .(654: 8327 )مارکوزه، «تحادِ آگاهانه با کل برقرار استکه در آن آزادیِ سوژه، در ا
های اگرچه پس از اعدام ی متحقّق شدن این دولت دانست. هگل انقالب فرانسه را نقطه

و اعدام روبسپیر و یارانش تداوم یافت، هّم  8710، که تا ژوئیه ی 8716انقالبی پس از اوتِ 
-Hegel, 1952)   گذاشت 8711را بر سر جلوگیری از رخ ندادن انقالبی چون انقالب خود 

1954: I&60)  ، اما دولتِ سلطنتیِ برآمده از انقالب فرانسه را جایی دانست که دولت آزاد

________________________________________________________ 
1. Despote 
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 آگاهی بدان رسیدهبود که به نظر هگل،ای  این نقطه؛ و ل گرفتکبرای نخستین بار در جهان ش

آنجا که متافیزیک تاریخِ جهانِ در دیالکتیک با  ی روح.ی فرمِ قاطعانه ابه. آگاهی به مثبود
 . گرفت ی ارادهمند جای مشیّت الهی مسیحی را می سوژه

« مشیت الهی»را از « بینش خطی ِ رو به پیشرفت به تاریخ»اگرچه نخست این ولتر است که 
تاریخ رستگاری به طرح تاریخ دهد و  کند و به علل طبیعی و تالش انسانی پیوند می جدا می

ی ت که ارادهو اگرچه این نزد کانت اس ،(55-58: 8318 )نقاشیان، شود جهانی وارد می
، اما این نزد هگل (8313 )کانت، شود سابجکتیو و آگاهی و آزادی جایگزین مشیّت الهی می

به تاریخ تاریخ رستگاری به طرح تاریخ جهانی فرا افکنده شده و تاریخ جهانی »است که 
ی خدا را به روح این جهان تبدیل ]و[ مسیحیت هگل اراده یابد رستگاری ارتقاء می

و مشیت خدایی  ؛روح جهانی که تعیّن یافته از خرد است.  (Löwith, 1920: 69)«کند می
زیرا مشیّت » ،است« مطابق»های جهان با اصل فرمانروایی خرد بر جهان  حاکم بر رویداد

کران در اختیار خویش دارد و به دستیاری آن، غایات   ت که نیرویی بیخدایی، حکمتی اس
 1نوسکند، و خرد یا  خویش یعنی مقصود غایی و خرمندانه و مطلق جهان را عملی می

 .(31: 8317 )هگل، «بخشد ای است که خویشتن را در کمال آزادی تعیّن می اندیشه
 8711جاری ِاکنون، در انقالب  ان ِیی در انتهای تاریخ را در زمهگل آن رستگاری نها

اکنون  به دولتِ آزاد منتج شد. 8711آزادیِ روح که با مسیحیت اتفاق افتاد، با انقالب  دانست.
 .با انقالب فرانسه زمان رهایی فرارسیده است

کند  میی عطف قائل است: ظهور مسیحیت که اراده را از خدا به انسان منتقل  هگل دو نقطه
خدا نیز از مجرای  ،برای هگل پروتستان .کند نسه که خدا را از جهان مادی جدا میو انقالب فرا

کند. دولتی که به قول کارل لوییت خدای  ن میای که دولت را متعیّ د. ارادهنک ی انسان عمل می اراده
  آغاز وقوعِ دولتی که مصادف است با پایانِ تاریخ. زمینی و تمامیِ تاریخِ الهی است؛

شود. اما آنچه اینجا مد نظر  ی پایان تاریخ نزد هگل می های دیگری نیز ازمقولهانشالبته خو
 نویسد:  است پایان و غایت تاریخِ مصادف با آزادی است. هگل می

آگاهیِ روح از خود، و در نتیجه از واقعیت آزادیِ خود، خردِ وجودیِ روح و 
جهانِ جوهری  بدین جهت، غایتِ جهانِ روحی است، و چون جهانِ روحی،

