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 Abstract 

Though thinking about culture returns to ancient Greece, "culture" as 
understood today is a modern concept influenced more by the speculations of 
the German thinkers of the 18th and 19th centuries than ancient Greek thinkers. 
Despite the ideas of Rousseau, Diderot, Voltaire, Vico, Leibniz, and others, it 
can be shown that Johann Gottfried von Herder (1764-1803) was the first thinker 
that provided a metaphysical and philosophical grounding for culture. He 
portrayed the human being as essentially a cultural being. However, Herder does 
not have an independent book or treatise specifically about the "philosophy of 
culture" or even the meaning of culture. Consequently, the present paper tries to 
analyze how Herder's "philosophy of culture" implicitly emerges from his vast 
oeuvre by extracting his diverse and diffuse discussions about language, man, 
history, politics and culture; and, finally, its impact on the subsequent thinkers of 
this field, especially Hegel. Accordingly, this paper, regardless of its short 
introduction, has three main parts: First, the theoretical foundations of Herder's 
thoughts and his sources of inspiration; Second, Herder’s philosophy of culture, 
extracted from a variety of his works and focusing on his critiques of 
Enlightenment; and third, examining Herder's influence on subsequent thinkers, 
focusing on the evolution of the concept of culture. 
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The 'Philosophy of Culture', in the sense used today, is a very new branch of the 
human sciences, which, according to Konersmann's definition, is "a precise 
analysis of the finite world constructed by human beings which is culture" 
(Konersmann 2009, p. 70). But it is clear that the theoretical and philosophical 
roots of this science return to the first human speculations about the world, 
society, city, religion, and man itself. One can find a form of thinking about 
culture in the social works of the great Greek thinkers, especially Plato and 
Aristotle, as well as great historians (such as?). But the first glimpses of systematic 
and modern thinking about Culture date back to the 17th and 18th centuries in 
German enlightenment (Aufklärung). Several commentators and historians point 
to this particular historical moment, but as far as the task of the present article is 
concerned, Schmidt explicitly states in Philosophisches Wörterbuch that philosophy 
of culture begins with Herder's Ideas for the Philosophy of History of Humanity, and 
reaches its peak with Hegel's elements of philosophy of right and Lectures on the philosophy 
of history (see Schmidt, 1931, p. 241). Following Schmidt, the present paper will 
focus on Herder's thoughts and ideas to trace the roots of the Philosophy of 
Culture and examine the path of its development. But at the same time, it will try 
to take into account the intellectual and historical roots of the "Philosophy of 
Culture" before Herder by uncovering his theoretical foundations and analyzing 
his predecessors' opinions in this regard. 

Farsi sources about both the Philosophy of Culture and Herder's ideas about 
the culture are limited to a few written or translated texts. The most prominent 
of these texts is the article "Herder and the Philosophy of Culture" by Ali Asghar 
Moshleh (Mosleh, 2014a), later edited briefly in a chapter in his book, Philosophy 
of Culture (Mosleh2014b: 150-167). This article is important because it is the first 
Farsi text which systematically engages with Herder's contributions to the 
philosophy of culture. The present article will indeed refer to this text, but what 
makes writing and publishing the present article necessary despite the publication 
of that valuable article is its different theoretical foundations, referral resources, 
and research landscape. While Mosleh's article is devoted to the thought of 
Herder in the context of the philosophy of culture, based on an interpretive 
perspective of the German world (in particular, the views of Ralf Konnersman 
and Fred Dallmayr), the present article, by referring to different sources and 
relying upon a much more metaphysically grounded perspective and mainly in 
the context of the Anglo-American interpretive tradition will try to shed new 
lights on consider Herder's philosophy of culture. 

Therefore, the present article has three main parts. The first part addresses 
the theoretical foundations of Herder's thoughts and his inspirations from his 
predecessors. In this part, it will particularly focus on the relation between Herder 
and philosophical and intellectual atmosphere of the 17th and 18th centuries of 
Germany. The second part, which forms the main body of this article, presents 
a coherent and integrated plan of "Herder's philosophy of culture." As already 
mentioned, "Philosophy of Culture" is a recent concept and, naturally, Herder 
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does not use this concept in this way and does not have a book or article 
specifically about it. Because at that time 'Not even the term "philosophy of 
culture" was available, since it is an offspring of the second half of the nineteenth 
century, a concept that came to dominate Germany's philosophical scene during 
the Weimar Republic' (Moxter 2010: 299). Consequently, the present paper must, 
by examining the various works of Herder and using various interpretations, 
extract and compile a kind of philosophy of culture from the works of Herder, 
and for this reason, this part will pay close attention to all the works of Herder. 
The second part consists of five subheadings: 1. the definition of culture in 
Herder's view; 2. the originality of culture; 3. the struggle with enlightenment; 4. 
culture as a living being: the cultural intrinsic organism; 5. conservatism or 
radicalism. In this regard, of course, it should be noted that one of the most 
important fruits of Herder's thoughts is cultural pluralism, but due to length 
restrictions, this issue is not discussed in the present article and its analysis has 
been postponed to another, independent article. The third and final part of this 
article, focusing on the evolution of the concept of culture, is dedicated to a brief 
review of Herder's influence on the later thinkers in the 19th and 20th centuries, 
and will argue that Herder could be regarded as the spiritual father of many 
currents in modern and postmodern thoughts. 
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 *هردر و ظهور فلسفۀ فرهنگ

 **محمدمهدی اردبیلی

  اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار پژوهشگ
 

 چکیده
ها دربارۀ فرهنگ به یونان باستان، و حتی شاید پنش از آن، هرچند نخستتن  اندیشته  

شناخته شده است، « فرهنگ»آنچه امروز مشخصاً تحت عنوان مفهوم گردد، اما بازمی
 33و  31های متفکران آلمانی قرون ورزی مفهومی مدرن استتتت به بنشتتتتر از ن ر

ننتس و های روستتو، دیدرو، ولتر، ویکو، بی رغم اندیشتتهمنالدی متاثر استتتع علی
( نخستتتتن  3181-3211توان نشتتتان داد بته یوهتان گدتفرید فد  هردر    می دیگران

متفکری استتت به برای فرهنگ یایگاه و معنایی متافنکیکی و فلستتفی قای. شتتدع او  
حتی انستتتان را مویودی ااتاً فرهنگی معرفی برد و برای تحلن. نستتتات انستتتان و 
فرهنتگ، به لحا  ن ری، بر نشش و باربرد زبان و تاری  تابند ورزیدع با ای  همه، او  

تنجه، ن یا حتی معنای فرهنگ نداردع در« فلسفۀ فرهنگ»ۀ بتاب یا مت  مستشلی دربار
بوشد تا با بررسی مااحث و مطال  متنوع و پرابندۀ هردر دربارۀ زبان، مشالۀ حاضر می

 را  «فلسفۀ فرهنگ»انستان، تاری ، ستناست و فرهنگ، چگونگی ظهور ضمنی نوعی   
یژه و بعدی ای  حوزه، به در آثتار وی ردیتابی نمتایتد و نهایتاً به تاثنر آن بر متفکران    

ای بوتاه، دارای ستته هگ.، بپردازدع بر ای  استا،، مشالۀ حاضتتر  تتر  ن ر از مشدمه 
بخش ا تلی است  اول( ماانی ن ری اندیشۀ هردر و تاثنرپییری او از اسالفش  دوم(  
استتخرا  نوعی فلستفۀ فرهنگ از بط  آثار هردر با تمربک بر نشد روشنگری  و سوم(   

 نر هردر بر متفکران بعدی با تمربک بر سنر تحول مفهوم فرهنگعبررسی تاث

 فلسفۀ فرهنگ، یوهان گدتفرید فد  هردر، روشنگری، ارگاننسم درونکای فرهنگیع  واژگان کلیدی

 5/1/32 تایند نهایی           7/5/32تاری  و ول   *
** E-mail: m.m.ardebili@gmail.com  
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 مقدمه
رود، شتاخۀ بسنار یدیدی از علوم انسانی است  در معنایی به امروز به بار می «فلستفۀ فرهنگ »عاارت  

 ها یا همانواباوی دقنق یهان برانمندِ برستتاختۀ انستتان»به بنا به تعریف بونرستتمان عاارت استتت از  
های ن ری و فلسفی ای  علم به اما روشت  استت به ریشته    (Konersmann 2009: 70«  فرهنگ

توان شکلی از گرددع میای انستان دربارۀ یهان، یامعه، شتهر، دی  و انستان بازمی   هنخستتن  ن رورزی 
، و ننک مورخان بکرگ ارسطواندیشی را در آثار ایتماعی متفکران بکرگ یونان، به ویژه افالطون و فرهنگ

 در 31و  32های اندیشتتتندنو روشتتتمند و مدرن به فرهنگ به قرون نخستتتتن  بارقه  یافت  با ویود ای 
گرددع مفسران و مورخان متعددی به ای  دقنشۀ خاص تاریخی اشاره بردند، اما تا روشتنگریو آلمانی بازمی 

سفۀ بند به فل راحتاً ادعا می دانشتنامۀ فلستفه  گردد، اشتمنت در  آنجا به به رستالت مشالۀ حاضتر بازمی  
تارهای درسگفو  ر فلسفۀ حقعنا اثر هردر آغاز و با « هایی برای فلستفۀ تاری  بشتریت  ایده»فرهنگ با 
(ع از همن  رو، مشالۀ حاضر برای Schmidt 1931: 241رسد  نکع هگ. به او  خود می تاری  فلستفۀ 

