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Abstract 

The author reconstructs the preface of Hegel's philosophy of law according to the 
three gaps that Hegel has found in German thought and culture in such a way that 
not only the reason for writing the book Philosophy of Truth is clarified, but even 
the necessity of breaking through these gaps is explained. In the field of theoretical 
and practical philosophy, Hegel first struggles with subjective idealism, which believes 
only in the determinations of the subject and leaves the external world as unknown 
and does not pay attention to its internal logic, and eliminates the disconnect between 
subject and object. In the same relation to subjective philosophy he then confronts 
German nationalist movements that pursue their own profit-seeking and emotional 
self-sufficiency, replacing the understanding of the "is" or the actual with the arbitrary 
"musts" of subjective political philosophy and beliefs. In this regard, not only by its 
method of logic, it removes the contradiction between "subject / object" and "is / 
must", but also, by removing the gap between the rational and the external reality, 
gives external validity to the external determinations of the realization of the idea; In 
this way he can create a new understanding of the state that encompasses all the 
dialectics mentioned, and defends this state throughout the preface against the 
arbitrary will that leads to German nationalism and subjective philosophy.   
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1-Introduction 

Hegel's philosophy is the spirit of its contemporary history and has a fundamental 
relationship with the issues and events that occur in European history. According to 
the author, Hegel's philosophy is the theoretical spirit of those events and is the 
connection between thought with history and politics. Commentators have always 
said that Hegel was more involved in the political and social situation in Germany 
than any other idealist philosopher, and from the very beginning he was fully aware 
of these areas and the extent of German awareness of his situation. That is why his 
life has fluctuated between fear and hope. From his youth to old age, Hegel wrote 
many books on political issues, but he wrote The Philosophy of Right (for the reasons 
mentioned) more optimistically than all of them. This is because between 1807 and 
1820, Germany underwent some very fundamental reforms in various ways, with two 
worthy leaders, Hardenberg and Altenstein. And at such a time Hegel turned again to 
the discussion of political philosophy in order not only to solidify the reforms with 
his theoretical foundations, but also to stand up to various parties such as the 
Democrats, the Liberals, the Patriots, and the proponents of the feudal system who 
were nothing more than reactionaries. The preface to Philosophy summarizes the 
truth of all possible and important conflicts with which Hegel is involved. 

2-Critique of subjectivity and its relation to the German nationalist movement 

In the preface, Hegel raises various issues in a few pages that are apparently not related 
to each other, but in this article, the author tries to create a unity between them in 
multiplicity and to explain what relationship Hegel has created between them. One of 
the most important critiques of Hegel in the history of philosophy is the critique of 
logic and purely subjective view. Because he believes that this view will ultimately not 
only lead to arbitrariness but also create a confrontation between the "is" and the 
"must". One of Hegel's intentions in writing the book Philosophy of Truth is to 
critique the arbitrariness of the free will of the subject; Which is credited with taking 
a stand against the arbitrariness of various movements in Germany against the central 
government, and is credited with sharply abstract criticism and the formal nature of 
the subjective philosophy of Kant and Fichte. In fact, Hegel believes that both 
philosophers (Kant and Fichte) have subject-object logic and do not have subject-
object logic (that is, the object that is at the same time the subject). In this section, in 
two different areas, Hegel argues with the subjective matter without regard to the logic 
of the objective matter. In fact, he is arguing not only with Kant's subjective 
philosophy but also with the extremist nationalists led by Fries. Thus, in this part of 
the article, Hegel's critique of subjective thinking as well as his critique of the circle of 
fraternity and nationalists are explained. 

3- Hegel and a revision of the ratio of "is" and "must" 

After the pathology of the subjective approach in order to gain validity for the 
objective, Hegel enters into the pathology of the opposition "is" and "must" in order 
to increase the validity of the objective by overlapping "must" and "is". In other 
words, disturbing the relationship between "is" and "must" in a sense means the 
destruction of the claims of transcendental philosophy and the transcendent at the 
same time. Because in this section both Kant's transcendental ethics is criticized, as 
well as the transcendent, and in other words, both Kant's subjective idea and Platonic 
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objective idea collapse together. By disturbing this relation, then, Hegel finds the 
power to move reason or rational elements from the world of transcendence to the 
objective world, at which point he establishes the necessary relation between "reason" 
and "is." Hegel makes very important sentences in this section. What is rational is 
actually and what is actually is rational (Hegel, 2003: 20). This sentence should be 
explained in two parts. First, this sentence is essentially a critique of Kant's subjective 
idea and Platonic objective idea. Kant does not consider the matter of "being" to have 
theoretical dignity, and in all areas of the system of philosophical thought, he 
combines the structure of his philosophy with the transcendental matter and a priori 
concepts. Plato also considers the world of "being" as an imaginary realm and does 
not consider it to have epistemic dignity. But Hegel rejects exactly what they consider 
to be valid, and gives theoretical validity to what the two received their theoretical 
prestige, and bases his philosophy on it in all areas. 

4- Hegel's logic and its relation to the philosophy of right and state and the 
elimination of dualities 

This section illustrates how Hegel emerged from these gaps; That is, how can one 
reconcile between the "is" and the moral "must" as well as the subject and external 
objectivity. Throughout the book Philosophy of Right, and especially its preface, 
Hegel's logic is introduced as a judge. Basically, the knowledge of logic constitutes the 
basic structure of both the phenomenology of the spirit and the philosophy of Hegel's 
Right and politics. And based on the logic he discovered there, he can make a concrete 
connection between the abstractly distinct elements at first glance. Hegel's unique 
theory of the concept is the culmination of his distinction from other philosophers. 
This forms the basis of the difference between Hegel and Kant and Fichte, and is 
what Hegel calls the subject-object, not the consideration of just one of its 
consequences. The logic of the concept (or Begriff) is the basis of Hegel's theory in 
the book Knowledge of Logic and determines the concrete idea. Because the concept 
is the content or the spirit of the world and it will be the self-conscious subject of this 
content. Therefore, according to Hegel, the objective matter itself has the logic of 
rational movement and is the embodiment of the rational thing in general, and it is 
not unreasonable or self-recognizable, but even the embodiment of subjectivity. In 
such a situation, one feels at home. 

5- Conclusion 

In various sections of his important preface to the philosophy of Right, Hegel has 
presented both seemingly and implicitly the multiple and separate issues that the 
author has created an internal connection between them in order to Hegel's goal of 
writing the philosophy of Right and the necessity to get out of these gaps. First, Hegel 
criticizes the subjective approach that, both in the field of romantic thought and in 
the field of reason, in the field of politics and theoretical philosophy, eventually turns 
to arbitrariness due to disregard for the logic of matter and its determination outside, 
and eliminates all external determinations and subjective beliefs and consequently its 
abstract freedom has overcome the logic of the matter. Hegel implicitly here and 
explicitly believes in his other works that Kant's subjective and formal philosophy 
rolls into self-sufficiency both in the field of knowledge and in the field of morality, 
and such a thing creates a rift between subject and world, and this rift creates human 
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identity. It is even cut off from its social history and moral custom, so Kant can never 
solve the partial and general relation in the field of philosophy and the relation of the 
individual to the state in the field of politics. In politics, too, Hegel stands against all 
the destructive ideas of the Brotherhood party and the German nationalist movement 
led by Fries and not only does he consider their theories to be reactionary, but he also 
believes that they rely on their subjective intentions and feelings and despise any 
determination of reason in the existing reality in front of it. Hegel, therefore, defends 
the actual state of Germany under reform and modernization, writes the book 
Philosophy of Right, and defends the actual state against the singular and abstract 
claims of absoluteness. Thus, the first component of his political philosophy is to 
bring the objective view out from the mere domination of the subjective view. 
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 چکیده

ای بازسازی هگل را با توجه به سه شکافی که هگل در اندیشه و فرهنگ آلمانی یافته است به گونه فلسفه حقنگارنده، پیشگفتار 
ها توضیح داده شود. هگل روشن شود بلکه حتی ضرورت گسست از این شکاف فلسفه حقکند که نه تنها دلیل نوشتن کتاب می

آلیسم سوبژکتیو که صرفاً به تعینات سوژه معتقد است و جهان خارج را به عنوان امری عملی با ایدهنخست در ساحت فلسفه نظری و 
کند. سپس در نسبتی اینهمان کند و گسست سوژه و ابژه را رفع میکند و به منطق درونی آن توجهی ندارد، مبارزه میناشناختی رها می

های احساسی خویش هستند، مقابله ی که در پی مقاصد سودجویانه و خودسرانگیگرای آلمانهای ملیبا فلسفه سوبژکتیو با جنبش
کند. در این های خودسرانه فلسفه و اعتقادات سیاسی سوبژکتیو جایگزین می«باید»یا امر بالفعل را به جای « هست»کند و فهم می

دارد بلکه با برداشتن شکاف امر عقالنی و واقعیت می را بر« هست/باید»و « سوژه/ابژه»راستا نه تنها با روش منطق خود، تضاد میان
کند که دربردارنده تواند فهمی جدید از دولت ایجاد دهد؛ از این طریق او میرا می خارجی به تعینات خارجی اعتبار تاریخ تحقق ایده

گرایی آلمانی و فلسفه ای که ملیدسرانههای ذکر شده باشد و از این دولت در سرتاسر پیشگفتار در برابر اراده خوتمامی دیالکتیک
 کند.شوند، دفاع میسوبژکتیو به آن منجر می

 .گرایی، سوبژکتیو، ابژکتیو، منطق، امرواقع، ملیفلسفه حقهگل،  :هاواژهکلید
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 مقدمه

تاریخ معاصر خویش است و دارای نسبتی اساسی است با مسائل و اتفاقاتی که در تاریخ اروپا روح ، فلسفه هگل
دهد و به اعتقاد نگارنده فلسفه هگل روح نظری آن رخدادها است و محل اتصال اندیشه با تاریخ و سیاست رخ می

ی اجتماعی و سیاسی در که فهمید انقالب –حداقل در آلمان  -هگل نخستین کسی بود»: نویسدریتر می. است
بنابراین او . های انسانی منجر خواهد شدفرانسه و انگلیس رخ داده است که به تغییراتی بسیار در تمامی حیطه

اند که مفسرین همواره بیان کرده (Ritter, 1984: 106)«.ای برای این عصر برخیزاندفلسفه را در مقام نظریه
و از همان  1دیگری درگیر وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور آلمان بوده استآلیست هگل بیش از هر فیلسوف ایده

