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کـه چهـل بـار مابعدالطبیعـۀ  ابن سـینا در زندگی نامـۀ خودنوشـتش تعریـف می کنـد 
ارسـطو را خوانـد و مطلقـًا از آن چیـزی درنیافـت، تـا اینکـه بـا خوانـدن رسـالۀ بسـیار 
مختصـر فارابـی بـا عنـوان اغـراض مابعدالطبیعه تمامـِی زوایای این اثر برای او روشـن 
گشـت. کوشـش تمثیل گونـۀ او حکایـت از ایـن می کنـد کـه خواننـده راهـی طوالنـی تـا 
فهـم متـن کالسـیک در پیـش دارد و در ایـن راه نیازمنـد راهنماسـت. امـا تـالش بـرای 
بـرای مـا فارسـی زبانان خوانـدن ترجمه هـای فارسـی آن هـا،  خوانـدن ایـن متن هـا، و 
کشـیده می شـود و فهـم عمیـق و دقیـق، رفته رفتـه،  اغلـب بـه مسـیری بی سـرانجام 
جـای خـود را بـه ساده سـازی های مبتـذل می دهـد. رفتـن بـه سـراغ ایـن متـون دشـوار 
و گاهـی سـهل  ممتنـع اسـتیصالی بـه بـار مـی آورد کـه ای بسـا خواننـده را بـه بازنگری و 
گـر از دام ایـن تردیدها  تردیـد دربـارۀ فهم پذیـرِی ایـن متـون بینـدازد. خواننـدۀ پرتالش ا
بیـرون آیـد، بـه مطالعـۀ متـوِن درجـه دوم روی مـی آورد و بـه آثـار شـارحان و مفسـران 
رجـوع می کنـد و مدت هـا در میـاِن شـروح مطـول و پرجزئیـات سـرگردان می شـود و از 
قضـا خـود ایـن شـروح را نیازمنـد راهنمـا می بینـد. سـرانجام، پـس از دل کنـدن از ایـن 
تالش های َمدرسـی و روشـمند و دردسـرهای بی حاصل، نوبت به تفرج در آثار درجه 
سـومی می رسـد کـه بیـان شسـته رفته و سـاده ای از سـیر تفکـر یـک متفکـر می دهند و 
اغلـب حاصلـی جـز فروکاسـتن وجـوه اندیشـۀ او در قالـب کلیشـه های سـاده انگارانه  
کـه، به جـای قـدم اول بـودن، مهـر ختامـی بـر جسـت وجوهای فکـری  ندارنـد، آثـاری 
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کالسـیک  متـن  خوانـدن  صرافـت  از  یـا  خواننـده  بدین ترتیـب  می زننـد.  خواننـده 
می افتـد یـا خـود را از خوانـدن آن هـا بی نیـاز می بینـد. درس گفتارهـای دانشـگاهی، 
مقـاالت علمی پژوهشـی و تألیف هـای به اصطـالح انتقـادی، همگـی، در رجـوع بـه 
کـه عمدتـًا رونوشـتی  ایـن آثـار درجـه دوم و سـوم و در تظاهـر بـه رجـوع بـه آثـار اصلـی 
از اسـتنادات شـرح ها و مقدمه هاسـت- بـا یکدیگـر شـریک اند. حاصـل آنکـه آثـار 
یـا  مؤلفانـه  بازخوانی هـای  اصلـی  منابـع  ایـن  و  نمی شـوند  خوانـده  هرگـز  کالسـیک 

