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 *فلسفه تاريخ ھگل

  علیرضا سّیداحمديان

برخي از مھمترين آراء فیلسوف بزرگ آلمان، گئورگ ويلھلم فريدريش ھگل، در خصوص تاريخ و فھم انسان از تاريخ ابراز  

وف، تأسیِس فلسفه تاريخ در مقاله اي که در پي آمده به زمینه ھاي شکل گیرِي فکر تاريخِي اين فیلس. شده است

توسط وي، نسبت آن با فیلسوفان ايده آلیست به خصوص شلینگ که ھگل بسیار متأّثر از وي بود، و سرانجام به 

  تاريخ ھگل اشاره شده است  برخي از نکات مندرج در تقريرات فلسفه

  

ند که ھگل فلسفه را از مرتبه صدوِر ھگل و حیث تاريخِي نظاِم فکرِي اين فیلسوف گفته ا  درباب نقش تاريخ در فلسفه

زمان و آپريوري به مرتبه اي تاريخي انتقال و ارتقاء داد؛ صفحات آغازيِن خطوط بنیاديِن فلسفه حق   گزاره ھاي بي

درباب اين که . حاکي از اعتقاد ھگل است به اين که ھیچ فلسفه اي نمي تواند از اينجا و اکنوِن فلسفي اش فراتر رود

ازه و به چه ترتیبي اين گزاره ُمدرن و در عین حال برخالِف موضع ِدکارت است، به ذکر اين نکته اکتفا مي کنیم تا چه اند

مؤّثر و مستقّل انتزاعي ابراز کرده، موضعي که مي توان آن را   که به زعم ھگل، برخالِف آنچه ِدکارت در مورِد سوژه

اريخ را به مثابه امري عقلي توضیح دھد، براي او ناممکن بوده قلمداد کرد، تأسیس فلسفه اي که بتواند ت» صوري«

در نظِر دکارت و عقلّیون پیرِو نظِر ِدکارت جھان و نیز تاريِخ جھان از نظمي مکانیکي تبعّیت مي کند که خداوند در . است

انیِن اليتغّیر، خود را اي از اصول و قو بدو خلقت آن را از ذاِت خويش صادر فرموده و بدين نحو عالم براساس مجموعه

اين نگاه به زعم ھگل در بند تصّورات مابعدالّطبیعِي فلسفه ھاي . دھد صیانت مي کند و به سازوکار خود ادامه مي

 Plan(» ]الھي[طرح مشّیت «قديم باقي مي ماند که باالّتفاق تاريخ را در فلسفه دخیل نمي دانستند و آن را از طريق 

der Vorsehung (درباب » صدوري«و » انتزاعي«از نگاه فیلسوفاِن ايده آلیست، نظر دکارت نظري . ي دادندتوضیح م

نظم عالم بود که مجموعًا و با توّجه به تحّوالِت اواخر قرن ھژدھم در آلمان به دست فیلسوفان ايده آلیست آلماني، به 

و حلولِي عالم و نقِش مطلق در تاريخ سخن در ادامه در باب نظر خاّص ھگل درباره نظاِم صدوري . جّد نّقادي گرديد

   اّما قبل از ورود به اصل مطلب يادآورِي اين نکته را ضروري مي دانیم که درک اساسِي ھر ُبعد از فلسفه. خواھیم گفت

) das Absolut(» مطلق«وي مقدمتًا مستلزم آشنايي با جنبه مھمي از فلسفه او در معناي کّلي ا ست که به بحث از 

  .تعبیر کرده است) Geist(» روح«دازد و ھگل در صورِت تکمیل يافته نظاِم فلسفِي خود از آن به مي پر

***  

اين اصطالح، چندان پیچیده، مبھم و دچاِر اعوجاجات معنايي ا ست که . اعتقاد به اصالت تاريخ با ھگل آغاز نشد

براي کساني که آشنايي عمیق تري . اشته باشندبسیاري آن را به کار مي برند بي آنکه تصّور روشني از آن در ذھن د

با تاريخ فلسفه دارند اين اصطالح يادآور فکر آوگوستینوس قّديس نیز ھست که بر اين اعتقاد بود که با ظھور 

او مفھومي از تاريخ را مّد نظر قرار داد . در معناي مکاشفاتِي آن رقم خورده است» پايان تاريخ«] عیسي مسیح[منجي

بحثي پیرامون تفّکر " الھي  مدينه"آوگوستینوس در کتاب . مصائب نوع بشر را تاريِخ بلّیات و فجايع مي دانست که تاريِخ

توضیح » نجات«تاريخي گشود و تاريِخ پس از مصلوب شدِن مسیح را با طرح مشّیِت توأمان با مصیبت و بال و نیز بحِث 

مي گويند  Chiliasmusت نجات منتھي گرديد که در زبان التین بدان مجموِع تفّکرات آوگوستینوس به بحثي در الھیا. داد

ھلنیستي است که با تغییراتي در برخي مفاھیِم اّولیه و     در معناي قديمِي يھودي» ملکوِت ھزاره اي«و مراد از آن 

به ?????? يونانِي اين اصطالح از اصِل (ورود برخي مفاھیم جديد از جمله تجّسد به داخل مسیحّیت انتقال يافته است
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آوگوستینوس نخسـتین متفّکري است    ١).بیان شده است millennium، در التیني با کلمه »ھزاره«و » ھزار«معناي 

فیلسوف «افالطوني در مفھوِم تاريخ تأّمل کرده؛ بدين لحاظ مي توان او را نخستین  -که در داخل منظومه مسیحي

سرچشمه ھاي دينِي فکر ? لبًا در بحث از فلسفه تاريخ و مکاتب اصالت تاريخ، در باراّما در ايران، غا. قلمداد کرد» تاريخ

تاريخِي دوراِن جديد بحثي صورت نمي گیرد، در عوض معموًال از يونان و نظر حکماي يوناني در باب تاريخ آغاز مي کنند و 

عالوه بر (مومي از اصالت تاريخ ھگلما نیز به جھت اختصار، در بحث ع ٢.به رنسانس مي رسند» پرش از رودوس«با 

ناگزير از آن ھستیم که به مھمترين دستاورد فلسفِي معاصر با ھگل، يعني نظام فلسفه ايده ) ھردر و نگاه تاريخِي او

آلیستِي شلینگ، موسوم به ايده آلیسِم استعاليي، اشاره اي گذرا داشته باشیم که ھمچون ديگر نظام ھاي فلسفِي 

نظاِم فلسفِي کانت به شمار مي آيند سپس به دنبال ) Entwicklung(صورتي از بسط و نمّو و تحّوِل  معاصر خود نوعًا

بسیاري از نظام ھاي ايده آلیستي درصدد يافتن راھي براي غلبه بر . را شرح دھیم» بسط و نمو«آن مفھوِم 

انتي آلماني را جوالنگاه خود ساخته سوبژکتیويسم دکارتي بودند که به گمان ايشان عرصه فلسفه کانتي و مابعد ک

ارائه کند و اين با اصل وظیفه فلسفي در تعارض مي » مطلق«بود و نمي توانست توضیح فلسفِي قابل قبولي براي 

شلینگ ) “Ich bin”(» من ھستم«در اين نظام ھا آشنا ھستند مي دانند که » مطلق«کساني که با بحث از . افتاد