ر د شد وها و آرای هردر متمربک خواهد های فلسفۀ فرهنگ و چگونگی ظهور آن، بر اندیشهردیابی ریشته 
 صوصخمعرفی و تحلن. آرای اسالفش در ای  یابی ماانی ن ری او و عن  حال خواهد بوشند تا با ریشه

 پنش از هردر ننک تویه داشته باشدع« فلسفۀ فرهنگ»های فکری و تاریخی به ریشه
در زبان فارستی، هم دربارۀ فلستفۀ فرهنگ و هم دربارۀ آرای هردر در خصوص فرهنگ متون بسنار   

. توان آن را ایقنق بلمه میتری  ای  متون به به بنان دمحدودی تالنف و تریمه شتده استتع شاخ   
صلح ا غر مصلح است  مبه قلم علی« هردر و فلسفۀ فرهنگ»ادبناتِ تحشنقو مشالۀ حاضتر گنجاند، مشالۀ  

ب  3131بدل شد  نکع مصلح  فلسفۀ فرهنگالف( به بعدها با ویرایشی مختصر به فصلی از بتاب  3131
نخستتن  مت  مکتوب و منسجم دربارۀ نسات  (ع ای  مشاله از ای  یهت حائک اهمنت استت به  358-362

هردر و فلستتفۀ فرهنگ استتتع مشالۀ حاضتتر به ای  مت  ن ر دارد و بع تتاً به آن اریاع هم خواهد داد، اما 
بخشد، اختال  در آنچه نگارش و انتشتار مشالۀ حاضتر را پس از انتشار مشالۀ ارزشمند میبور ضرورت می  

انداز پژوهش استع به بنان دیگر، مشالۀ میبور از من ر فلسفۀ ک چشتم ماانی ن ری، منابع مورد اریاع، و نن
زبان  به ویژه آرای بونرسمان و دالمایر( به انداز تفسنری ف ای فکری آلمانیفرهنگ و بر استا، چشتم  

نابع به با مشایسۀ م –اندیشتۀ هردر التفات داشتته است، حال آنکه مشالۀ حاضر، با اریاع به منابع متفاوت   

دتاً در بستر تر و عماندازی بسنار متافنکیکیو تحت تاثنر چشم –توان به آن پی برد شاله به راحتی میدو م
 زبان، خواهد بوشند تا از من ری دیگر به نسات هردر و فلسفۀ فرهنگ ن ر بندعسنت تفسنریو انگلنسی

ر و اندیشۀ هردبا ای  و ف، مشالۀ حاضر دارای سه بخش ا لی استع بخش نخست به ماانی ن ری 
پردازدع در ای  بخش، مشتخصتاً به نستات هردر با ف ای فکری و فلسفی    تاثنرپییری او از استالفش می 

دهد به طرحو آلمان اشتتاره خواهد شتتدع بخش دوم به بدنۀ ا تتلی مشاله را تشتتکن. می    31و  32قرون 
سفۀ فل»نه به اشاره شد، گواختصاص داردع همان« فلسفۀ فرهنگ هردر»ابمکان منسجم و مدونی از حتی

تاب بند و مشخصاً بمفهومی متاخر استت و طانعتاً هردر از ای  مفهوم بدی  شک. استفاده نمی « فرهنگ
در دستر، ناود  ای  ا طالح « فلسفۀ فرهنگ»ا تطالح  »زیرا در آن زمان  ،ای دربارۀ آن نداردیا مشاله



 6   3131 ابستانت ،72ه، شمار31 سال ،های فلسفیژوهشپ / 

 رفاً طی دوران یمهوری وایمار بر عر ۀ فلسفی به پنامد ننمۀ دوم قرن نوزدهم بود، مفهومی است به 
(ع درنتنجه، مشالۀ حاضر باید با بررسی آثار مختلف هردر و Moxter 2010: 299«  آلمان حکمفرما شد

گنری از تفاستتنر مختلف، نوعی فلستتفۀ فرهنگ را از بط  آثار هردر استتتخرا  و تدوی  بند و به  با بهره
 عنوان فرعیمام آثار هردر تویه خواهد داشتتع بخش دوم، شام. پن   همن  دلن.، ای  بخش تشریااً به ت

( فرهنگ در مشام مویود 1( نارد با روشنگری  1( ا الت فرهنگ  7(تعریف فرهنگ از ن ر هردر  3است  
باری یا رادیکالنستتمع در ای  خصتتوص، الاته بزم به ابر  ( محاف ه5زنده  ارگاننستتمو درونکای فرهنگی  

های گرایی فرهنگی استت، اما به دلن. محدودیت ز مهمتری  ثمرات اندیشتۀ هردر، بررت استت به یکی ا 
ای ای نشتده استت و تحلن. آن به مجالی دیگر و مشاله  ناچار در مشالۀ حاضتر به ای  بحث اشتاره  بمّی، به

ران کمستتش. موبول شده استع بخش سوم و پایانیو مشالۀ حاضر ننک به بررسی مختصر تاثنر هردر بر متف 
، با تمربک بر ستتنر تحول مفهوم فرهنگ اختصتتاص دارد و نشتتان خواهد داد به 78و  33بعدی در قرون 

 مدرن تلشی بردعتوان هردر را پدر معنوی یریانات متعددی در اندیشۀ مدرن و پستچگونه می

 بستر و زمینۀ فکری هردر
ت فکری در ننمۀ دوم قرن هجدهم زیستتع مناقشا ای پرآشتوب در حنات فکری آلمان می هردر در زمانه

به با ظهور نخستن  انشالبو مدرن در فرانسه شک. عملی و سناسی به خود گرفته بود، در آلمان ننک ظهور 
دار بود به به و بروز خاص خود را داشتتع یکی از مهمتری  ای  مناقشات، موایهۀ دو یریان فکریو ریشه 

( الاته با نستتخۀ روشتتنگران Aufklärungآلمانی  روشتتنگری و رمانتنستتم شتتهرت یافتندع روشتتنگری 
تر عم. بارانه( متفتاوت بود و دستتتتکم از حنتث نشد قدرت و میه ، محاف ه  Lumièresفرانستتتوی  

عصر هردر، ایمانوئ. بانت بودع هردر های روشتنگری آلمانی، فنلستو  هم  بردع یکی از بکگتری  چهرهمی
بعدها دعوای مشهوری منان آنها رخ  اگرچه»رفت، شمار می در واقع ابتدا شاگرد و سپس دوست بانت به

(ع حامنان روشنگری همچنان بر عش. مدرن  ماتنی بر 785  3131 پننکارد « داد به به قهرشتان انجامند 
ورزیدند و مشکالت را به عدم استشرار و غلاۀ تمام و بمال ای  گانه(، تابند میتجربۀ ناشتی از حوا، پن  

ه ها، با انتشاد از عش. مدرن بداندع از سوی دیگر، رمانتنکحات زیستت انسانی نسات می عش. بر تمام ستا 
نها تر برای دست یافت  به حشنشت بودندع آتر و موثقهایی مطلوبمنکلۀ تنها ابکار شتناخت، به دناال بدی. 

هنریو و خالقانۀ  دینی گرفته تا شتتهود -بردند  از شتهود عرفانی ها را از هر یایی استتخرا  می ای  بدی.
ای انگنک، عمالً به هنچ یاههبندیو مخاطرههردر در ای   ف فردی، باید به ای  مستلله ننک ااعان برد به 

نپنوستتتع او هم منتشد ویوهی از روشتتنگری بود و هم منتشد ویوهی از رمانتنستتمع به تعانر باستتنرر،    
ۀ گسلدع اندیشد اما از اندیشۀ روشنگری نمیرسظاهر دستاوردی مجکا به ن ر میدستاورد هردر اگرچه به»

باسنرر  « شودبالد و شکوفا میبشد و میاو به طور آرام و یکنواخت از تحول اندیشۀ روشنگری سر برمی
داننم به از سوی دیگر، (ع پس اندیشتۀ هردر در روشتنگری ریشته دارد، اما در عن  حال، می   131  3113

(ع او هرچند به عنوان منتشد سرسخت Mautner 2005: 273«  ه بودهردر تحت تاثنر ععع هامان و گوت»
در عن  حال، گفتمانی مدرن برای تحلن. تاری  و  ولی دعاوی استتتعمارطلاانۀ روشتتنگری شتتهرت یافت، 
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فرهنگ بشتتتر اختنار بردع رابطۀ دوگانۀ او با بانت، خود بهتری  گواه برای رویکرد هردر استتتتع گاردینر 
های ارسطویی اندیشۀ هردر، رابطۀ او با بانت را، حتی بعد از اختالفاتشان، بامال ریشهعالوه بر اشتاره به  

ورزی دربارۀ طانعت، به دست یع گع هردرو فنلسو  در ارسطویی اندیشههای ننمهشتنوه »داند  دوگانه می
به    بشراریت هایی در باب نوعی فلسفۀایدهاش تر احنا شتده بودند، فنلستوفی به اثر ا تلی   ستاحتی عام 