آغاز نسبت به این ساحات و میزان آگاهی آلمانی از وضع خویش خودآگاهی کامل داشته است به همین دلیل است 
 . 2که زندگی او در حدفاصل میان ترس و امید در نوسان بوده است

 را فلسفه حقمتعددی در باب مباحث سیاسی نگاشته است اما کتاب  هایهگل از دوران جوانی تا پیری کتاب
های دلیل آن این است که آلمان در بین سال. ها نوشته استتر از تمامی آنشود( خوشبینبه دالیلی که ذکر می)

های های مختلف تحت اصالحات گاهی بسیار بنیادین با دو رهبر شایسته به نامبه راه 1820تا  1807
 Karl vom Stein zum)و آلتنشتاین (Karl August von Hardenberg, 1750-1822)برگهاردن

Altenstein, 1770-1840) هگل در چنین زمانی دوباره به بحث فلسفه سیاسی روی آورد تا نه . قرار گرفت
، هالیبرال، هاهای مختلفی چون دموکراتتنها اصالحات را با مبانی نظری خویش مستحکم کند بلکه جلوی حزب

در چنین وضعی . بایستد و اعالم موضع کند، و موافقان سیستم فئودالی که مرتجعانی بیش نبودند، وطن پرستان
رود تا در مرکز امور قرار بگیرد)بایستی در نظر داشت که برلین آن زمان جای روشنگری و است که به برلین می

های ممکن و مهمی که هگل تمامی نزاع فلسفه حقپیشگفتار . مرکز فرهنگی ینا و هایدلبرگ سابق را گرفته بود(
فهم کامل پیشگفتار »: نویسدبه همین دلیل پپرزاک می. کندبه صورتی خالصه معرفی می، ها درگیر استبا آن

گیرد بلکه آشنایی وسیع با شرایط سیاسی و از پیش نه تنها دانش نسبتاً خوبی از فلسفه او را فرض می فلسفه حق
  (Peperzak, 1987: 15«).یط دانشگاهی که در آن هگل کتابش را نوشت و چاپ کرد الزم استشرا

ها با هم روشن کند که در ظاهر نسبت آنهگل در پیشگفتار مباحث مختلفی را در صفحاتی اندک مطرح می
توضیح دهد که هگل ها ایجاد کند و نیست اما نگارنده در این مقاله سعی دارد که وحدتی در عین کثرت میان آن

رو به نقد شدید موضع به عنوان نخستین چالش پیش، او در پیشگفتار. ها ایجاد کرده استچه نسبتی در میان آن
 Jakob Friedrich)که در این بین فریز، سوبژکتیو فلسفه و اثرات مخرب سیاسی آن پرداخته است

Fries,1773-1843)) مورد نقد ، به عنوان نماینده نهضت رمانتیک و ناسیونالیست که عضو حزب برادری بود
و در پس زمینه به طور ضمنی کانت به عنوان مطرح کننده اندیشه سوبژکتیو در دو ساحت نظر و ، گیردقرار می

را در تاریخ اندیشه « یدبا»پردازد و سپس هگل به نقد ایده افالطون و کانت می. گیردعمل نیز مورد نقد قرار می
و در نهایت با استفاده از منطق . سازدرا یکبار دیگر برقرار می« باید»و « هست»کند و تعادل میان اعتبار میبی

کند جایی داند و وظیفه جدیدی برای فلسفه متعین میرا معقول می 3امر بالفعل، خود و وارد ساختن آن در سیاست
ای که پیشتر به عنوان امر دارد و بار دیگر او را در خانهج و ذهن انسان را برمیکه هگل فاصله میان جهان خار

توضیح این سه نسبت . ای انتزاعی نیستگرداند و اکنون دیگر سوژهباز می، نامعقول و نفهمیدی رها شده بود
کنند و د میهایی که این سه نسبت برای ارائه منطق هگل در علم دولت ایجادوگانه و چگونگی رفع چالش

 . وظیفه این مقاله خواهد بود، فلسفه حقجانبه پیشگفتار ها در جهت بررسی همههمچنین تفسیر وحدت آن
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 نقد سوبژکتیویته: آثار مخرب فلسفی و سیاسی آن 1-1

چرا که به اعتقاد او این نگاه . نقد منطق و نگاه سوبژکتیو محض است، یکی از نقدهای مهم هگل در تاریخ فلسفه
یکی . کندنیز ایجاد می« باید»و « هست»در نهایت نه تنها به خودسرانگی منجر خواهد شد بلکه تقابلی میان امور 

نقدِ خودسرانگیِ ارادۀ آزادِ سوژه است؛ که به اعتباری در جهت ، فلسفۀ حقاز مقاصد هگل برای نوشتنِ کتاب 
مان بر ضد حکومت مرکزی است و به اعتباری های مختلف در کشور آلاتخاذ موضع دربرابر خودسرانگی جنبش

در واقع هگل معتقد است که هردو . نقد شدید انتزاعی و فرمال بودن فلسفه سوبژکتیو کانت و فیشته است
)یعنی  ابژکتیوند 4ابژه -ابژه سوبژکتیو هستند و فاقد منطق سوژه -فیلسوف)کانت و فیشته( دارای منطق سوژه

های سیاسی آلمان به دنبال منافع خصوصی در چنین شرایطی نهضت بنابراین. است( ای که در عین حال سوژهابژه
پاسخی به تمامی این  فلسفه حقکتاب . شودروند و فلسفه اخالق کانت و فیشته به خودسرانگی منجر میخود می

 . مواضع است
. کتیو به نزاع پرداخته استتوجه به منطق امر ابژبا امر سوبژکتیوِ بی هگل، در این بخش در دو ساحت مختلف

. پردازدهای افراطی به رهبری فریز نیز به نزاع میاو در واقع نه تنها با فلسفه سوبژکتیو کانتی بلکه با ناسیونالیست
هگل به این حقیقت اشاره کرد که در او ، در حمالت فریز»: نویسدآوینری در باب نسبت فلسفه کانت با فریز می

 –شود خورد که به یک اخالق محض نیات سوبژکتیو منحط منجر میی به چشم میگیری فلسفه کانتسخت
بنابراین این دو هم  (Avineri, 2003: 120«).گرایی تشخیص داده بودرا در کانتخطری که هگل همواره آن 

کنند و در ساحت فلسفه و هم در ساحت سیاست به امر واقع که موضوع منطق و روش هگل است توجهی نمی
: نویسدمیفلسفه حق  هگل در این ارتباط در آغاز کتاب. ها قرار داردنیات سوبژکتیو انتزاعی در مرکز توجه آن

یعنی حقیقتی که به طور عمومی به رسمیت ، واکنش ساده احساس غریزی بایستی دفاع از یقینی قابل اعتماد»
اما این واکنش ساده . اساس آن سازماندهی کندباور داشته باشد و رفتار خود را در زندگی بر ، شناخته شده است

آنچه به طور ، نهایت اعتقاداتهای بیتواند با مشکلی فرض شده روبرو شود؛ اینکه چگونه در میان تفاوتمی
 ها خواهانعلت این سردرگمی و مشکل این است که آن... تشخیص دهیم، عمومی تأیید شده و دارای اعتبار است

هستند چرا که چیزی جز جوهر حق و جوهر اخالقی ، شود و معتبر استطور کلی تأیید میچیزی جز آنچه که به 
، ها به حق جوهریآن، پرداختند و نه به غرور و جزئیت عقایدها اساساً به جوهر حق و اخالق میاگر آن. خواهندمی

 :Hegel, 2003«).کردندمی شان را بر اساس آن تنظیمنهادند و زندگییعنی به احکام اخالق و دولت گردن می

رود به آن وضوح گوید که البته هرچه جلوتر میهگل در این پاراگراف از وضعیت اندیشه در آلمان سخن می (12
وجود دارد که  "اعتقادها"یعنی جایی که اصلی ثابت و منطقی واحد برای اعتقاد یافتن وجود ندارد بلکه . بخشدمی

البته این امر را هگل در بحث حق موضوعه و . در جهت تأیید اعتقاد خود است ایبر اساس آن هر سوژه انتزاعی
دهد که حق شخصی دهد و در آنجا نشان میخصوصاً در بخش اخالق نیز به شدت مورد بحث و نقد قرار می

د که شوای میاسیر اراده خودسرانه سوژه انتزاعی، چگونه در مبحث انتقام و بخش اخالق چگونه در مبحث وظیفه
نظمی در ساحت فلسفه قلمداد داند؛ هگل چنین امری را در پیشگفتار به عنوان بیتنها اعتقاد خود را صحیح می

های سیاسی روز و دهد و سپس وارد نقد جنبشنگارنده نخست بخش نقد هگل به کانت را توضیح می. 5کندمی
 . شودجایگاه فریز می
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 هگل و نقد نگاه سوبژکتیو کانتی 1-2

نگارنده نخست بایستی با کانت شروع ، داندگرا را فلسفه کانت میاز آنجا که هگل ریشه تفکر انتزاعی جنبش ملی
هگل تقریباً در تمامی آثار خویش امری بسیار خطرناک در درون . کند تا مطلب به خوبی برای خواننده روشن شود

به . یشه دارد بلکه همچنین با کانت تثبیت شده استاندیشه کانتی یافته است که آن نه تنها در فرهنگ آلمانی ر
دولت و آداب و رسوم عرفی)که بنیان ، 6جهان خارج اعم از طبیعت»توان آن را اینگونه شرح داد طور ساده می
نفسه نه تنها در جهان خارج به طور فی «.است( هیچ سهمی در درون فلسفه سوبژکتیو کانتی ندارد 7عرف اخالقی

تاریخ و حق نیز ، کانت جایگاهی ندارد و به حوزه نومن سپرده شده است بلکه همچنین در اخالقشناسی معرفت
چرا که به زعم هگل منطق )دارای هیچ جایگاهی نیست و بالکل کانت با دنیای ابژکتیو به خودی خود کاری ندارد

به همین دلیل به حکم اخالق  گوید منکر است وکانت عرف اخالقی را چنان که هگل می. شناسد(خود امر را نمی
کانت تمامی حقیقت را به طور انتزاعی از درون خود سوژه . نهداخالقی است گردن نمیو دولت که تحقق عرف

کانت . گیرد و اصال خودآگاهی در منظر کانت به همین معناست یعنی موافق بودن با قانون درون خویشوام می
در »: نویسدمی نقد عقل محضکند و در یعت را از اخالق جدا میدر راستای تفکر سوبژکتیو خویش نخست طب
که البته این مهم محقق ، و آموزه طبیعت نیز جایگاه خود را، کندنتیجه آموزه اخالق جایگاه خود را حفظ می

