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مقدمه
بعد از وقوو انقوالف فرانسوه فضوایی بور هون بسویاری از نخبگوان علموی و فالسوفۀ
اروپوایی حوواکش گشوته بووود کوه بووه موجوک آن در واکوونش بوه فتودالیسووش فرتووت در حووال
زوال ،احیای حیات اجتمواعی دوران زریون یونوان و روم باسوتان مالقواً مالووف تلقوی موی
گشت .هگل بوه عنووان یوت متفکور جووان از ایون امور مسوتثنی نبوود و حیوات اجتمواعی
یووتپارچووه و پیوسووتگی مالووق فوورد بووه جامعووه و حتووی انحووالل فردیووت فوورد در جهووت
مصالح جامعوه را در یونوان و روم باسوتان مویسوتود؛ هگول عقیوده داشوت آنچوه در یونوان
و روم باسوتان سووتودنی بووود ،وجووود آزادی اصوویل بووه معنووای جوودایی مالووق فوورد از منووافع
حقیر فوردی ،تبعیوت از آیوینهوای جمعوی معاووه بوه مصولحت کلیوت جامعوه و دخالوت
بوویواسوواۀ همووه افووراد جامعووه در حیووات اجتموواعی وسیاسووی جامعووه بود.آنچووه باع و از
دست رفتن این وضعیت شده بوود ،افوزایش تووان نظوامی و اسوتیال یوافتن جواموع یونوان و
روم بر دیگر جوامع و به تبع آن رشد ثوروت و تقسویشبنودی افوراد ایون جواموع بوه اقشوار و
طبقات متعارض بود.
هگل به عنوان یت متفکر مذهبی پروتسوتان بور ایون عقیوده بوود کوه دیون مسویح در
اصل برای غلبه بور ایون وضوعیت ،واحیوای حیوات جمعوی فاضوالنۀ مؤمنوان پدیودار گشوته
بود .اساساً می بایست مؤمنان برمبنوای اعتقواد قلبوی بوه بنیوانهوای اخالقوی دیون مسویح
بووه احیووای جامعووهای بپردازنوود کووه در آن افووراد فووارف از منووافع فووردی ،حیووات اجتموواعی
کوامالً مترقووی و فاضوالنووهای را بوه وجووود آورنود.ولی کلیسووای کاتولیوت بووا حواکش کوردن
اصووول عقایوودی صوووری کووه تنهووا هوودفش توجیووه سلسووله مراتووک فتودالیسووش برآمووده از
فروپاشووی امپراطوووری روم بووود ،عنصوور اخالقووی دیوون مسوویح را بووه کنوواری نهوواد .نتیجووه
اینکه برای مؤمنان قواعد واصولی مقرر گشوت کوه بوه موجوک آنهوا ،مؤمنوان مویبایسوت
از یووت طووره صوورفاً بووه تقویووت فضووایل شخصووی و ادای وظووایخ خووویش بووه کلیسووای
کاتولیووت بپردازنوود و از طووره دیگوور حیووات اجتموواعی را بووه نهادهووای فتووودالی مسووتقر
واگذار کنند و در مشروعیت آنها -به همان شکل که هستند -تردید نکنند.

هگوول حاکمیووت قوووانین ،قواعوود و نهادهووای منجموود مووذهبی را کووه مؤمنووان بووه
مسیحیت ،بودون دخالوت دادن قضواوت اخالقوی خوود مسولش فورض کورده و پذیرفتوهانود،