و اساسی است و جهانِ مادی تابعِ آن است، و چون به بیانِ اهلِ نظر، جهان 

________________________________________________________ 
1. nous  
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مادی در برابرِ جهان معنوی هیچگونه حقیقتی ندارد، آگاهی روح از آزادی و 
 .(27، )همان «واقعیتِ آزادِ خود، غایتِ جهان به نحو عام است

زادی است. پس روح در این سیرِ غایتِ روح جهانی در تاریخ جهانی، دست یافتن به آ 
پیشرفت در آگاهی و داناییِ حاصل از آن باید این دانایی را عینیت بخشد و آن را به صورت 

 و تحقّق بخشد. دولت تجلّیِ عینیِ این روحِ آگاه است. جهانی واقعی درآورد
ست و نه هنوز نه گذشته ااین تاریخ »گیرد؛  قرار می 1«اکنون»در  تاریخِ روح تماماً از جانبی

های  که گذشته و آینده انواعی از نیستی چرا .(822، )همان «کامالً اکنون است .فرارسیده
 اما .شود وارد نمی 3«به یک تمایز متداوم»اند؛ اگر اکنون ناپدید شود، زمان  2پیروی محسوسات

، تکرار ی زندگی روح در تاریخ روح درون خویش تمامیِ مراحلِ گذشته را دربردارد....نحوه
پردازیم و تمامیِ تاریخِ جهان را  ی روح می ای مراحل گوناگون است. هنگامی که به ایده چرخه

پردازیم، صرف نظر  بینیم، آنگاه تنها به آنچه در زمانِ حال است می ی نمودش می صرفاً به مثابه
مربوط به زمان  فلسفه با آنچه خبریم تا چه حد عظمت داشته. ای که ما از آن بی از اینکه گذشته

 .)همان( کند حال است، با آنچه واقعی است برخورد می
فقط »، (Hegel: 2002) ای ندارد که بداند آیا، امر در آینده رخ خواهد داد یا نههگل عالقه

حالِ  5حالِ انضمامی پیامدِ گذشته وآبستنِ آینده است. پیش و پس از آن نیستند.، 4حال هست
شود  اکنونی که در تاریخ یافت نمی» ،6«اکنون  حال به مثابه»، ی استراستین بدینگونه جاودانگ
 (.83: 8317 )هگل، «گیرد بلکه از....روح ریشه می

دهد. این نزد وی منافاتی با  هگل این اکنون جاودانه را در روح و تاریخ توامان قرار می
ی زندگی روح در  وهکه نح» نویسد: ندارد. هگل صریحاٌ می« ای مراحل گوناگون تکرار چرخه»

ی در دیدگاه کارل لوییت به هگل، هگل رابطه «ای مراحل گوناگون است تاریخ، تکرار چرخه
و دلیل در همان  دید ی تکراری می ی حال و چرخهروح و زمان را چون عاملِ ارتقاء دهنده

________________________________________________________ 
1. Now  
2. Sensuous Nothingness 
3. Persisting Difference 

« هستن»و « استن»پایان پذیرفته اما از آنجا که « است»ی هگل به نقل از لوییت توسط مترجم با فعل . این جمله4
 رود.  به کار می« هست» ی مفهومی مورد نظر هگل اینجا فعل همتفاوت است با توجه به زمین

 پردازند.   در مفهومی متفاوت می« اکنون»و « حال». هم دیلتای و هم نیچه در درگیری با هگل به 5
6. Die Gegenwart als Jetzt  
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: 8312 )لوییت، های یونانی و مسیحی با مفهومِ آن گره خورده بودند.روحی بود که سنت
 سنت یونانی در تصور چرخه ای از زمان و در حالِ ابدیِ جهانبینیِ یونانی.  (611

دهد و گذشته را در روح انباشت شده  هگل گذشته را در حال قرار میتوان گفت  می
های تکرار  انگارد. روحی که رو به سوی آینده دارد. این روح در دیالکتیک با زمان، چرخه می

ی تاریخی که آزادیِ  ی هگل آن لحظه فلسفه اما باز به زعمِ لوویت، در هد.د شونده را ارتقاء می
 شود. روح با مسیحیت تحقّق یافت، همانند حال ابدی ِ جهانبینیِ یونانی قلمداد می