با تفسیر موّسعي که شلینگ از فلسفه . زايیده و محصول سیر تاريخ قلمداد شده استتحت تأثیر فلسفه فیشته، 

] بالواسطه[وحدِت ) das Absolut(» مطلق«در آن به عمل آورد، ) Substanz(» جوھر«مکانیستِي اسپینوزا و توضیِح 

ت از فیزيک به فیزيولوژي شلینگ در حرک. جزء و کّل شمرده شد و مستقیمًا به وحدِت سوژه و ابژه منجر مي گرديد

تفّکر «او با وضع . خوانده شد) organisches Denken(» تفّکر آلي«توانست آغازگر بحث جديدي در اين میانه باشد که 

  . برداشت که چنان که خواھیم ديد به بحث تاريخِي ھگل منتھي گرديد» مطلق«گام ديگري در جھِت توضیِح » آلي

اي اسپینوزا، اين که مطلق نمي تواند جز کّل باشد بديھي و بي نیاز از توجیه بیشتر بود بنا به نظر شلینگ، و به اقتف

حال معتقد بود که مطلق کّل متجانس نیست و در گذار از ماّده تا عقل درجات مختلفي از پیچیدگي يا   اّما او درعین

نسبت ) Geist(سیدن به مرتبه عقل حال با لطیف تر شدن ماده تا ر  موجود است که درعین) Verwicklung(تعقید 

از منظر . طبیعي است» حیات«کّل از نظر شلینگ، سلسله مراتبي وجودي دارد که عالي ترين نموِد آن . مستقیم دارند

مرتبه در طبیعت » آلي ترين«در طبیعت پديد آورده اند که مطلق در آن ) ُارگانیک(شلینگ اين سلسله مراتْب نظمي آلي

و نیز در ) ١٧٩٧(را شلینگ در فلسفه طبیعت ) »مطلق«) (= das Unbedingt(» امر نامشروط«درباره بحث . را داراست

بنا به بحث . به کامل ترين صورت ممکن دنبال کرده است) Von der Weltseele(کتاب خود با عنواِن درباره جاِن جھان 

) »جان«(=  Seeleدر آثار خود از کلمه آلمانِي  اين که شلینگ به دفعات. ، آلي و جاندار است»مطلق«وي در اين اثر، 

در نظاِم سلسله » حیات«براي افاده مقصود خود استفاده مي کند، ناشي از اھّمیتي است که وي براي مفھوِم 

شلینگ معتقد بود که عقل و ماّده را مي توان به رغم تضاّدشان در قالب نظريه اي . قائل بوده است» مطلق«مراتبِي 

  :ح دادواحد توضی

را مخفي نگاه داشت، مي توان میان عقل و ماّده موادِّ حّد واسطي ] روح و ماّده[مي توان به ياري انواع اوھام تضاد

لطیف تر و لطیف تر مي شوند اّما علي اّي حال مي بايد ] عقل پیش مي رويم/ ھر چه از ماّده به سمت روح[گنجاند که

ه با يکديگر وحدت يابند يا جھش عظیمي که ھمواره قصد احتراز از آن را داشتیم برھه اي فرارسد که در آن يا روح و ماّد

تأثیر شلینگ بر  ٣.معادل يکديگر مي شوند] مربوط به روح و ماده[شود و با اين جھش ھمه نظرّيات   به امري ناگزير بدل

مدتًا از درک وي از مقوله حیات ، ع)ُارگانیک(ُرمانتیک ھا و بر ھمه نظام ھاي فکرِي مبتني بر اصالِت طبیعِت آلي

)Leben ,Existenz( به عنوان صفت ممّیزه وجوِد آلي از غیر آلي مربوط مي شود که او به پیروي از اسپینوزا از آن به ،
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مصاحب ) Tübinger Stift(ھگل که روزگاري در حوزه علوِم دينِي توبینگن . تعبیر مي کند) mechanisch(درک مکانیکي 

اّما ظاھرًا حّتي در ھمان زمان قرائتي . رلین بود در بدو امر اين نظر شلینگ را مورد پذيرش قرار دادشلینگ و ھولد

عرفاني از بحِث شلینگ داشت و شايد براي ما جالب باشد بدانیم که حّتي متعقد بود به طريق برھاني نمي توان 

ورِت درِک مطلق، که ھم يکي از سرنوشت گسست ھگل از اين ص ۴.آلي به تحقیق نايل شد» مطلِق«درباب ماھیِت 

سازترين رويدادھا در تاريِخ فلسفه مدرن بود و ھم نقشي تعیین کننده در تحّوالت بعدي نظام فلسفِي خوِد وي ايفاء 

اين که ھگل طّي سال ھاي اقامت در ِينا مجددًا به کشِف اسپینوزا توفیق . کرد، با بازگشتي به اسپینوزا ممکن شد

لي الّظاھر، نه تحت تأثیر مستقیم شلینگ که بیشتر به دلیل اعتقاداِت وحدِت وجودِي خوِد وي صورت گرفته مي يابد، ع

آنچه سرانجام گسست واقعِي میان شلینگ و ھگل را رقم زد بحثي بود درباره متناھي و نامتناھي در فلسفه  ۵.است

وحدت است حال آن که ھم شلینگ و ھم ھگل برخالف اسپینوزا معتقد بود که نسبت میاِن اين دو از سنِخ . اسپینوزا

نظر اسپینوزا معتقد بودند که اگر نسبت میان متناھي و نامتناھي نسبِت ھوھوّيت باشد تناقضي پديد مي آيد که به 

با معادل انگاشتن متناھي و نامتناھي، نامتناھي خصیصه تناھي را از کف خواھد داد . سادگي قابل حّل و رفع نیست

اين . خود بدان معنا است که امري خارج از متناھي بايد متصّور باشد که ُبعِد نامتناھي را محدود ساخته باشد و اين

مانع از استنتاجات بعدي مي شد و چنان که مشّخص بود شلینگ در ھر حال ) contradictio in adiectio(تناقض در لفظ 

ق وي در حّل تعارِض پديدآمده بود اّما نتوانست با توجیھات ناقص و با اين که ھگل مشّو. قادر به توضیح و رفِع آن نگرديد

فلسفِي » پروژه«غیر قابل دفاع شلینگ درباب وحدت متناھي و نامتناھي از در آشتي درآيد و آنھا را به شکسِت 

ھگل طِي چند  به دنبال عزيمِت شلینگ از ِينا،. شلینگ و به نشانه بحراني جّدي در فلسفه ھوھوّيِت وي قلمداد کرد

سال اقامت در اين شھر، و پس از طّي دوراني سرنوشت ساز، ناچار از تسويه حساِب کامل با کّل اصحاب فلسفه 

  .شد که به زعم وي قادر به حل و رفع معضالتي از اين دست نبودند) Naturphilosophie(طبیعت 

***  

و برخالِف  - عث از الھیاِت سّنتي مسیحي بود که او تدريجًا پاسخ اولیه ھگل به اين معضل، رّد غايِت مابعدالّطبیعِي منب

اين که . مي دانست» اومانیستي«آنھا را  -دوراِن جواني که طّي آن ديانت مسیحي را به نقدي فلسفي کشیده بود

حد  خداوند عالم را به اين منظوِر صرف خلق کرده باشد که مورِد استفاده انسان واقع گردد، به نظر ھگل زياده از