ی هایشدت از یان  خود بانت مورد انتشاد قرار گرفتع اینکه چنن  دیدگاهبه 3211هنگام انتشتار در سال  
ای ناستتتانهشتتتتر دربارۀ آرای معرفتبننده بر دیدگاه خود بانت تاثنر نهادند، از آنچه پنشبه طرزی تعنن 

 (ع 333  3135 گاردینر « بودگفتنم به او در نشد نخستش پنش بشنده بود، آشکار خواهد 
فارغ از مناقشات بر سر حجنتِ عش. مدرن، فنلسوفی به به لحا  متافنکیکی بنش از همه بر ن رات  

ردر فراهم گرایی فرهنگی ههردر دربارۀ فرهنگ تاثنرگیار بود و توانست، بستری متافنکیکی را برای بررت
اهمنت است به هردر توانست ن ریۀ مونادولوژی و ا . ننتس بودع عجالتاً ابر ای  نکته حائک سازد بی 

ننتس را از چهارچوب متافنکیکی آنها خار  برده و به ستتطح فرهنگ تعمنم بی « اینهمانی نامتمایکان»
 دهدع به تعانر باسنرر،

توانستتتت ای  شتتتهود تازه از ای ننافته بود نمیاگر هردر ابکارهای عشلی آماده»
 «متافنکیکِ»دهد و آن را به طور ستتنستتتماتنک بپروردع  یهانو تاریخی را ارائه 

نتس نننتس وابستته استت و به مفاهنم استتاسی بی   تاری  او استاستاً به بی   
گردد، در حالی به شتتتهود زندۀ او از تاری ، وی را از همان آغاز در برابر بتازمی 

رفاً در  بندع زیرا هرای از ای  مفاهنم محاف ت میهرگونه باربرد  رفاً بلنشه
 بند، بلکهدر یستتتتجوی خطول بلی ستتتنر تاری  ننستتتت و به آن ابتفا نمی 

خواهد هر شتک. فردی را از درون بانند و در  بندع او قطعاً طلستم اندیشۀ   می
. همانی را زایهمانی را شکستع تاری  پندارو ای ناب تحلن. و طلستم ا ت. ای   

به همواره به یک شتتتک. تکرار همانی، هنچ چنکی چنکو ای بندع تاری  هنچ می
 (168  3113 باسنرر  «شناسدعشود، را نمی

از  داد بهای از رابطۀ ب. و یکء یا وحدت و بررت به دستتت میبیاننتس قرائت تازه« مونادولوژیو»
حافظ وحدت استت و از سوی دیگر، با ایجاد تمایک  « هماهنگیو پنشتن  بنناد »یک ستو، به بمک مفهوم  

ای مونادها هنچ پنجره»دهدع گرایی مندان میادها و حفظ تمایک منان آنها به نوعی بررتیوهری منان مون
(ع هردر ننک 366  3127ننتس  بی « ندارند به از آن راه چنکی بتواند در آنها وارد یا از آنها خار  شتتتود

ا ای  ب»ود، شتتننتس متوستت. میهای بی برای توینه بررت و استتتشالل فرهنگ های مختلف، به موناد
توان گفت مونادهای هردر در و پنجره دارندع انرژی و منشتتتاء فع. هر واحد در تفاوت به مستتتامحتاً می

درونش استت  اما پنوندی درونی با دیگر واحدها هم داردع ای  تلشی هردری منشتاء دریافت وی از وحدت   
ح  مصل« ال بررت و تنوعگرایی مت تم  وحدت و در عن  ح ای ب.هاستت  گونه در عن  بررت فرهنگ

 در آلمان توان ادعا برد به هردر در عن  حال به در بستر فکری و فرهنگیمی درنتنجه(ع 353ب  3131
بند، هم از سنت فکری و فلسفیو پنش از آن تغییه برده و هم در عن  حال، در قرن هجدهم زیستت می 
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گرایانه و اروپامحوریو روشنگری خواهی عش.تمامنترود و به نشد زند و از آن فراتر میای  سنت دریا نمی
بخش خواهد بودع در انتهای مشالۀ حاضر به تاثنرات و تاعات فکری پردازد به برای متفکران آینده الهاممی

 و فرهنگیو هردر بر متفکرانو پس از خودش اشاره خواهد شدع

 هردر و فرهنگ

 . تعریف فرهنگ3

ع هردر ننک برای اشاره به cultureیا  Kulturفرهنگ در زبان انگلنسی و آلمانی معادلی مشخ  دارد  
 به معنای شخم زدن(  coloereاز  Kulturواژۀ »دهدع مفهوم فرهنگ، عمدتاً به همن  واژه اریاع می

ده استع  چوپانی( یونانی مشتق ش boukólos بشتاورزی( بتن  مشتتق شتده است و از     culturaو 
در بتن  معانی متعددی دارد  Culturaفرهنگ بوشتشتی خاص برای چنرگی بر طانعت استع    بنابرای 

در زبان  Kultur(ع عالوه بر 116  3135 ژورست «« پرستاری، پرورش و مراقات»شتام. معانی ضمنی  
بعدها، به ویژه  شودع ای  ا طالح اخنر بهننک در ازای فرهنگ استفاده می Bildungآلمانی از ا تطالح  

یابد، با تربنت و آموزش ننک پنوند خورده استتتتع همچنن  بننده مینکد هوماولت و هگ. یایگاهی تعنن 
معنای دوگانۀ پرورش شتخصی و فرهنگ عمومی در خود واژۀ بنلدونگ، به متفکران آن دوره ای  امکان  

اد بنند و روند پرورش فرد انستتانی را به ای ایجرا داد به بتوانند منان ای  دو ویه به ظاهر متمایک آشتتتی
ا به های ارگاننک رشلننگ، هردر و اشلگ. تشانه امور به پدیده»ستاحت تاری  و روح یهان تعمنم دهندع  

حوزۀ تتاری  تعمنم دادنتد، بته نحوی بته در ن ر آنان هر فرهنگی تولد، بلوغ، و فرومردگی خاص خود را     
، هرچنتد طرح بنلدونگ در مشام پرورش ننروهای انستتتانی را به  (ع در عن  حتال 131  3133 بنکر « دارد

شد قوۀ نتوان ریشۀ آن را حتی تا فلسفۀ نشادی بانت ردیابی بردع وی در دهند، اما میهوماولت نسات می
، غایت بشتتتر را تربنت و پرورش قوا و ننروهای درونی او عنوان بردع اما همانگونه به گِس اشتتتاره حکم
هوماولت آن را بنلدونگ  نامند  در مشاب.می( Kulturاش( را بولتور  ی  فرایند  و نتنجهبانت ا»بند، می
 Bildungنامد( می  »Guess, 1999: 38 ع در ای  معنا)Kultur  بنشتتتتر به ویه ابژبتنو و مادی

در زبان بتن   culturaبه ویه تربنتی و ن ریو آنع اما عجن  اینکه خود  Bildungتمتدن ن ر دارد و  
استع لیا نهایتاً مرز معنایی  Bildungشود به ویه معنایی دیگر واژۀ ننک به آموزش و پرورش نکدیک می

توان ادعا برد به متفکران آن دوره وسختی منان ای  دو ا طالح ویود نداردع میبستنار روشت  و ستفت   
ننک  Erziehungها، واژۀ ع عالوه بر ای اندبردهبرات به یای یکدیگر به بار میای  دو ا تتتطالح را به

های ای  ا تتتطالحات ویود دارد به به معنای تربنت و پرورش استتتتع اینوود برای نشتتتان دادن تفاوت
 نویسد می

و  bildenدارد  « آموزش»و « آموخت »زبان آلمانی دو معادل مرسوم در قاال »
erziehen و ،bildung  وErziehung عBilden       نتتای هتمتچتنتنت  بتته متع

تنها به  Bildungاستتت، و قاالً « بخشتتی، شتتک. دادن و پروراندن  تتورت»
شد  در قرن هجدهم یع موزر به دهیو فنکیکی یک مویودیت اطالق میشتک. 
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بخشند، هم در مشام یک فرایند، هم در « آموزش، پرورش و فرهنگ»آن معنای 
و  erziehen، و بر نتنجۀ آموزش تابند دارند Bildungو  bildenمشام نتنجهع اما 

Erziehung     بر فراینتدع بنتابرایErziehung   برخالBildung  بته معنای ،
 (Inwood 1992: 68  «فرهنگ ننستع

شتناسانه دربارۀ باربرد و معنای ای  ا طالحات تا امروز ننک ادامه داردع اما تا آنجه به  مناقشتات لغت 
بندع اگر ای  حشنشت را در بنار ای  ادعای استفاده می Kulturبه هردر مربول استت، او عمدتاً از همان  

ه اش بموز، مندلستون  به فردی شتاخ  در روشتنگری آلمانی است( در مشاله   »پننکارد قرار دهنم به 
(، 78  3131 پننکارد « داندمی Bildungبه برندۀ یایکه ننک شد، اسا،و روشنگری را همان  3211سال 

را نوعی ایستتتادگی در برابر بنلدونگِ روشتتنگری دانستتتع هرچند   Kulturر توان تابند هردر بآنگاه می
از ن ر هردر، »نااید در شتکا  انداخت  منان ای  دو ا تطالح چنان افرال برد به مانند والداو مدعی شد   