تاریخ چه در تاریخِ  ،اما از باب کلی بودنِ مفهومِ انسان در تاریخ، تا پیش از هگل
و چه در تاریخ ِ غیر تئولوژیک همانند شرحِ فتوحات  ،تئولوژیکی یعنی انسان در جهانِ خدا

در ارتباط با هگل از دو جانب تاریخ را  مدار. شاهان، تاریخ، تاریخِ انسان بوده و نه تاریخِ انسان
ی  گیرد. دو جانبی که در سابجکتیویته انسان در نظر می  و انسان را به مثابه کند می« کلی»انسان 

، روح «پسر خدا»که گفتیم با تجسد مسیح به عنوان شود. یکی چنان می« واحد»جمعی ِ روح، 
ی مسیح  به واسطه« کرانگی و کلیّت او بی در»گردد. به انسان  انسان منتقل می« کلیت»متعالی به 

 شمول. به عنوان نوع بشر در دینی جهان
وی انسان به  یعنی نزد د.نک میی اندیشنده توجه  ی سوژه از جانبی هگل به انسان به مثابه

یابد. تاریخ دیگر تاریخِ انسان حتی در کلیّت انسانی  ی اندیشنده ارتقا می کلیّتی عام در سوژه
 ی عام است. نیست. تاریخِ هگل تاریخِ شناسای اندیشنده

ا در دستگاه خود، اندر مند رمند را، انسان خودآگاه سوژهجانبی هگل تنها انسان اراده اما از
گیرد.  رسد که در آن دولت شاکله میای می تنها آگاهیِ انسان اندیشنده به نقطه بیند.تاریخی می

های  نزد هگل قوم .(8371، هگل) ستا« بورژوا»یا  «شهروند»اینگونه نزد هگل، انسان، انسان 
 1گونه پیشرفت راستین برخوردار نیستندلذا از هیچ و ت تاریخ ندارند چون آگاهی ندارنددول بی

دولت با تاریخ  ی بی متوحش است و جامعهی به آگاهی نیل نکرده،  جامعه .(8318 )مرادی،
عنوان برده مورد ه مناطق مرتفع افریقا مردم جز اینکه ب که نزد وی درچونان ارتباطی ندارد.

 (.080-085: 6446 )هگل، ی دیگری با تاریخ ندارند اند رابطه گرفته  استفاده قرار

________________________________________________________ 
رخوردار نیست گونه پیشرفت راستین بی هند از هیچسه هزار ساله Bildung»نویسد:  برای مثال هگل می .1

در یک دیالکتیک،  ،نزد هگلتوان گفت  میاصل  (. در5: 8317)هگل، « چراکه تاریخ خاص خود را ننوشته است
-های بیاند و قومهای ناآگاه فاقد دولت، قومانداهیگآتاریخ بیهای بیقومآگاهی موجد پیشرفت در تاریخ است. 

 دولت تاریخ ندارند. 
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اگر قومی با اروپا در رابطه »ها،  ی برای اروپاییی قلمرو ن به مثابهپیوند با زمی برای وی در 
 (02: 8314 )رواسانی، «انسان کامل است ...ای ندارد و انسان اروپایی نباشد با تاریخ هم رابطه

هنگام که در سنت خِرد و نوزده آنی اول قرن  شناسان کالسیک نیمهگونه است که انسانو این
 اند. اندیشیدهمی هگلی ی مدارانه و اروپامدارانه قوم دکترین در کوشند، آگاهی می

اقوام متمرکز  1«اصل روحی مشخصِ»اش بر توجه به  هگل اگرچه در دستگاه استداللی
ارتقاء دهد. برای هگل تمام « کل»را به « امر مشخص»است اما در نهایت قصدش این است که 

و این پیشرفت و  ؛شوند یک کل، یگانه میامور مشخص یا انضمامی به صورت امر ضروری در 
ی پیشرفت و تکامل  ی پیشرفت است که ضروری است. هگل امر مشخص را به ایده اندیشه

 کند.  متصل می
تمام » دهد و دیگر اینکه قرار می« امرکلی»را در مسخِ « امر مشخص»هگلتوان گفت،  می