منتقدانـه به مـرور فرامـوش می شـوند.
کتاب هـای مجموعـۀ »راهنمـای متـون کالسـیک« چیزی اسـت در میانـۀ این دو 
شـیوۀ تقـرب بـه متـن؛ نـه شـرح و تفسـیری مفصـل اسـت و نـه ادعـای آسـان کردن تمـام 
از پیچ وخـم  گـذر  بـرای  قـرار اسـت نقشـه ای باشـد  دشـواری های متـن را دارد، بلکـه 
متـن. ایـن مجموعـه در انتشـارات کانتینیـوم بـا عنـوان Reader’s Guides و بـا هـدف 
فراهم کردن مقدمه ای روشن و مختصر برای متون کالسیک در ادبیات و فلسفۀ غرب 
تهیه شده است. نویسندگاِن این مجموعه هر یک در زمینۀ کارِی خود شناخته شده 
و صاحـِب اعتبـار هسـتند و مخاطـب کتاب هـا نیـز دارای دانشـی در حد کارشناسـی 
گرفته شده اند. این کتاب ها خواننده  کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط در نظر  و 
را دعـوت می کننـد بـه خوانـدن کتـاِب اصلـی و بـه رفت وبرگشـت میـان کتـاِب راهنمـا 
کتـاِب  و کتـاب اصلـی. بنابرایـن خواننـده بایـد پـس از خوانـدن بخش هـای مقدماتـِی 
راهنمـا، بـه سـراغ متـن اصلـی بـرود و ابتـدا بـا داشـته های 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 می دهند و پیوندهای هـر بخش را با 
نظام تفکر او مشـخص می سـازند و به ندرت وارد تفسـیری خاص از متن می شـوند؛ در 
مرحلـۀ آخـر نیـز خواننـده دوبـاره بـه متـن اصلـی رجـوع می کند و بـا دانشـی افـزون دوباره 

بـرای حـل معماهـای متن می کوشـد.
کتاب هـای ایـن مجموعـه از سـاختاری واحد پیـروی می کنند. در بخـِش اول هر 
 کتـاب بـه زمینـه و زمانـۀ نوشته شـدن اثر پرداخته شـده اسـت، یعنی تالش شـده اسـت
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گیرد تا نسـبت اثر با آثاِر گذشـتگان  تا متن در دروِن بافتار فکری و تاریخی خود قرار 
گـردد. در بخـِش  گسسـِت آن بـا منظومـۀ معرفتـِی پیشـینیان مشـخص  و پیوسـت و 
دوم مضامیـن اصلـِی اثـر بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت تا خواننـده فهمـی اجمالی از 
موضوعـات و مطالـب کتـاب پیـدا کـرده و آمـادۀ ورود بـه متـِن اصلـی شـود. در بخش 
کـرده و وارد خـود متـن می شـود. در ایـن بخـش،  سـوم، نویسـنده از مقدمـات عبـور 
نویسـنده بـا تفکیـک متـن اصلـی بـه فصل هـا، بخش هـا، قسـمت ها، بندهـا و حتـی 
جمله هـا گام بـه گام خواننـده را بـا خود همراه می کند و می کوشـد تا هم روایتی تکوینی 
از چگونگـِی شـکل گیری و بسـِط ایده هـا بـه دسـت دهـد و هـم ربـط و نسـبِت منطقی 
آن هـا را بـکاود. در بخـِش چهـارم، نویسـنده بـه تأثیـراِت فکـری و تاریخـی کتـاب مـورد 
نیـز طـرح  کتـاب، پرسـش هایی پژوهشـی   از  انتهـای هـر بخـش  نظـر می پـردازد. در 
شـده اند تـا هـم خواننـده بتوانـد مطالـب فصـل را جمع بنـدی کنـد و هم خـود در آینده 
کتـاب  به نحـو مسـتقل ایـن پرسـش ها را مبنـای تحقیقـش قـرار دهـد. در انتهـای هـر 
نیـز راهنمـای مطالعـۀ آثار مرتبط آمده اسـت که خواننده می توانـد 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 اندیشـه های سـنجیده را برداشـته باشـد. 
هرچنـد کتاب هـای ایـن مجموعـه و نیـز ترجمه هـای آن هـا عـاری از نقـص نیسـتند، 
کـه پژوهشـگران علـوم انسـانی را از طرفـی بـه خوانـدن  امـا تالشـمان ایـن بـوده اسـت 
متن هـای اصلـی متفکـران و از طرفـی بـه تـالش بـرای تفکـر بـه زبـان فارسـی تشـویق 