(ع از ق ا ای  Waldaw 2017: 155«  است« بشاورزی»فرهنگ اغل   ترفاً نمایانگر مردمی دارای  
گ را در تر از بنلدونای وسنعد سطح بابیی از همپوشانی هستندع در ای  معنا، بولتور دامنهدو ا طالح وای

 بنلدونگ ستتاحتی از بولتور یا فرهنگ استتتع به تعانر ببری  گنرد، به نحوی به شتتاید بتوان گفتبر می
نا، بنلدونگ، (ع در ای  معLabrie 1994: 107«  بنانو فرهنگِ درونی، یعنی بنلدونگ»ای  چنن  است  

 بند تر استع هوماولت  راحتاً اشاره میتر و  منمانهشخصی
افکایدع اما (، علم و هنر را به ع متِ وضتتتعنت ایتماعی میcultureفرهنگ  » 

بننم، معنای آن چنکی را زمانی به از ا تطالح بنلدونگ در زبانمان استفاده می 
، یعنی خصلتی به از دانش و تربننم به هم وابتر است و هم  منمانهمراد می

زند، و تاثنری عواطف ناشی از یدویهدهای روحانی و اخالقی انسان بنرون می
-Risager 2006: 59  «بندعهماهنگ بر احستاستات و شخصنت اعمال می  

60) 
 آموزش(  Kulturبند و موضعی برعکس اتخاا می نشد عش. محضبانت در ها، با ویود ایم دیدگاه 

( با تویه به 612  3131بندع  نکع بانت  پرورشو( یک استعداد معرفی می Bildungبی از را ویهی ایجا
اده نکد هردر استف« فرهنگ»پایان، در طول ای  مشاله، از ای  پس، زمانی به از ا طالح ای  مناقشات بی

ش از معادل پرور Bildungمدن ر است و در  ورت استفاده از ا طالح  Kulturشتود، مشتخصتاً    می
شناسانه، نشدۀ آن  بنلدونگ( استفاده خواهد شدع پس از بررسی ای  مااحث لغتفرهنگی یا  ورت تریمه

توان بته معنای ای  ا تتتطالح نکد هردر نکدیک شتتتدع در اینجا ننک رویکرد هردر با نگاه غال   ابنون می
ند، بهردر، اشاره میمتفکران روشتنگری متفاوت استتع همانگونه به بارنارد، یکی از مهمتری  شتارحان    

هردر، برخال  رویکرد شایع روشنگری به قصد داشت تا فرهنگ را با فرهنختگیو فکری و هنری یکی »
 Barnard«  بندعهای انستتتانی اطالق میبگنرد، ای  مفهوم را به دامنۀ گستتتترده و متنوعی از پدیده

بند و از هتا معرفی می (ع در ای  معنتا هردر فرهنتگ را بته نوعی تجلیو روح یمعیو انستتتان   23 :2010
گنردع واحدِ عننی و ان مامیو ای  روح یمعی، برداشت بورژوایی حامی فرهنگ فردی و شخصی فا له می
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Volk رد رویک اما با تویه به فحوای ،توان آن را به قوم یا ملت تریمه برداست  به در زبان فارسی می
خواهنم بردع از ای  مفهوم در ادامه بحث خواهد هردر در ای  مشاله ای  ا طالح را همه یا به ملت تریمه

 شد(ع
از ن ر هردر، فرهنگ محصتتولی از » در یک بالم، فرهنگ تجلی روح قومی یا ملی استتتع در واقع

(ع ای  رویکرد Parekh 2000: 67«  ( استتتVolkهای یمعیو عمدتاً ناآگاهانۀ یک قوم/ملت  تالش
باشدع در ای  معنا فرهنگ با تمام ویوه مختلف زیست « فلستفۀ فرهنگ »تواند مجرایی برای ورود به می

انستان پنوند خورده استتع اشتاره شتد به در آثار خود هردر، بخشی  راحتاً به فلسفۀ فرهنگ اختصاص     
له برای استخرا  ای  مااحث از متون شود به چرا ای  مشاننافته استتع اما با توضتنحات فوق روشت  می   

 تاری  عر تتۀ تجلی ؟های او دربارۀ فلستتفۀ تاری  تمربک بندمختلف هردر، باید بنش از همه بر نوشتتته
چندان غافلگنربننده ننست به برداشت هردر از فرهنگ عمنشاً با فلسفۀ »  نویسدفرهنگ استع ببری می

ها را ت من  فرهنگ بر سنت ماتنی است به پنوند منان نس.تاری  پنوند خورده استتع بنا به ن ر هردر،  
(ع هردر حتی عنا ر Labrie 1994: 99«  ستازد تا خود را بر گیشته بنا بند بند و ابنون را قادر میمی

معنایی به ما از بلماتمان مراد »سازدع استاستی زیست بشری، همچون زبان، را ننک بر فرهنگ ماتنی می  
به توان ]به نوعی هنجارمندی در باربرد ما از بلمات دارد، و ای  هنجارها را نمیبننم بستتتتگی تامی می

واقعنات طانعی مکاننکی[ تشلن. داد و دریافت ما از ای  هنجارمندی ننک وابستته به مستتغرق شتدن ما در    
 «زمننۀ همۀ باربردهای ان مامی از زبان استاست، و فرهنگ پس«( فرهنگ»شکلی از زندگی  یا همان 

، هرچند تلویحی، «ا تتالت فرهنگ»(ع در ای  معنا، در اندیشتتۀ هردر با نوعی 785 -786  3131 پننکارد 
 ای است به همه چنک را باید بر اسا، آن تحلن. و فهم بردعموایه هستنمع فرهنگ همان شالوده

 . اصالت فرهنگ7
بلکه حتی فرهنگ را عنصر بزمۀ هردر بر ای  باور بود به نه تنها فهم فرهنگ استا،و هر تحلنلی است،  

تر بنان تنها در بس»توان ادعا برد به از ن ر هردر، دانستتع تا یایی به می هر فعالنت و بنان انستانی می 
ها، به (ع فرهنگ نه تنها محصتتتول انستتتانWaldaw 2017: 180«  دهدفرهنگ و پرورش رخ می

نجا، اگر بخواهنم از ا طالح هگلی بهره بگنریم، رودع در ایبرستازندۀ رفتار و زیستت آنها ننک به شمار می  
توان با اغماض گفت به نوعی رابطۀ دیالکتنکی منان فرهنگ و انستان برقرار استتع بدیهی است به   می

اش از ن ر هردر( بدون فرهنگ بدون انستان ویود ندارد، اما از ستوی دیگر، انسان ننک  در معنای حشنشی  
بلمه و مفهوم »بند و  راحتاً در انستان را بر اسا، فرهنگ تعریف می فرهنگ و پرورش ویود نداردع او 

آنچه در نوع بشر ملکوتی و الهی است همانا »شتمرد   فرهنگ و پرورش را بمال انستان برمی « انستاننت 
(ع ای  رویکرد به فرهنگ  بولتور( و پرورش 18  3116 هردر « حا . پرورش او در نن. به انساننت است

نگ( نه تنها نکد هردر، بلکه بر ب. ف تتای روشتتنفکری قرن هجدهم در آلمان حابم بودع فرهنگی  بنلدو
برای آنها، آموزش و تربنت  تترفاً محم. حربت ایتماعی ناود، بلکه طلستتم هویت ایتماعی به شتتمار  »
 «دانستتتتندای از زندگی میرفتتع آنهتا بنلتدونتگ را نه به مرابۀ نوعی دارایی، بلکه همچون شتتتنوه    می



 11 / هردر و ظهور فلسفه فرهنگ  

 
 

 Zammito 2002: 29 ع در ای  معنا، انسان بودن، چنکی بنش از ویود مادی انسان، یا حتی خصلتی)
ت، های بشری اسانساننت گنجننه و غننمت همۀ تالش»فردی و شتخصتی استت، بلکه به تعانر هردر،    

از  نه ماباید همچنان ادامه یابد وگرنوع ماستع و پرورش در راه نن. به آن بارو گرانی است به می« هنرو»
م و به بنننای حنواننت مطلق سشول میای به باشتنم، خواه فرادستت و خواه فرودست به پست  هر طاشه

بوشد تا سه ویه مادی (ع شتاید به همن  دلن. استت به هردر می  13  3116 هردر « گردیمتوحش بازمی
بکند و از ایجاد  با یکدیگر پنوندها را  ابژبتنو(، روانشتناختی  ستوبژبتنو( و ایتماعی  بنناستوبژبتنو( انسان   

  بندو سخت یا مرزبشی بااب منان ای  ویوه ایتناب بندع بارنارد اشاره میهای سفتبشیخط
اش از فرهنتگ، تمتایکی منتان ظهورات متادی و غنرمادی     هردر در تلشی» 

دهد و آنچه شتتتود  منان آنچه انستتتان انجام میخالقنت انستتتانی قائ. نمی
نده شواند  یعنی ایکای مالزم فرایند منتش.دو ایکای بزم سنتاندیشدع هر می

دهندۀ هاع هنر، تکنولوژی،  تنعت و تجارت به همان منکان شک. منان نست. 
هاع زیرا فرهنگ هم از سرشت ها و اسطورهها، باورها، ارزشاند به ایدهفرهنگ