اصل روحی مشخص »گوید  میکه همین ویدهد.  را در مسخ امرکلی قرار می« امور مشخص
امر مشخص را به هم برد،  را برای قوم به کار می« روحی»ی  و همینکه واژه« در زندگی ِ اقوام

ی کل و هم تمام امور مشخص تحت  غلتاند و هم امر مشخص تحت سیطره درمی« کل»
 نویسد: جوید. هگل خود به صراحت می می  آن پی« سیر تکامل ضروری»ی کل را در  سیطره

های ممکن است. توجه آن به روی اصل روحی  ی دیدگاهاصل روحی آن ]تاریخ[، جامع ِ همه»
مشخص در زندگی اقوام متمرکز است، سرو کارش نه با اوضاع و احوال منفرد و خاص، بلکه 

. (36-33: 8317 )هگل، «گذرد ای کلی است که از سرتاسر آن اوضاع و احوال می با اندیشه
زئی است و در عین حال چیزی جز روحِ کلیِ مطلق نیست، پس روح هر روح قومی، روحی ج

هگل اندیشیدن، یعنی  قوم روح کلی است به شکل جزئی. و از این فراتر، حتی اساساً نزد
 (24-20 :)همان شناختن آنچه کلی است

گیرد. پیشرفت نه قانون  از بعدی دگر نزد هگل، روند ِخرد با ضرورت طبیعی صورت نمی
ی قطعیِ  که قانونِ روح است. اصل هگل جدایی طبیعت از روح است. چرا که سوژه طبیعت،

سازد. طبیعتی سابجکتیو که  تاریخ روح است و این آزادیِ روح است که ذات طبیعت را می
دهد و با آن به طبیعت به  النفسه قرار میی شیء فی هگل آن را مجزای از طبیعت به مثابه

 برد.  جمه میالنفسه هی شیء فی مثابه

________________________________________________________ 
1. Konkrete, Geistige Prinzipe / Principe Spirituel conncret 

 گیریم.  را به کار می« مشخص»ی به کار گرفته شده. ما واژه« انضمامی»در ترجمه ی مورد استفاده واژۀ 



 9912، 91شناسی، سال یازدهم، شماره مجله انسان

976 

 

است، حال آنکه  تر دگرگونیِ تاریخی نزد هگل، پیشرفت به سوی چیزی بهتر و کامل
دهد. تنها در دگرگونیِ  ی همیشه تکرار شونده را نمایش می دگرگونی در طبیعت، تنها یک دایره

دگرگونی در طبیعت مانند تصویر ققنوس نزد وی شود.  تاریخی است که چیزی نو پدیدار می
ولی دوباره  ،سوزد آورد و در آن می دگی طبیعی نزد شرقیان است که پیوسته هیزم گرد میاز زن

 -که برآمده از تصور غربی است-اما در دگرگونی تاریخی خیزد. میاز خاکستر آن جوان بر
از درون »رسد و  می« کمال»ی باالتری از  بردن ساختار پیشین خود به پایه روح در این ازمیان

ی روح فقط  خیزد...جوانی ِ دوباره ای برمی پیشین خود به هیئت روح پیراسته خاکستر صورت
. (35: )همان «ترشدن آن است بازگشت به صورت پیشین آن نیست، بلکه پاک شدن یا پرورده

در عینِ حال پیشروی در آشکار شدنِ روح به سمتِ آزادی، پیشروی در رهایی از انقیادِ 
 رسد. اریخ از طبیعت نزد هگل به اوجِ خود میجدایی تچنین این طبیعت است.
: 8312 )لوییت، طبیعت نه بستر تاریخ جهان که قلمروی جغرافیایی آن است ،نزد هگل

ای  ای پست از تاریخ قرار دارد. چراکه طبیعت پهنهاز جانبی طبیعت نزد هگل در پایه و (340
ی روح است  حال آنکه در پهنه ،ی خدایی در آن به حالت ناآگاهانه وجود دارد است که ایده
رسد. تاریخ  ی ظهور می شود و آگاهی از ایده به منصه ی خرد، ایده شناختنی می که با سیطره

چنان محیط است که حتی برای شناخت خدا، شناخت تاریخ الزم است و نه شناخت آن
 (.31-54: 8317، هگل) طبیعت آنچنان که به حکم سنت

