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سخن ناشر
نسـینا در زندگینامـۀ خودنوشـتش تعر یـف میکنـد کـه چهـل بـار مابعدالطبیعـۀ
اب 

ً
ارسـطو را خوانـد و مطلقـا از آن چیـزی درنیافـت ،تـا اینکـه بـا خوانـدن رسـالۀ بسـیار
تمامـی زوایای این اثر برای او روشـن
مختصـر فارابـی بـا عنـوان اغـراض مابعدالطبیعه
ِ

گشـت .کوشـش تمثیلگونـۀ او حکایـت از ایـن میکنـد کـه خواننـده راهـی طوالنـی تـا
فهـم متـن کالسـیک در پیـش دارد و در ایـن راه نیازمنـد راهنماسـت .امـا تلاش بـرای
نهـا ،و بـرای مـا فارسـیزبانان خوانـدن ترجم ههـای فارسـی آنهـا،
خوانـدن ایـن مت 
یشـود و فهـم عمیـق و دقیـق ،رفتهرفتـه،
یسـرانجام کشـیده م 
اغلـب بـه مسـیری ب 
جـای خـود را بـه ساد هسـاز یهای مبتـذل میدهـد .رفتـن بـه سـراغ ایـن متـون دشـوار
ل ممتنـع اسـتیصالی بـه بـار مـیآورد کـه ایبسـا خواننـده را بـه بازنگری و
و گاهـی سـه 
ـری ایـن متـون بینـدازد .خواننـدۀ پرتالش اگـر از دام ایـن تردیدها
تردیـد در بـارۀ فهمپذی ِ
ـون درجـه دوم روی مـیآورد و بـه آثـار شـارحان و مفسـران
بیـرون آیـد ،بـه مطالعـۀ مت ِ
ـان شـروح مطـول و پرجزئیـات سـرگردان میشـود و از
رجـوع میکنـد و مد 
تهـا در می ِ
قضـا خـود ایـن شـروح را نیازمنـد راهنمـا میبینـد .سـرانجام ،پـس از دلکنـدن از ایـن
تالشهای َمدرسـی و روشـمند و دردسـرهای بیحاصل ،نوبت به تفرج در آثار درجه
سـومی میرسـد کـه بیـان شسـتهرفته و سـادهای از سـیر تفکـر یـک متفکـر میدهند و
اغلـب حاصلـی جـز فروکاسـتن وجـوه اندیشـۀ او در قالـب کلیشـههای سـادهانگارانه
ندارنـد ،آثـاری کـه ،ب هجـای قـدم اول بـودن ،مهـر ختامـی بـر جسـتوجوهای فکـری
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خواننـده میزننـد .بدینترتیـب خواننـده یـا از صرافـت خوانـدن متـن کالسـیک
نهـا بینیـاز میبینـد .درسگفتارهـای دانشـگاهی،
میافتـد یـا خـود را از خوانـدن آ 
فهـای بهاصطلاح انتقـادی ،همگـی ،در رجـوع بـه
مقـاالت علمیپژوهشـی و تألی 
ً
ایـن آثـار درجـه دوم و سـوم و در تظاهـر بـه رجـوع بـه آثـار اصلـی کـه عمدتـا رونوشـتی
از اسـتنادات شـرحها و مقدمههاسـت -بـا یکدیگـر شـریکاند .حاصـل آنکـه آثـار
یشـوند و ایـن منابـع اصلـی بازخوانیهـای مؤلفانـه یـا
کالسـیک هرگـز خوانـده نم 
یشـوند.
منتقدانـه ب همـرور فرامـوش م 
بهـای مجموعـۀ «راهنمـای متـون کالسـیک» چیزی اسـت در میانـۀ این دو
کتا 
شـیوۀ تقـرب بـه متـن؛ نـه شـرح و تفسـیری مفصـل اسـت و نـه ادعـای آسـانکردن تمـام
دشـوار یهای متـن را دارد ،بلکـه قـرار اسـت نقشـهای باشـد بـرای گـذر از پیچوخـم
متـن .ایـن مجموعـه در انتشـارات کانتینیـوم بـا عنـوان  Reader’s Guidesو بـا هـدف
فراهمکردن مقدمهای روشن و مختصر برای متون کالسیک در ادبیات و فلسفۀ غرب
کاری خود شناختهشده
تهیه شده است.
ِ
نویسندگان این مجموعه هر یک در زمینۀ ِ
بهـا نیـز دارای دانشـی در حد کارشناسـی
ـب اعتبـار هسـتند و مخاطـب کتا 
و صاح ِ

و کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط در نظر گرفته شدهاند .این کتابها خواننده

کتـاب راهنمـا
ـاب اصلـی و بـه رفتوبرگشـت میـان
ِ
را دعـوت میکننـد بـه خوانـدن کت ِ

کتـاب
مقدماتـی
و کتـاب اصلـی .بنابرایـن خواننـده بایـد پـس از خوانـدن بخشهـای
ِ
ِ
راهنمـا ،بـه سـراغ متـن اصلـی بـرود و ابتـدا بـا داشـتههای ابتدایـی خـود بـا متـن مواجهـه
شـود؛ سـپس کتـاب راهنمـا را بـاز کند و توضیحات مربـوط به آن بخـش را بخواند؛ این
توضیحـات مقاصـد اصلـی اندیشـمند را توضیح میدهند و پیوندهای هـر بخش را با
یسـازند و بهندرت وارد تفسـیری خاص از متن میشـوند؛ در
نظام تفکر او مشـخص م 
مرحلـۀ آخـر نیـز خواننـده دوبـاره بـه متـن اصلـی رجـوع میکند و بـا دانشـی افـزون دوباره
بـرای حـل معماهـای متن میکوشـد.
بخـش اول هر
بهـای ایـن مجموعـه از سـاختاری واحد پیـروی میکنند .در
کتا 
ِ

کتـاب بـه زمینـه و زمانـۀ نوشت هشـدن اثر پرداخته شـده اسـت ،یعنی تالش شـده اسـت

سخنناشر

آثار گذشـتگان
تا متن در ِ
درون بافتار فکری و تاریخی خود قرار گیرد تا نسـبت اثر با ِ
بخـش
ـت آن بـا منظومـۀ معرفت ِـی پیشـینیان مشـخص گـردد .در
و پیوسـت و گسس ِ
ِ
دوم مضامیـن اصل ِـی اثـر بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت تا خواننـده فهمـی اجمالی از
موضوعـات و مطالـب کتـاب پیـدا کـرده و آمـادۀ ورود بـه مت ِـن اصلـی شـود .در بخش

یشـود .در ایـن بخـش،
سـوم ،نویسـنده از مقدمـات عبـور کـرده و وارد خـود متـن م 
شهـا ،قسـمتها ،بندهـا و حتـی
لهـا ،بخ 
نویسـنده بـا تفکیـک متـن اصلـی بـه فص 
جمل ههـا گا مبـهگام خواننـده را بـا خود همراه میکند و میکوشـد تا هم روایتی تکوینی
نسـبت منطقی
از چگونگ ِـی شـکلگیری و بس ِـط اید ههـا بـه دسـت دهـد و هـم ر بـط و
ِ

ـرات فکـری و تاریخـی کتـاب مـورد
آ
ـش چهـارم ،نویسـنده بـه تأثی ِ
نهـا را بـکاود .در بخ ِ
ی نیـز طـرح
یپـردازد .در انتهـای هـر بخـش از کتـاب ،پرسـشهایی پژوهشـ 
نظـر م 