در مقابِل اين تلّقِي صوري از غايت . مي رسید) Transzendental(» ُصدوري«و منبعث از فلسفه ھاي » انسان محور«

شناسِي مسیحي، ھگل نوعي ديگر از غايت را مطرح کرد که با فرض مقّدماتي ديگري مالزمت فلسفي داشت، و 

اين تلّقِي بنیادين . مشروط، و خدا و انسان با يکديگر بودمستلزم تلّقِي جديدي از نسبِت متناھي و نامتناھي، مطلق و 

به تدريج به يکي از اصوِل ثابته نظام فلسفِي او بدل گرديد، و زمینه ساز تحّولي در نگرش تاريخِي وي گرديد که در زير 

     ۶.موضوع اشاره قرار خواھد گرفت

***  

نظاِم فلسفِي شلینگ قبل از ھر چیز . ن در فکِر اونگرش آلِي شلینگ ھم محّرک فلسفِي ھگل بود و ھم منشأ بحرا

واالترين شأن را قائل مي شد و بر عنصِر آلي، حیاتي ) “Seele”(» جان«نوعي نظاِم فلسفه حیات بود و براي 

)biologisch ( و طبیعي)natürlich (به نظر ھگل فلسفه طبیعِت شلینگ در حّد توضیح و توجیِه  ٧.تأکید داشت

یِد نظام ھاي آلي و توصیف سلسله مراتِب طبیعي متوّقف خواھد ماند و سرانجام به تضاّد با اصل پیچیدگي و تعق

اين نظر ھگل که در ھمان دوران شاھد استفاده ُرمانتیک ھا از . خواھد انجامید» وجود«معقوِل مستتر در صوِر عالي تِر 

ھگل در مقابِل اين فلسفه حیاتي . اضري پیدا کردنظرياِت فلسفه آلِي شلینگ بر ضّد عقالنیِت فلسفي بود، مصداق ح
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، ناچار از تأسیس فلسفه ديگري شد که به نظر وي تنھا با وضع و تأسیس آن مي شد ) biologisch-organisch(آلي-

صورت ھاي عالي تِر وجود و حیات يعني تاريخ، دولت، و جامعه مدني را آن گونه که نزد انسان يافت مي شود توضیح 

  .توّسط ھگل رقم خورد) Philosophie des Geistes(»فلسفه روح«دين ترتیب اوِج فلسفه ُمدرن با تأسیِس ب ٨.داد

نه تنھا عنصري حیاتي است و جاندار به شمار مي آيد بلکه از سطح حیاِت ِصرف فراتر ) Geist(» روح«به زعم ھگل، 

عالِي آنھا را مي بايد در تجّلیاِت ) Schein(نموِدھگل پذيرفته بود که طبیعت داراي سلسله مراتب ا ست که . مي رود

اّما در مقابل به رّد اين . حیاتي و غريزِي موجوداِت پیشرفته اي جستجو کرد که انسان ھم از آنھا بي نصیب نیست

مضمّر در ساحِت طبیعي توانسته ) Verwicklung(اعتقاِد صوري مي پرداخت که ِصرِف طبیعت و سلسله مراتِب تعقیِد

خود ساحِت روحانِي تکوين يافته طِي دوران ھاي متأخِر حیاِت طبیعِي انسان را سبب ساز شده   شد به خوديبا

ھگل با استفاده از کشفیاِت علوم جديد به اين نکته پي برده بود که ساحِت طبیعي، ساحتي بسیار قديم تر از . باشند

ورودشان به صحنه تاريخ توضیح مي دھد و نه سابقه روايِت کتاِب مقّدس است که ساحت روحِي قوِم يھود را با 

گشته که در ) Erscheinung(به نظر او در دِل دوراِن طوالنِي حیاِت طبیعي، دوران ديگري پديدار. بیولوژيِک قوم يھود را

دين و  او منظوِر مغلِق خود را با تأکید بر ساحِت. قیاس با آن بسیار متأّخر و نیازمنِد توضیِح منطقِي ديگري است

توّجه ] اقنوم روح[او طّي تحوالت بعدي و پس از کشِف اقنوِم سّوم. تعبیر و افاده مي کرد» روح«فلسفه، در قالِب 

کانتي و ھمه تظاھراِت آن ھمچون تضاّد  -چون به زعم وي، اقنوم سّوم از ثنوّيِت يھودي -جديدي به تاريخ پیدا کرد 

و فلسفه تاريِخ خود را با تمھیِد مقّدمات فلسفِي فوق  -راتر مي رفت طبیعت ف/خدا، و انسان/ابژه، انسان/سوژه

، قائل بدين گرديد که برخالف آنچه از الھیات سّنتي »روح«او در عین حال با فرض وحدت میاِن خدا و  ٩.تأسیس نمود

حدوِث روح در  ١٠.است» قديم«، و از حیث نسبت با وجود، »حادث«استنتاج مي شود، خدا از حیث نسبت با طبیعْت 

، صورت گرفته است که ھگل از آن Verwicklung(طبیعت و سپس در تاريْخ ذيِل منطق ديگري، در مقابِل منطِق تعقید 

او در مخالفت با نظرّيه پیش . ياد مي کند) Entwicklung(»بسط و نمّو«تحت عنواِن منطِق 

مّتکي مي داند، بر عنصر » رشد«جانداران را بر که براساس آن تحّوالت طبیعِي ) Pr?formationstheorie(تکويني

تأکید کرد و حاصل درک خود را در صفحات آغازيِن پیشگفتاِر مشھوِر پديدارشناسي روح منعکس ) Entwickeln(»نمّو«

در تاريخ و بدين اعتبار، ) Immanent(حاّل) Geist als solche(از حیث روح بودن اش» روح«در مراحل بعدي، . ساخت

مطلقًا آزاد است و سیِر تطّوري را در تاريخ طي مي کند تا از » روح«. اريخي و در بسط و نمّو دائم فھمیده شدامري ت

از نظر ھگل، اين که فلسفه در برھه خاّصي به درِک اين معنا نائل شده ھم . آزادِي مطلِق خود آگاھِي تدريجي بیابد

پاياِن مسیِر تاريخِي روح در سیِر کسِب اين آگاھي از خويشتن و ھم داّل بر » روح«ظھور و مکاشفه تاريخِي   نشانه

  .است

  

  فلسفه تاريِخ ھگل

فلسفه تاريِخ ھگل تفسیرھاي پرشمار دارد و قصد ما در اينجا ارائه تفسیري موّسع از آن نیست و بايد اعتراف کرد که 

پیرامون قسمت ھاي سازنده اش  چنین کاري در مجالي تنگ غیر ممکن است؛ اّما به جاي آن به بحثي مقّدماتي

)Bestandteil (را پنج بار در » فلسفه تاريخ«مقدمتًا ذکر اين نکته خالي از فايده نیست که ھگل درس . خواھیم پرداخت

اين که ھگل تنھا در اوِج پختگِي خود و پس از شکل گیرِي عالي ترين صورِت نظاِم . در برلین ارائه کرد ١٨٢٠دھه 

ريس فلسفه تاريخ اشتغال ورزيده، مؤّيد آن است که مقوله تاريخ با گذشت زمان نقشي محوري و فلسفِي خود به تد