 Barnard  «فنکیکی و هم از سترشتت روحانی انستان مناعث شتده است    

 ع(23 :2010
بند، همن  مفهوم از فرهنگ است به بعدها به بمک امکاناتی به در روش دیالکتنکی هگ. اخی می

توان در ( بندع نطفۀ ای  رفعو هگلی را میAufhebenیتابتد بته تشتاب. فوق را رفع      ای  امکتان را می 
تمدن پنوند خورده است و اندیشۀ هردر به برات مشاهده بردع برای هردر فرهنگ، هم قویاً با ویوه مادیو 

 Kultur desاز ا تتطالح  3221توان آن را  تترفاً به ویوه مادی فروباستتتع او در ستتال   هم نمی

Bodens بند، همکمان به هر دو معنای پرورش برد به همانگونه به مایک. فورستتر اشاره می بهره می
 culture belonging to( و فرهنتگ متعلق به زمن    cultivation of the groundزمن   

the ground  ن ر داردع  نتکع )Forster 2004: 282  بته بنان دیگر، فرهنگ هم متعلق به یک )
گونه به همان Kulturسترزمن  است و هم ریشه در پرورش خود آن زمن  دارد  یادآوری ریشۀ معنایی  

گردد(ع هردر ی بشتتاورزی( بتن  بازم cultura به معنای شتتخم زدن( و  coloereبه اشتتاره شتتد به 
دهد به در همواره ای  ریشتتتۀ معنایی را مدن ر داردع حفظِ همکمان ای  دو ویه به هردر ای  امکان را می

شتتدت درگنر استتت، اما ب.  عن  حال به در فلستتفۀ تاری  خود، با امور و رویدادهای مادی و تجربی به
به خود متاثر از هردر بود  در بخش تحلنت. خود را بته آن فرونکتاهدع ای  امر از چشتتتمان تنکبن  گوته    

ه اهمنت گفت بگوته دربارۀ هردر می»نویسد  انتهایی به ای  تاثنر خواهنم پرداخت( دور نماندع باسنرر می
تجربی و امر -نگار و فنلستتو ِ تاری  در ای  استتت به همۀ توان خود را بر امر واقع او در مشام یک تاری 

ودع تجربی تسلنم ش-آنکه به قدرت مادیو محضو امر واقعبرده است، بی منفرد و امر یکئی و ویژه متمربک
اری  را به های تهردر زباله»ستاید به بند و میگونه تو نف میگوته توانایی اساسیو استعدادِ هردر را ای 

 (ع571  3113 باسنرر «« گناهی زنده مادل ساخت
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تش دربارۀ طانعت استع بنا به مااحث و اریاعات ستازد، ن را تر ننک میآنچه رویکرد هردر را رادیکال
بند و برای فوق، روش  شد به هردر حتی م اهر مادی تمدنو بشری را در چهارچوب فرهنگ تحلن. می

 آنها ماهنتی فرهنگی قای. استع ای  رویکرد، هرچند بسنار پنشرو است، اما چندان دور از اه  ننستع 
  طانعت آشتنا ناود، اما ای  احستا، را نسات   اگرچه هردر به اندازۀ ما با تاری» 

شدهع او به عنوان مرال، در مشاب. بسانی به خود داشتت به طانعتی است انسان 
گوید  هر اندازه به دانند، میبه یسمانی بودن روح انسان را مایۀ شرمساری می
ر فرو هایش بنشتتری  اندیشهبستی در خود، یعنی در ژرفای بنا و خاستگاه ناب 

ها و پاهای خود را خواهد پوشاند و خواهد گفت  م  آنچه را به ود، بنشتر چشمر
 ع(37  3136آبنش  - مایر «امهستم، شده

 ها، بلکه حتی خودرود و نه تنها م اهر تمدن انسانی و امور مربول به انسانهردر از ای  ننک فراتر می
ی، نها فرهنگ از طانعت متاثر است و شرایط اقلنمداندع به بنان دیگر نه تطانعت را ننک امری فرهنگی می

شتتناختی و فرهنگی و طانعتاً بر خود زبان و فرهنگ تاثنر  های زبانآب و هوا، اطعمه و اشتتربه، بر ارگان 
  شودع ایبلکه از سوی دیگر، طانعت ننک از فرهنگ متاثر می ( ،Herder 2005: 148گیارند  نکع می

نها بتوان در پرتو انشالب بوپرننکی بانت در  بردع طانعت برای بانت، در رویکردِ نتامتعار  را شتتتاید ت 

مطلشاً برای  –به از ن ر بانت دارد  –واقع طانعتِ انستان استع فارغ از انسان، اگر چنکی هم ویود دارد  
ار یای دارند تری  امور، ننک در ساحت پدیدتری  و ابژبتنوانسان قاب. شناخت ننستع طانعت، حتی فنکیکی

گری خویش تاباند و آنها را در قال  حسو ای  انستتتان استتتت بته حتی مکتان و زمان را به آنها بازمی  
یعنی مکان شتترل ستتوبژبتنو مکان چنکی یک  تتورت همۀ نمودهای حس بنرونی ننستتت  »گنجاندع می

(ع بعدها، 376  3131 بانت « شتتودحستگری استتت، به شتهودِ بنرونی فشط تحت آن، برای ما ممک  می  

ای   –فسه نیعنی مفهوم نوم  یا شیءفی –های اندیشۀ رئالنستی نکد بانت هگ.، با حی  همان پسمانده
تاثر از رود، اما ماته به اندازۀ هگ. پنش نمیسازدع هردر التری  شک. خود متجلی میرویکرد را به رادیکال

 تری  امور طانعینامدع او حتی زمانی به دربارۀ ملمو،شتتده میبانت استتت به طانعت را امری انستتانی
گوید، همواره، عمدتاً تلویحاً، به ماهنت انسانیو ای  طانعت ن ر داردع تنها زمانی مانند آب و هوا سخ  می

ت، یا حتی موایهه با آن سخ  گفت به طانعت ماهنتی انسانی به خود بگنرد، در توان از شناخت طانعمی
گنجد چگونه ممک  است؟ اینجا غنر ای   تورت، شتناخت امری به مطلشاً در ستاحت اه  انستانی نمی    

بند و نششی بلندی ایفا می –تر بدان اشاره شد به پنش –گرانۀ خود به دلن. ماهنت منانجی« فرهنگ»
ستازد  هم در ستطح شتناخت و هم حتی در سطح    االِ رو به گستترش با طانعت را ممک  می قستمی ارت 

ب. نکتۀ بحث هردر از آب و هوا ای  استتتت به طانعت هرگک » نویستتتدگفتگوع همتانگونته به نویوک می  
یافته است، فرهنگ بنانو ای  میابرۀ درحال انستان ننستت، بلکه همواره طانعت وستاطت   -بدون-طانعت
 (ع Noyes 2015: 220«  طانعت است تکوی  با

بوشد سایر علوم را، به تعانری، ای. فرهنگ برد به میهردر ای  ا تالت فرهنگ را تا آنجا پنش می 
بند، اما با تویه به نشش و یایگاه پرورش و استفاده نمی« علوم فرهنگی»یای دهدع او الاته از ا تطالح  
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علوم تربنتی را زیااتر از اینکه علوم انستتتانی بنامنم چه »  بندتوان دریافت به چرا او ادعا میتربنت، می
(ع او ریشۀ علوم انسانی، از یمله علم اخالق یا حتی فلسفۀ سناسی 15  3116 هردر « توانستنم خواند؟می

از ن ر هردر، نشطۀ آغاز فلستتفۀ اخالق و فلستتفۀ ستتناستتی، نه فرد  » گوید  داندع پار  میرا فرهنگ می
تان گونه به فنلسوفان مسنحی و یونان باسمده از نوعی تخن. قراردادی و نه سرشت انسانی آنانتکاعی برآ
(ع الاته او آنچنان پنش Parekh 2000: 67«  بردنتد، بلکته نوعی ایتماع فرهنگی استتتت  مطرح می

اب یجگونه به رسالت ای  مشاله ایای دهد، اما همان« فلسفۀ فرهنگ»رود به تمام ای  علوم را ای. نمی
توان از همن  تعابنر، نوعی فلستتفۀ فرهنگِ فراگنر به شتتام. ب. علوم انستتانی  و حتی در   بند، میمی

و ورود به تر علوم تجربی( را ای. فلسفۀ فرهنگ تصور بردع ابنون مشدمات ن ریبرداشتت هگلیو رادیکال 
ییو روشتتنگریع هردر بر گرایکی از مهمتری  مفاهنم فلستتفۀ فرهنگِ هردر فراهم آمده استتت  نشد وحدت

 نگیگرایی فرهتری  نشد را علنه هر شتتکلی از یکجاناهگرایی فرهنگیو خاص خودش، یدیاستتا، بررت
 دانستعبه رویکرد فرهنگی روشنگری را نماد آن می بندموضع گنری می

 . نبرد با روشنگری1
. و ننچه به او  خود رستتندع هردر یکی از نمایندگان موایهۀ انتشادی با روشتتنگری بود به بعدها در هگ

رفتع هردر، برخال  های ا تلی او در ناردش علنه روشنگری به شمار می مفهوم فرهنگ یکی از ستالح 
ی آن یا های متافنکیکانگارهفنلستتوفان منتشد روشتتنگری از قان. هگ. و ننچه، نشد روشتتنگری را از پنش