شـدهاند تـا هـم خواننـده بتوانـد مطالـب فصـل را جمعبنـدی کنـد و هم خـود در آینده
بهنحـو مسـتقل ایـن پرسـشها را مبنـای تحقیقـش قـرار دهـد .در انتهـای هـر کتـاب
نیـز راهنمـای مطالعـۀ آثار مرتبط آمده اسـت که خواننده میتوانـد آن را مبنای مرحلۀ
بعـدی مطالعـه و تحقیقـات خـود قـرار دهد.
انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی امیـدوار اسـت بـا ترجمـه و انتشـار ایـن آثـار
قدمـی در مسـیر اندیشـیدن سـنجیده بـه اندیشـههای سـنجیده را برداشـته باشـد.
نهـا عـاری از نقـص نیسـتند،
بهـای ایـن مجموعـه و نیـز ترجم ههـای آ 
هرچنـد کتا 
امـا تالشـمان ایـن بـوده اسـت کـه پژوهشـگران علـوم انسـانی را از طرفـی بـه خوانـدن
نهـای اصلـی متفکـران و از طرفـی بـه تلاش بـرای تفکـر بـه ز بـان فارسـی تشـویق
مت 
کنیـم؛ و امیدوار یـم مخاطبـان ایـن آثـار نیـز بـا نگاهـی نقادانـه مـا را همراهـی کننـد.
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 بـه معنـایA  بـه معنـای تذکـر اسـت وR ارجاعـات یـا بـه شـمارۀ صفحـه هسـتند یـا بـه بنـد)§( ؛
: ارجاعـات بـه عناصـر فلسـفۀ حـق بـر اسـاس ایـن ترجمـۀ نیسـبت و وود اسـت.افـزوده
Elements of the Philosophy of Right, trans. Nisbet, H. ed. Wood, A., Cambridge:
Cambridge University Press, 1991.

:دیگر ارجاعات به آثار هگل بر اساس این اختصارات مشخص شدهاند
EL

The Encyclopaedia Logic: Part 1 of the Encyclopaedia of Philosophical
Sciences with the Zusatze

EG

Philosophy of Mind: Part 3 of the Encyclopaedia of Philosophical
Sciences with the Zusatze

FPR Lectures on Natural Right and Political Science: The First Philosophy of

Right
JR1

System of Ethical Life and First Philosophy of Spirit

NL

On the Scientific Ways of Treating Natural Law, on its Place in Moral
Philosophy, and its Relation to the Positive Sciences of Right

PhG The Phenomenology of Spirit
SL

The Science of Logic

SS

System of Ethical Life and First Philosophy of Spirit

VPG Philosophy of History

سپاسگزاری
معمـول اسـت کـه از افـراد تشـکر کننـد نـه از اتفاقـات؛ امـا ایـن کتـاب تحتتأثیـر
تولـد یـک فرزنـد ،جابهجایـی سـازمانی ،اثاثکشـی بـه خانـهای نـو و سـفرهای رفـت و
ـروزی خـط آهـن شـمال شـرقی و ویرجیـن در کنـار واگنهـای
برگشـت بـا قطارهـای ام ِ

بازمانـده از جنـگ سـرد خـط آهـن ترنسـپنین شـکل گرفـت .خالصانهتـر از اینهـا
از مؤلفـان کتـب و مقاال تـی کـه در طـی سـالیان بـه گوشـم خـورده قدردانـی میکنـم؛
شـاید نامشـان را در فهرسـت منابـع انتهـای کتـاب بیابنـد .همچنیـن بایـد از دادلـی
ـت هـگل بـرای اولیـن بـار کـرد و راهنمـای
نولـز نـام ببـرم کـه مـرا گرفتـار خوانـدن درس ِ
فراینـد پرظرافـت فهـم موضـوع بحـث شـد .همچنیـن از سـارا داگالس و آدام گریـن در
انتشـارات کانتینیـوم تشـکر میکنـم که تمام تأخیرهایـم را با برنامهریزیهـای دوباره و
خوشبینان هشـان دمسـاز کردنـد.
از والدینـم ممنونـم ،بـرت و ایلیـن ،کـه سـالها مـرا در راه تحصیـل حمایـت
کردنـد و حـاال محصـول ملموسـی از آن سـالها میبیننـد.
در آخـر ،و مه متـر از همـه ،تمـام عشـقم را نثـار لـورا میکنـم ،که همیشـه همراهم
بـوده و بـه وقـت ضـرورت ترغیبـم کـرده تـا بـه اینجـا برسـم .آه ،و یوگـو ،کـه بـدون او ایـن
کتـاب تفاوتـی حیرتانگیـز با اکنون داشـت.