سرنوشت ساز در کلّیت نظاِم وي مي يافته و توجیھي بر مّدعاي بسیاري از شارحان آثار اوست که در يک کالم 
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فکرِي ھگل مي دانند و بر اين باورند را بزرگ ترين دستاورد » علم/ اعتقاد به حیث تاريخِي فلسفه«يا » اصالت تاريخ«

ھمگي ذيل اين مقّدمه ) فلسفه سیاست، فلسفه ھنر، فلسفه دين و غیرھم(که ديگر نتايِج مترّتب بر فلسفه وي 

خوِد . کار ھگل در تقريراِت تاريخي اش بي سابقه بود. تحّقق فلسفي يافته اند که بیان مبالغه آمیزي به شمار نمي آيد

موضوع اين سلسله «: قريرات به بديع بودن محتواي اين سلسله درس ھا اشاره دارد و مي گويدھگل در آغاِز ت

کار ما مي بايد بررسِي سیِر خوِد تاريِخ جھاني به معناي جھان شمول کلمه . تقريرات، تاريِخ فلسفِي جھان است

و از دل محتواي آن مثال ھايي را توضیح باشد؛ و منظور ما اين نیست که تأمالتي کّلي در تاريخِِ جھاني داشته باشیم 

الزم به ذکر است که نمي توانم به ھیچ … .دھیم بلکه منظور ما محتواي مندرج ذيل خوِد مفھوِم تاريِخ جھاني است

تا  ٣۴١حّق، فقراِت   در اين باره استناد کنم؛ در کتاِب خود با عنواِن خطوِط بنیاديِن فلسفه) Vorlesebuch(کتاب درسي

مفھوِم اين به اصطالح تاريِخ جھاني را شرح داده ام و اصول و دوران ھايي را ] و بسیار موجز[، به طور ضمني)انتھا( ٣۶٠

شايد بتوانید در اين اثر شناختي حداقّلي از عناصِر . برشمرده ام که پژوھش حاضر بر مبناي آنھا استوار گشته است

تأکید ( ١١»شان به دست آوريد  روکار پیدا خواھیم کرد، در ھیئت انتزاعيکه ما در اينجا با آنھا س] تاريِخ جھاني[فّعال 

ھیچ کتاِب درسي اي در زمان ھگل موجود نبوده که مشابھتي به آراء فیلسوف در زمان تقرير اين درس ھا ) از ماست

وي شرح و بسطي بي  نحوه پیوستگي میان جغرافیا و تاريخ نیز که از ابداعات ھگل نبود در فلسفه تاريخ. داشته باشد

  .سابقه يافت

از ھمان ابتدا حّتي براي کساني که با زباِن دشوار ياِب ھگل آشنا » تاريِخ جھاني«چنان که مشّخص است اصطالِح 

خاّصه از اين حیث که اين اصطالح را ديگران از جمله کانت، ھردر، و شلینگ گاه به . بوده اند مبھم و نامأنوس بوده است

 histoire mondialeگروھي منظور از آن را . کرده اند که ھیچ ارتباطي با معناي مورد نظر وي نداشته استمعنايي ُمراد 

) در معناي کّلي(يعني سلسله وقايعي که در دوره خاّصي موسوم به دوره تاريخي در عالم) جامع الّتواريخ(دانسته اند

از اين منظر اگر ماّده و مصالح تاريخي معروض . ده استرخ نموده و روايت آن از قديم در کتاب ھاي تاريخ مندرج بو

او با . پیداست که ھگل چنین منظوري نداشت ١٢.خواھد بود» تاريِخ جھاني  فلسفه«فلسفه اي واقع گردد، حاصل آن 

ن اي. توّجه به مفروضات و مقّدماِت ديگري، فلسفه تاريخ مي گفت که قبل از وي مّد نظر فیلسوفان قرار نگرفته بود

به عنوان مفھومي فلسفي و در » تاريخ«مقّدمات نتايِج فلسفِي حیرت انگیزي به دنبال داشت که از جمله آنھا تکويِن 

است که در تاريخ حلول کرده » روحي«تاريخ براي ھگل تأّمل در مراتِب وجودِي » فلسفه«وظیفه . بود» حلولي«معنايي 

چه قبل و چه بعد از ھگل، ھر فلسفه تاريخي جزئي از نظاِم فلسفِي  .در تاريخ به شمار مي آيد» حادث«و از اين رو 

يک فیلسوف بوده است و فلسفه تاريِخ ھگل نیز به رغم استثنايي بودن از جنبه ھاي مختلف مصداق و مؤّيد ھمین 

ودن، آن را ب» اروپايي محور«قاعده است و اين که برخي آن را متأّسفانه به چشم متني تاريخي مي نگرند و با انِگ 

تاريخ نگاري محّک مي زنند، نشان از » علم«مردود اعالم مي کنند و يا اطالعات تاريخِي کّلي آن را با يافته ھاي بعدي 

، رمز ]کذا[برخي ناقداِن امروزي«: مثًال در کتابي به زبان فارسي چنین آمده. بي توّجھِي آنان به سیِر فلسفِي او دارد

 ١٣».باره تاريخ را تعّلق آن به نظامي مي دانند که خود بايد توجیه آن محسوب مي شدشکست پروژه فلسفِي ھگل در

اّول، ھگل در زمره معدود فیلسوفاني است که از . اين جمله به جھاتي چند نیازمند تدقیق و توضیح فلسفي است

وانسته در مقاِم تجويز يا تحمیل تاريخ عمدتًا وقايع گذشته و وقوع يافته را مراد مي کرده و درست به ھمین دلیل نمي ت

اي يا چیزي حّتي نزديک به آن براي تاريخ برآمده باشد؛ مارتین ھايدگر، در مقاِم شارِح فیلسوف، در درس ھاي »پروژه«

ندرتًا درباب آنچه ] ھگل[بي ترديد «: خود درباره پديدارشناسِي روِح ھگل به اين نکته اشاره کرده است ٣١/١٩٣٠سال 

نزد (اين سکوت با اين واقعیت. عل ھست سخن مي گويد، ولي درباره آينده ھرگز سخني بر زبان نمي آوردمؤّثر بالف
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زمان ھم : مالزم است که گذشته به تنھايي خصـلِت قطعِي زمان را تعريف مي کند، و آن ھم به يک دلیل موّجه) وي

طرح اندازي بر  ١۴».ه استھمواره درگذشت] زمان[خود در حال گذر است و در عین حال گذشته است؛

فلسفه تاريِخ ھگل از قضا بیشتر ناظر بر گذشته است؛ . از فلسفه تاريِخ وي استنباط نمي شود) projection(آينده

احتماًال منظور نويسنده از . در معنايي که گفته شد، فحواي اصلِي آن است» روح«توجیه عقلِي گذشته و شرح آزادِي 

شکست قرائت ھاي ستیزه جويانه با تاريخ طيِّ دويست سال گذشته بوده که در اين  ،»شکست پروژه فلسفِي ھگل«

ھايدگر طّي اين درس ھا به نکته مھّمي در . نزديک اند و شکست ھم خورده اند» پروژه«معنا آنھا بیشتر به مفھوِم 

اي متعّدد و مکّرر شکست و تاريخ فلسفه پس از ھگل اشاره کرده که مي بايد در آن تأّمل کرد؛ او درباره اعالم ھ

فروپاشِي نظام فلسفي ھگل که بالفاصله پس از مرگ فیلسوف آغاز شده و تا روزگار ما يعني به مّدت دو قرن ادامه 