 -ای که عمل و آگاهیِ سوژه و برجادیگر قرار دارد. چیستی مقابل طبیعت، یک چیستیِ در
نویسد: تصور آنکه خرد در  کند. هگل می هستی ِ آن است و کامال تحت قانونِ دیگری عمل می
آور نیست. اما این به هیچ رو شگفت 1طبیعت وجود دارد و طبیعت تابع قوانینی ثابت است

ی  آگاهی در سوژه .(37 )همان: کشد ون میانسان است که قوانین را از جهان هستی بیر
شود. قانونِ کلیِ تاریخ در  ها استخراج می دهد و قانونِ تاریخی از پراکسیسِ آدم مند رخ می اراده

دهد.  که در سوژه رخ می خودآگاهی است.« پیشرفت در خودآگاهیِ آزادی»بندیِ هگل  صورت
منافعِ کلیِ خرد را درک کند و بستگی به  های انسان دارد تا عالیق و پیشرفت بستگی به ظرفیت

-608: 8327 )مارکوزه، در صورتِ واقعیت بخشیدن به این منافع دارد او ی و توان اراده
ی ابزاری  ر آن به مثابهیابد و فرد د اما این سوژه نزد هگل به خرد تاریخی ارتقاء می .(631

اند و افراد به یک حکمِ  جهانی افراد ابزارهای پیشرفت تاریخدر دستگاه هگل،  .بیش نیست

________________________________________________________ 
 دهد.  داند، هگل اما خرد را در تاریخ قرار می یا خرد را در طیبعت می« نوس»(، BCE 500-428. آناکسمندر) 1
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حتی مردان بزرگ تاریخ نیز (. 14: 8317 )هگل، شوند ی ابزار واقع می عمومی تحتِ مقوله
کارگزارانِ روحِ »ی تاریخ و  آنها تنها اجراکنندگان اراده تاریخ نیستند. ذاتِ برون های هنوز سوژه

ضرورتی که در  ؛ندهست تی برترآنها قربانیِ ضرور .(631-608: 8327 )مارکوزه، اند« جهان
تاریخی که در  اند. این مردان تنها ابزارهایی برای پیشرفتِ تاریخ کند. زندگیِ این افراد عمل می

در دیدگاه هگل فردیت در  .شدن استها در قربانی ها و فضیلتِ دولتآن خوشبختیِ خلق
ود. پیوند فرد و ایده در ش در تاریخ حاصل می 2اما خوشبختی ،است 1نهایت به دنبال خرسندی

تواند برای  خرد نمی کند. خود را مشخص می ،از منافع کلی است یشدهی که محققخوشبخت
چرا که در دستگاه هگل غایات جزئی در غایات  ،های افراد درنگ کند سنجش آالم و آسودگی

همه چیز است که « روح جهان»ی قطعیِ تاریخ روح است. این  سوژه ، زیراگردند کلی محو می
گیرد و در آن افراد  در بر می« ی یک کل جهان را به مثابه»آورد. حرکتی که  را به تسخیر درمی

در تاریخ، روح آنچنان فردی است که در یک »اند. در دستگاه هگل یک هدف کلی« ابزار»
 (.23: 8317 )هگل، «زمان، به طبع، هم کلّی و هم متعیّن است

شوند.  ایده است که افراد برایش قربانی می که پیروز است. در تاریخ هگلی، این ایده است
دهد. در دیالکتیکِ تاریخیِ هگل،  ایده است که تاوان را نه از خود که از سوداهای افراد می

ست که تاریخ ای سوژه« روح جهان»ی روند تاریخ است و  ی آگاهی است، ابژه انسانی که سوژه
 کند.  را متحقّق می

، تنها 3«اشتیاق»به سبب ضرورتِ  این بایستگی ذوب افراد در روح جهان روی در هر  به
اند، «کارگزارانِ روح جهان»اند. کسانی که اگرچه  اند که ارزشمند و واجد اهمیت«تاریخی»افراد 

 اند. گانِ حوادث و مقاصد بزرگ تاریخ جهانهبرند گان و پیشهزنند اما دامن
آگاه  ،اند که چون از روح قوم خود ی«هوشیاران»که « بزرگمردان ملت خویش»ازجانبی این 