ن و نتای  عملی آ« فرهنگ»اً همن  مفهوم منطشش آغاز نکرد، بلکه او پاشتتنۀ آشتتن. روشتتنگری را دقنش
هربجا به هردر از ا طالح فرهنگ یا پرورش فرهنگی بهره » شود اینگونه بنان می دانستتع در واقع می

(ع او Noyes 2015: 193«  طلای و امپریالنسم سوق داده استبرده استت، همواره آن را به نشد توسعه 
آن « نگیتکن»داد و بر اسا، رویکرد ناظر بر مورد انتشاد قرار میرویکرد استعمارگرو حابم بر روشنگری را 

ویود  همن  تصور»نویسد  بردع او  راحتاً میرا بکرگتری  توهن  به ستاحت طانعت و انستان معرفی می  
آور به شکوه و ع مت طانعت استع ععع هر انسانی واید معنار شکلی از غلاۀ فرهنگ اروپایی، اهانتی شرم

(ع او حتی انتشادش علنه ماانی اروپامحوری را Herder 2010: 311«  بط  خویش استستعادتش در  
فرهنگ اروپایی مفهومی انتکاعی است، » بندبخشتد به در یایی دیگر  تراحتاً ادعا می  چنان شتدت می 
(ع او دربارۀ فرهنگ اروپایی و به ویژه خوی استتتعماری آن Herder 2004: 396«  یک استتم استتت 

 گنرد نر را به بار میتندتری  تعاب
آن بخشتتی از یهان را به از آنو ماستتت، باید نه بخش خردمند، بلکه بخش » 

بلکه  ننافته است،گستاخ، پررو و دغلاازو ای  برۀ خابی نامند  ای  بخش پرورش
دیگر[ مردمان را نابود  ها]یهای فرهنگهربجا و هر گونه به توانستتتته یوانه

 (Herder 2004: 382  «برده است
( بودع او برای Volkابکار ا تتلی او برای نشد روشتتنگریو اروپامحور، تابند روی مفهوم ملت یا قوم   

 Herder«  بخش فرهنختۀ اروپا»برد و آلمان را ت تتتعنف گفتمان اروپامحور از ملنت آلمانی دفاع می
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دانند می« روح ملت آلمان»ۀ نامندع به همن  دلن. او را پس از فنشته از بننانگیارانو اید( می123 :2005
یک ملت « روح ملیو»هردر، بنش از هر چنک دیگری، در طرح ایدۀ »  نویستتتدگونه به گردمار میو همان

 های روشنگر فرانسوی(ع یا برلن  با اشاره به تشاب. او با فنلوزو Gerdmar 2009: 51«  نشش داشت
 نویسد می

گرایی، شتتتهرت هردر بر ای  واقعنتت ماتنی استتتت بته او پتدر مفاهنم ملی   »
گرایی و روح قومی/ملی استتت به با یکدیگر در ارتااطند و یکی از رهاران تاری 

گرایی و ایمان به قدرت مطلق روش طغنانو رمانتنک علنه بالستنستنسم، عش.  
وی و های فرانستری  دشم  فنلوزو در یک بالم، سترستخت   –علمی استت  

 (Berlin 2013: 208  «مریدان آلمانی آنهاع

رخی از هرچند ب –گرایی ناستتتنونالنستتتتی تلشی برد گرایی را نااید نوعی افراللیا دفاع هردر از ملی

ا بلکه ای  رویکرد ر –یریانات ناستنونالنستتت بعدها آثار او را شتتاهدی بر دفاع از آرای خود معرفی بردند  
 وط  و فراملی روشنگری دانستع باید وابنشی سلای به حابمنت بی

گرایی فرهنگی هردر، به بحث مفصت. دربارۀ آن به مجالی دیگر موبول شد، به  یکی از نتای  بررت
ای  برداشتتت »مراتایو ناشتتی از رویکرد روشتتنگری به یهان بود    چالش بشتتندن برداشتتت ستتلستتله  

به چالش بشتتندع او با تابند بر ای  حشنشت به  3218و  3228ای از فرهنگ را هردر در دهۀ مراتستتلستتله
اند، و اینکه هر مردمی فرهنگ رشتتتدِ پرورش ستتتهنمتمام مردمان یهان در نوعی فرایند تاریخی و روبه

« زدایی بردمرات خودش را دارد، مفهوم فرهنتگ را بته امری تاریخی بدل ستتتاخت و از آن ستتتلستتتله   
 Risager 2006: 36 ع هردر چنان در نشد روشتتنگری پنش رفت به به گفتۀ ببری، حتی از استتتعمال)

( و بشریت Bildung(، بنلدونگ  Kulturهای فرهنگ  در حالی به واژه»بردع ا طالح آن ایتناب می
 Humanitätن ا تتتطالح نامۀ فلستتتفی هردر بودند، اما او ظاهراً از به بار برد( مفاهنم بلندی در واژه

(ع به همن  دلن.، عمدتاً Labrie 1994: 99«  داد( از خود ابراه نشان میAufklärungروشتنگری   
بنندع حال آنکه نشد او به روشتتنگری های رمانتنک زمان خویش معرفی میبه اشتتتااه او را یکی از چهره

اغماض  اروشنگرانه  یا بابنش از آنکه از موضتعی رمانتنک یا ارتجاعی  ورت گرفته باشد، از موضعی پس 
اگر هردر را در زمانۀ خودش در ن ر آوریم، گویی وی زودهنگام به سنر »پستت مدرن( بنان شتده استتع    

کپندار انگار و خودمربحابم بر تمدن و فرهنگ اروپایی منتشدانه نگریسته است و اروپا را از نگاه خودمطلق
ها تاثنر پییرفته بود، هرچند او از ن رات رمانتنک (ع در حشنشت366ب  3131 مصلح « ستبرحیر داشتته ا 

دای گونه به در ابتاما انتشادات او به روشتنگری، تا حد زیادی درونیو روشنگری بودع به ای  معنا به، همان 
سنرر در رفتع باای  مشاله عنوان شد، او عالوه بر اینکه منتشد روشنگری بود، محصول آن ننک به شمار می

 پردازد ن به بسط ای  ایده میای درخشاقطعه
گرچه هردر از یهان عشلی روشتنگری فراتر رفت اما گستتست  او از عصر  »

خود ناگهانی ناودع پنشترفت و اعتالی اندیشتۀ او فشط به دناال راهگشتایی    
ای شتتناختیافکارهایو روشعصتتر روشتتنگری ممک  بودع روشتتنگری ینگ
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ی تناق با روشنی و با بیآفرید به سترانجام مغلوب آنها شتدع  روشتنگری    
ویژۀ خود مشدماتی را بنا نهاد به هردر استتتنتا  خود را بر آنها استتتوار بردع 
بنابرای  پنروزی هردر بر روشتنگری پنروزی ننرویی واقعاً خودی استع ای   

آید و دستاورد هردر هایی است به واقعاً پنروزی به شمار میاز آن شتکست 
  3113 باسنرر  «لی فلستفۀ روشتنگری استع  در واقع بکرگتری  پنروزی عش

161) 
در ای  معنا، نشد هردر علنه روشنگری، نشد روشنگری به خودش، یا با استفاده از تعابنر متاخرتر هگ.، 

ناس  های هردر تموایه شتدن دیالکتنکیو روشتنگری با خودش بودع خود ای  رویکرد ننک الاته با اندیشتته  
فرهنگی، حتی فرهنگ ناظر بر روشتتنگری، دچار ستتکون و ثاات ننستتت و   زیرا به باور هردر، هنچ  دارد

 همواره در حال پنشرفت و حربت استع

 . فرهنگ در مقام موجود زنده: ارگانیسمِ درونزای فرهنگی4
توان در خود ریشه و باربرد ا طالح دانستع ای  را میهردر فرهنگ را امری در حال تکوی  و حربت می
همواره  رفاً به افعال  Kulturپنش از ای  ا طالح »فرهنگ از عهد باستتان تا قرون وسطی دریافتع  

( cultura animi«  پرورش نفس»شدع مرالً سنسرو در عهد باستان از یا قلمروهای خا تی اطالق می 
 cultura Christainae«  گستتترش دی  مستتنح »آورد  اندیشتتۀ آباء بلنستتا،  ستتخ  به منان می

religionisپرورش روح ماتتدع»بنتد  در دورۀ نوزایی، اراستتتمو، یتتا تومتتا، مور، از  ( را تروی  می »
 cultura igeniiبنندع ا تتطالح ( یاناداری میKultur هایی ن های مدیدی تنها در چنن  تربستتده

 –رود واژۀ دیگری به معموبً متراد  با فرهنگ به بار می –(ع پرورش 351  3136 وولش « شدظاهر می
نلدونگ ب»ها، نااید فراموش برد به بندع م ا  بر ای رشد دبلت میننک درون خود بر نوعی حربت روبه

در تمام اشتکالش شکلی از  (ع درنتنجه خود واژۀ فرهنگ، Barnard 2003: 146«  نوعی فرایند استت 
 شتتناستتیاما برای تانن  حربت فرهنگ از ن ر هردر، به چنکی بنش از ریشتته شتتود،حربت را شتتام. می