اند و از ?کساني بعد از مرگ ھگل از فروپاشي نظام فلسفي ھگل سخن بر زبان رانده«: يافته است، چنین مي گويد

را ُمراد کرده اند که، با فرض به پايان رسیدِن آن، با تبختر و تحقیري از سوي  اين فروپاشي، شکست فلسفه قديم

مع ذالک، چنین نیست که فلسفه ھگل شکست . ايشان عنوان تسّلي بخش فلسفه کالسیک نثار آن شده است

عظمت فلسفِي وي بلکه از معاصران و جانشینان ھگل ھیچ يک ھرگز چندان دوام نیاورده اند تا بتوانند با . خورده باشد

آنچه اين دسته تاکنون به انجام آن توفیق يافته اند معارضه با ھگل آن ھم از طريق صحنه پردازِي يک . قیاس شوند

ابراز نکات مشابه از سمت شارحان ديگري که اّتفاقًا چندان با مشرب ھگل دمخور  ١۵.»طغیان صرف بوده است

را در نوشته ھاي آخر خود تکرار کرده اند، بايد دست کم توّجه ما را به  و مشّخصًا حرف ھايدگر) دريدا، رورتي(نیستند

اين که گمان کنیم فلسفه تاريخ : نکته دّوم. نقش منحصر به فرِد ھگل در تاريخ فلسفه بیشتر به سوي خود جلب کند

حاقیه اي به فلسفه به البد مي بايد جدا و منتزع از نظاِم فکرِي فیلسوف باشد، در صورتي مجاز است که تاريخ را ال

که ھم مؤّسس فلسفه تاريخ و ھم -اين فکري به خطا است که در مورد فیلسوفي . شمار آوريم و نه ھم جوھر با آن

چنین پنداريم که فلسفه تاريِخ خود را در  -مؤّسس تاريِخ فلسفه است و اعتقاد به وحدت فلسفه و تاريِخ فلسفه داشت

اين فرض نامحتمل نیست که اين ايراد نیز از ھمان عّلت اّول برخاسته . اشدگسست از فلسفه خود مطرح کرده ب

جالب اين که فلسفه تاريِخ منتزع از نظاِم فکرِي عقالني بیاِن ديگري از وضعیِت موجود در کشور ما نیز . باشد

ويسنده خواننده را در متأّسفانه بايد اعتراف کرد که شیوه بحث ن ١۶).البّته اگر چنین بحثي نزد ما مطرح باشد(ھست

  .يافتن راھي براي انديشیدن به پیچیدگي ھاي فلسفه تاريخ ھگل ياري نرسانده است

است، تا رسیدن به انتھاي مسیر که به درک » روح«متن فلسفه تاريخ ھگل چنان که گفته شد، شرِح سوانِح رفته بر 

که به تعبیِر ھگل در مرتبه ُابژکتیف » روح«ا اين اّم. حضوِر و نقش خود در اين سیر و خودآگاھِي مطلق نائل مي شود

، )Die Sittlichkeit(، اخالق اجتماعي)Die Moralit?t(، اخالق )Das Recht(قرار دارد، مي بايد ذيل مقوالتي از قبیل حّق

 Die(»تاريِخ جھاني«لحاظ گردد چنان که ھگل نیز در دائرةالمعارف علوم فلسفي، بحث ) Der Staat(و دولت

Weltgeschichte ( آورده است يعني درست قبل از » روح ُابژکتیف«مشتمل بر سرفصل ھاي يادشده را در انتھاي بخش

بخش «ھگل در ابتداي فصل . که طّي آن به ھنر، دين، و فلسفه مي پردازد» روح مطلق«فصل مربوط به 

سال گذشته براي بسیاري  ٢٠٠د که ظرف از تقريرات فلسفه تاريِخ خود عبارت مھم و مشھوري دار) Einteilung(»بندي

تاريِخ جھاني از شرق تا به غرب عالم در «: از کساني که با فلسفه تاريخ وي آشنا شده اند، تکان دھنده بوده است

در آسیا است كه خورشیِد بیروني طلوع مي کند، … . سفر است، اروپا پاياِن علي االطالِق تاريخ است، و آسیا آغاز آن

. اّما در غرب، خورشیِد خودآگاھي طلوع کرده است كه انواِر واالتري مي افشاند: ست كه غروب مي کندو در غرب ا

تاريخ جھان سیِر تربیت و پرورِش اراده طبیعي فاقِد مھار است تا نیل به عنصر جھان شمول و تا نیل به آزادِي درون 
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كه يك تن آزاد است، جھان يوناني و رومي اين را مي شرق مي دانست و اكنون نیز تنھا اين را مي داند ). سوبژکتیف(

از اين رو، نخستین ھیأت سیاسي كه در . داند كه برخي آزادند؛ و جھان ژرمني اين را دانسته است كه ھمگان آزادند

تاريخ شاھد آن ھستیم استبداد است، دومین ھیأت دموكراسي و آريستوكراسي، و سومین ھیأت پادشاھي 

به نظر نگارنده درِک فلسفه تاريخ ھگل بدوِن درِک اساسِي معیار بخش بندِي تاريخ يعني  ١٧.»]سلطنت مشروطه[

  .و نیز ايده ي پايان تاريخ میّسر نیست» آزادِي محّقق«

منظور ھگل از آغاز تاريخ ظھوِر دولت در مشرق زمین است و درست به اين اعتبار فلسفه تاريخ ھگل آمیخته به فلسفه 

نیز قلمداد » پديدارشناسِي تاريخِي مفھوِم دولت«ست و مي توان فلسفه تاريخ ھگل را مسامحتًا سیاسي او نیز ھ

براي توجیه بیشتر اين پديدارشناسي، ھگل طّي مقّدمه مفّصلي که گئورگ السون، ويراستار کّلیات آثار او، عنوان . کرد

تحّقق «است، ذيل سرفصل مھّمي با عنوان  بر آن نھاده) “Die Vernunft in der Geschichte”(» عقل در تاريخ«

روح ذيل منطقي که فیلسوف . در تاريخ مي پردازد» روح«به شرِح تحّقِق عیني و مؤّثر ) Die Verwirklichung(» بالفعل

مي خواند، از خود بیگانه مي شود و در تاريخ حلول مي کند که اين برھه مصادف است با » ديالکتیکي«آن را منطق 

را که از قبل و به » روح قومي«و » روِح جھاني«. دولت که ھگل آغاِز آن را به درستي در آسیا وضع مي کند شکل گیرِي

صورتي طبیعي وجود داشته، مقھوِر خويش مي سازد به نحوي که روح قومي در ھر ُبرھه خاّصي به استلزامات روح 

» روِح جھاني«نیازھاي برھه اي و جھان شموِل  ارواح قومي به ابزاري جھِت تأمیِن. کّلي جھان شمول تن مي سپارد

روح به صورِت در خود و براي خود، براي ُگذار به مرتبه متعالي تر بعدي از پیش مھّیا مي شود و طرِح «: بدل مي شوند

خالصه پاسخ ھگل به ايراد نسبي نگراِن سده ھژدھم و ھمتايان شان در میان  ١٨.»چنین گذاري را فراھم مي آورد

فیلسوفان روشنگري که به عقل به مثابه وديعه اي مي نگريستند که به طور يکسان در عالم تقسیم شده، آن  سپاه