تطور مفهوم ایجابیت در فلسفۀ سیاسي هگل جوان255/

«ایجابیووت» مووی ناموود.ایجابیت در واقووع بووه معنووای گووردن نهووادن بووه قوووانین ،قواعوود و
نهادهایی است که هیچ توجیه اخالقی و عقالنی برای آنها جستجو و ارائه نمیشود.
هگوول در دورۀ بوورن ( )1793-96بووه بررسووی مقول وۀ ایجابیووت مسوویحی-آنگونووه کووه
کوورش رفووت-همووت گمووارد .ولووی در دورۀ بعوودی فعالیووت نظووریاش در فرانکفووورت
( )1797-1800مشخص واً بووه بررسووی نهادهووای سیاسووی دوکنشووینهای آلمووانی پرداخووت.
بوورای او تعجّووکبرانگیووز مووینمووود کووه دوکنشووینهووای آلمووان بووا وجووود از سور گذرانوودن
اصووالحات مووذهبی لوووتر همچنووان در اسووارت نهادهووای فرسووودۀ فتووودالیانوود و از دخالووت
مؤثر عموم افوراد در حیوات اجتمواعی نشوانهای وجوود نودارد .بوا بررسوی نهادهوای سیاسوی
آلمانی ،هگل بوه ایون نتیجوه مویرسود کوه انقیواد اتبوا دوکنشوینها در قالوک نهادهوای
فاسوود ،در خووبو و خااهووای هنووی ریشووه نوودارد بلکووه توسووو منووافع شخصووی و گروهووی
عوودهای از آریسووتوکراتهووا بازتولیوود شووده و اسووتمرار مییابوود .لووذا اگوور جوووهرۀ ایجابیووت
برآموووده از کلیسوووای کاتولیوووت خصوصوووی شووودن دیووون و تحمیووول حیوووات اجتمووواعی
غیراخالقووی بوور افووراد بووود ،ایوون جوووهره همچنووان در آلمووان معاصوور هگوول تووداوم دارد و
اتبا دوکنشینها همچنان از آزادی اصیل بیبهره باقی میمانند.
ایوون مقالووه بوور آن اسووت کووه بووا رجووو بووه متووون هگوول درهوور دو دوره ،بووه واکوواوی
تحلیل هگل از مقولوۀ ایجابیوت پرداختوه و در موورد برخوورد او بوا ایون مقولوه کنکاشوی را
صورت دهد.
دورۀ برن
هگل در دوران جوانی ستایشکنندۀ سر سخت دوران با ستانی یونان و روم بود .آنچه در
یونان و روم باسوووتان برای او مجذوف کننده مینمود ،این بود که هر فرد آزاد بیواسووواه
شووهروندی کامالً برابر با سووایر شووهروندان محسوووف شووده و در تنظیش امور عمومی دخالت
میکرد .مردمان آزاد یونان و روم به هیچ آیین خارجی نسووبت به مقتضوویات جامعۀ خود مقید
نبودند .بدینترتیک آزادی خصلت همۀ شکلبندیهای) (formationsسیاسی یونان و روم
با ستان بود .از این منظر حکومت نظامیمحور ا سپارت ،هیچ تفاوت ماهوی با آتن دموکراتیت
نداشوت .آن چه در نظر هگل اهمیت داشوت ،در هش آمیختگی مالق زندگی فردی مرد آزاد با
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حیات اجتماعی در دولت-شوووهر( )polisبودو هگل تمام نهادهای این دو جامعۀ باسوووتان را
محصول خرد افراد منتز از هر عامل مادی محدودکنندۀ خارجی میدانست.
از نظر هگل ،شوهروندان دولت-شوهر در راسوتای تحقق اهداه و غایاتی که خود آنها را
تعیین کرده بودند ،قوانینی را وضوووع میکردند و برای خود فرماندهانی را برمیگزیدند .آنان در
را ستای تعقیک اهداه و غایات مزبور از هیچ نو فداکاری دریغ نمیورزیدند و چنان دراندی شه
م صلحت ک شور و دولت خودخوا سته شان وف گ شته بودند که زندگی مادی را تنها در سایه
مادیت بخشیدن به این مصلحت مامح نظر قرار میدادند .هیچ قانون اخالقی برآمده از منبعی
غیر از مصلحت مزبور مشروعیت نمییافت و تنها مشیت دولت-شهر تعیینکنندۀ رفتار و کردار
افراد بود .انتخوواف هووای افراد در عین رهووا بودن از هر قیوود خووارجی ،از هر نو انگیزۀ
فایدهمحورانه()utilitarianعاری بودند؛ افراد فا ضل ع ضو دولت -شهر بدون متأثر گ شتن از
عوامل محیای و شخ صی ،با عاخ به م صلحت دولت -شهر ت صمیشگیری و م شارکت می
کردند(.)Hegel, 1971, pp.154-155
بدین ترتیک صره نظر از ا شکال خاص حکومتهای با ستانی یونان و روم ،میتوان همۀ
آنهووا را حکومووتهووایی دانسووووت کووه در آنهووا ر ی جمهور مردم حوواکش اسووووت.
«یگانگی»( )identityسووتودنی این جوامع جمهوریخواهانۀ ابتدایی در گرو هماهنگی کامل
غرایز و تمایالت فردی و خردِ فاضووالنۀ معاوه به مصوولحت جامعه بود .لذا به مجرد این که
هماهنگی مزبور از میان رفت ،مدائن فاضلۀ باستانی هش نابود شدند.
هگل در دورۀ اولیۀ فعالیت نظریاش ( 1793-96موسووووم به دورۀ برن) هنوز بر روش
فلسووفی به مثابه ابزار تحلیلی محوری در پژوهش تاریخی متمرکز نشووده بود لذا برای تحلیل
چرایی این اضوومحالل تنها به کنکاش حول شووواهد عینی تاریخی مبادرت کرد .به نظر هگل
خصلت عمدۀ جمهوریهای باستانی این بود که مالکیت در منشور حقوقی آنها به هیچ عنوان
دارای م قامی غیر قا بل تعرض نبود و جمهور مردم در دخالتگری( )interventionدر این
حیاه با هیچ محدودیتی روبهرو نبود (البته این بدین معنی نیسوووت که در این جمهوری ها
مرجعی غیر از جمهور مردم حق تعرض دلبخواهانه به حقوق شخ صی شهروندان را دا شته
باشد) .ولی تعادل جمهوریخواهانۀ جوامع باستان به شدت شکننده بود و باالخره از هش پاشیده
شد.
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پیروزی یونانیها و رومیان در جنگها و ر شد ثروت و تجمالت ،ا شرافیت و نخوت نظامی
را به همراه آورد .ثمره این امر ،واگذاری داوطلبانۀ قدرت و مناصوووک دولتی از طره عموم
شهروندان به تعداد بسیار محدودی از افراد بود .این مراجع دولتی به تدریج برای حفظ مناصک
خود ،ع مد تاً بر زور و قدرت فیزیکی تک یه نمود ند و در نتی جه تدری جاً دو لت به م ثا به ثمرۀ
عملکرد فا ضالنه شهروندان از میان رفت .دولت برای ابقای خویش ،اندی شه سووووودجویی و
منفعت طلبی را در جان شهروندان دمید و برای آنان هیچ غایتوووووی خارج از وجود فردی شان
تعریخ ننمود .در این گذار ،کردوکار اقت صادی فردگرایانه حاکش شد و آزادی سیا سی از میان
رفت(.)Hegel, 1971, pp.155-157
میتوان اینگونه استنتاج کرد که در دولت -شهرهای یونان و روم قبل از به وقو پیوستن
بحران نوعی بههشپیوسوووتگی( )integrationحاکش بود که بر جدایی افرادِ منتز از منفعت
شخصی از یت طره و بتوارگی منفعت دولت -شهر از طره دیگر استوار بود .ارادۀ افراد در
این جهت حرکت میکرد که مصلحتِ کلیتی که در عین حال شامل همۀ افراد میگشووووت و
قابل تقلیل به حاصل جمع افراد مزبور نبود ،مقدم بر هر هنجار( )normدیگووووری قرار گیرد.
بدون شت این کلیت سازوار ،ثمرۀ حاکمیت ارادۀهمگانی( )general willبه شیوۀ روسویی
( )Rousseauesqueا ست و دولتی ایدهآل را معرفی میکند که در آن منافع شهروندان و
منافع دولت با هش کامالً اناباق پیدا میکنند .این معره و ضعیتی ا ست که بعدها هگل آن را
غایت نهایی دولت معرفی میکند(.)Hegel, 1953, p.30
همان طور که مالحظه گردید ،هگل انحااطی را که بر دولت-شووهرهای باسووتانی حاکش
شوود ،ثمرۀ اشوورافیت ثروت و نخوت نظامی میداند .در این دوران هگل به هیچ عنوان در پی
تعیین وسووواطت هایی( )mediationsکه موجک تأثیرگذاری قاعی این عوامل بر روحیات
شهروندان شد و نهایتاً به تالشی دولت ایدهآل و رواج ستشگری و استبداد منجر شد ،نمیباشد.
دولت از یت امر جهانشوومول( )universalبه یت امر خاص( )particularتنزل پیدا کرد
و شوووهروندان به مرتبۀ اتبا ( )subjectsدولت تنزل پیدا کردند .در امپراطوری روم حقوق
شووهروندی برابر جای خود را به حقوق خصوووصووی( )private lawداد و منفعتطلبی فرد
محور ،شیرازۀ تعهد جمعی نسبت به جامعه را از هش گسست و زمینه را برای حاکمیت ده قرن
ایجابیت( )positivityمسیحی فراهش ساخت.
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ایجابیت در نزد هگل به معنای نقیض آزادی اصوویل اسووت(گارودی .)42 ،1362 ،به نظر
شلومو آوینری:

«منظور هگل از «ایجابیت» نظامی مذهبی است که دستهای از قوانین و قواعد را
برقرار میکند که مؤمن به آن مذهک باید از آن ها تبعیت کند ،نه به این دلیل که
قوانین و قواعد مزبور برای او بیانکنندۀ امیال درونی خود او بوده و انتخاف اخالقی
اش را نمایندگی میکنند بلکه [صوورفاً] به این دلیل که آنها به همان شووکل خاص
تأسوویو و پایهگذاری شووده و توسووو نهادهای مذهبی برای او «ایجاف» گشووتهاند»
(.(Avineri,1972, p.14
ایجابیت مسیحی بدین معنی بودکه زندگی اخالقی و جمعی شهروندان آزاد از میان رفته و
مجموعهای از عقاید اخالقی منجمد مسوویحی به صووورتی داده شووده به زندگی جمعی آنان
تحمیل شد .از نظر هگل ،از میان رفتن ف ضایل اخالقی جمهوریهای یونان و روم با ستان و
خصوووصووی شوودن همه جانبۀ زندگی ،به ایجاد نوعی فردگرایی افراطی انجامید .در فردگرایی
جدید ،فرد خود را صوورفاً به صووورت رهای از ماشووین عظیش اجتما میدید که تنها میباید به
تأمین نیازهای حقیر مادی توجه داشوووته باشووود و حداکثر حیاتی روحانی برای خویش تعریخ
نماید .در جامعه ای مت شکل از افرادی با این خ صو صیات به دینی خ صو صی نیاز بود که فرد را
از غایت درک مکانیزم پیچیده اجتماعی منصووره کرده و ادغام همه جانبه فرد در این مکانیزم
را تسووهیل نماید .مسوویحیت انجام این کارکرد را عهده دار شوود .بر خاله آیینهای باسووتانی
یونانی و رومی که همیشوووه جمهور مردم را مخاطک قرار میدادند ،مسووویحیت تنها به فرد و
رستگاری او توجه داشت (لوکاچ.)99-98 ،1374 ،
کاتولیسیسش قرون وسای در پی آن نبود که بنیانی اخالقی برای فتودالیسش قرون و سای
فراهش سووازد بل که غایت آن توجیه اسووتبداد و فقدان آزادی بود .ایجابیت کاتولیسوویسووش قرون
و ساایی نافی جوهرهای بود که هر مذهک ا صیلی میباید دارا با شد؛ ایجابیت کاتولی سی سش
عنصر اخالقی مسیحیت را نفی کرد و لذا مصلحت سیاسی جماعت( )communityمسیحی
که در دستان قدرتمند دولت فتووووودالی قرار گرفته بود ،اولویووووت یافت .با از موووویان رفتن
فض ویلت جمعمح وور یونان و روم باس وتان ،دینی خصوصی ضرورت یاف وت که به موجک آن
نظش اجتمواعی مبتونی بر اخالق اجتوماعی(( )ethics (sittlichkeitجایگاه خود را به نظش
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اجتماعی مبتنی بر تقوای( )pietyفردی ب سپارد .فقدان اخالق اجتماعی در جماعت م سیحی،
باع شد در بان پرهیزگاری مسیحیان افراطیترین فایدهمحوری دولت فتودالی پنهان گردد،
درحالی که

« هده عیسوووی این بود که حو اخالقیت را برانگیزد ،یعنی کاری کند که مردم به حو
درونی خویش عمل کنند؛ به همین دلیل ،وی تا حدی هش با اسوووتفاده از ک نایات ،مواردی از
عمل در ست را عر ضه میکرد ،به ویژه مواردی که با منظور الویان [کاهنان] ،که فقو اعتقاد
به قانون دا شتند ،در ت ضاد بود؛ عی سی آن گاه شنوندگان خویش را آزاد میگذا شت تا خود در
باف حدود کافی بودن طرز عمل الویان داوری کنند .او به ویژه ،تضوواد میان درخواسووتهای
قوانین مدنی( )civil lawsیا فرامین مذهبی بعدها تبدیل شووده به قوانینمدنی ،و خواسووت
اخالقیت را عریان میکرد ...آن چه وی میخواسووت در هن شوونوندگان خود جا دهد ،این بود
که به جای آوردن این فرامین چندان بیانگر ات تقوا نیست ،یعنی بیانگر روحی که کردارش
بر پایۀ احترام به وظیفه به عنوان وظیفه است و چون چنین است فرمان خدا هش هست؛ یعنی
خالصووه ،بیانگر مذهک به معنای حقیقی کلمه .عقل ،همین که از فرامین شوورعی ،که جای
اخالق را گرفته بود ،رها شوود ،و آزادی خود را بدینسووان بازیافت ،دیگر در مقامی بود که می
توانسوووت فرامین خودش را دنبال کند .اما عقل ،که بیش از آن جوان و بیتجربه بود که به
دنبال فرامین خویش باشوود ،و چون نمیدانسووت شووادی حاصوول از آزادیای که آدمی خود به
دسووت آورده اسووت چیس وت ،دوباره به یوف فرمالیسووش ،یعنی آداف ظاهری گردن نهاد»(هگل،
.)72 ،1369
اسوووتقالل عقول آزاد مردم در قضووواوت اخالقی جای خود را به قوانین منجمد و بیجان
کلی سای کاتولیت سپرد .لذا وحدت کلی سا با منبع قدرت متمرکز – یا همان دولت -ضرورتی
مبرم یافت؛ خاص بودن قوانین اخالقی کلی سا باع می شد که تنها به وا ساۀ پیوند یافتن با
کلیتی فراگیر و دارای حق به کارگیری اجبار فیزیکی بتواند خصووولتی عام بیابد .بدینترتیک
تضمین اخالقی بودن جامعه به دولتی کلیسایی و کلیسایی سیاستزده واگذار شد.
به موجک قوانین مدنی تنها در صورتی میتوان شهروندی را به انجام وظیفهاش نسبت به
دیگران ملزم نمود که حق دیگری صووراحتاً در قوانین مدنی مورد تصووریح قرار گرفته باشوود.
درحالی که وظیفۀ اخالقی چیزی ورای وظیفۀ قانونی بوده و لزوماً در قوانین مدنی منعکو
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نمیباشوود (به عنوان مثال وظایفی مانند نیکوکاری و احسووان) (هگل .)67-68 ،1369 ،به نظر
هگل برای این که قوانین اخالقی کلی سا خ صلتی عام بیابد ،میباید جماعت م سیحی من سجش
با ماهیتی صرفاً اخالقی ت شکیل شود که اع ضای آن متقابالً وظایخ اخالقی برآمده از عقول
آزادشووان را به رسوومیت شووناخته و به انجام رسووانند .در دیدگاه هگل جوان ،قوانین اخالقی و
قوانین مدنی به و ضوح باید از هش متمایز با شند .هگل در دورۀ برن هنوز به آن درک ا صیل از
مفهوم ت مام یت تاریخی نرسووو یده بود که بتوا ند بین این دو مقو له در ج هان مدرن
انداموارگی( )organismخاصوووی ایجاد کند و آن را به عنوان یت غا یت بیان نماید .ایجاد