کننـد. یـم مخاطبـان ایـن آثـار نیـز بـا نگاهـی نقادانـه مـا را همراهـی  کنیـم؛ و امیدوار
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کتـاب تحت تأثیـر  ایـن  امـا  اتفاقـات؛  از  نـه  کننـد  افـراد تشـکر  از  کـه  معمـول اسـت 
تولـد یـک فرزنـد، جابه جایـی سـازمانی، اثاث کشـی بـه خانـه ای نـو و سـفرهای رفـت و 
برگشـت بـا قطارهـای امـروزِی خـط آهـن شـمال شـرقی و ویرجیـن در کنـار واگن هـای 
از این هـا  گرفـت. خالصانه تـر  ترنسـپنین شـکل  از جنـگ سـرد خـط آهـن  بازمانـده 
گوشـم خـورده قدردانـی می کنـم؛  کـه در طـی سـالیان بـه  کتـب و مقاالتـی  از مؤلفـان 
کتـاب بیابنـد. همچنیـن بایـد از دادلـی  شـاید نامشـان را در فهرسـت منابـع انتهـای 
کـرد و راهنمـای  گرفتـار خوانـدن درسـِت هـگل بـرای اولیـن بـار  کـه مـرا  نولـز نـام ببـرم 
فراینـد پرظرافـت فهـم موضـوع بحـث شـد. همچنیـن از سـارا داگالس و آدام گریـن در 
انتشـارات کانتینیـوم تشـکر می کنـم که تمام تأخیرهایـم را با برنامه ریزی هـای دوباره و 

کردنـد. خوشبینانه شـان دمسـاز 
راه تحصیـل حمایـت  مـرا در  کـه سـال ها  ایلیـن،  و  بـرت  والدینـم ممنونـم،  از 

می بیننـد. سـال ها  آن  از  ملموسـی  محصـول  حـاال  و  کردنـد 
در آخـر، و مهم تـر از همـه، تمـام عشـقم را نثـار لـورا می کنـم، که همیشـه همراهم 
بـوده و بـه وقـت ضـرورت ترغیبـم کـرده تـا بـه اینجـا برسـم. آه، و یوگـو، کـه بـدون او ایـن 

کتـاب تفاوتـی حیرت انگیـز با اکنون داشـت.

سپاسگزاری
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زمینه: قصۀ دو انقالب
چـه  باشـد  موهبـت  چـه  ویژگـی،  ایـن  می کـرد.  زندگـی  پرماجـرا  زمانـه ای  در  هـگل 
مصیبـت، بی تردیـد نقشـی اساسـی در شـکل گیرِی شـخصیت و اندیشـه اش داشـته 
است. در این دوران، دو انقالِب عظیم و درهم تنیده برخاست و اروپا را به وضعیت 
فرهنگـی و سیاسـی غریبـی کشـاند، انقالبـی سیاسـی که از فرانسـه سرچشـمه گرفت 
و انقالبـی صنعتـی کـه انگسـتان بذرهایـش را پاشـید. ایـن جنبش هـا مهاجـرِت مردم 
و شهرنشـینی را بـه  بـار آوردنـد، جنگ  هـا را زاییدنـد، میـل بـه سـاختِن امپراتوری هـا 
کردنـد.  پـا را متحـول  کهنـۀ ارو را برانگیختنـد و، بـه مـوازاِت این هـا، نظـِم اجتماعـِی 
کـه جلـوداِر بحـث  هـگل در چنیـن زمانـه ای می زیسـت و در آلمانـی بـه سـر می بـرد 
و تحقیـِق فلسـفی شـده بـود. وقتـی ارتـِش ناپلئـون )کـه هـگل آن زمـان از آن حمایـت 
می کـرد( بـه دروازه هـای ِینـا نزدیـک می شـد، هـگل بایـد دالورانه نخسـتین شـاهکارش 
را تمـام می کـرد و بـه میـدان می فرسـتاد. او انقـالِب فرانسـه را دیـد، رعـب و وحشـِت 
متعاقـِب آن را حـس کـرد و اصالحـاِت ترقی خواهانۀ پروسـی را شـاهد بود، اصالحاتی 
که آخر سـر منتهی شـد به بازگشـِت وضع سیاسـِی متزلزل قبلی. فلسـفۀ او امیدوارانه 
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امـا  اصالح شـده؛  دینـِی  و  سیاسـی  نظـِم  امـکاِن  بـه  امیـد  شـد،  آغـاز  خوشـبینانه  و 
وقتـی همچـون خـوِد هـگل بـه پختگـی رسـید، چشـم انداِز اجتماعـِی پسـاناپلئونی را 