قومی نیز که »کنند،  اند خود را با آن هماهنگ کنند، قوم خویش را رهبری می اند و توانسته شده
رود و بر اقوام دیگر فرمان  به باالترین مفهوم یا تصوّر روح رسیده باشد، با زمانه پیش می

آنکه به چنین مفهوم بلند  توانند بی د، اقوام اگرچه میکن اذعان می هگل .(73: )همان «راند می

________________________________________________________ 
1. Befriedigung/Satisfaction 
2. Gluck/ Happiness  
3. Leidenschaften/Passions 

مقصود من از اشتیاق اما، وجوه متعیّن شخصیت و خواست فرد در حدودی است که محتوای کامال خصوصی »
 ( 11: 8317)هگل، «. هایی شود که معنی و مقصودِ کلی دارد ی کوشش نداشته باشد، بلکه انگیزه
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: )همان کنند.ی تاریخ جهانی زیست می ای رسیده باشند پایدار بمانند، اما تنها در حاشیه پایه
70-26 ) 

است. دستگاهی که خروجی آن در نهایت « پیشرفت»مسیر تاریخ به سمتِ  ،در این دستگاه
مانند پیروزی دنیای مسیحی بر دنیای باستان و ؛ روز استست که پییزی هاثبات واالتریِ آنچ

ه فرد نادیده انگاشته گویی در دنیای هگلی به همان میزان ک پیروزی و حتی شکست ناپلئون.
های کالسیک شناسدستگاهی که مردم چیز ناپیروزمند مقدر است که حذف شود.شود، هر می

قرار دادن غایتی محتوم با  ی تطوری، وها شناسی معاصر با تبیینهای مردم و برخی شاخه
های تمدن اروپایی، برای اقوام جهان و افراد آنها، بر آن صحه گذاشتند و آن را در  مولفه
شناختی،  روان شناختی، ماتریالیستی، اقتصادی، های مختلف فرهنگی، اجتماعی، محیط زمینه

 نجی و پزشکی بسط دادند.س شناختی، انسان شناختی، دینی، خویشاوندی، هنر و فن،  زبان
 

 تیجه گیرین
هگل با بر اریکه نشاندن تاریخ و پردازش عظیمِ متافیزیک تاریخ بر مبنای تفکر مفهومی بر بنیاد 

ی پیشرفت در سراسر دستگاهش، یک تاریخ کلی واحد جهانی را  متافیزیک خرد و ایده
به غایت تکامل به مراتب پیشرقت ضروری برای رسیدن پردازش کرد. تاریخی در معنای 

ی عام و بر اساس  ی اندیشنده ی سوژه بر مبنای انسان به مثابه یر،گ ی عامیت و کلیتی همه مثابه
امر مشخص، امر جزئی و اکنون  بر مبنای تفکر  آگاهی تاریخی. دستگاهی که به نقض فرد،

مندی  جهت بندی و محور پرداخت. دستگاهی که اروپاسنتریسم و نیز دورهمدار و غایتغایت
، «ضرورت»، «حرکت» ،تاریخ را به اوجی منطقی و فراگیر ارتقا داد و بر مبنای مفردات

 ، تاریخِ جهان و هستی انسان را پردازش کرد.  «کلیت»و « پیشرفت»

و عطف به امور خُرد را   ی امور فرهنگی دغدغه گرچه  -شناسی کالسیکدستگاهی که مردم 
متافیزیک ی جهان تحت سیاق امر کلی و امر عام، امر غایی، از منظر درنظرگیر -پرداخت می

،خرد دولت بندی تاریخی، دورهی پیشرفت،  ایده تاریخ، مقصود بازپسین تاریخ، آگاهی تاریخی،
 گرفت.  بر همان الگو قرار میی اصل پیشینیِ منطقی و غایت مطلق تاریخ،  به مثابه

شناسی کالسیک  ا تشکیل داد، توسط مردمشناسی کالسیک ر دستگاهی که بنیاد اصلی مردم
 بسط یافت و بعضاً تا امروز نیز ادامه دارد. 
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