چنین انداموارگی و غایت مالوبی تنها در دورۀ پختگی هگل – در زمان نگارشفلسوووفه حق
( )1821( )The Philosophy of Rightحاصوول میآید .لذا به نظر میرسوود او بر این
عقیده ا ست که اناباق مالق مدنیت و اخالقیت در عهد با ستان برای همی شه از د ست رفته
اسووت .در حالی که کارکردهای فردمحورانۀ بورژوایی ادامۀ حیات اقتصووادی جامعه را تضوومین
میک ند ،ح یات اخالقی آن به شووودت در معرض خار قرار دارد .در این مرح له از ز ندگی
فکریاش ،هگل حیات هنی و اخالقی را منحصووراً به برداشووتهای دینی منحصوور میکند و
ن قد اخالقی او از جام عۀ فتودالی و آنتیتز( )antithesisاین جام عه – جام عۀ بورژوایی-
م ستقیماً به بردا شتهای دینی م سلو در هر دوره بازمیگردد .انحااط ایجابیت م سیحی برای
او به معنی نفی مالق آزادی افراد و جامعه اسوووت .لذا برای بازیابی آزادی میبایسوووت عامل
اصلی ناقض آن ،نفی شود.
هگل بازگشت به جامعۀ آزاد عهد باستان را ناممکن میپندارد و به هیچ وجه تسلیش مدینۀ
فا ضلهباوری( )utopianismجنبش رو شنگری( )the Enlightenmentنمی شود .به
همین دلیل نفی کلی و یت سرۀ دین که از م شخ صههای بارز ژاکوبنی سش()Jacobinism
انقالبی در فرانسوووه بود ،مورد تأیید هگل قرار نمیگیرد .در نظرگاه شووویفتگان انقالبی جنبش
روشوونگری کل تاریخ قرون وسووای به واسوواۀ حاکمیت مسوویحیت ،غیرعقالنی و مردود
محسوف میشد .بازگشت به آزادی عهد باستان برای علمای روشنگری به معنای نفی مذهک
به طور کلی بود .هگل برای تأسیو جامعۀ اخالقی بازگشت به دین مسیح را الزم میدانست؛
دینی که قوانین اخالقی را کامالً بر بنیادهای خردمندانه و قضاوت معاوه به حقایق اجتماعی
وجدان فرد مسووویحی بنا میکند .بدین ترتیک مذهبی که هگل در این دوره مورد تأی ید قرار
می دهد دینی اسووت که هده آن تدبیر اخالقی در زندگی مادی این جهانی اسووت و ضوورورت
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وجود چنین دینی از ضرورت وجود قواعد عینی اخالقی در جامعه ناشی می شود .این قواعد که
تو سو شناخت عقلی سوژۀ اخالقی به ر سمیت شناخته می شود به شدت خ صلت اجتماعی
داشته و غایت آن مشخصاًاحیای فضایل شهروندی است.
پوذیرفتون وجووف مبنای عقلی برای قواعد مذهبوی به هیوچ عونوان به معنی این نیسوت
که هیوووچ نو تموووایزی میوووان اخوووالق اجتمووواعی هگووول جووووان و اخوووالق فوووردی
(( )morality (moralitatکانتی وجود ندارد .خصوولت سوووبژکتیو( )subjectiveاخالق
فردی کانتی مالقاً در تأمل فلسووفی سوووژه فردی ریشووه دارد و تمایل دارد از هر نو فایده
محوری اجتماعی پرهیز نماید( .)Rundell,1989,p.24در اخالق اجتماعی هگل جوان،
تع هد به جما عت لنگری اسوووت که ع قل تن ها با تک یه بر آن میتوا ند حرکت و اسوووتن تاج
نماید( .)Harris, Op.cit, pp.142-146سوووقراط ،قهرمان اخالقی هگل جوان تنها با
عاخ به مصالح جامعه آتن ،حکش اخالقی صادر میکرد و ماابق آن عمل مینمود .اگر امیدی
به ایجاد تحرک در جامعه آتنی در جهت مصووالح اجتماعی نبود ،وظیفه اخالقی برای سووقراط
بیمعنا می شد .اعمال اخالقی او نه به خاطر انجام صوری وظیفۀ اخالقی بلکه به خاطر تالش
در ج هت تغییر عین یت اجتماعی ارزش می یابد .به تعبیر تیلور ،اخالق اجتماعی ه گل کامالً
جامعه محور اسوووت و در حقیقت چیزی نیسوووت جز رسوووش و شووویوۀ صوووحیح برای زندگی
اجتماعی( .)Taylor,1975,p.31به این ترتیک برخاله عقل عملی کانتی ،با تحول جامعه
از یت مرحله به مرحلهای باالتر ،قضوواوتهای اخالقی جامعه و به تبع آن افراد عضووو جامعۀ
مفروض کامالً دگرگون میشووووند .زیرا تجلی عقل در این مرحلۀ باالتر لزوماً ،اخالقیات و
فل سفۀ سیا سی متکاملتری را در عر صۀ جامعه ایجاف میکند .به نظر هگل جماعت م سیحی
میباید به صورت جامعهای اخالقی ،هرگونه پتانسیل درونی در جهت اتمیزاسیون و خصوصی
شوودن را مهار کرده و حیاتی جمعی را پدید آورد که عنصوور اخالقی و جمهوریخواهانۀ عصوور
با ستان در ع صر جدید و در قالبی جدید ایجاد کند .اندی شۀ بازگ شت به شکوه ع صر کال سیت
باسووتان بیش از پیش برای او بیرنگ میگشووت .او احیای جمهوریهای باسووتان به شوویوۀ
خشووونتآمیز ژاکوبنهای فرانسوووی را ناممکن و نامالوف میدید .هر چند در دورۀ برن (-96
 )1793هگل با مذهک ر سمی م ستقر در ضدیت کامل قرار دارد ولی هیاهوی مدرنی ستهای
المذهک او را رهای از نظریهپردازی در باف مذهک راسوووتین عصووور نوین منحره نمیکند.
پژواک ندای فردگرایی متفکران ع صر انقالف فران سه برای او به هیچ وجه فریبنده نمینمود و
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فقر فردگرایی مادهمحورا نۀ این متفکران به هیچ روی بد یل اصووویلی برای رو حان یت فقیر
کاتولیسیسش قرون وسای نبود.
دورۀ فرانکفورت
هگل در دورۀ دوم از حیات فکری خود (دورۀ فرانکفورت ،)1797-1800همچنان بر مقولۀ
ایجابیت به عنوان تقابل آزادی اصیل در تاوابق با اصول اخالق اجتماعی از یت سو و مردگی
حیات اجتماعی در انقیاد نهادهای متعلق به دوران گذشته از سوی دیگر تأکید دارد .اما در دورۀ
جدید مسووتلۀ نهادهای جامعۀ بورژوایی و نقش این نهادها در انقیاد افراد را مدنظر قرار میدهد
و مقولۀ کاتولیسیسش ایجابی در حاشیه قرار میگیرد .در دورۀ فرانکفورت دو جزوۀ برجسته از هگل

با بنمایههای کامالً سیا سی در د ست ما ا ست؛ مقامات سیا سی [وورتمبرگ] را باید مردم برگزینند
()The Magistrates [of Wurttemburg] should be elected by the people