کـرد. محافظه کارانـه، و البتـه نقادانـه، تأییـد 
دنیـا  بـه  اشـتوتگارت  در  اوت ۱۷۷0  در ۲۷  هـگل  فریدریـش  ویلِهلـم  ِگئـورگ 
کارمنـد دادگاِه ایالتـی بـود. هـگل  آمـد. خانـواده اش از طبقـۀ متوسـط بودنـد و پـدرش 
گیمنازیـوم )دبیرسـتان( بـا فلسـفه آشـنا شـد، امـا انگیزه هـای فکـرِی او در فاصلـۀ  در 
سـال های ۱۷88 تـا ۱۷۹۳ اوج گرفـت، یعنـی زمانی کـه در حـوزۀ علمیۀ کشـیش های 
شـلینِگ  و  شـاعر  هولدرلیـِن  هم ُحجـره اِی  و  داشـت  حضـور  توبینگـن  در  لوتـری 
فیلسوف بود. بسیاری از درون مایه هایی که بعدًا در فلسفۀ هگل ظاهر شد بی تردید 
ثمـرۀ بحث هـای ُپرشـور او بـا هولدرلیـن و شـلینگ بـوده  اسـت، درون مایه هایـی نظیر 
ی، و اصـالِح دین. 

ّ
تحسـیِن عصـِر طالیـِی آتنـی، ایدئال هـای وحدِت اجتماعـی و مل

هـگل، همچنیـن، ابتـدا بـه رخداد هـای فرانسـه در سـال ۱۷8۹ عالقـه نشـان مـی داد؛ 
گمانشـان قدرتـی  کـه بـه  جوانـاِن آن روزگار روحیـۀ انقالبـی را می سـتودند، روحیـه ای 

دوبـاره بـه اروپـا می بخشـید.
انقـالِب فرانسـه تحقـِق سیاسـِی نظریـۀ مسـلط آن زمـان بـود. اندیشـمنداِن مدافـِع 
قـرارداِد اجتماعـی تفاوت هـای زیـادی بـا هـم داشـتند امـا همگی موافـِق این ادعـا بودند 
کـه جامعـه محصـول مشـارکت افـراد بـا یکدیگـر بـرای کسـِب منفعـت آن افـراد اسـت. 
جنبـش قـرارداد اجتماعـی ایـن ادعـای نظـم کهنـه۱ را طـرد می کـرد کـه جامعـه محصول 
نظمی طبیعی و الوهی است و تفاوت کیفی میان گونه های مختلف انسان ها چنین 
نظمـی را توجیـه می کنـد. در عـوض، برابـرِی انسـان ها بـرای نخسـتین بار در جنبـش 
دین پیرایی و در نپذیرفتِن دوگانگِی کیفی میاِن مقاِم کشیشی و مردِم عادی بیان شد 
و بعـد از ایـن، در جنـگ داخلـی انگلسـتان و انقـالب شـکوهمند قـرن هفدهم، چنین 
خواسـتی به نحـو سیاسـی بیـان شـد، پیـش از آنکـه منجـر بـه کششـی مخـرب به سـوی 

1. ancien regim
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برابری خواهـی و ارزِش فـردی در انقـالب فرانسـه شـود. پیدایـش و گسـترش این مفهوم، 
کـه مفهومـی عمیقـًا مـدرن اسـت، بـه نظـِر هـگل و دوسـتان آن زمانـش وعـده مـی داد که 
می تـوان بـرای نهادهـای اجتماعـِی تاریخ مصرف گذشـته توجیه سیاسـی عقالنـی آورد. 
اصـرار  بـه  بـدل شـد  انقـالب  مرکـز  از  گریـز  نیـروی  تـرور،  دورۀ  در  وقتـی،  البتـه 
خودسـرانه و نامعقـول بـر نیـروی ارادۀ فـردی و ایدئال هـای انتزاعـی، ایـن امیـد اولیـه 
جنبـۀ  از  هـم  هـگل،  مـدرن  سـوبژکتیویتۀ  مفهـوم  شـد.  بـدل  هـراس  و  تـرس  بـه  هـم 
ایجابـی و هـم از جنبـۀ سـلبی، به انحای متعـددی، جلوه ای اسـت از روایِت تاریخِی 
تـا صنعتی سـازی؛ آراِی اخالقـی و سیاسـِی او نیـز  کوچکـی از جنبـش دین پیرایـی 
به طـور مسـتقیم بـه برقـرارِی تـوازن میـان نیـاز سـوبژکتیو بـه بیانگـری و نیـاز اجتماعـی 
بـه وحـدت می پـردازد. مفاسـِد انقـالِب فرانسـه و همین طور مفاسـِد صنعتی سـازی را 
کـردِن جامعـۀ مـدرن و در قیـام مشـروعیِت  می شـد همیـن عـدم تـوازن دیـد: در اتمـی 
بیانگـرِی فـردی علیـه معیارهـای ابژکتیـو بـرای ارزش. همیـن روایـت قـرار بـود نقطـۀ 