داد ان نمیو اگر نش، کردنفسه به ما گوشزد نمیجهل اجتناب ناپذیر ما را از اشیاء فی، از قبل، شود اگر این نقدنمی
نه به چیزها به خودی [توانیم به لحاظ نظری بشناسیم به نمودهای محض محدود هستندکه هر آنچه ما می

طبیعتی است که ، اما مطلع هستیم که طبیعتی که در نقد نخست مورد بررسی است. (56: 1396، کانت«)خود
به . خودی خود برای ما امری بیگانه استهای نمود ساخته است بنابراین طبیعت به سوژه آن را بر اساس داده

نویسد فلسفه کانت دارای دو ضعف اساسی است که آن دو عبارتند از ناتوانی در همین دلیل است که شلینگ می
آلیستی و ناتوانی از واگشایی جهان مابعدالطبیعی تبیین پیداش طبیعت چه به صورت ابژکتیو و چه به صورت ایده

 . (100: 1397، دی)شلینگنفس و آزا، اعم از خدا
ماهیت »که آن دو عبارتند از  کندپریست از نظرگاه هگل در باب فلسفه کانت به دو امر اساسی اشاره می

 (Priest, 1987: 2) «آلیسم انتقادی است و دو اصل آن سوبژکتیویته و تفکر فرمالیستی استایده، فلسفه کانت
ای از فلسفه است که واقعیت را تنها از نقطه کانت به طور روشن نمونهتوان گفت که فلسفه یا به عبارتی بهتر می

آلیسم مطلق حقیقت در حالی که ایده. بیندکشد و حقیقت را همچون هگل از منظر کل نمینظر سوژه به تصویر می
ر باب آن داند که به صورت در خود و برای خود هست نه اینکه من چگونه دای میرا همان واقعیت روحانی نهایی

اگر به اخالق . کانت به این اندیشه مطلق در هیچ کدام از ساحات اندیشه خویش دست نیافته است. 8کنمفکر می
 بنیادکانت در کتاب . گونه است و هگل آثار مخرب بیشتری را در آن کشف کرده استنیز بنگریم باز همین

خوب دانسته ، ان در اندیشه آورد که بی قید و شرطتوهیچ چیز در جهان یا حتی بیرون از جهان نمی»: نویسدمی
که این اصطالح با میل و احساس و منفعتی که و به دلیل آن (12: 1369، کانت)«.خیر ]یا نیت[شود مگر اراده

. کندآدمی از اعمال اراده خویش انتظار دارد خلط نشود به سرعت آن را به با مفهوم استراتژیک وظیفه تحدید می
امری متمایز از آداب و رسوم ، گوید ورای میل استکه بیزر میاین است وظیفه نزد فلسفه کانت همانطوراما مسئله 

به عبارتی دیگر وظیفه با . (Beiser, 2009: 212همچنین به امری فرا محسوس وابسته است)، و دولت است
. و طبیعت درونی آن وجود داردمیل که طبیعت درون انسان است هیچ نسبتی ندارد و تضادی میان وظیفه اخالقی 

به همین . محتوای آن متمایز از آداب و رسوم و دولت است یعنی تضادی میان عرف و دولت با وظیفه وجود دارد
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و سوم این وظیفه برای اینکه دارای اعتبار باشد و همچنین قابلیت . دلیل ناقض عرف اخالقی و منطق ابژکتیو است
نامیرایی نفس و وجود خدا نیازمند است که اموری غیر قابل شناسایی هستند و صرفاً فرض اجرایی داشته باشد به 

بنابراین فلسفه کانت دارای تضادها و . ارتباط استشوند و باز امری سوبژکتیو و به مدنیت انسان بیگرفته می
امری صوری است و کانت  وظیفه، به اعتقاد هگل. های بسیار میان امر سوبژکتیو و امر ابژکتیو استدوگانگی

بدون گذار ، تعلق داشتن به دیدگاهی صرفاً اخالقی»: نویسدهگل می. ناتوان از دادن هرگونه محتوایی به آن است
این دریافت را به صورتی تهی از محتوا و علم اخالق را به لقلقه زبان درباره وظیفه به ، به مفهوم عرف اخالقی

ای نیست جز آن که برای محتوا به وجدان بنابراین چاره (Hegel, 2003: 162)«.خودی خود تقلیل خواهد داد
 . پناه ببرد

، گرایش وجدان به امری است که در خود و برای خود خیر است اما وجدان برخالف محتوای خود یعنی حقیقت
اتحاد معرفت نظام این اصول و وظایف و . است که دارای هیچ محتوایی نیست صرفاً جنبه صوری فعالیت اراده

اخالقی )که وجه مشخصه اخالق هگل گیرد که به ساحت دیدگاه عرفسوبژکتیو با این نظام تنها وقتی شکل می
بخشی تعیناما در حال حاضر که دارای تعین و عینیت نیست این سوبژکتیویته در مقام خود. است( گذر کنیم

وظیفه و وجود را مستحیل ، های متعین حقجنبه به تنهایی در درون خودش تمامی، انتزاعی و یقین محض خود
ای که بتواند به این بازتاب خودآگاهی. متعین کند، کند تا در درون خویش آنچه که دارای محتوای خیر استمی

تواند و نباید با هیچ وجوب موجود یا امر مفروضی داند که نمیای میخود را آگاهی، مطلق درون خود دست یابد
در پهنه عرف به رسمیت شناخته شده را به رسمیت نشناسد؛ وظایف چنین ساحتی اگر وجدان آنچه در. سازش کند

که در جایی. گردد که او به خود خواهد دادچیز به محتوایی بر میاز این جا همه. شناسدعرفی را نیز به رسمیت نمی
خودآگاهی ، ر حالت باطنیت یا درونیت ناب باشدهمه واجباتی که در گذشته معتبر بودند از میان رفته باشند و اراده د

توانایی آن را دارد که امر کلی درون خویش را اصل قرار دهد یا خودسرانگی جزئی خویش را نسبت به کلی برتری 
یا [تواند شر باشدمی ]خودآگاهی[، بنابراین به عبارتی دیگر. دهد و آن را از راه کنش خویش به رسمیت بشناسد

ای که نسبت به آن وجود ( یا به عبارتی دیگر چون قانون اخالقی و وظیفهIbid: 164-167)]کندشر را اراده 
کند تا فرد قانون خودسرانه خویش را در درون صورت دارد صوری و فاقد محتوا است؛ این امر راه را هموار می

ونه است که سوبژکتیویته به و اینگ. کلیت بخشد و آزادی انتزاعی خودش را بر هر کسی تحمیل کند، کلی قانون
 . دهدیابد و از همین جهت هگل اخالق کانتی را مورد نقد قرار میخودسرانگی تقلیل می

« هاهست»داند و به همین دلیل به بنابراین ایراد کانت کجاست؟ نخست آنکه او صرفاً امر سوبژکتیو را معتبر می
خت و فاقد اعتبارند پس امر واقعی هیچ وجه سوبژکتیوی برای او غیر قابل شنا« هاهست»توجهی ندارد و چون 

این در صورتی است که وظیفه به اعتقاد هگل تنها بایستی . برای او ندارد و برای او از هیچ حقیقتی برخوردار نیست
 کندرویکرد اخالقی نیزبه خودسرانگی سقوط می»: نویسددر نتیجه هگل می. قالب تعین حیات اخالقی ابژکتیو باشد

تنها به عقیده بازگردد و دیگر حقی که در خود و برای ، در این است که همه چیز باید ]دیدگاه[و نابسندگی این
بنابراین  (Ibid: 169)«.توانست صرفاً قالب آن باشدوجود ندارد یعنی حقی که این عقیده می، خود موجود است

 . افتدمن به رنج میها از تضاد میان امر پدیدار و نوفلسفه کانت در تمام حیطه
دهد حتی تاریخ آن نیز به اعتقاد هگل در چنین حالتی است که چون امر خارجی اعتبار خویش را از دست می

کند و همواره همه چیز بایستی از نو دوباره گونه است که جهان به اکنون تقلیل پیدا میشود و ایناعتبار میبی
: گویدشود که هگل در فلسفه تاریخ میض شده است و آنگونه دیده نمیدر چنین نگاهی عقل محدود فر. 9آغاز شود

گذرد با صورت معقول یقین دارد که آنچه در جهان می، فلسفه با این اطمینان که عقل بر جهان فرمانرواست»



 

50 
Interpretation of Hegel's Preface to the Book Philosophy of Right and 

 

چرا که به اعتقاد هگل این خود خرد است که در جهان اخالقی یا دولت دارای  (32: 1394، هگل)«.مطابق است
شود که جهان روحانی اینگونه فرض می»ها معتقدند اما آن. (Ibid: 13قدرت است و در درون آن نهفته است)

، بیشتر تحت تصادف و خودسرانگی است و خدا آن را به حال خویش رها کرده است چنانکه بر اساس این الحاد
، شود که عقل در آن حاضر باشدیگیرد و چون اصال فرض نمجهان اخالقی و حقیقت در بیرون از آن قرار می

همانطور که کانت را توضیح دادیم )در چنین شرایطی است که هر متفکری. «حقیقت تبدیل به مسئله گشته است
  (Ibid: 14)«.تواند اختراع خودش را داشته باشدمی»گرایان(یا فریز و ملی

ای که از اخالق ای همچون نتیجهداند چرا که ممکن است به نتیجههگل این امر را بسیار خطرناک می
اما هگل معتقد است اگر به عرف اخالقی توجه داشته باشیم و به . منجر شود، گرای کانت شرح داده شدوظیفه

هگل در ارتباط با اعتقاد فلسفه سوبژکتیو . 01افتددولت به عنوان تحقق ایده اخالقی ایمان بیاوریم چنین اتفاقی نمی
فلسفه خوانده است و به وضوح بیان کرده است که  ]به خطا[ای که خود رااین فلسفهبه هر حال »: نویسدمی

داند که در نسبت ای میو احساس فردی، و حقیقت را از آنِ هر قلب، تواند شناخته شودحقیقت به خودی خود نمی
هگل در این  (Ibid: 15«).]شودفهمیده می[حکومت و قانون اساسی، با سوژه اخالقی به ویژه در نسبت با دولت

همچنین با نقد امر سوبژکتیو و خودسرانگی آن و عدم . ها را نیز مدنظر داردپاراگراف نه تنها کانت بلکه رمانتیک
های سیاسی در آلمان را نیز مورد هدف ها را مدنظر ندارد بلکه جنبشخود امر تنها کانت و رمانتیک توجه به منطق
کنون بازیچه ست که سوبژکتیویته منحط شده کانت که دیگر با عقل نسبتی ندارد همهگل معتقد ا. قرار داده است
نمایانی شده است که به چیزی جز ارتجاع و بازگشت به نظم سابق و تلفیق سوبژکتیویته با شور و دست فیلسوف