نوشته شده به سال  1798و قانون اساسی آلمان( )The German Constitutionنوشته
شده در سالهای .)c.f. Hegel, 1999( 1798-1802
در جزوۀ نخست هگل فساد آریستوکراسی حاکش بر مجلو مشورتی دوکنشین وورتمبرگ
را به نقد میکشووود .این مجلو نهادی فتودالی بود که با دوک وورتمبرگ فردریش اویگن
( )Friedrich Eugenدر مورد شیوۀ برخورد با انقالف فران سه به اختالفی جدی برخورده
بود .ظاهراً علت دعوت دوک از مجلو م شورتی ،گردهمایی به منظور حل و ف صل مع ضالت
اقتصووادی بود ولی این نشووسووت به محملی تبدیل شوود که طی آن اختاله مواضووع در مورد
نهادهای حکومتی ایالت ،راباۀ متقابل آنها و مقولۀ برخورد با تهدید سیا سی فران سۀ انقالبی
به محور اسواسوی مباح بدل شود .در این جزوه – که هیچ گاه در زمان حیات هگل به چاپ
نرسید -هگل را در سیاسیترین بیان جمهوری خواهانهاش مییابیش .در جدال میان روح زمان
و نهادهای من سوخ گ شتهای که همچنان به برکت قدرت سیا سی بر زندگی اجتماعی چنبره
زدهاند ،هگل بیهیچ تردیدی جانک اولی را میگیرد.

«آنان که اعتقاد دارند نهادها ،قوانین اسوواسووی و قوانین موضوووعهای که دیگر با سوونتها،
نیازها و عقاید انسانها هیچ هماهنگی ندارند و روح از کالبد آنها رخت بربسته است ،میتوانند
همچنان موجودیت خود را حفظ کنند ،یا بر این عقیده اسووتوارند که اشووکالی که در آنها هیچ
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اح ساس یا فهمی ار ضاء نمی شود میتوانند همچنان یگانگی یت ملت را ت ضمین کنند تا چه
حد بیبصیرتاند»).(Hegel, 1999, p.2
البته هگل در این دوره به چنان وضوح هنی رسیده است که برخاله دورۀ برن ایجابیت
را تنها یت خاای هنی نمیداند و علت ا صرار در د ست نخورده گذا شتن نهادهای ایجابی را
در منفعت شخ صی عنا صر یدخل میجوید .ضرورت فرارفتن از منفعت شخ صی در عر صۀ
اجتماعی هر چند به شووودت رنگ و بوی دغدغهای کانتی را به خود میگیرد ولی از آن جا که
تمایز ساختاری در بوروکرا سی ب سو یافتۀ وورتمبرگ به شدت با موقعیت اجتماعی یک سان
همۀ شهروندان در یونان و روم با ستان تفاوت میکند ،حتی بیش از دورۀ برن شکاکیت هگل
نسوبت به حقانیت عقل عملی کانت تحریت میشوود و میتوان گفت برای همیشوه با اخالق
کانتی مرزبندی میکند .تفاوت جایگاه مدنی شهروندان وورتمبرگ به صورت عینی هیچ گونه
مجالی برای بیطرفی در ق ضاوتهای سیا سی باقی نمیگذا شت .اع ضای شورا در ب سیاری از
موارد خود در چنبرۀ نیات سودجویانۀ م شاوران و حقوقدانان ا سیر می شدند .این عدۀ اخیر به
صورت یت گروه متمایز به هیچ وجه منتخک طبقاتی که در شورا عضویت داشتند ،نبودند و در
حقیقت اینان بیش از همۀ اقشار و طبقات در ضدیت با جمهوریخواهی حاکش بر فرانسه اصرار
داشووتند .لذا بیشووترین دفا کورکورانه از نهادهای ایجابی پوسوویده از جانک بوروکراسووی زهوار
دررفتهای م شاهده می شود که ف ساد ت شکیالتی و مالیاش علنی گ شته ولی در واقع مهار کل
شورا را به دست گرفته است.

«اع ضای شورا هیچ کاری با م سائل مالی ندارند .آنها از م سائل سری بیاطال اند .لذا
منفعت شخصی مشاوران نمیتواند از قبل مقوالت مذکور ارضاء شود .آنها در مورد انتصابات
مورد م شورت قرار نمیگیرند و هیچ نقش م ستقیمی در انتخابات بازی نمیکنند .این ت ضمین
کنندۀ این اسووت که حقوقدانان دارای برتری بارزی باشووند ،حتی اگر بیاسووتعدادو بیدانش
با شند .ولی حتی در انتخابات تأثیر غیرم ستقیش م شاوران بارز ا ست .یت نامزد برای یت شغل
[سیاسی] میتواند به جلک عالقه از جانک یت حقوقدان امیدوار باشد اگر که مؤثرترین مشاور
دوست و هواخواه او باشد»(.)Hegel, 1999, p.4

به گونهای مشووخه هگل ادبیات صوورفاً مذهبی دورۀ برن را کنار گذاشووته و در بررسووی
عینیات سیاسی دقیقتر میگردد .به همان ترتیک که در دورۀ برن کهنگی کاتولیسیسش را مورد
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تهاجش قرار میدهد ،در این نوشووته بر بوروکراسووی فرتوت و فاسوود وورتمبرگ میتازد .دیگر
مشخصۀ این نوشته – که در تمام نوشتههای دورۀ فرانکفورت مشاهده میشود -ورود مباح
اقتصادی به کالبد شناسی جامعه است .استقالل منافع بوروکراسی وورتمبرگ از منفعت عمومی
همان فاصلۀ منافع سپهساالران روم از منفعت شهروندان رومی در مرحلۀ جنگهای سوداگرانه
را تداعی میکند.
نکتۀ برج ستۀ این نو شته ،این ا ست که هگل برای رفع ایجابیت نهادهای سیا سی ایالت
وورتمبرگ هیچ راهحل مشخصی ارائه نمیکند.