کامـِل هـگل، یعنـی پدیدارشناسـی روح۱، باشـد. کانونـِی اولیـن تک نـگارِی 
کرد به فعالیِت آموزشی. ابتدا در سوئیس و فرانکفورت  گام شروع  گام به  هگل 
جوان تـر  او  از  کـه  دوسـتی  رفـت،  شـلینگ  نـزِد  ینـا  بـه  سـپس  شـد.  َسـرخانه  معلـم 
کرده بـود. هـگل از ارثیـه اش  کسـب  کرسـِی اسـتادی را  و موفق تـر بـود و در آن زمـان 
اسـتفاده کـرد و جایـگاِه اسـتاد حق الزحمـه ای در دانشـگاه۲  را حفـظ کـرد و اولیـن آثـار 
مهمـش را منتشـر کـرد: تفـاوِت نظـاِم فلسـفِی فیخته و شـلینگ۳ )۱80۱( و شـیوه های 
علمی برای مواجهه با قانوِن طبیعی۴ )۱80۲(. اثِر اخیر شرحی انتقادی بود از رویکرِد 
اتم گرایانـه بـه اندیشـۀ اخالقـی و سیاسـی و در آن نقـدی بـر فلسـفۀ اخـالِق کانت آمده 
بـود. اتفـاِق مهم تـر در سـال ۱80۷ بـود. در ایـن سـال، هـگل، در پدیدارشناسـِی روح، 

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 تحسـین برانگیز از بسـط فلسفی فرد و تطورات انسـانی ارائه کرد. 
در قلـِب ایـن اثـر او، بازشناسـِی نیـازی بـرای آشـتی میـاِن ذهـِن انسـانی و طبیعت )در 
عام تریـن معنـای کلمـه( نهفتـه بـود، آشـتی ای کـه، به ادعـای هـگل در آثـاِر اولیه اش، 
از طریـق دیـن و فلسـفه حاصـل می شـود امـا در آثـار متأخـرش، در فلسـفۀ حـق، تمرکز 

اصلـی بـر راه حلـی اخالقی و سیاسـی اسـت.
پروس در ینا از ارتش ناپلئون شکست خورد. در پی این شکست، ناآرامی هایی 
کنـد. او مدتـی سـردبیر یـک  پدیـد آمـد و هـگل مجبـور شـد در سـال ۱80۷ ینـا را تـرک 
روزنامـه بـود تـا اینکـه در سـال ۱80۹ مدیـر دبیرسـتانی شـد. کاری کـه بـه او محـول شـده 
بـود ایـن بـود کـه، بـر محـوِر روِش نظرورزانـۀ۱ خود در فلسـفه، اصالحی بنیـادی در تعلیم 
و تربیت انجام دهد. همچنین توانست علم منطق۲ را تألیف کند )جلد اول در سال 
گردانش با این آثار به شـوق آمده  ۱8۱۲ منتشـر شـد و جلد دوم در سـال ۱8۱۶( و اگر شـا
باشند و توانسته باشند آن ها را بخوانند، تردیدی نمی ماند که امروز معیارهای آموزش 

و پـرورش بـه نسـبت آن روزگار افت خجالت باری داشـته اسـت.
هگل در سال ۱8۱۶ به سمت استادی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ منصوب 
شـد و موفق شـد نخسـتین سـمت دانشـگاهی دارای حقوق خود را کسـب کند. او در 
کرد به انتشـار یادداشـت های درس گفتارهایش، دایرة المعارف علوم  این دوره شـروع 
کمک آن ها درس گفتارهای موجز و طاقت فرسـای هگل  گردانش به  فلسـفی۳، تا شـا
کرد و تا سـه جلد آن ها را تفصیل داد: دربارۀ  را بفهمند. بعدًا این نوشـته ها را بازبینی 
منطـق، دربـارۀ طبیعـت، دربـارۀ روح. همچنیـن، نخسـتین درس گفتارهایـش 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 پیش تر 

فیختـه آن را بر عهده داشـت.