 . قصد دیگری ندارند، حاالت رمانتیک

 مانیگرایی آلنقد سوبژکتیویته و نسبت آن با جنبش ملی 1-3

پیش از ورود به نقد فریز که نگاه سوبژکتیو کانتی را همانطور که ، حال پس از نقد نگاه سوبژکتیو کانتی و آثار آن
الزم است به وضعیت آلمانِ ، هایی در باب نسبت هگل با دولت پروسبرای رفع شائبه، گفته شد به ارث برده است

ما در ، پیش از این. گرا به رهبری فریز را روشن سازیمش ملیزمان هگل بپردازیم تا علت اصلی نزاع هگل با جنب
اش و همچنین نسبت هگل با این شرایط را در آغاز راه اندیشیدن 11بخش مقدمه به طور خالصه شرایط کشور آلمان

. آوریم که بررسی نشده بودپردازیم و مباحثی را در ادامه مینشان داده بودیم؛ همکنون به چند بخش موجز آن می
ی انویسد و در آن کتاب جملهمی قانون اساسی آلمانای تحت عنوان رساله 1802تا  1798های هگل بین سال

 ,Ibid)«.آلمان دیگر یک دولت نیست» است از آورد که عبارتمهم در جهت فهم وضعیت موجود کشور آلمان می

او ، پردازدو به نقد شدید چند دستگی کشور آلمان و عدم میل برای وحدت در چنین کثرتی می (6 :1999
اند و خود را از فرصت ن راه انکار کردههای آلمانی اتحادشان را در ایکه امیرنشیناکنون به رغم آن»: نویسدمی

اند اما هنوز این درخواست وجود اتحاد به شکلی معقول برای مقاصد موقت یا فوری در صورت نیاز کنار کشیده
: نویسدآوینری در ارتباط با این کتاب و وضعیت آلمان می (Ibid: 41)«.دارد که آلمان بایستی یک دولت باشد

 ,Avineri)«.گرایی تقلیل یافته است و آنچه کمبود دارد قدرت کلی دولت استجزئیتزندگی در آلمان به »

های هگل جوان و همچنین به اعتقاد نگارنده تمام دوران بنابراین روشن است که یکی از دغدغه (38 :2003
اما . است  های دارای دولت ملی متمرکزوضعیت سیاسی بسیار عقب افتاده آلمان در برابر دولت، اندیشه هگل

در ادامه با حمله فرانسه به آلمان و براندازی سیستم . هگل در این رساله امیدی به بهبود وضعیت آلمان ندارد
 . کند افتد که نظر هگل در این باب تغییر میشود اتفاقاتی میهمانطور که در ادامه گفته می، فئودالی آن
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نه تنها اصالحات دیگر  1815نابود گشت و در سال به طور کامل  1802پس از آنکه نظام کهنه در سال 
با پیگیری  و وزیر آموزش دولت پروس یعنی آلتنشتاین نمایان شده بود بلکه اصالحات توسط شاهزاده هاردنبرگ

این دو فرد اصالح طلب در نظام قدرت دولتی پروس بر هگل تأثیر زیادی گذاشتند و . بیشتری ادامه یافته بود
ها خواهیم پرداخت( به فکر نوشتن و بعضی مسائل مهم دیگر که در ادامه به آن)ها دامات آنهگل به دنبال اق

به دنبال آن بود که اکثریت قدرت را تنها  1818تا  1809های هاردنبرگ در بین سال. کتاب سیاسی مهمی افتاد
را نسبت ، یا همان یونکرها، دار پروسیتا به این وسیله سلطه محلی اشراف و نجبای زمین. برای دولت حفظ کند

امری که . یک اصالحیه بسیار مهم را برای اولین بار مطرح کرد 1812او در سال . به دولت مرکزی کاهش دهد
ها را انتخاب که به موجب آن عدالت و اجرای آن در سطح محلی به مدیرانی که دولت و نه نجبای محلی آن

های مستقل زیادی ملتهای آلمان که دولتاً در شرایط آشفته آن سالبرنامه هاردنبرگ صرف. کردند واگذار شدمی
بود تا از این طریق آزادی شخصی تأمین ، ساالری آنو به ویژه دیوان، وجود داشت افزایش قدرت دولت مرکزی

آزادی منظور تناقض میان قدرت دولت و )اما اینطور نبود، این اقدام همکنون متناقض به نظر برسد شاید. گردد
فقط زمانی میسر  -تجارت رود به هرگونه، ازدواج، آزادی شخصی، آزادی مدنی، هابرای بیشتر آلمانی. شخص(

، نجبا و اصناف، شد که امکان استفاده از قدرت حکومت مرکزی برای در هم شکستن قدرت زورمندان میانیمی
رفت آزادی در آلمان امری مهمی را در مرکز بنابراین هاردنبرگ در جهت پیش. (279: 1395، مولر)داشتوجود می

ای برای از از این جهت که هگل نیز همچون هاردنبرگ قدرت دولت را اصل اساسی. توجه خویش قرار داده بود
به همین دلیل در سرتاسر این کتاب از دولت و . دیدبین بردن تشتت در سیستم سیاسی و اجتماعی در آلمان می

به دانشگاه تازه تأسیس برلین وارد ساخت  1818ز طرف دیگر کسی که هگل را در سال ا. کندقدرت آن دفاع می
بارون کارل زیگموند فون آلتن اشتاین وزیر معروف پروس و از مدافعان آموزش ابتدایی . از آشنایان هاردنبرگ بود
که تنها به شکل وراثتی کسب او امتیازاتی از اشراف ، آلتنشتاین فراتر از هاردنبرگ رفت. اجباری برای همگان بود

مند به لیبرالیسم اقتصادی و او عالقه. رد کرد و در پی نابودی بردگی برآمد، کرده بودند و نه قانون و منزلت
او به اصالح . او نظام صنفی را محکوم کرد و سرکوب امتیازات کلیسایی را پیشنهاد داد. گذاری آزاد بودسرمایه

پیشرفت آموزش عمومی و ، او به انتخابات در شهرداری. ر مجلس نمایندگان بودکامل ارتش نظر داشت و طرفدا
شود و به دلیل در چنین فضایی است که هگل وارد دانشگاه برلین می. کردتأسیس دانشگاه در برلین توصیه می

 : همین اصالحات است که پروس آن زمان را در درجه باالی عقالنیت تاریخی یافت

از پروس ، اش در مقام استاد فلسفه دانشگاه برلینسخنرانی افتتاحیهکه هگل در زمانی
تمجید کرد و آن را دولتی دانست که با نهادینه کردن الزامات عقل به مقامی واال در تاریخ 

هایی بود که اخیراً انجام شده بود و سخنش در ارتباط با تالش، جهان دست یافته است
کوشیدند از قدرت دولت پروس برای ایجاد برابری عامالنش اصالحگرانی بودند که می
 . (281: 1395، عام در برابر قانون استفاده کنند)مولر

اصالحاتی که صورت گرفته بود و به اعتقاد هگل با منطق عقل سازگار بود به طور خالصه عبارتند از اینکه 
، ها بایستی براساس آزادینونتمامی قا، دیگر برای نمایندگی در مجلس شرط مالکیت و حقوق وجود نداشت

مالکیت و قانون اساسی که توسط مجلس تصویب رسیده است گذاشته شوند و امتیازات اشرافیت و روحانیت تا 
اصالحات ارتش و اصالح سیستم مالیاتی ، سرکوب امتیازات کلیسایی، نسخ بردگی، حدود زیادی زیر سوال رفت

برای کمک : نویسدمولر می. در چنین شرایطی هگل به برلین آمد. داز جمله اصالحات اساسی دولت پروس بو... و
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هاردنبرگ و اشتاین گروهی از مدیران اجرایی و روشنفکران را در سرتاسر آلمان به پروس ، به برنامه اصالحی خود
. برلین بود، بخشی از تالش آنان برای تجدید حیات پروس تأسیس یک دانشگاه جدید در پایتخت پروس. آوردند

. نه یک مرکز دانشگاهی یا فرهنگی. شدشهری که تا آن زمان به عنوان یک مرگز نظامی و اجرایی شناخته می
این دانشگاه جدید آنگونه که شالیر . های حیات فکری آلمان بهره جستندترین چهرهآنان از بهترین و درخشان

حول محور رشته فلسفه ، های دانش راتهسر آن داشت که در محدوده خودش همه رش، ماخر بدان اندیشیده بود
های مختلف شناخت را در درون یک کل جامع و فراگیر ادغام نماید ای که قرار بود حوزهفلسفه. وحدت بخشد

هگل به محض ورود اصالحات . (279-278: 1395، آنان هگل را استخدام کردند)مولر، برای پر کردن کرسی فلسفه
و در دنیای اندیشه به دنبال دادن تئوری جدید برای . کشور آلمان را غنیمت شمردانجام شده در راستای پیشرفت 

فهم تحول  کند کهپینکارد به نکته مهمی اشاره می، در ارتباط با پروس. اندیشه سیاسی در چنین شرایطی شد
نقل  کشوریکشور پروس در بین این فاصله زمانی ذکر شده از اهمیت باسزایی برخوردار است چرا که هگل به 

دانست و از نظر جغرافیایی و هم فرهنگی بسیار کرد که آن را پیشتر کشوری بسیار عقب افتاده میمکان می
اما پروسی که هگل در آن اسکان یافته . دانستتر از وورتمبرگ شهر دوران نوجوانی و جوانی خود میماندهعقب

پروس مرکز جنبش اصالحات پس از  1818در ، رده بوداش نبود و تحول پیدا کبود دیگر آن پروس دوران جوانی
رفت که به این امر داشت که او به کشوری می بنابراین هگل هرگونه دلیلی برای اعتقاد. دوران ناپلئون شده بود

 :Pinkard, 2000در آن شکلی از زندگی مدرن که در باب آن بسیار اندیشیده بود در حال آشکار شدن بود)

418) . 
دوره اصالح »: نویسدوود می. شود تنها بخشی از این اصالحات تحقق یافتجود به دالیلی که ذکر میبا این و

دشمنان درونی اصالح مانند فارست ویتگنشتاین . کشیده شد 1819به یک پایان ناگهانی توسط اتفاقات تابستان 
. مجبور شد از وزارت استعفا دهد بر هاردنبرگ غلبه یافتند و هامبولت، و دشمنان خارجی اصالح مانند مترنیخ