«اولویت اصلی آن است که حق انتخاف در دستان جمعی از مردان روشناندیش و شریفی
قرار گیرد که به دربار وابسووته نباشووند .ولی من نمیتوانش بگویش که چه نو انتخابی میتواند
انتظار ما را در بارۀ جمعی با چنین خصیصهای برآورده نماید.)Hegel, 1999, p.5(»...
بعداً خواهیش دید که عدم ارائۀ راهحل مشوووخه برای رفع ایجابیت نهادهای سووویاسوووی
خ صی صۀ م شترک تمام نو شتههای دورۀ فرانکفورت ا ست .نزد هگل نقادی نهادهای سیا سی
وورتمبرگ و عدم اعتماد به حرکتی رادیکال علیه نهادهای مزبور تو مان ا ست .برای او نیاز به
تغییر ،واقعیتی محرز اسووت ولی چگونگی ایجاد تغییر ،مبهش گذاشووته شووده اسووت .مشوواهده
میکنیش که از همین ابتدای فعالیت نظریهپردازانۀ هگل کارگزار فعالیت سوویاسووی به سوووژهای
ماورای فردی حواله داده می شود .هگل از یت طره به منافع فردی صاحبان منا صک ایالت
وورتمبرگ ا عان میکند و معتقد به ضوورورت خلع ید از آنان اسووت و از طره دیگر هیچ راه
کاری برای این فرآیند ارائه نمیکند .به نظر میر سد برای هگل پی بردن به ضرورت عقالنی
تغییرات مورد نظر ،تضمینکنندۀ حرکت عینیات در جهت مالوف است؛ آگاه کردن بهرهمندان
و مغبون شدگان از وضعیت ناعادالنه تنها کاری است که از ناقدی مانند هگل ساخته است و
گویی همین روشنگری عاملی برای جلوگیری از ادامۀ وضعیت انحااطآمیز موجود است.
«در اعتقاد صریح به این که تغییر ضروری ا ست ،آنان [ملت] نباید از نقد هیچ جزئیتی نگرانی به
خود راه دهند؛ قربانی بیعدالتی میباید به رفع هرگونه بیعدالتی که به آن پی میبرد ،بپردازد و کسی
که از بیعدالتی بهره برده است میباید از آن چه [به صورت ناعادالنه] صاحک شده است ،چشش پوشی
نماید .هر فرد و هر طبقه باید با دوری از فریک کاری حقوق و شووورایو خود را مورد ارزیابی قرار دهد
قبل از این که از دیگران بخواهد که چنین کاری را انجام دهند و بدون این که علت شرّ را در خارج از
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خود ج ستجو نماید؛ و اگر خود را ت صاحککنندۀ حقوقی نابرابر [با دیگران] بیابد ،با صره نظر کردن از
آنها سعی نماید به سود دیگری تعادل را برقرار نماید»(. (Hegel,1999, p.3

در جزوۀ دوم نگاشووته شووده در این دوره ،هگل مدعی اسووت که آلمان ،دیگر یت دولت
نیسووت بلکه کلیتی اسووت برسوواخته از جزئیاتی برآمده از حاصوول جمع منافع افراد ،طبقات
اقت صادی() )classes (klasseو گروههای خ صو صی .لذا قانون ا سا سی آلمان در حقیقت
امر در بهترین حالت نوعی قانون مدنی را تداعی میکند که در آن هیچ محور حقیقی وجود
ندارد که همۀ اجزاء را به خود وابسووته سووازد .درواقع خواسووتی که در قانون اسوواسووی آلمان به
صورت مضمر موجود است ،این است که در صورت امحای تمام حقوق خصوصی افراد ،طبقات
اقتصووووادی و گروه های خصووووصوووی هیچ چیز از قانون اسوووواسوووی باقی نمی ما ند
( .)Hegel,1999,pp.6-13هگل حتی تا آن جا پیش میرود که با لحنی موافق به نقل از
ولتر( )Voltaireقانون اسووواسوووی آلمان را هرج و مرج مالق قلمداد میکند و آن را به کلی
نادر ست و غیرعقالنی برمی شمارد .او حاکمیت قانون ا سا سی آلمان را برای ملت آلمان راقش
سرنوشتی متفاوت از اتبا دولتهای استبدادی نمیداند .گرایشهای آنارشیت موجود در قانون
اساسی آلمان هر دم عناصر مدعی حقوق خصوصی را از گرد ملت و دولت میپراکند و این دو
را از حرکت در مسیر تکامل بازمیدارد .تکامل مورد نظر هگل از همین دورۀ نظریه پردازیاش
م ستلزم شکل گیری نوعی دولت ارگانیت ا ست که تمام افراد طبقات اقت صادی و گروههای
خصوووصووی را در داخل خود چنان هضووش نماید که هیچ گونه منفعت خصوووصووی هدایتکنندۀ
جامعه به سمت و سوی مورد نظر خود نبا شد .اگر بخواهیش انتقادات هگل را به روند وقایع در
انقالف فرانسوووه به زبان جدید هگل بیان کنیش ،میتوانیش بگوییش که آنچه جمهوری خواهی
برآمده از انقالف فرانسه را به انحراه کشاند و نهایتاً ژاکوبنیسش خشن را جانشین آن ساخت،
همین اخت صاص یافتن دولت به بورژوازی نوخا سته و «آزاد» تلقی نمودن دولت مزبور ا ست.
ولی هگل محدود شدن افراد و طبقات اقتصادی به التذا از زندگی حقیر مبتنی بر منافع خاص
و بت واره نمودن شیوۀ زیست این چنینی در آلمان معاصوووورش را تالی شکل خاص استقالل
دوکنشیونها و قدرت فائقۀ هر کدام از آنها به تنوهایی میداند .هگل به تفصویل به بررسوی
نظام مالی ،انتظ وامی و قضایی حاکش بر حک وومتهای محلی میپردازد و ن وشان میدهد که
استقالل خودکامه این حکومووووتها و عدم حاکوووومیت رویۀ واحد ،هیچ ارتباطی به یت نظش
انداموارۀ تفکیت شده به لحاظ کارکوردی ندارد(.)Hegel, 1999, pp.26-29
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به عقیدۀ او فرتوتی نهادهای آلمان (و مهشترین آنها قانون اسوواسووی) اصووالحاتی هر چه
ریشووهایتر و اسوواسوویتری را طلک میکند .انحااط نهادهای آلمان به چنان وخامت و عمقی
رسوویده اسووت که هگل عمالً در هیچ جای جزوۀ خویش به تغییر درونی دولت فتودالی فرتوت
آلمان و قانون اسووواسوووی موجد آن اشوووارهای ندارد .در این جزوه طبقه بورژوازی – به مثابه
طبقهای که تاریخ آلمان آن را به مرتبۀ جهان شمولیت ر سانده ا ست -در برابر فتودالی سش – به
مثابه ترتیباتی که در خاص بودن خود در هش پیچیده شوودهاند -قد علش میکند .برای اولین بار
نزد هگل ،سووتیز اجتماعی ،جنبهای مترقی مییابد و به صووورت پیشبرندۀ سوویر تحول یت
جامعۀ مشووخه به سوواحی متعالیتر ظاهر میشووود .برای اولین بار به نظر میرسوود راهحل
م شخ صی برای رفع ایجابیت از نهادهای سیا سی آمادۀ طرح با شد ولی در نهایت وقتی که به
نظر میر سد همه چیز برای ارائۀ طریق برای بورژوازی بالقوه انقالبی مهیا ا ست ،نو شته دچار
سووکته شووده و به پایانی حیرتانگیز میرسوود؛ هگل بدون هیچ گونه تجویز یا حتی پیشبینی
خاصی به بح خاتمه میدهد.
خصلت کلی این نوشته شرحی دقیقتر از مقولۀ ایجابیت است بدون این که لزوماً به طور
م شخه نامی از آن برده شود .کهنگی نهادها و تعلق آنها به زمانهای دیگر محور ا صلی این
جزوه است ولی حتی نسبت به جزوۀ مقامات سیاسی [وورتمبرگ]را باید مردم برگزینند باز هش
لحن مقاله مشخصاً سیاسیتر است .در این جا دو پیشرفت عمده در مقایسه با جزوۀ قبلی قابل
مشاهده است:
 -1م شخ صاً هگل از نظر فل سفی به مقوالت دیالکتیت عام و خاص و کلیت و جزئیت به
صورت شهودی د ست مییابد .مجهز شدن او به این ابزار فل سفی تنها میتوان ست به وا ساۀ
درگیریاش با مقولهای عینی صوووورت پذیرد .علیرغش این که هگل در دورۀ برن به نوعی با
تأکید بر فرقهگرایی( )sectarismکاتولی سی سش ایجابی ،نحلۀ مذکور را به خاص بودن و عدم
جهانشوومولی متهش میکند ولی هیچ گاه از نقاه نظری فلسووفی به آن نمینگرد .ادبیات دورۀ