. بود که آگاھي روشنگري به نسبي بودن، خود داّل بر علي االطالق بودن خصیصه ھاي روح در مراتب عالي تر است

ه بخش ھايي از فکر پیشرفته اروپايي در سده اين که نسبي نگري امري غیر مسبوق در تاريِخ فکر جھان و محدود ب

فلسفه ھگل در اين مرحله به چنان مرحله . ھژدھم است، يافته اي غیر نسبي و مؤّيد نظر فیلسوف به شمار مي آيد

اين که چگونه مي . اي از بسط و تکامل رسیده بود که مي توانست ايراداتي از اين قبیل را در خود ھضم و جذب نمايد

نیفتاد، در درک بھتِر » نسبي نگري«روشنگري جاِن سالم به در برد و ھم به چاِه » يک سونگر«ز چاله عقِل توان ھم ا

روح در لحظه اي از تاريخ که به نقِش خود در تحّوالت جھان آگاھي . و فرض پاياِن آن نھفته است» تاريخ«منظور ھگل از 

ه آشتي و مصالحه با تاريخ که خود مسّبب آن بوده تن درمي يافته، از جبر حاکم بر آن رھا مي شود و بدين ترتیب ب

جبِر حاکم بر تاريخ، در پايان تاريخ چون غباري از میان برمي خیزد و آزادِي مطلِق روح که عین تن سپردن به . دھد

دنبال آزادِي روِح جھاني، محملي است که آزادِي ارواِح قومي را نیز به . مقتضیات عدل الھي است تضمین مي شود

ارواح قومي، گرفتار در دايره تنگ طبیعیاِت قديم، به ُيمن وجوِد روح جھان شمول، آزادي را به شیوه . خواھد داشت

قائل به اصالت «فلسفه ھگل بدين اعتبار . خودشان کسب مي کنند و آزادِي روح کّلي به ترتیب ياد شده بسط مي يابد

) مانند ھردر(در تضاّد با انواع مکاتب اصالت تاريِخ قبلي و بعدي است که يا  است و از حیث اعتقاد به پايان تاريخ» تاريخ

نسبّیت را تنھا اصِل مستتر در تاريخ برمي شمردند و لذا نمي توانستند به ايده پايان تاريخ اعتقادي داشته باشند 

  .پايان آن را به آينده اي موھوم موکول مي ساختند) ھمچون مارکس(يا

ل، البّته که فلسفه اي اروپايي محور است و کما کان بر اين اعتقاد است که بسِط آزادِي روح در میان فلسفه تاريخ ھگ

. صورت نخواھد گرفت) ژرمني(ديگر ارواح قومي و مّلي ھرگز به کمال و منطِق محکم و استوار اقوام اروپاي شمالي

و اين که ھگل آزادِي کامل . دِي روح تعیین خواھد کردھگل پیش بینِي آينده را وظیفه فلسفه نمي داند چون آينده را آزا
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آلمان، انگلستان، ھلند، (فرد و اقتداِر مطلق دولت را به طور ھم زمان در کشورھاي مشروطه سلطنتي در شمال اروپا

محّقق مي بیند يعني نظام ھاي سیاسي اي که ھمگي از دل پروتستانتیسم برخاسته اند، بیش از ) دانمارک، سوئد

که از سنخ نبّوت و پیش بیني باشد به داشتِن نوعي بصیرت تاريخي منوط است که حّتي در میان فالسفه به آن 

از اين رو، ھگل در ابتداي درس ھا از تمثیِل مرد نابینايي استفاده مي کند که وقتي قّوه بینايي . آساني يافتني نیست

او را به سوي خود جلب مي کند اّما به تدريج توّجه خود  به دست آورد، نخست روشنايِي برآمده در مشرق زمین توّجه

را معطوف توانايِي روحِي خود مي سازد؛ خانه اي براي سکونت خود بنا مي کند و در اين حالت است که حّس حیرِت 

دائم ابتدايي اش جاي خود را به تجربه اي روحاني از پِس سکونت در تاريخ مي دھد و بدين ترتیب به مصالحه و آشتِي 

نکته ديگر، آخرين بند از تقريرات است که ھگل طّي آن رويدادھاي تاريخي را تحت آموزه  ١٩.با تاريخ نائل مي شود

اين نکته از آن جھت در فھِم فحواي فلسفه تاريِخ وي حائز اھمیت است که . وضع مي کند) Theodizee(»عدل الھي«

در  -)»عدل«به معناي ???? ، و »خدا«به معناي ???? ِل يونانِي از اص(که توسط اليب نیتس وضع شده-اصطالح يادشده 

براساس منطق عادالنه اي که مستتر در تحّوالت تاريخي است عاملّیت » مطلق«خود حاوي اين معنا نیز ھست که 

نظر ھگل، به . در وضعیِت مابعد تاريخِي خود به آشتي با جھان خواھد رسید» مطلق«مؤّثر تاريخي دارد و در اين معنا، 

  .مصالحه با تاريخ رمز ورود انسان در فھم مناسباِت دنیاي جديد است

***  

بلکه . بايد اذعان داشت که بحث مستوفاي تاريخ و فلسفه تاريخ ھگل را نمي توان از چنین مقّدمه اي انتظار داشت

تا : اصلِي درس ھا را از نظر گذراند را با دّقت بیشتر مطالعه کرد و به دنبال آن بدنه» عقل در تاريخ«مي بايد به خصوص 

شايد از طريق اين دّقت و نیز فھم پیچیدگي ھا و ظرافت ھاي نگاه تاريخِي فیلسوف بتوان با او ھمراه شد و مھم تر از 

ھمه بتوان نتايج فلسفي از آن گرفت و به دام شیوه ھاي شبه نّقادانه ُمد روز نیفتاد که اين شیوه ھا ما را به حقیقت 

صرف نظر از ترجمه زنده ياد . فیلسوفان، رھنمون که نمي شود، ھیچ بلکه به توّھم دانايي نیز دامن خواھد زدفکر 

به اين سو در ايران  ١٣۵٠چند کتابي که از دھه  -نقد آن به جاي خود محفوظ -حمید عنايت از عقل در تاريخ ھگل 

يا طبق معمول کشکول  ٢٠لسفه تاريخ نظر داشته اندنوشته شده است، يا به مفھومي ايده ئولوژيک و انقالبي از ف

ھگل، . صفحه يا کمتر روشن کرده اند ٢٠٠ھايي بوده اند که تکلیِف سي چھل فیلسوف و متفّکر را در مجاِل تنِگ 

تاريخ دويست ساله گذشته، بسیاري از بصیرت ھاي تاريخِي فیلسوف . فیلسوف ُمدرنیته و عامل تثبیت آن است

آزمون ھاي سخِت تاريخي محک زده به نحوي که او بسیار بیش از ديگر فیلسوفان قديم و جديد در برابر آلماني را با 

شّدت مخالفت فلسفي با ھگل از ھر فیلسوف بزرگ ديگري در روزگار مدرن بیشتر . تندباِد حوادِث ُمدرن تاب آورده است

ه شکست پروژه ھگلي، شاھد نوزايش ھاي عظیم و بوده است، و با اين ھمه، در مغرب زمین با وجود اعالم چند بار