[]1

زمینه :قصۀ دو انقالب
یکـرد .ایـن ویژگـی ،چـه موهبـت باشـد چـه
هـگل در زمانـهای پرماجـرا زندگـی م 
گیری شـخصیت و اندیشـهاش داشـته
مصیبـت ،بیتردیـد نقشـی اساسـی در شـکل ِ
انقالب عظیم و درهمتنیده برخاست و اروپا را به وضعیت
است .در این دوران ،دو
ِ

فرهنگـی و سیاسـی غریبـی کشـاند ،انقالبـی سیاسـی که از فرانسـه سرچشـمه گرفت
مهاجـرت مردم
شهـا
و انقالبـی صنعتـی کـه انگسـتان بذرهایـش را پاشـید .ایـن جنب 
ِ
ـاختن امپراتور یهـا
گهـا را زاییدنـد ،میـل بـه س
و شهرنشـینی را بـهبـار آوردنـد ،جن 
ِ
نهـا ،نظ ِـم اجتماع ِـی کهنـۀ ارو پـا را متحـول کردنـد.
ـوازات ای 
را برانگیختنـد و ،بـه م ِ

جلـودار بحـث
یبـرد کـه
هـگل در چنیـن زمانـهای میزیسـت و در آلمانـی بـه سـر م 
ِ

ـش ناپلئـون (کـه هـگل آن زمـان از آن حمایـت
و تحقی ِـق فلسـفی شـده بـود .وقتـی ارت ِ
یشـد ،هـگل بایـد دالورانه نخسـتین شـاهکارش
یکـرد) بـه درواز ههـای ِینـا نزدیـک م 
م 

وحشـت
انقلاب فرانسـه را دیـد ،رعـب و
یکـرد و بـه میـدان میفرسـتاد .او
را تمـام م 
ِ
ِ
اصالحـات ترقیخواهانۀ پروسـی را شـاهد بود ،اصالحاتی
ـب آن را حـس کـرد و
ِ
متعاق ِ
ـت وضع سیاس ِـی متزلزل قبلی .فلسـفۀ او امیدوارانه
که آخر سـر منتهی شـد به بازگش ِ
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دینـی اصالحشـده؛ امـا
ـکان نظ ِـم سیاسـی و
و خوشـبینانه آغـاز شـد ،امیـد بـه ام ِ
ِ
اجتماعـی پسـاناپلئونی را
انداز
وقتـی همچـون خ ِ
ـود هـگل بـه پختگـی رسـید ،چشـم ِ
ِ
محافظهکارانـه ،و البتـه نقادانـه ،تأییـد کـرد.

ویلهلـم فریدر یـش هـگل در  27اوت  1770در اشـتوتگارت بـه دنیـا
ِگئـورگ ِ

دادگاه ایالتـی بـود .هـگل
آمـد .خانـوادهاش از طبقـۀ متوسـط بودنـد و پـدرش کارمنـد
ِ
فکـری او در فاصلـۀ
در گیمناز یـوم (دبیرسـتان) بـا فلسـفه آشـنا شـد ،امـا انگیز ههـای
ِ

یکـه در حـوزۀ علمیۀ کشـیشهای
سـالهای  1788تـا  1793اوج گرفـت ،یعنـی زمان 
ُ
شـلینگ
ای هولدرلی ِـن شـاعر و
ِ
لوتـری در توبینگـن حضـور داشـت و همحجـره ِ
ً
فیلسوف بود .بسیاری از درو نمایههایی که بعدا در فلسفۀ هگل ظاهر شد بیتردید
ثهـای ُپرشـور او بـا هولدرلیـن و شـلینگ بـودهاسـت ،درو نمایههایـی نظیر
ثمـرۀ بح 
ّ
وحدت اجتماعـی و ملی ،و اصلاح دین.
لهـای
ـین عص ِـر طالی ِـی آتنـی ،ایدئا 
ِ
تحس ِ
ِ
هـگل ،همچنیـن ،ابتـدا بـه رخدا دهـای فرانسـه در سـال  1789عالقـه نشـان مـیداد؛
یسـتودند ،روحیـهای کـه بـه گمانشـان قدرتـی
ـان آن روزگار روحیـۀ انقالبـی را م 
جوان ِ
دوبـاره بـه ارو پـا میبخشـید.
اندیشـمندان مدافـع
انقلاب فرانسـه تحق ِـق سیاس ِـی نظر یـۀ مسـلط آن زمـان بـود.
ِ
ِ
ِ
موافـق این ادعـا بودند
ـرارداد اجتماعـی تفاو 
ق ِ
تهـای ز یـادی بـا هـم داشـتند امـا همگی ِ
ـب منفعـت آن افـراد اسـت.
کـه جامعـه محصـول مشـارکت افـراد بـا یکدیگـر بـرای کس ِ
یکـرد کـه جامعـه محصول
جنبـش قـرارداد اجتماعـی ایـن ادعـای نظـم کهنـه 1را طـرد م 
نظمی طبیعی و الوهی است و تفاوت کیفی میان گونههای مختلف انسانها چنین
ـری انسـانها بـرای نخسـتینبار در جنبـش
نظمـی را توجیـه میکنـد .در عـوض ،براب ِ
مردم عادی بیان شد
نپذیرفتن
دینپیرایی و در
دوگانگی کیفی ِ
ِ
ِ
مقام کشیشی و ِ
میان ِ