 تواند راهگشا باشدع احتنا  استع در اینجا ننک مشابلۀ او با روشنگری می
 هتوان ریشتتتۀ آن را به نگابننی مکاننستتتتی استتتت به میبننی حابم بر روشتتتنگری، یهانیهتان 
انگارانۀ تامس هابک به یهان بازگرداند به از ن رش نه تنها یهان یک ماشتتن  بکرگ استتت، بلکه ماشتن  

« تهاسزندگی  رفاً حربت اندام»تر هستندع های خودبار در ابعاد بوچکحتی مویودات زنده ننک ماشن 
ا د به دبارت آن ر(ع علم فنکیک حابم بر قرن هفدهم، مشتتخصتتاً فنکیکی مکاننستتتی بو23  3113 هابک 

ع رفته تغننراتی حا . شددر فنکیک قرن هجدهم رفته با ویود ای  دانستعمهمتری  منوۀ درخت علم می
شتود به یهان را نه همچون یک ماشن  بکرگ،  در ای  قرن به ویژه در آلمان، رویکردی بدی. مطرح می

حشنشات علمی دربارۀ رشتتتد در ننمۀ قرن ]هجدهم[، ت»شتتتناستتتدع بلکته همچون مویودی زنتده بازمی  
(ع Noyes 2015: 193«  بنولوژیکِ حائک اهمنتی بخشنده بود-ها به بنلدونگ معنایی  وریارگاننستم 

نی هردر رسدع رویکرد تکویای  رویکرد به لحا  فلسفی در فلسفۀ شلننگ و بعدها در هگ. به او  خود می
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ردر به ویژه های هنوشته» نویسد که پننکارد میبه فرهنگ را ننک باید ای. همن  ف ا بازخوانی بردع چنان
ارت دیگر،  به عا« حنات»به استعارۀ « ماشن »در استتحالۀ رمانتنک استعارۀ مسلط بر طانعت از استعارۀ  

  3131کارد  پنن« تر( موثر بودتر و ارگاننکدر گتیار از دیتدگاه مکاننستتتتی ننوتنی به دیدگاهی رمانتنک  
ام ا تتطالحات و م تتامننی به او در ارتاال با فرهنگ و پرورش فرهنگی به بار (ع ای  رویکرد در تم785
برد تا از توستتعه و رشتتد  هردر از مفهوم بنلدونگ بهره می» قاب. مشتتاهده استتتع به تعانر نویک   بردمی

ارگاننک یهان از رهگیر تاری   تاری  یهانشمولو بنلدونگِ یهان( سخ  بگوید و ننک رشد و توسعۀ فکری 
ص خود را به رشتد و توستعۀ دیگران پنوند بکندع ععع فهم عامو بنلدونگ به مرابۀ توسعه و رشد ارگاننک،   خا

 (عNoyes 2015: 126«  شناسی او همراه بوده استهمواره با معرفت
مستللۀ ا تتلی چگونگی تانن  حربت ارگاننک فرهنگ استتع فرهنگ ننک، مانند هر ارگاننستتم زنده،   

را ننک « معنار درونی»هاستتت، اما رشتتدی درونکا داردع اگر ایدۀ هردریو ستتایر فرهنگهرچند در ارتاال با 
شود به چرا از ن ر هردر هر فرهنگ به نحوی درونکا، بر اسا، منطق مدن ر قرار دهنم، آنگاه روش  می
در ای  معنا هنچ فرهنگی، آیندۀ فرهنگ دیگر ننستتتتع هنچ فرهنگی  عبندو معنارهای خودش حربت می

الاته  ها ایجاد بردع ای  رویکردتوان رابطۀ طولی منان فرهنگتر ننستتت، همانگونه به نمیابتر یا پاین ب
های دیگر اعالی تمام فرهنگ با ای  نگرش روشتتنگری در ت تتاد استتت به خود را دقنشۀ آرمانی و حد  

، نادیده گرفتع 3»فتهنناروشتتنی»توان  تترفاً به ای  بهانه به هنچ گروه یا عصتتری را نمی»دانستتتع می
 تری تلشی برد به در مستتنر راه یافت  بهتوان هنچ گروه یا عصتتری را به منکلۀ مرحلۀ پاین همچنن  نمی

« ویژه آن مراحلی بته در مستتتنر فرهنتگ اروپتایی قرار دارند   مرحلتۀ وابتری از فرهنتگ قرار دارد، بته   
 Clayton 1980: 130 اش با خودش سنجند و از گیشته و آینده توانهر فرهنگی را می با ای  حال(ع

بند به معرفی می ، سته رخداد مشخ  را نمایانگر روح اروپایی هانامههردر در  ستخ  گفتع برای مرال  
روی سومی خوابنده استع ای    (Welt-geist«  روح یهان»اند و دو رخداد اول پست سر گیاشته شده»

رویدادها بدی  قرارند  ]اول[ آمنکۀ فرهنگ رومی و ژرمنی به ستتازمان ستتناستتی و دینی اروپای مدرن را  
ایجاد برد  ]دوم[ رنستتانس و نه تتت ا تتالح دینی  و نهایتاً دورۀ حاضتتر به نتایجش تابنون نامعلوم و  

ان از نوعی پنوستار در فرایند حربت تمدنی تو(ع پس میClark 1969: 370«  غنرقاب. پنشتاننی است 
تعارۀ گیاری بردع اسها را بر اسا، معنارهای یکدیگر توضنح داد یا ارزشستخ  گفت، فشط نااید فرهنگ 

گفتۀ باغ را به خاطر آوریدع هر گلی در ای  باغ رنگ، اندازه، شک. و رشد منحصر به فردی دارد، هنچ پنش
ها را بر یکدیگر اطالق بردع در نتنجه، مهم توان معنار رشتتد گ.ع نمیبندگلی درون گ. دیگر رشتتد نمی

ها به نوبۀ خود در حال رشتد باشتند، و بستی یلوی رشد آنها را سد نکندع استعارۀ    ای  استت به همۀ گ. 
برد به بر اسا، آن، ای به یهان را تروی  میارگاننسم به در آن زمان روایی چشمگنر داشت، نگاه تازه

رای هر فرهنگی، به مرابۀ مویودی زنده، احترام و ارزش قائ. شتتدع شتتاید به همن  دلن. استتت به باید ب
 ,Lichtنور، عشتتق، زندگی  »شتتعار مشتتهور هردر به روی ستتنگ قارش ننک حک شتتده، ای  استتت   

Liebe, Leben  »)Martinson 2009: 15ع) 
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 کار یا رادیکال. هردر، محافظه5

مشاله، بزم استتت به ای  پرستتش پاستت  داده شتتود به رویکرد هردر به فرهنگ   بندی ای  پنش از یمع
بارانه استتتت یا رادیکال؟ از یک ستتتو، هردر با توستتت. یستتتت  به معنار درونی، ای  رویکرد  محتاف ه 
در  هر فرهنگزیرا  توان هنچ فرهنگی را مورد انتشاد قرار داد،بند به گویی نمیبارانه را اتخاا میمحاف ه
بند استع در ای  معنا، فلسفۀ فرهنگ، بنشتر نششی تو نفی ایفا می« خوب و زیاا»چهارچوب خود درون 

های برستتازندۀ یک فرهنگ را نشتتان دهدع در ای  معنا، اگر ای  فلستتفۀ فرهنگ نششتتی و بناستتت ریشتته
د بردع اهبارانه خواهد داشت و از هر شکلی از گسست ایتناب خوتجویکی ننک ایفا بند، باربردی محاف ه

فرهنگ و پرورش فرهنگی به بدی  »ها به نوبۀ خود مطلوبندع به تعانر بارنارد، تمام مستتتنرهای فرهنگ
صد دهد به قفرهنگی منشطعی به دست می-های ایتماعیطریق فهم شتده است، بدیلی را برای گسست 

شان یایگکی  سازندع از ها را نه از طریق متحول ساختنشان، بلکه از طریق نابودیها و ارزشدارند ستنت 
تری  رخداد پس از نه ت ا الح دینی ای  من ر، هردر، هرچند از انشالب بانر فرانسته به عنوان بریسته 

ای پرورش بار برتوانستت از ای  احسا، دست بکشد به ای  انشالب بدیلی تاسف برد، اما نمیتجلن. می
توان ماانی ن ری ای  رویکرد (ع میBarnard 2010: 12«  فهمندفرهنگی بود، آنگونه به او آن را می

گرایی مدرن و ت  ستتپردن به نوعی باری در عش.های محاف هبارانه و ضتتدانشالبی را تا ریشتته محاف ه
 ننتس ردیابی بردع یارگرایی نکد اسپننوزا و بی 

های واید دبلتخواهانه و شدت آزادیهایی از آثار هردر را یافت به بهتوان بخشاز سوی دیگر، می
دهدع تا یایی به های انشالبی قرار میانتدع ای  همان دقایشی استتتت به هردر را در بنار رمانتنک انشالبی

( به Kultur( و فرهنگ  Bildungبرای هردر، شنلر و هوماولت، بنلدونگ  »بند به ببری اشتاره می 
(ع باید Labrie 1994: 112«  لت بودندمعنای مشاومت در برابر هر شکلی از قنمومنت و اقتدارگرایی دو