برن کامالً مذهبی و تاریخی اسوووت .در جزوۀ مقامات سووویاسوووی [وورتمبرگ] را باید مردم
برگزینند ،به موردی عینی در عالش سیا ست پرداخته شده ا ست ولی ساختار حاکش بر نهادهای

سیاسی وورتمبوورگ به صورت کلیتووی در خود بررسی شده است .در جووزوۀ قانون اساسووی
آل ومان برای نخ وستین بار کلی وت یت دول وت -ملت( )nation- stateمورد مداق وه قرار
گرفت وه و حتی از آن هش فرات ور رفته و زمی ونههای تاریخی شک ولگیری نهادهای حاکمی وتی

تطور مفهوم ایجابیت در فلسفۀ سیاسي هگل جوان267/

این دولت – ملت پو از صلح وسووووتفالیا ( )Peace of Westphaliaبررسی شده است
) .c.f. Harris, 1972, pp.461-469به نظر میر سد هگل در ماالعات خود در مورد
نهادهای مختلخ آلمان به تدریج و به صورت قدم به قدم به این نتیجه میرسد که با تمرکز بر
اجزاء نمیتوان به حقیقت وجود آن ها دسوووت یافت .ماالعۀ تاریخی نهادها جای خود را به
دیرینهشووناسووی ( )Archeologyتاریخی آنها میسووپارد و دیرینهشووناسووی آنها مسووتلزم
بررسی آنها در پیشزمینۀ ( )contextوسیعتری است که از حوزۀ جغرافیایی آلمان نیز فراتر
میرود.
-2در این جزوه برای اولین بار مقوالت اقت صادی به شکل بارزی در تحلیل وارد می شوند.
بررسوووی دقیق ن ظام مال یاتی حاکش بر دوکنشوووین ها ،روابو مت قا بل سوووره ها()Serfsو
اربابان( )lordsو حکومت های ایالتی ،و روابو اقتصوووادی متقابل ایاالت با همدیگر بخش
عمدهای از این نو شته را ت شکیل میدهند .هگل در همین نو شته به تف صیل روند شکلگیری
حکومتهای محلی ایتالیا و شووباهت چشووشگیر آنها با دوکنشووینهای آلمان را بیان میکند.
بالیی که به سووور هر دوی این قلمروها آمده اسوووت فقدان حکومت مرکزی و عدم حاکمیت
منشووور حقوقی واحد در آنها میباشوود .هگل در هر دو مورد زمینههای اقتصووادی این تفرق را
مورد برر سی قرار میدهد .به عقیدۀ او ایتالیا از یت جهت ن سبت به آلمان تفوق دارد و آن هش
این است که از شرّ توهش داشتن یت نو یگانگی دروغین مبرا است .همین باع شده است
که حکومتهای متعدد ایتالیا هر کدام حاکمیت را در قلمرو خویش به دسووت بگیرند و صووره
نظر از ا شکال متعدد حکومتی (مونار شی ،آری ستوکرا سی یا دموکرا سی) ادعای ا ستقالل کنند.
جنگ های داخلی خونین باع گشوووتهاند حکومت های قدرتمندتر در انضووومام قلمروهای
ضعیخت ر به قلمرو خویش توفیق یابند و همین امر امکان آن را فراهش آورده است تا از آنارشی
مالقی که در آلمان به وجود آمده بود ،پرهیز شود.
از نظر او قدرت دولت ها مسوووتقیماً از ثروت آنها ناشوووی میگردد .آلمان گرفتار حاکمیت
دوکن شینهایی ا ست که هیچ کدام نمیتوانند قدرت فائقهای را بر بقیه تحمیل کنند .لذا همۀ
آنها متقابالً دچار رکود و سووسووتیاند .لذا زمینه فراهش شووده اسووت که در برابر حمالت خارجی
حتی بیش از حکومتهای ایتالیا آسوویکپذیر شوووند .البته هگل معتقد اسووت که این حاکمیت
فتودالیسش در دوکنشینها نیست که موجک عدم حاکمیت یت نظام اندامواره و منشور حقوقی
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متناظر با آن در آلمان شده است بلکه این فقدان نظام مزبور است که موجک تباهی فتودالیسش
آلمان شده است).(Hegel, 1999, pp.56-57
به نظر میرسود علیرغش اهمیت روزافزونی که عوامل اقتصوادی در تحلیلهای هگل پیدا
کرده ا ست ،همچنان عوامل دیگر (نظامی ،مالی ،سیا سی و مذهبی) در زمرۀ علتهای درجه
اول موجد و ضعیت ا سخبار آلمان معا صر وی بر شمرده می شوند و عوامل اقت صادی تنها به
صورت واساهای قابل طرح میباشند.
آنچه در مجمو قابل مالحظه است ،فاصله گرفتن هگل از تحلیل مشخصاً مذهبی و وارد
کردن تدریجی عوامل سیا سی و اقت صادی در تبیین چگونگی حاکمیت ایجابیوووووت به مثابه
محرومیت حیات بشری از آزادی اصیل میباشد .هگل پو از نگارش این جووووزوات ،فعالیت
هنی خود را مشووخصوواً متوجه فلسووفه به طور عام و نقد فلسووفۀ ایدهآلیسووووووووش هنی
( )Subjective Idealismکانت به طور خاص میکند و تا سالهای  1817-18نوشوووته
یا خاوابهای سویاسی به معنای اعش کلومه از او در دسوت نیست ولی بودون شت نوشوتههای
فلسفی او (و مهووووشترین آنها پوووودیدارشناسی هن ())Phenomenology of Spirit
دغدغههای مارح شده در این نو شتههای مذهبی و سیا سی ابتدایی را از بعد فل سفی تعقیک
میکنند .دیالکتیت هن و عین ،و تجلی روح() )Spirit (Geistدر پدیدارها و حرکت آن
به سوی آزادی مالق به مثابه غایت تاریخ ،همگی مهر و ن شان متفکری مذهبی و سیا سی را
برخود دارند که مایل اسوووت جایگاه ملت آلمان و نخبگانی مانند خود را به روحی بسوووپارد که
تاریخ را جبراً به آزادی رهنمون میشود .
خالصه و نتیجهگیری
همان گونه که مالحظه گردید هگل در دورۀ برن ( )1796-1793به این مسوووتله پرداخت
که چرا دین مسیح از عرصۀ اجتماعی پا پو کشید و به دینی خصوصی مبدل گشت که تنها
کارکردش توجیه مناسبات ظالمانۀ فتودالی قرون وسای بود .او فروپاشی جمهوریهای یونان
و روم را ت شریح میکند و ن شان میدهد که فروپا شی این جوامع در دالیلی کامالٌ عینی ری شه
دارد .او در عین حال روابو فایدهمحورانهای را در بان فتودالیسش مییابد که برای بازتولید خود