متعّدد فلسفه ھگلي در حوزه ھاي مختلف ھستیم که آخرين آنھا در حوزه فلسفِي آنگلوساکسون در حال رخ دادن 

شايد درِک شگفت انگیز فیلسوف آلمان از . است؛ نکته اي که شارحان فلسفه در ايران نسبت بدان بي توّجه اند

فلسفه مدرن اروپايي با . ن توانسته باشد چنین استواري و مقاومتي را در بدنه فلسفه او ايجاد کندمنطِق تحّوالت مدر

اين نکته که در کشاکش دعواھاي سیاسِي دو . دستگاه فلسفِي وي در تمامِي ابعاد بالفعل و بالقّوه گسترش يافت

ده است، شايد تنھا از ديد تیزبین ترين سده گذشته، گويي منطق ھگل بوده که روزبه روز شاخ و برگ بیشتري گستر

اکنون نیز که وضعیت جھان، چون ھمیشه اش بحراني تر از ھمیشه . پنھان نمانده باشد) ھمچون دريدا(ناقدان ھگل

به ضرورتي ناگزير حّتي در پیشرفته ترين جوامع بدل شده است که از پِس روزگاِر » فیلسوِف بحران«است، بازگشت به 

ي شکست خورده در طلِب بنیادي براي توضیح نظرِي وضِع موجود به آبشخورھاي فلسفه مدرن و در ايده ئولوژي ھا
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ھمچون مارکس در گذشته اي نه (اما اين البته بدان معنا نیست که گمان بريم که ھگل. رأس آنھا ھگل بازگشته اند

خِي خود به ما مي آموزد که در پي راه ھگل از طريق منطق حلول تاري. قرار است به سؤاالت ما پاسخ دھد) چندان دور

اجتماعي برنیايیم و عالج دردھاي خود را از فیلسوفان طلب نکنیم  -تاريخي? حل ھاي عاجل و ساده انگارانه و خصمان

و انتظار نداشته باشیم که ھمانند خدايان در لحظه بحراني با منجنیق به روي صحنه تاريخ آورده شوند؛ موقعیِت 

اّما از تیزبینِي ھگل مي . تاريِخ ما با تاريِخ اروپا ھم تفاوت اساسي دارد و ھم بدان بسیار شبیه استتاريخِي ما و 

آموزيم که تغییر ھر مّلتي به طريق خوِد آن مّلت ممکن است و از طريِق تفسیِر درسِت مختّصاِت آن مّلت صورت مي 

حث ھاي نظري، بصیرت تاريخي، و حکمِت ژرف فیلسوف گیرد و ما نیز به نوبه خود اّما در معناي خاّص خودمان به ب

  .آلماني نیازمنديم

نويسنده اين مقاله، در فھم مشکالت فلسفه ھگل، خود را مديون دکتر سّیدجواد طباطبايي مي داند که با سلسله *) 

  .درس ھاي خود فصل نويني از فھم اين فیلسوف را در ايران رقم زده است

  

  :پي نوشت ھا

١ .Regenbogen, Arnim und Meyer, Uwe. W?rterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg. Felix Meiner 

Verlag, 2005.  

حق، با اشاره به کساني که سوداي   اين اصطالح را از ھگل اخذ کردم که در پیشگفتار خطوط بنیادين فلسفه) ٢

آنچه ھست، وظیفه فلسفه است ) begreifen(رِت معقوِل درِک صو«: جھیدن بر فراز تاريخ را دارند، چنین آورده است

تا آنجا که به فرد مربوط است، ھر فرد فرزنِد زمانه خويش است؛ و به ھمین ترتیب فلسفه . زيرا آنچه ھست عقل است

اتر گماِن اين که فلسفه اي بتواند از جھاِن معاصر خود فر. نیز زمانه فلسفه است که در فکْر فھم و دريافت شده است

. ».از روي رودوس بپرد] يا که بخواھد[رود، به ھمان اندازه احمقانه است، که فردي بر فراز زمانه خود به پرواز درآيد،

  :نقل از(

Hegel .Gru hilosophie des Rechts. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1970. S .٢۶.(  

٣ .”Man kann sich das Abschneidende dieses Gegensatzes durch T?uschungen aller Art verbergen, kann 

zwischen Geist und Materie so viel Zwischenmaterien schieben, die immer feiner und feiner werden, aber 

irgend einmal mu? doch ein Punkt kommen, wo Geist und Materie Eins oder wo der gro?e Sprung, den wir 

so lange vermeiden wollten, unvermeidlich wird, und darin sind alle Theorien sich gleich.” (Friedrich 

Wilhelm Joseph von Schelling. Einleitung zu: Ideen zu einer Philosophie der Natur als Einleitung in das 

Studium dieser Wissenschaft, I/2, 53 )١٧٩٧ .(Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1985. S. 291(.  

۴ .Beiser ,Frederick. Hegel. New York, Routledge Publications, 2005. p. 88  

۵ .Ibid. p .٩١.  

، پاسخي به )Pantheismus(» وحدت وجود«در بحثي پیرامون ) ۵٧٣§(ھگل در انتھاي دايرةالمعارف علوم فلسفي 

ھگل استدالل . مي دانستند يا ملحد» وحدت وجود«داده که بر مبناي آنھا او را يا قائل به برخي از شبھات دوران خود 

را به کار مي برند اّما معناي آن را به ] All-Eins-Lehre: ، در آلماني»وحدت وجود«[= مي کند که برخي اين اصطالح

ھگل با . است) Akosmismus(» ماِسوي اهللا نفي«درستي درنیافته اند در حالي که آنچه از آن ُمراد مي کنند در واقع 

را از مختّصات نظام ھاي تفّکر شرقي » نفي ماِسوي اهللا«از مولوي، ]؟[نقل ترجمه زيباي فريدريش روکرت از غزلي
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برمي شمارد، و در عیِن مھم دانستِن اين نگاه در تحّول تاريِخ فکِر جھانِي فلسفي از آن اعالم برائت مي کند، و اين 

در ادامه مقاله، موضع دشوار ياِب ھگل را کمي بھتر خواھیم . ر درِک موضِع الھیاتِي ھگل اھمّیت بسیار داردنکته د

شناخت اّما اين موضع، که فقط در ظاھر الحادي مي نمايد، مانع از آن نشده است که فیلسوف را به عنوان يکي از 

  . :نک. (قلمداد کنند» الھیات جديد«بنیانگذاران 

Hodgson, Peter C. (ed.). Hegel: Theologian of the Spirit .Minneapolis, Fortress Press, 1997(.  

عالقه نشان مي داد، و مطالعه کتاب ھاي تاريخي يکي از مشغولیات او را تشکیل » تاريخ«ھگل از دوران جواني به ) ۶

از اين . انداز، قطعاتي درباب تاريخ مي نوشتعلوم دينِي توبینگن، به طور قلم   از دوران تحصیل در حوزه. مي دادند

يادداشت ھاي تاريخي سیاسي، ھیچ يک واجد مفاھیم منسجم موجود در نوشته ھاي متأخر تاريخِي وي، به خصوص 

با وجود اين، مي توانند براي کساني که خّط فکرِي فیلسوف جوان را دنبال . طيِّ سال ھاي اقامت در برلین، نیستند

مختلف و ) ح١٧٩۵- ١٧٩٨(موضوع قطعه نويسي ھاي دوره اقامت در برن و فرانکفورت . ر جالب باشندمي کنند، بسیا

، خاطره، زناِن سوگواِر يوناني به روايت )Geist der Orientalen(متنّوع است، و مباحثي از قبیل روحّیه ي شرقیان 

 Verachtung der(قیر انسان ھا ، لوکورگوس، تح)آشیل(اسطوره اِي آخیلئوس   ثوکوديدس، شخصیِت تاريخي

Menschen(و غیرھم را شامل مي شوند ،) .از :Hegel. Frühe Schriften. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 

1970. S .۴٢٨ -۴۴٨.(  

٧ .Hyppolyte, Jean. Studies on Marx and Hegel, trans. John O'Neil .London, Heinemann, 1969.  