و بعـد از ایـن ،در جنـگ داخلـی انگلسـتان و انقلاب شـکوهمند قـرن هفدهم ،چنین
خواسـتی بهنحـو سیاسـی بیـان شـد ،پیـش از آنکـه منجـر بـه کششـی مخـرب بهسـوی
1. ancien regim
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ارزش فـردی در انقلاب فرانسـه شـود .پیدایـش و گسـترش این مفهوم،
برابریخواهـی و
ِ
ً
کـه مفهومـی عمیقـا مـدرن اسـت ،بـه نظ ِـر هـگل و دوسـتان آن زمانـش وعـده مـیداد که
یتـوان بـرای نهادهـای اجتماع ِـی تاریخمصرفگذشـته توجیه سیاسـی عقالنـی آورد.
م 
البتـه وقتـی ،در دورۀ تـرور ،نیـروی گریـز از مرکـز انقلاب بـدل شـد بـه اصـرار

خودسـرانه و نامعقـول بـر نیـروی ارادۀ فـردی و ایدئالهـای انتزاعـی ،ایـن امیـد اولیـه
هـم بـه تـرس و هـراس بـدل شـد .مفهـوم سـوبژکتیویتۀ مـدرن هـگل ،هـم از جنبـۀ
تاریخی
روایت
ایجابـی و هـم از جنبـۀ سـلبی ،به انحای متعـددی ،جلوهای اسـت از
ِ
ِ
سیاسـی او نیـز
آرای اخالقـی و
کوچکـی از جنبـش دینپیرایـی تـا صنعت 
یسـازی؛ ِ
ِ
ـراری تـوازن میـان نیـاز سـوبژکتیو بـه بیانگـری و نیـاز اجتماعـی
ب هطـور مسـتقیم بـه برق ِ
انقلاب فرانسـه و همینطور مفاس ِـد صنعتیسـازی را
یپـردازد .مفاس ِـد
بـه وحـدت م 
ِ

مشـروعیت
ـردن جامعـۀ مـدرن و در قیـام
م 
ِ
یشـد همیـن عـدم تـوازن دیـد :در اتمـی ک ِ
ـری فـردی علیـه معیارهـای ابژکتیـو بـرای ارزش .همیـن روایـت قـرار بـود نقطـۀ
بیانگ ِ

ـگاری کام ِـل هـگل ،یعنـی پدیدارشناسـی روح ،1باشـد.
کن
کانون ِـی اولیـن ت 
ِ

فعالیت آموزشی .ابتدا در سوئیس و فرانکفورت
هگل گام به گام شروع کرد به
ِ
ـزد شـلینگ رفـت ،دوسـتی کـه از او جوانتـر
معلـم َسـرخانه شـد .سـپس بـه ینـا ن ِ
قتـر بـود و در آن زمـان کرس ِـی اسـتادی را کسـب کرد هبـود .هـگل از ارثیـهاش
و موف 
ـگاه اسـتاد حقالزحمـهای در دانشـگاه  2را حفـظ کـرد و اولیـن آثـار
اسـتفاده کـرد و جای ِ