در واقع پس از . (Wood, 1990: 13«)بنابراین توقعات برای اصالح قانون اساسی در پروس به اتمام رسید
مقاومتی قدرتمندتر از ، در درون خود پروس. جنگ واترلو محرک بیرونی در جهت اصالح رو به نابودی قرار گرفت

در بیرون از پادشاهی . های محلی بسیار افزایش یافتاز طرف حکومت گذشته از طرف نیروهای آریستوکرات و
پردازان یکی از بزرگترین نظریه. تر از سابق شدندقوی، مترنیخ، به رهبری صدراعظم اتریش، مرتجعان، پروس

 1809به سال ، داریدر باب عناصر حکومتکه کتاب خود را . فیلسوف رمانتیک آدام مولر بود، دروغین مرتجعان
ترین نظریه مولر در سیاست بر اساسی. و مباحثی در جهت نابودی اصالحات هاردنبرگ پیشنهاد کرد. چاپ کرد

 . گشتکه بر پدرساالری اشرافی استوار بود؛ بر می، ای بازار محورمشارکت قانوناً ازاد و برابر در جامعه
آلمان بود چرا که از سویی دیگر جنبش بنابراین پیشرفت پروس تنها یک طرف ماجرای پیچیده تاریخ معاصر 

یعنی ، نیروی قدرتمندی در برابر وزرای خواهان اصالح وجود داشت». گرای آلمانی قرار داشتارتجاعی و ملی
های دربار و پادشاهی که پس از پیروی طوالنی از توصیه، های لیبرالپرستان و آکادمیمیهن، گزاران مدنیخدمت

ای که معلمان ارتجاعی، به سمت دربار کسی که بیشتر، قرار داد های مترنیخآموزشخودش را تحت ، هاردنبرگ
در چنین زمانی بود که هگل دست به نوشتن  (D'hondt, 1988: 65)«.میل داشت، دادندولیعهد را آموزش می

موضع برد در جهت توضیح طبیعت دولت مدرن در مسیری نظامند و همچنین به دنبال اتخاذ فلسفه حق  کتاب
چرا که نظم کهنه نابود شده بود و با الهام از انقالب فرانسه و نابودی . سیاسی و نظری دربرابر ملی گرایان بود

در واقع هگل . ها بیایستدگرایان و رمانتیکهگل این ضرورت را دید که در برابر حمالت مشکوک ملی، فئودالیسم
چرا که پادشاه دستور تشکیل مجلس و قانون اساسی . جرا بودطرف پادشاه و اصالحاتی بود که در برلین در حال ا
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هگل »: نویسدهمانطور که مارکوزه می. جدیدی داده بود که این با مخالفت قشر محافظه کار و سنتی همراه بود
هگل در این ایدئولوژی تهدید . نما نوشترا برای دفاع از دولت در برابر این ایدئولوژی دموکراتیک فلسفه حق

، هگل فلسفه حقشکی نیست که  هیچ. های مستقردید تا در استمرار حکومت قدرتی بیشتری برای آزادی میجد
اما . یاری رساند، های مستقر را تقویت کرد و از این طریق به ارتجاعی که در آن زمان پیروز شده بوداین قدرت

زیرا دولتی که هگل در سر ، لیه ارتجاع درآمدافزاری عهمین اثر او به گونه جنگ، مدت کوتاهی پس از این تأثیر
در . («195: 1392، بایست تحت حاکمیت معیارهای خرد انتقادی و قوانین کال معتبر باشد)مارکوزهداشت می

های ترین خصیصهترین و خطرناکتوان شیطانیها میها یعنی حزب برادری و دموکراتایدئولوژی و اعمال آن
ترین جنبش ها متعصبها در جهت اتحاد آلمان کوته فکرانه بود آنادعای آن. دادن را نشانگرایان افراطی آلماملی

ساختند از پذیرفتن دانشجویان یهودی به ها را از هم وطنان خود جدا میها خارجیآن. در جامعه آلمانی بودند
. شرکت داشتند 1819در سال های ضد یهودی در شهر فرانکفورت کردند و در طغیانعنوان اعضا خودداری می
غیر . هایی که با نویسندگان آن مخالف بودند آتش زدندها توده عظیمی از کتابدر فستیوال وارتبورگ آن

آن  21حزب نازی، سندرمی را ارائه داد که تحت شرایط مختلف... تعصب و، ضدیهودیت، ستیزیبیگانه، گراییعقل
 . کردرا بایستی نهادینه می

بود  دان سوئیسی کارل لودویگ فون هالرحقوق، پرداز برجسته گروه مرتجع قدرت گرفته در پروسدیگر نظریه
و تفکرات این )جلدی برای احیای علم سیاست نوشت و بر روی رمانتیسم آلمانی نیز تأثیر گذاشت 5که کتابی 

فرض پایه استوار بود که دولت بنای کتاب بر این (. به خودش نیروی شور و حال رمانتیک را نیز اضافه کرد، جنبش
هالر منتقد سرسخت این ایده بود که قدرت و . مصنوعی و بورژوای مورد حمایت اصالح گران توهمی بیش نبود

همچنین هالر در این کتاب دولت را یک امری طبیعی و نیز یک محصول الهی در . ثروت باید از هم جدا شوند
هالر همچنین معتقد بود که . تمندان بر افراد ضعیف را پذیرفته بودگرفت و بدون هیچ دلیلی حکومت قدرنظر می

دارای چنین حاکمیتی است و ایجاد هرگونه تعبیر در آن به عنوان امری بازنمودی حقوق نهادی شده ، هر حکومتی
زی جز هگل این موضع هالر را به چی. از سوی او رد شده بود، های خرد بشرافراد آزاد و به صورت تابع درخواست
 . کردتعصب و کودنی و تزویر ترجمه نمی

های متعصبانه فریز در کنار حزب برادری و به نقد دیدگاه فلسفه حقالبته بیشتر دعوای هگل در پیشگفتار  
 فلسفه حقگرا است و فهمیدن عملکرد آن و اهمیت آن در آن روزگار سهم زیادی در فهم پیشگفتار و کلیت ملی

 : نویسدمیهگل . هگل دارد

 در مراسمی مهم و باشکوه، آقای فریز، یکی از این رهبران سطحی و به اصطالح فیلسوف
با غرور بسیار این اندیشه را در سخنرانی خود درباره دولت و  که پس از آن مشهور شده

ها حاکم در مردمی که روح اصیل اشتراک در میان آن: بیان کرده است، قانون اساسی
ای که حیات خود را از پایین یعنی از شود به کارهای عمومیر مربوط میتمامی امو، است

که توسط پیوند مقدس دوستی متحد ، اییعنی جوامع زنده، خود مردم کسب کرده است
های آموزش همگانی و خدمت همگانی و غیره قرار خود را اختصاص به پروژه، اندشده

رار دادن علم نه بر روی پیشرفت اندیشه میل اصلی این فلسفه سطحی اساس ق. خواهند داد
تقلیل ، و به همین ترتیب. پایه استواسطه و تخیل بیو مفهوم بلکه به واسطه فهم بی

اش که بر تفاوت قطعی دادن فعلیت درونی پیچیده اخالقی یعنی دولت و معماری عقالنی
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، است کههای دقیقی استوار های مختلف زندگی و حقوق همگانی و نسبتمیان حیطه
اند و قدرت و نیروی کل از هماهنگی ای به هم اتصال یافتهدیوار و پی، هر ستون، ضمن آن

دوستی و ، ای دلیعنی این ساختار ظریف و دقیق را به حد آمیزه، شوداجزاء ناشی می
 . (Hegel, 2003: 15-16شورمندی فروکشد)

دوران دشوار او در پیدا کردن منصب دانشگاهی بوده فریز رقیب اصلی هگل در تمامی ، دانیمهمانطور که می
گرایان و فریز به مرور جذب ملی. آورداست تا اینکه باالخره در برلین کرسی استادی فلسفه را هگل به دست می

هگل او را به عنوان نماینده جریان . دانشجویان شده بود و حتی کتابی بر ضد یهودیت نیز نوشته بود حزب برادری
ای به غیر قانون اساسی و جنبش اصالحات و وضع موجود کند که داعیهای در این پیشگفتار معرفی میسیاسی

دهد توجهی به منطق امر و حقیقت امر واقع که خود را به صورت سیستم علمی نشان میو با بی. دولت آلمان دارد
به اعتقاد هگل پیامدهای نظری این . به دنبال آنند تا علم را براساس تخیالت سوبژکتیو خود به تصویر بکشند

سوبژکتیویسم اخالقی براساس نظر هگل نخست بیزاری از هرگونه امر ابژکتیو بود که سیستم قوانین را کدگذاری 
 . گرایی اخالقی بودکرد و دیگری نسبیمی

. ان حضور داشتهای آنگرایان آلمانی وفادار بود و در تمامی آشوبفریز به تمامی آداب فرقه برادری و ملی
کرد را مورد مشاهده های شدیدی که این جنبش سیاسی ایجاد میتوان سردرگمیهای سیاسی فریز میدر ایده»

های او نبود که بدبختانه تنها زمانی تمرکز یافت که تر از محتوای سخنرانیتر و مبهمهیچ چیزی التقاطی. قرار داد
 ( D'hondt, 1988: 95)«.ی و یهودستیزی غلتیدبیگانه پرست، گرایی متعصبانهبه درون ملی

ها نیز همچون کانت به دنبال ایجاد اندیشه انتزاعی خود در جهان ابژکتیوی هستند که دارای هیچ بنابراین آن
. گری و رمانتیک نیز بودالبته به غیر از نگاه سوبژکتیو کانتی او وارث جنبش احساسی. ها نیستاعتباری برای آن

گری و رمانتیک تشکیل از تفکر کانتی و احساسی ]فریز[فلسفه سیاسی و اخالقی او»تقد است پینکارد مع
مانند جهان ، جهان اخالقی، بر اساس این اعتقاد»: نویسدهگل در نقد نگاه فریز می (315: 1394، پینکارد«).شدمی

. گمان اینگونه نیستشود که بی ها سپردههای سوبژکتیو عقاید و خودسرانگیگریبایستی به احتمال، اپیکوروس
در طی چندین هزار سال ، و توسط عالج خانگی ساده نسبت دادن همه آن چیزهایی که عقل و نیروی فهم آن