کرده و آن را بسط » کشف«کرده، يا اين که ساحِت روحِي فلسفه را » تأسیس«لسفه روح خود را اين که ھگل ف) ٨

داده و از اين طريق راھي براي توضیح تاريخ و دولت پیدا کرده، محّل برخي از عالي ترين و دشوار ترين مناقشات 

را » تأسیس«ّجه به ضرورِت بحِث اين مقاله، نگارنده در اين زمینه، نظر مستقّلي ندارد، اّما با تو. فلسفي بوده و ھست

در عین حال، توّجه خواننده را به اين نکته جلب مي کند که با توّجه به فحواي کالم ھگل، به ويژه در . پذيرفته است

، که درباره آن بحق معتقدند منطِق مورِد نظِر ھگل اصًال منطق در معناي رايج )Wissenschaft der Logik(علِم منطق 

را نیز ناصواب نمي » کشف«لمه نیست، بل نوعي مکاشفه وجود يا اونتولوژي در آن مستتّر است، استعمال کلمه ک

  . داند

فلسفه ھاي تاريخ و سیاسِت قبل و بعد از ھگل عمومًا . درِک اقنوِم سّوم در فلسفه ھگل از ھر جھت اھّمیت دارد) ٩

اين فلسفه ھا به دلیل . تأسیس شده و ھنوز ھم مي شونددر غفلت از وجِه آشتي جويانه بحث ھاي ھگل طرح و 

اند، ) einseitig(» يکسويه«ناتواني از جمع میاِن اضداد، اوًال خصلتي ستیزه جو دارند؛ ثانیًا و مھم تر از ھمه اين که، 

اراده آزاِد  فلسفه ھاي تغییِر بدوِن تفسیِر جھان که بر. بدين معني که در غفلت از حیث ثنوِي خود به سر مي برند

سوژه يا امکاِن تغییِر جھان براساس مدل ھاي ِصرفًا سوبژکتیف استوار ھستند، خواه فلسفه ھاي روشنگري باشند يا 

. فلسفه ھاي مارکسیستي، به دلیل يکسويگي و ناتواني از پرداختن به کّل، در تحّقق وعده ھاي خود ناکام مي مانند

فلسفه ھاي تاريِخ قبل و بعد از فیلسوف نیست بلکه منظور » طوِل«ريِخ ھگل در از اين رو، در اينجا بحث از فلسفه تا

  . ھمه فلسفه ھاي قبل و بعد از خود مطرح کنم» عرِض«من اين است که اين فلسفه را در 

  .۵توضیِح پي نوشت شماره . نک) ١٠

١١ .Hegel. Die Vernunft in der Geschichte (Hsg. Johannes Hoffmeister). Hamburg, Felix Meiner Verlag, 

1955. S. 3.  

 Philosophie der(» فلسفه تاريِخ جھاني«بايد اين نکته را نیز يادآور شد که عنواِن اصلِي تقريرات ھگل، ) ١٢
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Weltgeschichte ( بوده است)Lasson, 1923( فلسفه ي تاريخ«، نه عنواني که امروز بیشتر مصطلح است يعني «

)Philosophie der Geschichte) (Karl Hegel, 1845 .( لئوپولد فون رانکه، بنیانگذار علم تاريخنگارِي جديد، نیز در حدود

  ) .Ranke, 1824(» تاريخ نیست، مگر جھاني«: سال ھاي تقريراِت ھگل در فلسفه تاريخ گفته بود

  .٧۶ص. ١٣٨٧ تھران، نشر مرکز،. جستاري در ھرمنوتیک تاريخ: رساله ي تاريخ . احمدي، بابک) ١٣

١۴ .Heidegger, Martin. La ‘Phénoménologie de l’esprit’ de Hegel, traduit par Emmanuel Martineau. Paris, 

NRF Gallimard, 1984. p. 135. In Malabue, Catherine .The Future of Hegel. London and New York, 

Routledge Publications, 2005.  

١۵ .Heidegger, Martin. Hegel’s Phenomenology of Spirit, translated by Parviz Emad and Kenneth Maly. 

Bloomington  &Indianapolis, Indiana University Press ,١٩٨٨ .p. 40.  

مجّلد، نوشته مرتضي مطّھري،  ۴(تاريخ   نگارنده مّدتي نیز به بررسِي کتاِب ديگري مشغول شد با عنوان فلسفه) ١۶

کّل مجّلدات دّوم و سّوم به بحث ھايي ھمچون ماتريالیسم ديالکتیکي، کمون اّولیه، برده داري ). ١٣٨٧انتشارات صدرا، 

و فئودالیسم، سرمايه داري و سوسیالیسم اختصاص يافته اند که جابه جا با نظرات عرفا و قدما پیرامون موضوعات 

مشحون از بحث ھاي مارکسیستِي » فلسفه تاريخ در قرآن«عنوان  حّتي مجّلد چھارم با. مختلف نقطه گذاري شده اند

ماّديت تاريخ از نظر قرآن، استضعاف و پرولتاريا، تضاّد ديالکتیکي و : ايران با صبغه اي ديني است ۵٠و  ۴٠دھه ھاي 

» تاريخ] سالمِيا[فلسفه«به وضوح نمي توان دريافت که مقصود نويسنده از اين تقريرات آيا طرح . مواردي از اين دست

از اين رو، نظر ديگري پیرامون محتواي مندرج در اين کتاب ابراز نمي کند و . »تاريِخ فلسفه مارکسیستي«بوده يا 

در ايران به امري ناممکن بدل » فلسفه تاريخ«در مجموع به نظر مي رسد که . خواننده را به مطالعه آن دعوت مي کند

  .شده است

١٧ .Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1970. S. 

134.  

١٨ .Hegel. Grundlinien der Philosophie des Rechts [Berlin, 1821] (Red. von Eva Moldenhauer und Karl 

Markus Michel .(Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1970. §344 [S. 504.[  

١٩ .Hegel. Ibid. S .١٣- ١٣٣۴.  

به خصوص منظور من کتاب ھاي فلسفه تاريخ در حوزه فلسفه آنالیتیک ھستند، که وجه مشترک ھمگي شان در ) ٢٠

را کًال به » تاريخ«آن است که براي شکل گیري روايت تاريخي اولويت قائل ھستند و بحث از معناي مندرج ذيل مفھوِم 

از اين رو، با توّجه با فقدان اصل تاريخنگارِي فلسفي در ايران، . مرتبط مي دانند) قاّره اي(عيفلسفه ھاي مابعدالّطبی

  .آنھا ھم بي تأثیر مانده اند

  : عبنم

  تفرعم و تمكح تاعالطا تياس

http://www.ettelaathekmatvamarefat.com  