ـفی فیخته و شـلینگ )1801( 3و شـیوههای
مهمـش را منتشـر کـرد :تف ِ
ـام فلس ِ
ـاوت نظ ِ
4
رویکرد
اثر اخیر شرحی انتقادی بود از
ِ
علمی برای مواجهه با ِ
قانون طبیعی (ِ .)1802
اخلاق کانت آمده
اتمگرایانـه بـه اندیشـۀ اخالقـی و سیاسـی و در آن نقـدی بـر فلسـفۀ
ِ

ـاق مه متـر در سـال  1807بـود .در ایـن سـال ،هـگل ،در پدیدارشناس ِـی روح،
بـود .اتف ِ
1. Phenomenology of Spirit
2. Privatdozent
3. The Difference between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy
4. The Scientific Ways of Treating Natural Law
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شـرحی ناسـازگار اما تحسـینبرانگیز از بسـط فلسفی فرد و تطورات انسـانی ارائه کرد.
ـان ذه ِـن انسـانی و طبیعت (در
ـب ایـن اثـر او ،بازشناس ِـی نیـازی بـرای آشـتی می ِ
در قل ِ

آثـار اولیهاش،
عامتریـن معنـای کلمـه) نهفتـه بـود ،آشـتیای کـه ،به ادعـای هـگل در ِ

یشـود امـا در آثـار متأخـرش ،در فلسـفۀ حـق ،تمرکز
از طریـق دیـن و فلسـفه حاصـل م 
اصلـی بـر راهحلـی اخالقی و سیاسـی اسـت.
پروس در ینا از ارتش ناپلئون شکست خورد .در پی این شکست ،ناآرامیهایی
پدیـد آمـد و هـگل مجبـور شـد در سـال  1807ینـا را تـرک کنـد .او مدتـی سـردبیر یـک
روزنامـه بـود تـا اینکـه در سـال  1809مدیـر دبیرسـتانی شـد .کاری کـه بـه او محـول شـده
روش نظرورزانـۀ 1خود در فلسـفه ،اصالحی بنیـادی در تعلیم
بـود ایـن بـود کـه ،بـر مح ِ
ـور ِ
و تربیت انجام دهد .همچنین توانست علم منطق 2را تألیف کند (جلد اول در سال
 1812منتشـر شـد و جلد دوم در سـال  )1816و اگر شـاگردانش با این آثار به شـوق آمده
باشند و توانسته باشند آنها را بخوانند ،تردیدی نمیماند که امروز معیارهای آموزش
و پـرورش بـه نسـبت آن روزگار افت خجالتباری داشـته اسـت.
هگل در سال  1816به سمت استادی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ منصوب
شـد و موفق شـد نخسـتین سـمت دانشـگاهی دارای حقوق خود را کسـب کند .او در

این دوره شـروع کرد به انتشـار یادداشـتهای درسگفتارهایش ،دایرةالمعارف علوم
فلسـفی ،3تا شـاگردانش به کمک آنها درسگفتارهای موجز و طاقتفرسـای هگل

ً
را بفهمند .بعدا این نوشـتهها را بازبینی کرد و تا سـه جلد آنها را تفصیل داد :دربارۀ
منطـق ،در بـارۀ طبیعـت ،در بـارۀ روح .همچنیـن ،نخسـتین درسگفتارهایـش دربـارۀ
ایـدۀ حـق و فلسـفۀ سیاسـی را ایـراد کـرد .اوج شـهرت دانشـگاهی هـگل وقتـی بـود که
ریاسـت کرسـی فلسـفه در دانشـگاه برلین را به او پیشـنهاد دادند ،سـمتی که پیشتر
فیختـه آن را بر عهده داشـت.
1. speculative
2. Science of Logic

3. Encyclopaedia of the Philosophical Science
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در برلیـن ،هـگل یادداشـتهای درسگفتـارش در بـارۀ فلسـفه سیاسـی را
بـرای انتشـار آمـاده کـرد ،امـا بـه تردیـد افتـاد ز یـرا بـار دیگـر ماهیـت قـدرت سیاسـی
دسـتخوش رخدادهـای تاریخـی شـد .سرشـت پیشـروانه سیاسـت پروسـی ،از زمـان
فسـاالری ضعیـف و واپسگـرا چرخیـده
شکسـت  ،1809بهتدر یـج بـه سـمت اشرا 
بـود .پـس از شکسـت نهایـی ناپلئـون در  ،1815اصالحـات متوقـف شـده بـود و تـرس
یکـرد .قتـل یـک
حکومـت از هـرج و مـرج و روحیـۀ انقالب ِـی مـردم اوضـاع را وخی متـر م 