چنانکه توسط مفهوم ، شدندهایی که عقل و شناخت شامل میهمه بصیرت، اند به احساسزحمت تولید کرده
و جنبش  بنابراین فریز (Hegel, 2003: 15-16)«.شودشته میگی کنار گذاشد؛ به سادهاندیشه راهنمایی می
های مرتجع خود در بازگرداندن وضع سابق نیز در جهت از بین بردن تعینات ابژکتیو دولت وطن پرستان با داعیه

در نهایت هر دو نگاه همانطور که هگل . گیرددر چنین شرایطی سوژه انتزاعی قدرت را در دست می. هستند
که با احساس و یقین سوبژکتیو  رسد که آنچه حق است با غایات سوبژکتیو و اعتقاد سوبژکتیوبه اینجا میگوید می

ای که ما از فلسفه عملی به خصوص گیری برابر است با نتیجهاین نتیجه. (Ibid: 18شود)همراه است منجر می
شد که اگر کانت و فیشته دارای  شاید حتی بتوان مدعی. فلسفه اخالق کانت و فیشته برآورد کرده بودیم

کند؛ دلیلش این است که در اندیشه اخالقی خویش که سیاسی هستند که بر اساس اجبار و زور عمل میفلسفه
اند که خود را محکوم به پذیرش کردهای عملبه گونه، هاستشناسی آنشناسی و اگر بتوان گفت جامعهبنیان انسان

اند اما در این دو فیلسوف اعتقاد و عقل انتزاعی را بنیان عملکرد فرد گذاشته. انددهسیاسی مبتنی بر زور کرفلسفه
را با قانون اخالقی  توانند تمایل و میلعین حال مسئله این است که چون از مضمون برخوردار نیست و چون نمی

بودی خودآیینی او چاره رسند که جز در بند کردن آن و همچنین ناباز میجمع کنند؛ به انسانی شرور و هوس
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پردازی در جهت توضیح نسب فرد با تمامی در چنین شرایطی به دلیل ضعف نظریه. دیگری نخواهند داشت
با پذیرش زور و اجبار این نقص خود را ، سیاسی و نسبت اخالق با سیاستاش با نهادها و اجتماعتضادهای درونی

 . کنندجبران می

 «باید»و « هست»هگل و بازنگری در نسبت  -2

شناسی رویکرد سوبژکتیو در راستای گرفتن اعتبار برای امر ابژکتیو به آسیب شناسی تقابل هگل پس از آسیب
به . افزایش دهد، «هست»و « باید»شود تا اعتبار امر ابژکتیو را با همپوشانی کردن وارد می «باید»و « هست»

های فلسفه استعالیی به یک اعتبار به معنای نابودی داعیه« باید»و « هست»عبارتی دیگر بر هم زدن نسبت میان 
هم امر متعالی ، شودچرا که در این بخش هم اخالق استعالیی کانتی نقد می. و امر متعالی به طور همزمان است

زدن این  پس با برهم. ریزندمی و به اعتبار دیگر هم ایده سوبژکتیو کانتی و هم ایده عینی افالطونی با هم فرو
دهد یابد تا عقل یا عناصر معقول را از جهان استعال یا تعالی به جهان ابژکتیو سوق توان آن را می، هگل، 31نسبت

در باب انتقاد  حق طبیعیهگل در رساله . کندنسبت ضروری برقرار می« هست»و  41«عقل»میان  و در این هنگام
توانیم ایده شود ما تنها میدر آنچه که عقل عملی نامیده می»: دنویسخود از نسبت ایده با واقعیت نزد کانت می

تفاوتی این ایده نقطه مطلق بی، های فلسفیو در این سیستم 51صوری اینهمانی واقعیت و ایده را تشخیص دهیم
اما هگل معتقد است با این رخداد نه تنها شکاف و دودستگی در درون معرفت و  (Ibid: 1975: 72)«.است

کانت و »: نویسدلوکاچ در این باره می. شودهای سیاسی نیز میشود بلکه موجب طبعات و تنشایجاد می هستی
اخالقی در این امید بودند که خود را از آگاهی تجربی و معمولی فرد فراتر برده و به « باید»فیشته با فرض کردن 

« باید»دهد که کند و نشان میرا عریان میهگل مغالطه نهفته در این امید . یک عامیت اخالقی حقیقی برسند
این در صورتی  (364: 1373، لوکاچ)«.رسدیکراست به موضع فردباوری تجربه عامیانه در قبال جامعه و جهان می

است که از نظر هگل نه تنها اخالق دارای نسبت ضروری با تاریخ است)که پیشتر توضیح دادیم( بلکه حق نیز 
 . بدین صورت است

بار بر خالف قبل که کانت و فریز را دعوت به مبارزه کرده بود به هگل این« باید»و « هست»ر نبرد اما د
همین »: نویسدهگل می. رود و سعی به نشان دادن نقطه ضعف اساسی فلسفه سیاسی او داردمهمانی افالطون می

ردم به نکته پیشین که از گنسبت فلسفه با فعلیت است که موضوع بدفهمی است و من بر این اساس بر می
فهم امر حاضر و امر بالفعل است و نه وضع جهانی ، که فلسفه کشف امر عقالنی است به همین دلیل فلسفهآنجایی

نسبت امر بالفعل و عقل را در بخش بعدی نگارنده توضیح  (Ibid: 20)«.داند کجاستماورائی که تنها خدا می
نی که توسط ذهن سوبژکتیو به نحو انتزاعی برای جهان عینی در نظر اما در این جمله هگل آرما. خواهد داد

انضمامی و ابژکتیو چربیده است و « هست»انتزاعی بر  سوژه« باید»برد یعنی جایی کهگیرد را زیر سوال میمی
هگل در باب . دهدگیرد در ورای این جهان قرار میای را که حقیقت به آن تعلق میفیلسوف جهانی متعالی

 : نویسدفالطون میا

بردارنده هیچ چیزی  نمونه کاملی از یک ایده توخالی است که در، حتی جمهور افالطون
اش تحت تأثیر اصلی افالطون واقف بود که زمانه. اخالقی یونان نیستجز ماهیت حیات

تر واقع شده است که در این زمینه تنها همچون آرزویی تحقق نایافته و در نتیجه عمیق
بنابراین ناچار بود برای مقابله با آن از خود آن خواست . آشکار شود نیرویی مخرب همچون

بایست از باال بیاید و او در آغاز تنها ای که او بدان نیاز داشت میاما یاری. یاری بخواهد
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کرد از افالطون فکر می. اخالقی یونان بیابدتوانست آن را در شکل بیرونی جزئی حیاتمی
شدیدترین ، به همین وسیله ]در واقع امر[تواند بر آن نیروی ویرانگر برتری یابد و این راه می

 ,Ibid).واردآورد، یعنی شخصیت نامتناهی آزاد، ای که پشت آن بودضربه را به انگیزه

20: 2003)61  

ویران ساخت؛  چیزی که بعدها آن جامعه رابه اعتقاد هگل افالطون سوبژکتیویته را در جامعه یونان یعنی همان
دنیایی از حقایق مثالی کلی و ثابت ساخت تا بتواند با اعتقادات متکثر ، کشف کرده بود و در جهت نابودی آن
ای گوید اشتباه نخست او این است که از ایدهاما همانطور که هگل می. سوبژکتیو از این طریق به مبارزه برخیزد

، بنابراین. دوران مدرن یعنی شخصیت آزاد نامتناهی را نادیده گرفتانتزاعی یاری خواست و دوم اینکه اصل اساسی 
از  عکس آغاز پیشگفتار که هگل سوبژکتیویته را مورد نقد قرار داده بود در این بخش به چشم پوشی افالطونبر

هم دچار ، چرا که هگل به دنبال آن است که هم اصل محوری دنیای جدید را حفظ کند. گیردآن خرده می
افالطون در تمامی آثارش در نابودی فردیت و تمامی الزامات آن هرگز کم . سرانگی آزادی انتزاعی آن نشودخود

گوید که به اعتقاد هگل نخست افالطون به طور مفصل از نبود هیچ مالکیت شخصی سخن می. نگذاشته است
: نویسددر قوانین میافالطون . اصل اساسی شخصیت و و متحقق کننده فاعل است و میراث مسیحیت است

دوستان »دق باشد ها چنان است که آن مثل مشهور در باب آن صاترین حکومتبهترین سازمان اجتماعی و کامل
بدین معنی که نه تنها همه اموال که بلکه زنان و کودکان نیز میان همه مردم « به راستی در هرچه دارند شریکند

هر کیفیتی از بین برده شود و حتی همه چیزهایی که به حکم مشترک باشند و مالکیت شخصی از هر نوع و 
ها تا حدی جنبه اشتراکی پیدا ها و دستها و گوشطبیعت خاصیت شخصی و انفرادی دارند مانند چشم

( یا اینکه در ادامه حتی افالطون خود دوستی که بنیاد منفعت شخصی است را نیز زیر 739: 1380، کنند)افالطون
از طرف دیگر افالطون در امر تعلیم و تربیت  .81مد نظر است 71تماما در نظر او منفعت عام و کل برد وسوال می

. بسیار جدی بود و همه چیز را مدنظر قرار داشت که هرگونه فساد یا تغییر و نوآوری ای را از جامعه دور نگاه دارد
هده دارند این است که همواره بهوش باشند پس تکلیفی که پاسداران به ع»: نویسدبه عنوان مثال در جمهوری می

تا کوچکترین فسادی در جامعه راه نیابد خصوصا از رخنه هرگونه دگرگونی و نوآوری در امور تربیتی جلوگیری 
  91(424: همان)«.کنند

 : آوردهگل پس از این نقد جمله مشهور خودش را می

 02(Hegel ,2003 :20).است آنچه عقالنی است بالفعل است و آنچه بالفعل است عقالنی

نخست اینکه این جمله اساساً نقد ایده سوبژکتیو کانتی و ایده . این جمله در دوبخش بایستی توضیح داده شود
داند و در تمامی ساحات نظام اندیشه فلسفی را دارای شأن نظری نمی« هست»کانت امر . ابژکتیو افالطونی است

داند را قلمرو پندار می« هست» افالطون نیز جهان. چینداختار فلسفه خود را میبا امر استعالیی و مفاهیم پیشینی س
کند و به همان دانند را رد میها معتبر میاما هگل دقیقا آن چیزی که آن. داندو آن را دارای شأن معرفتی نمی

تمامی ساحات بر آن  دهد و فلسفه خویش را درامری که آن دو شأن نظری آن را گرفته بودند اعتبار نظری می
احساس یا هر شکلی از آگاهی سوبژکتیو که ممکن است امرحاضر را ، تأمل»: نویسدهگل می. سازداستوار می