به دینی نیازمندند که افراد را از مرتبۀ شهروندان به مرتبۀ اتبا تنزل دهد .اتبا دولت فتودالی
تنها با بتواره نمودن مقاصوود دولت متبوعشووان میتوانسووتند روابو ظالمانهای را که در آن
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میزیسوووتند تاف بیاورند .هگل نشوووان میدهد که بدیهی فرض نمودن نهادهای فتودالی و
م سیحیت توجیهگر آنها به امحای کامل آزادی ا صیل در حیات اجتماعی و حاکمیت ایجابیت
میانجامد.
او بر این عقیده اسوووت که دین مسووویح حامل پیامی اجتماعی بود که در روند حاکمیت
فتودالی سش تحریخ شد و کارکردی باژگونه یافت .او کارکرد جدید م سیحیت به مثابه یت دین
خ صو صی را مو شکافانه تحلیل کرده ا ست ولی چگونگی احیای مجدد م سیحیت به مثابه یت
مذهک غیرایجابی را مبهش گذاشووته و تنها به صووورت یت آرمان بازگو کرده اسووت .نزد هگل،
اندیش وۀ آزادی نمیتواند به صووورت مجرد و فارف از مسووألۀ نهادهای اجتماعی (و از جملۀ آنها
نهادهای مذهبی) مورد بررسی قرار گیرد .اما هگل مکانیسش عینیتیابی اندیشۀ مبشر آزادی در
حیاۀ حیات مذهبی و چگونگی نهادمند شوودن آن را مبهش گذاشووته اسووت .هگل در تشووریح
فروپاشووی جمهوریهای باسووتان نشووان میدهد که انحااط آنها را مشووخصواً در دالیل عینی
میتوان یافت ولی برای استعالی دین مسیح به منزلتی که بایستۀ موجودیت آن است ،دالیلی
ارائه نمیکند و برای انجام این رسوووالت حاملی نمیجوید .باید به این نکته توجه داشوووت که
هگل در این زمان نمیتوان ست بر روح زمان خویش تکیه کند؛ تمام شواهد دال بر این بود که
تحوالت اجتماعی و سیا سی به سمت کنار گذا شتن همهجانبۀ دین از زندگی اجتماعی پیش
میرود.
دورۀ فرانکفورت ( )1800-1797مبشر حرکت بیشتر هگل به سمت پیشزمینهای مشخصاً
سیا سی ا ست .برر سی نهادهای سیا سی دوکن شین وورتمبرگ ن شان میدهد که چگونه
بوروکرا سی م ضمحل و ا ستیالی منافع خ صو صی بر نهادهای بهظاهر انتخابی ،شهروندان را
ازد ست یابی به آزادی را ستین محروم نموده و نهادهایی را که زمانی کارکردی مالوف دا شتند
در خدمت آریستوکراسی فاسدی قرار دادهاست .بدین ترتیک حیات اجتماعی در انقیاد نهادهایی
ایجابی قرار گرفتها ست که سر سختانه در برابر هرگونه تغییری مقاومت میکنند .این مقاومت
نه بهعلت بینش غلو شووهروندان واعضووای مجالو انتخابی وورتمبرگ که بهعلت غلبۀ منافع
خصوصی دستاندرکاران در تشکیالت سیاسی صورت میپذیرد .هگل امیدوار است که ایضاح
و ضعیت ناب سامان حاکش بر وورتمبرگ به این نتیجه بینجامد که بهرهمندان از شرایو ،خود از
منافع نابهحق دسووتکشوویده و اجازهدهند که آریسووتوکراسووی فاسوود حاکش بر حیات سوویاسووی
وورتمبرگ از میان برود .عدم تجویز عملکردی خاص به شهروندان و اع ضای شورا در جهت
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حرکتی مشخه به منظور امحای ایجابیت نهادهای سیاسی و بوروکراسی فاسد مشخصۀ بارز
این نو شته ا ست .تغییر عینی مالوف در گرو رو شنگری محض گذا شته شده بدون این که
نشان داده شود عامل ایجاد این تغییرات را در کجا میباید جست.
در جزوۀ قانوناسوواسوویآلمان هگل از سوواح یت دوکنشووین خاص فرارفته وروابو میان
دوکنشوووینهای آلمانی را مورد مداقه قرار میدهد .او نشوووان میدهد که بورژوازی آلمان به
چنان مرتبهای از منزلت و قدرت رسوویدهاسووت که چهارچوفهای کهنۀ فتودالی را برای خود
تنگ میبیند .این بورژوازی نوخاسته شاید میتوانست کلیت جامعه را سازمان داده و به شکل
یت ارگانیسوووش مترقی و پویا  -که بتوان آن را دولت نامید -درآورد .ولی فقدان یت منشوووور
حقوقی واحد باع تفرق دوکنشینها شده و همۀ آنها را متقابالٌ به اضمحالل کشانده است.
قانون اساسی آلمان تنها به تعیین ضاباه برای روابو خصوصی مابین دوکنشینها میپردازد.
این منشووور حقوقی بازمانده از فتودالیسووش به صووورت نهادی ایجابی ظاهرشووده و مانع تعریخ
مجدد روابو حاکش بر دوکن شینها و روابو شهروندان در هرکدام از آنها شده و بدینترتیک
کوتهنظری منفعتطلبانه در درون دوکن شینها و مابین آنها حاکمیت یافتها ست .هگل هیچ
راهحل عملی م شخ صی برای رفع این و ضعیت ا سخبار ارائه نمیکند .م شخه نی ست که آیا
هگل از بورژوازی آلمان انتظار قیام علیه نهادهای ایجابی و قانون اسوواسووی را دارد یا خیر .آیا
اصالً از طبقهای که صرفاً مشغول سوداگری و درگیر منافع خاص است میتوان انتظار داشت
که مصلحت عام (تشکیل دولت) را تعقیک و متحقق نماید؟
با بررسی مهشترین رسالههای نوشته شده در دورههای برن و فرانکفورت به نظر میر سد
که هگل کامالً متعهدانه به بررسوووی عوامل نقضکنندۀ آزادی پرداخته اسوووت و با تمرکز بر
عینیت ن شان داده ا ست که ایجابی گ شتن نهادها چگونه مردمان را از تعالی بازدا شته ا ست.
هگل در مقایسوووه با دورۀ برن در دورۀ فرانکفورت آگاهانه عوامل پرشووومارتری را وارد تحلیل
کرده و کلیت را به صورت جامعتری دیده است ولی نهایتاً در مقولۀ رفع ایجابیت بر هیچ سوژۀ
مشخصی انگشت نگذاشته و راهحلی ارائه نکرده است.
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