سگـرا بـه دسـت دانشـجویی بـه نـام کارل سـاند 1نیـز اوضـاع را
نمایشنامهنو یـس واپ 
ْ
حکومت دانشـگ اهها را متهم به زمین هسـازی برای افکار افراطی
بیشـتر ملتهب کرد.
ـگاهی هـگل را از
یکـرد .بسـیاری از دوسـتان و رقیبـان دانش
و اعمـال خرابکارانـه م 
ِ

مناصـب دانشـگاهی برکنـار کردنـد؛ هـر اسـتادی احتمـال مـیداد اخـراج شـود .فرایـز
جشـدهها بـود ،و هـگل در پیشـگفتار فلسـفۀ حـق ،بـا نسـنجیدگی بـه او
یکـی از اخرا 
شهـای انقالبـی دانسـتهبـود.
تاختـه بـود و او را مشـوق نگر 
در  ،1821در چنین بسـتری ،نسـخۀ نهایی درسگفتارهای فلسـفۀ حق منتشـر
شـد .هـگل در  1829بهعنـوان رئیـس دانشـگاه برگز یـده شـد .او در  14نوامبـر  1831از
دنیـا رفت.
َ َ
هـگل در دوران اوج اندیشـۀ روشـنگری زندگـی میکـرد و شـاید برخلاف سـلف
تهـا و مخاطـرات روشـنگری داشـت.
خـود ،کانـت ،نیمنگاهـی هـم بـه محدودی 
نطـور کـه خواهیـم دیـد ،او سـوبژکتیویتۀ مـدرن را چونـان قلـۀ تار یـخ انسـانیت
هما 
نحـال ،تیزبینانـه نسـبت بـه خطـر اتمباورانـۀ آن بـرای جامعـه
یکـرد و باای 
تحسـین م 
و خطـر سـوژهباورانۀ آن بـرای حقیقـت هشـیار بـود .نهضـت روشـنگری انسـانها را بـه
عقـلورزی بـرای خودشـان و بـه مشروعیتبخشـی بـه هـر حکـم صاحبـان قـدرت،
یکـرد .امـا هـگل
جامعـه و دیگـران از طریـق بهکاربسـتن عقـل آزاد و جمعـی تشـویق م 
ً
کسـویه اسـت .فـرد نمیتوانـد
عمیقـا بـاور داشـت کـه چنیـن سـوبژکتیویتهای ی 
1. Karl Sand
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یخـود تصمیـم بگیـرد درسـت و برحـق چیسـت بلکـه بایـد معیارهـای
بهخود 
مشـروعیتی داشـته باشـد که به محک آنها اظهاراتش را معتبر سـازد .مطابق موضع
هـگل ،کـه غیـر از موضـع روشـنگری بـود ،بایـد در جهـان اجتماعـی سـوبژکتیویتۀ
نشـخصی بـه دنبـال ایـن آشـتی بـود نـه در عقـل آزاد و کلـی .اینکـه میتـوان هـگل
میا 
ً
را دقیقـا مدافـع روشـنگری خوانـد یـا نـه محـل مناقشـه اسـت .او معتقـد بـود کـه حاکم
مطلـق بایـد عقـل باشـد ،امـا عقل را شـکلگرفته در تاریخ میدانسـت نـه چیزی ثابت
تهـای قـرارداد اجتماعـی
و معیـن؛ او میخواسـت دولـت عقالنـی باشـد ،امـا بصیر 
یکـرد؛ هـگل معتقـد بـود آزادی خیـر اعلـی
در بـارۀ مرجعیـت سیاسـی را نقادانـه رد م 
اسـت ،امـا آزادی را در جهـان اجتماعـی کمالگرایانـه میجسـت.