 (Ibid: 20)«.خودش را در موقعیتی بیهوده خواهد یافت به ورای آن بنگرد؛ بیهوده انگارد و در روح دانش فراتر
است شناخت ایده در نمود گذرا و موقتی است که به شکل امر جاودانی اما به اعتقاد هگل امری که دارای اهمیت 

شود اما تنها مفهوم امر معقول که با ایده هم معناست با ورود به هستی خارجی بالفعل می. در آن حضور دارد
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ن آن تواند در این امر خارجی نفوذ کند تا درون آن را مورد واکاوی قرار دهد تا آن امر معقول را در درومی
و نداشتن هیچ منطق ابژکتیو و هرگونه حقیقتی  12بنابراین هگل به دنبال نقد رویکرد سوبژکتیو. (Ibidبازشناسد)

-اکنون با آن جمله کلیدی علم منطق خود را وارد دانش سیاست و دولت کرده است و امر سوبژکتیوهم، در آن
بالفعل است و امر بالفعل عقالنی ، بر اینکه امر عقالنی به این اعتبار که نظر هگل مبنی. ابژکتیو را رقم زده است

معنای نظرورزانه عبارت است از اینکه عقل . است هر دو دارای یک معنی نظرورزانه و یک معنی عملی هستند
شود به جای سکونت یافتن بر روی ظاهر تصادفی فلسفی در اندیشیدن در باب وجود عقالنی درون چیزها ایجاد می

رود که در استقالل از آنچه ها و اصول پیش نمیآلنی عملی آن این است که کنش عقالنی با ایدهمع. هاآن
در چنین . (Wood, 1990: 14رود)پیش می« هست»اند بلکه با فهم عقالنی آنچه تنظیم شده« هست»

 . کندگرایی کانتی خود را جدا میشرایطی هگل با این گزاره از میراث دوگانه

 هاو دولت و نابودی دوگانگی فلسفه حقل و نسبت آن با منطق هگ -3

توان دوباره شود؛ یعنی چگونه میبه تصویر کشیده می 22هارفت هگل از این شکافدر این بخش چگونگی برون
فلسفه در سرتاسر کتاب . اخالقی و همچنین سوژه و تعینات خارجی آشتی برقرار ساخت« باید»و « هستی»میان 

اساساً دانش منطق ساختار اساسی هم . منطق هگل به عنوان داور معرفی شده است، و خصوصاً پیشگفتار آن حق
جا کشف کرده دهد و براساس منطقی که آنو سیاست هگل را تشکیل می فلسفه حقو هم  پدیدارشناسی روح

مارکوزه در باب . ی ایجاد کندتواند میان عناصر در نگاه نخست به لحاظ انتزاعی مجزا پیوندی انضماماست می
شرایط  فلسفه حقبنیاد آزادی را بر اندیشه استوار کرده بود و ، منطق هگل»: نویسدمی فلسفه حقبا  منطقنسبت 
هگل در پیشگفتار  (203: 1392، مارکوزه)«.دهدگیری به دست میاجتماعی را برای تحقق این نتیجه -تاریخی

 : نویسدمی فلسفه حق

این امر پذیرفته شده است که فلسفه بایستی آن را ، شودبه طبیعت مربوط میتا آنجا که 
اینکه سنگ فلسفه در جایی در ، همانطور که هست مورد پذیرش و بازشناسی قرار دهد

اینکه طبیعت در درون خودش عقالنی است و آن همین ، درون خود طبیعت پنهان است
عرفت باید آن را بجوید و به لحاظ عقل بالفعل است که در درون آن حاضر است و م

بلکه ، ها و امور تصادفی و گذرا را که در سطح مشهود استنه صورت -مفهومی بشناسد
 ,Hegel).نامیمهماهنگی جاودانی طبیعت که ما آن را قانون و گوهر ذاتی نهفته در آن می

2003: 12)  

ابژه  -چیزی است که هگل آن را سوژهآن دهد واین امر اساس تفاوت هگل با کانت و فیشته را تشکیل می
( اساس نظریه هگل در کتاب Begriffیا )منطق مفهوم . نامد و نه در نظر گرفتن تنها یکی از برآیندهای آنمی

جهان است و  23االمرچرا که مفهوم محتوا یا خود نفس. است و متعین کننده ایده انضمامی است دانش منطق
چنانکه )«شوداین مفهوم شهود نمی»: نویسدمی دانش منطقهگل در . محتوا خواهد بودسوژه خودآگاه شونده این 
چنانکه تخیل در کانت میان مقوالت و نمودها نسبت )«یابددر تخیل بازتاب نمی»کرد( کانت نمودها را شهود می

نومن معنایی )«وجود داردو در خود و برای خود ، آن تنها خود امر یعنی محصول و محتوای اندیشه»کرد( برقرار می
 هر زمان»: نویسدهگل می (Ibid, 2010: 19)«.نامیملوگوس حقیقت آن چیزی است که ما چیزها می»ندارد( و 

شود و جزء تشکیل دهنده دوم آن یعنی که منطق تنها علم اندیشیدن به شمار رود از هرگونه محتوایی منتزع می
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افتد و گونه است که میان سوژه و ابژه شکاف میو این (Ibid: 24)«.ماده بایستی از جای دیگری کسب شود
آگاهی یافتن از خود حرکت درونی ، روش، در صورتی که به اعتقاد هگل. شوداندیشه جدا از ماده فهمیده می

مثالی از این روش در ارتباط با ابژه انضمامی  پدیدارشناسیدهد که در محتوای منطق است و همچین ادامه می
بنابراین به اعتقاد هگل روش هیچ چیزی جز امر یا محتوا نیست و محتوایی در خود . است آگاهی ارائه دادهیعنی 

بنابراین به نظر هگل امر . (Ibid: 33برد)است و دیالکتیک فرایند حرکت آن و چیزی است که امر را پیش می
خود و غیرقابل  و امری غیر معقول یا درابژکتیو خود دارای منطق حرکت عقالنی و اصال تجسم امر عقالنی است 

چنانکه . کنددر چنین شرایطی آدمی احساس در خانه بودن می. شناخت نیست بلکه حتی تجسم سوبژکتیویته است
ای را که خرد نهفته در امر یا موضوع علم یا نظام حق بخشی از فلسفه است که بایستی ایده»: نویسدهگل می

هگل در زبان اصطالحات اندیشه سیاسی خود این مطلب  (Ibid, 2003: 26)«.سازداست از درون مفهوم آشکار 
تا جایی که به . عقل است، چون آنچه که هست. فهمیدن آنچه هست وظیفه فلسفه است»: نویسدرا اینگونه می

ر بنابراین فلسفه نیز فهم عصر خویش د. هر فردی در هر شرایطی فرزند عصر خویش است شودفرد مربوط می
  (Ibid: 21)«.هاستورزیتأمل یا اندیشه

آنچه عقالنی است بالفعل است و آنچه بالفعل است "در چارچوب همین اصطالحات است که این جمله هگل 
فلسفه به اعتقاد هگل به معنای آن نیست که سوژه در خارج بایدهای . تواند مورد فهم واقع شودمی "عقالنی است

پیشینی خود را ایجاد کند بلکه هستی آنچنان که خودش هست مورد توجه فلسفه او قرار عقالنی خویش یا امور 
گیرد چرا که هگل معتقد است که خرد بر جهان حاکم است و فیلسوف بایستی روح خودآگاه این خرد بیرونی می

بلکه ، بژکتیو نیستفعالیت خارجی فکر سو ]دیالکتیک مفهوم[این دیالکتیک»: نویسدهگل در این ارتباط می. باشد
این تحول ایده همچون . آوردوار به بار میای اندامها و میوه خودرا به گونهاست که شاخه ]امر[همان روح محتوا 
که کند بدون آنصرفاً مشاهده می، جا که سوبژکتیو استاز آن، خودش چیزی است که اندیشه، فعالیت عقالنیت

این تحول ایده همچون فعالیت به معنای آن نیست که فلسفه صرفاً  (Ibid: 60)«.به آن چیزی اضافه کند
وجود انسانی در برابر امر تجربی . خدمتکار تجربه است بلکه عقل دارای شأن متفاوت و واالیی در برابر تجربه است

صرف ، براساس نظر هگل در فلسفه حق. شناسدشود بلکه مدعی است که در درون خویش حق را میمتوقف نمی
که با معیار عقالنی مطابق است که موجود است معتبر نیست بلکه به دلیل آنرگونه موجودی تنها به دلیل آنه

بنابراین وظیفه فلسفه صرفاً در نظر گرفتن یا توصیف جهان موجود حق نیست بلکه تشخیص . دارای حقیقت است
به سوبژکتیویته رسمیت و کاربرد در اینجاست که هگل . امر عقالنی در درون صورت ظاهر امر خارجی است

ای( یعنی ایده)جنبه بخرد، سوژه به جنبه بخرد در هر چیزی کار دارد و فلسفه هگل در تاریخ و در سیاست. دهدمی
چرا که هگل معتقد است که . دهدقرار می کند و آن را بخشی از تاریخ عقلهر دوره یا هر دولتی را کشف می

به نظر  (Ibid: 276)«.پردازدچیز یعنی با مفهوم در مقام اندیشه میبه درونی همهرویکرد فلسفی اساساً به جن»
به  -زندگی –همین جنبه مثبت . ترین انسان نیز چون انسان است از ویژگی مثبت برخوردار استهگل بدشکل

یز دارای امر بنابراین دولت ن. (Ibid: 279موضوعی است که ما با آن سروکار داریم)، هایشرغم تمام نارسایی
 . به دنبال کشف این عقل در خود امر استفلسفه حق عقالنی در درون خویش است و فلسفه تاریخ و همچنین 

هگل بارها و . آن را مطرح ساخت مفهوم دولت در نزد هگل است، مورد دیگری که بایستی برای رفع شائبه
تحقق ، دولت هگل. موضوعات مختلف پرداخته استدر تمامی مباحث پیشگفتار خویش به دفاع از دولت در برابر 

ای میان ابژه یعنی ایجاد شدن هماهنگی-ایده اخالقی است که این امر به معنای ایجاد شدن نسبت پیچیده سوژه
به عبارتی دیگر یعنی تجسم هماهنگی حق انتزاعی و . اش با مناسبات خارجی استآزاد نامتناهی سوژه با درونِ
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در دولت سوژه به تحقق آزادی و شأن سوبژکتیو خود . خالقی است که اساساً بحث نهادهاستاخالق با حیات ا
اش را در خودآگاهی فرد اش را در عرف و وجود با واسطهواسطهدولت وجود بی»: نویسدهگل می. یابددست می