1. speculative
2. Science of Logic
3. Encyclopaedia of the Philosophical Science
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را  سیاسـی  فلسـفه  دربـارۀ  درس گفتـارش  یادداشـت های  هـگل  برلیـن،  در 
کـرد، امـا بـه تردیـد افتـاد زیـرا بـار دیگـر ماهیـت قـدرت سیاسـی  بـرای انتشـار آمـاده 
دسـتخوش رخدادهـای تاریخـی شـد. سرشـت پیشـروانه سیاسـت پروسـی، از زمـان 
شکسـت ۱80۹، به تدریـج بـه سـمت اشراف سـاالری ضعیـف و واپس گـرا چرخیـده 
بـود. پـس از شکسـت نهایـی ناپلئـون در ۱8۱۵، اصالحـات متوقـف شـده بـود و تـرس 
حکومـت از هـرج و مـرج و روحیـۀ انقالبـِی مـردم اوضـاع را وخیم تـر می کـرد. قتـل یـک 
کارل سـاند۱ نیـز اوضـاع را  نمایش نامه نویـس واپس گـرا بـه دسـت دانشـجویی بـه نـام 
کرد. حکومْت دانشـگا ه ها را متهم به زمینه سـازی برای افکار افراطی  بیشـتر ملتهب 
و اعمـال خرابکارانـه می کـرد. بسـیاری از دوسـتان و رقیبـان دانشـگاهِی هـگل را از 
کردنـد؛ هـر اسـتادی احتمـال مـی داد اخـراج شـود. فرایـز  مناصـب دانشـگاهی برکنـار 
یکـی از اخراج شـده ها بـود، و هـگل در پیشـگفتار فلسـفۀ حـق، بـا نسـنجیدگی بـه او 

تاختـه بـود و او را مشـوق نگرش هـای انقالبـی دانسـته  بـود.
در ۱8۲۱، در چنین بسـتری، نسـخۀ نهایی درس گفتارهای فلسـفۀ حق منتشـر 
شـد. هـگل در ۱8۲۹ به عنـوان رئیـس دانشـگاه برگزیـده شـد. او در ۱۴ نوامبـر ۱8۳۱ از 

دنیـا رفت.
ف 

َ
هـگل در دوران اوج اندیشـۀ روشـنگری زندگـی می کـرد و شـاید برخـالف َسـل

داشـت.  روشـنگری  مخاطـرات  و  محدودیت هـا  بـه  هـم  نیم نگاهـی  کانـت،  خـود، 
کـه خواهیـم دیـد، او سـوبژکتیویتۀ مـدرن را چونـان قلـۀ تاریـخ انسـانیت  همان طـور 
تحسـین می کـرد و بااین حـال، تیزبینانـه نسـبت بـه خطـر اتم باورانـۀ آن بـرای جامعـه 
و خطـر سـوژه باورانۀ آن بـرای حقیقـت هشـیار بـود. نهضـت روشـنگری انسـان ها را بـه 
عقـل ورزی بـرای خودشـان و بـه مشروعیت بخشـی بـه هـر حکـم صاحبـان قـدرت، 
جامعـه و دیگـران از طریـق به کاربسـتن عقـل آزاد و جمعـی تشـویق می کـرد. امـا هـگل 
نمی توانـد  فـرد  اسـت.  یک سـویه  سـوبژکتیویته ای  چنیـن  کـه  داشـت  بـاور  عمیقـًا 

1. Karl Sand
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معیارهـای  بایـد  بلکـه  چیسـت  برحـق  و  درسـت  بگیـرد  تصمیـم  به خودی خـود 
مشـروعیتی داشـته باشـد که به محک آن ها اظهاراتش را معتبر سـازد. مطابق موضع 
بایـد در جهـان اجتماعـی سـوبژکتیویتۀ  بـود،  روشـنگری  از موضـع  کـه غیـر  هـگل، 
میان شـخصی بـه دنبـال ایـن آشـتی بـود نـه در عقـل آزاد و کلـی. اینکـه می تـوان هـگل 
کم  را دقیقـًا مدافـع روشـنگری خوانـد یـا نـه محـل مناقشـه اسـت. او معتقـد بـود کـه حا
مطلـق بایـد عقـل باشـد، امـا عقل را شـکل گرفته در تاریخ می دانسـت نـه چیزی ثابت 
و معیـن؛ او می خواسـت دولـت عقالنـی باشـد، امـا بصیرت هـای قـرارداد اجتماعـی 
دربـارۀ مرجعیـت سیاسـی را نقادانـه رد می کـرد؛ هـگل معتقـد بـود آزادی خیـر اعلـی 

کمال گرایانـه می جسـت.  اسـت، امـا آزادی را در جهـان اجتماعـی 