اش را در دولت هریآزادی جو، داراست یعنی در دانش و فعلیت فرد به عنوان خودآگاهی و به دلیل سرشت خود
دهد که در این فقره هگل توضیح می (Ibid: 275)«.اش دارا می باشدغایت و محصول فعلیت، به عنوان ذات

دولت صحیح است که بر فرد مقدم است اما خود آن محصول فعلیت و تحقق فرد است بنابراین دولت همان 
ج متعین کرده است و اراده خیری که در اخالق محصول تاریخی فرد تاریخی است که اخالقیات خودش را در خار

بنابراین فهم دولت  .(Ibid)«.دولت تحقق ایده اخالقی است»شود چون غایت خود داشتیم در اینجا متحقق می
های سیاسی آلمان ای و جنبشبایدهای ایده، ای که چرا هگل با غایات سوژه انتزاعیتواند هر گونه شائبههگل می

که کل ع کند و همچنین جزء را برای نخستین بار با کل در نسبتی دیالکتیکی وارد کند جاییمخالف است را رف
 . درسته زماناً مقدم بر جزء است اما منطقاً جزء ایجاد کننده و متقدم بر کل است

  گیرینتیجه

چه به صورت آشکار و چه به صورت ضمنی مباحث ، فلسفه حقهای مختلف پیشگفتار مهم خود بر هگل در بخش
ها در جهت غایت هگل از در ظاهر متکثر و مجزایی را مطرح کرده است که نگارنده پیوندی درونی در میان آن

نخست هگل به نقد رویکرد سوبژکتیو . ها ایجاد کرده استرفت از این شکافو ضرورت برون فلسفه حقنوشتن 
تفکر رمانتیک و چه در ساحت عقالنی در دوساحت سیاست و فلسفه نظری در نهایت  پردازد که چه در ساحتمی

غلتد و تمامی تعینات خارجی را رفع کرده به خودسرانگی می، توجهی به منطق امر و تعین آن در خارجبه دلیل بی
ل به طور ضمنی در اینجا هگ. و اعتقادات سوبژکتیو و به تبع آن آزادی انتزاعی خود را بر منطق امر غلبه داده است

و هم در ، و به صراحت در آثار دیگر خویش معتقد است که فلسفه سوبژکتیو و صوری کانت هم در ساحت دانش
کند و این گسست غلتد و چنین چیزی گسست میان سوژه و جهان ایجاد میساحت اخالق به خودسرانگی می

تواند نسبت کند بنابراین کانت هیچگاه نمین منقطع میهویت انسان را حتی از تاریخ اجتماعی و عرف اخالقی آ
در ساحت سیاست نیز هگل . جزئی و کلی را در ساحت فلسفه و نسبت فرد با دولت را در ساحت سیاست حل کند

ایستد و نه تنها می، گرایان آلمانی به رهبری فریزهای مخرب حزب برادری و جنبش ملیدر برابر تمامی اندیشه
ها نیز به نیات سوبژکتیو و احساسات خویش تکیه کرده و داند بلکه معتقد است آنها را ارتجاعی مینظریات آن

بنابراین هگل از برای دفاع از وضع بالفعل . شمرندرا در برابر آن ناچیز می هرگونه تعین عقل در امر واقع موجود
د و از دولت بالفعل در برابر ادعاهای تکین نویسرا می فلسفه حقکتاب ، آلمان تحت اصالحات و رو به مدرن شدن

بنابراین نخستین مولفه فلسفه سیاسی او بیرون کشاندن نگاه ابژکتیو . کنددفاع می، و انتزاعی مدعی مطلق بودن
 . از زیر استیالی صرف نگاه سوبژکتیو است
ل افالطونی( و جدیدش)افق مث)را از تاریخ فلسفه به معنای قدیم« باید»در سوی دیگری از پیشگفتار هگل امر 

های عینی های سوبژکتیو کانتی و ایدهدهد و در این راستا ایدهنیافتنی ذهن انسانی( مورد نقد قرار میدست
را با روش « هست»کند و های توخالی)سوبژکتیو( و فاقد هرگونه ارزش انضمامی رد میافالطونی را به عنوان ایده

های شوند و وظیفه فلسفه کشف ایدههربار در آن متحقق می« بایدها»دهد که ای توضیح میمنطق خویش به گونه
از این طریق . کندرا به عنوان دومین مولفه فلسفه سیاسی خود معرفی می« هست»و  متحقق شده در تاریخ است

ا به ر« هاهست»تعینات خارجی و ، مایه اندیشه متافیزیکی اوستهگل با روش حرکت امر و توضیح آن که بن
از این طریق هگل به . کندگیرد و فلسفه را بررسی تاریخ این عقل معرفی میصورت عقل تعین یافته در نظر می
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یابد و با پیاده کردن آن در این ساحت نه تنها نسبت سابق دست میفلسفه حق ابژه خود در -محتوای منطق سوژه
طرد و نسبتی پیچیده  انتزاعی و فاقد نسبت با امر درخود زند و سوژه را در مقام امرمیان سوژه و ابژه را برهم می

)بالفعل( امری « هست»چرا که . کندمی« هاهست»کند بلکه فلسفه را تبدیل به فهم ابژه ایجاد می -میان سوژه
بنابراین دیگر . کند و سوژه بایستی به آن خودآگاهی یابدزیست می« هست» عقالنی است و امر عقالنی در درون

در چنین شرایطی امر . انضمامیت یافته است« هست»امری ماورایی و یا تنها افقی ذهنی نیست بلکه در  ایده
به عنوان سومین مولفه فلسفه سیاسی هگل( است و فلسفه دیگر به دنبال دنیای دیگری برای )عقالنی، بالفعل

یابد که هم تعینات اوتی دست میهگل به فلسفه سیاسی و علم دولت متف، از این طریق. یافتن عقل نخواهد بود
کند بلکه در وضعیتی پیچیده تمامی تعینات و داند و هم سوژه را در حالت انتزاعی رها نمیمحتوا نمیخارجی را بی

ذات و فعلیت ، دهد و دولت را حاصل غایتهای خارجی را با اراده سوبژکیتو انسانی مورد بررسی قرار می«هست»
 . ها در چنین مکانیزمی نسبت جزء با کل در نظر و عمل حل خواهد شدتن. کندآدمی معرفی می

 هانوشتپی

 (39-33: 1373، برای مطالعه در این باب مراجعه شود به )لوکاچ 1
 (Ritter ,1984 :42-44برای مطالعه بیشتر در این مورد مراجعه شود به ) 2
در  actualityبا ترجمه آن به  به آلمانی Wirklichkeitدر انگلیسی و  realدر آلمانی با ترجمه Real هگل میان دو اصطالح  3

هگل به آن واقعیتی که . شودکه امر نخست واقعی و امر دوم بالفعل ترجمه می. انگلیسی تفاوت قائل است که بسیار حائز اهمیت است
 . گویدمتحقق کننده و نماینگر مفهوم و ظهور ایده است امر بالفعل می

آلیسم عینی هگل و شلینگ با پیش از خودش است و این امر بدین معناست که هر چیز ابژه اساساً وجه اختالف ایده-سوژهعبارت  4
 . چیزی در این عالم با ترکیب اتحادی سوژه و ابژه قابل توضیح است ابژکتیو اساساً در عین حال سوبژکتیو نیز هست و هر

 (Hegel ,2003 :10-13) برای مطالعه در این مورد مراجعه شود به 5
 . (Priest ,1987 :18) برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به 6
( را نخست Sittlichkeitاو مفهوم عرف اخالقی)»: نویسدبیزر معتقد است این مورد را هگل از یونان به عاریت گرفته است او می 7

در یونان باستان فهم کرد که به معنای آداب و اخالقیات و کل راه و روش زندگانی یک ملت یا  ethosچونان معادلی برای مفهوم 
 . (63: 1394، )هگل عقل در تاریخیا مراجعه شود به کتاب  (375: 1391، بیزر«).قوم است

 . (26: 1397، تر نسبت سوژه و ابژه در نزد هگل مراجعه شود به )استرنبرای فهم دقیق 8
 (Hegel ,2003 :12(برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به  9
 . (Hegel ,2003 :14) برای مطالعه این بخش مراجعه شود به 01
یا . (Blackbourn ,1998 :2-12برای مطالعه بیشتر در باب وضعیت اجتماعی و اقتصادی آلمان عصر هگل مراجعه شود به ) 11

 . (22-21: 1395، مراجعه شود به )جک اوینگ
 . (Blackbourn ,1984 :44-52) برای توضیح بیشتر در این ارتباط مراجعه شود به 21
 (Williams ,1987 :199تواند به جهان درس دهد که چگونه باید باشد)فلسفه به نظر هگل نمی 31
 . )Houlgate ,2017 :37(عقل یعنی دانش آنچه که هست» 41
، شودامر فرامحسوس توسط عقل شناخته نمی، براساس نظر کانت»: نویسدنیز در این ارتباط می ایمان و دانشهگل در کتاب  51

  (Hegel, 1977: 56«).باالترین ایده نیز از واقعیت بر خوردار نیست
egelH ,) هگل در فلسفه تاریخ خویش نیز نقدی مشابه اما با وضوح بیشتر بر این نظر افالطون آورده است که مراجعه شود به 61

2001: 469 ) 
خواه ، فرد باید تابع و در خدمت کل باشد خواه این کل کائنات باشد»: نویسدآن در این مورد می جامعه باز و دشمنانپوپر در کتاب  71

  (274: 1380، پوپر)«.خواه نژاد خواه هر جمع دیگری، خواه قبیله، شهر
 . (732-731: 1380، برای مطالعه بیشتر رجوع شود به )افالطون 81
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 . (279: 1380، پوپر) در ارتباط با موضع افالطون در برابر فرد مراجعه شود به 91
 (Knowles ,2002 :68( مراجعه کند به Realitätبا  Wirklichkeitفهم تفاوت برای تواند خواننده می 02
تواند آزادی و خود حقیقی اشتباه بنیادی فلسفه سوبژکتیو فقدان فهم درستی از خود است و به همین دلیل نمی»به نظر پپرزاک  12

 ((Peperzak, 1987: 77-78 «.خویش را در قوانین دولت بازشناسی کند
 (Hegel ,1977 :89«).دوگانگی یا اشتقاق منشأ نیاز به فلسفه است»معتقد است  تفاوتهگل در کتاب  22
 (Hegel ,2010 :19آنچه امر واقع هست چیزها نیست بلکه مفهوم چیزهاست که خود امر است) 32
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