ر بنا به ن »اند و مدعی آن است به بتوان ای  تصتویر از هردر را به شتارحان متعددی آن را ترسنم برده  
(، Barnard 2010: 13«  شرل اساسی پرورش فرهنگی، آزادی اندیشه و بنان بودهردر، نخستن  پنش
توان بردع ای  رویکرد دوگانه الاته مخت  هردر ننست، و می از هردر مجتمع بارانۀ فوقبا تصویر محاف ه

ای دوگانه با ادعتا برد بته عمتدۀ متفکران و فنلستتتوفتان آلمتانی در آن دوران، از بانت تا هگ.، رابطه     
های ن ری دارد  به به تناقض منان خواهی و بنش انشالبی داشتتتندع ای  رابطۀ دوگانه هم ریشتته آزادی

گردد( و هم ریشتتۀ عملی و تجربی ها و در عن  حال، هرا، از نابودی بازمیرهنگمن. به پنشتترفت در ف
دارد  به مهمترینش تجربۀ خود انشالب بانر فرانسه در بشور همسایه بود به هرچند ابتدا ن ر مرات ابرر 

 نآور پس از آن و تغننر شکلش به دوراهای شتگفت خواهان را به خود یل  برده بود، اما خشتونت آرمان
ترور و وحشتتت، انتشادهای زیادی را به همراه داشتتت و روشتتنفکران و متفکران متعددی را ستترخورده و  
مایو، ستتاخت(ع به بنان دیگر، من. به پنشتترفت همواره با مخاطرۀ نابودی موایه استتت و نگرانی از ای  

ان تودر خود هردر ننک میخوردع ای  رویکرد به بارانه پنوند میمخاطره، همواره با من. ارتجاعی و محاف ه
شتواهدی برای هر دو ویهش یافت، به الاته موضتوع بحث ای  نوشتتار ننست، خود ریشه در پارادوبس    

 فرهنگِ مدرن داردع
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 تاثیرات فلسفۀ فرهنگ هردر
ای داردع او هم بر معا ران خود، به ویژه بانت و هگ.، و هم تاثنرات هردر بر اندیشتۀ غربی ابعاد گسترده 

مدرننسم از پست هابسناری از یناش« پدر معنوی»ا توان او رای داشت و میآیندگانش تاثنرات گستردهبر 
خواهیو نژادی دانستتع خود ای  بحث الاته بسنار پردامنه است، اما در ادامه تالش خواهد  گرفته تا برابری
 وار به برخی از ای  تاثنرات اشاره شودع شد تا فهرست

ان دچار شعا ترانش بستنار گستترده استع هرچند بعد از دوستی اولنه با بانت، رابطه   تاثنر هردر بر م
تنش شتد، اما تاثنر متشاب. منان ای  دو بر هنچ بس پوشنده ننستع هردر بخش قاب. تویهی از نشد خود  

گرایی متدرن را متدیون بانت استتتت، اما در عن  حال، خود عشلگرایی   بر یکمنتت روشتتتنگری و عشت.  
ای مشابه با هردر داردع او از یک دانستع از سوی دیگر، بانت ننک رابطهواه بانت را ننک یکمی میختمامنت

بانت به طور بلی، دو »خود بهره برد، اما از ستتوی دیگر،  نشد قوۀ حکمستتو، از رویکرد ارگاننک هردر در 
 نکان ا لی نشد بانتی هردر را با ا تطالحات ناخوشایندی ارزیابی بردع پ هاایدهبخش نخستت از بتاب  

(ع فارغ از اینکه بدام متفکر در نشد دیگری Berry 1982: 51«  اندیش استای  بود به هردر یک یکم
« نشادی»انتهاست، حتی تعنن  نسات هردر با معنار فلسفۀ بانتی مناقشته و بی  پر محق استت، به بحری 

آیا هردر »نمون ای  سوال مهم را بپرسنم به ننک دشوار و چه بسا ناممک  استع به بنان دیگر، اگر مانند س
ی نشادی استتت یا اینکه متافنکیک را شتتاید حت -در قنا، با بانت، فنلستتوفی متافنکیکی از ستتن  پنشتتا 

توان پاسخی روش  بدان (، نمیSimon 1990: 111«  تر از خود بانت پروبلماتنکه برده است؟بننادی
دانست، اما بخش اع می از نشدهای اته هردر را هنوز یکمی میگونه به اشاره شد، خود بانت الدادع همان

ها مطرح نشده بودع در ای  معنا گرایی و روشتنگری، نه در فلسفۀ آن زمان و نه نکد رمانتنک هردر بر عش.
های آن در ننمۀ دوم قرن نوزدهم تابندن مدرن به بارقههای پستشاید بتوان هردر را در نسات با اندیشه

 زخوانی بردعگرفت، با
متفکران معتا تتتر دیگری از هردر تاثنر پییرفته بودندع پننکارد به تاثنر عمنق هردر بر   بتا ویود ای   

نخستن  »دهد به (، تا یایی به بوفورد  تراحتاً نشتان می  785  3131بند  نکع پننکارد گوته اشتاره می 
(ع ای  تاثنرات Bruford 1975: 185«  فردی به چشمان گوته را به ع مت یوناننان گشود، هردر بود

 گرفتع عاارت زیر بنان ایمالی از ای الاته به گوته محدود ناود و ب. ستتتنت رمانتنک آلمانی را دربر می
 تاثنرات است 

های محلی، اهمنت آهنگ –های هردر رمانتنستتم در آلمان به شتتدت بر ایده»
ام. دی  به منکلۀ حنگرشی تازه به قرون وسطی، رد فرمالنسم در هنر، تابند بر 

ر بنندۀ دهای فرهنگی، تصتتتور زبان به منکلۀ مهمتری  عام. تعنن تمام ارزش
ها ماتنی بودع بدون دفاع پرقدرت هردر از اسپننوزا، رمانتنست –آگاهی هنری ععع 
شتتان درباب دی  و طانعت خداانگاری را با فلستتفهتوانستتتند همهبه زحمت می

های آثار هردر، هم از ستتوی رمانتنستتم ستتناستتی  هآمنکندع اما هرچند ینادرهم
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 تابند بر تشخ  فرهنگی( و هم رمانتنسم ادبی  تابند بر فردیت خالق( اتخاا 
 (Berry 1982: 40  «شد، اما خود هردر رمانتنک ناود

تردید، مهمتری  متفکرو تشریااً معا ر هردر به عمنشاً تحت تاثنر او قرار داشت، گلورگ با ای  همه، بی
فلسفۀ هگ. بسط » شده ننست ی فورستتر ابداً اغراق ( بودع ای  ادعا3113-3228فردریش ویلهلم هگ.  

 Forster«  های هردری  به ویژه، دربارۀ خدا، اه  و تاری ( استتتمند پرطول و تفصتتنلی از ایدهن ام

2004: viiا مسائلی وشند ت(ع در یک بالم، فلسفۀ فرهنگ در هگ. شکلی بامالً متافنکیکی یافت و او ب
را به فلستفۀ فرهنگ هردر، به دبیلی به اشاره شد، با آنها موایه بود ح. و فص. نمایدع اگر بخواهنم از  

( فلستتفۀ Aufhebungتوان ادعا برد به فلستتفۀ فرهنگِ هگ.، رفعو  تعابنر هگلی استتتفاده بننم، می
رهنگِ هردر را هگ. از طریق طرح ای  های فلسفۀ فبرخی از تنش»فرهنگِ هردر استع به تعانر بلنتون، 

 Clayton«  است« روح یهان»ای از حنات ایده رفع برد به هر فرهنگ منفرد یا دورۀ تاریخی، دقنشه

ها را با ایدۀ (ع هگ. در فلسفۀ تاری  خود بوشند پارادوبس هردری وحدت و بررت فرهنگ131 :1980
برد میحربت دیالکتنکی درونماندگار او را زیر سوال  وفص. بند به الاتهحربت مکانیو روح در تاری  ح.

و بعدها به یکی از نشال ضتعف فلسفۀ هگ. بدل شدع هگ. همچنن ، نوعی گیار از بولتور به بنلدونگ را  
ستتامان داد و برخال  هردر، بنلدونگ را بنش از بولتور واید امکاناتی برای متجلی ستتاخت  روح یهان  

گرایتانتۀ آن، تحت تاثنر   خواهی بت. ( و تمتامنتت  Moralitätق بتانتی   یتافتتع همچنن  در نشتد اخال   
دهتتد ای از اخالق را بتته دستتتت می گرایی فرهنگی و ننک رویکرد ارگتتاننتتک هردری، نوع تتتازهبررت

 Sittlichkeitنگ با ای تنگاتتوان آن را نوعی اخالقنات یا حنات اخالقناتی تلشی برد به رابطه( به می
 فرهنگ داردع

ای  تاثنرگیاری الاته به هگ. محدود نماند و به ننچه ننک تسری یافتع هرچند هم هگ. و هم ننچه، 
توان نشتتان داد به دانستتته یا نادانستتته عمنشاً از او الهام اختالفات زیادی با رویکرد هردر داشتتتند، اما می

 بخش اع م اندیشتتۀ هگ. وتوان دریافت، همانگونه به به راحتی می»نویستتد  گرفته بودندع بالر  می
، پنشتگویی شتده استع الاته هگ. بعدها دیالکتنک تاریخی خود را بدان   هانامهننچه، در مجموعۀ دوم از 

افکود و ننچه رویکردی را به هردر رد برده بود اختنار برد  یعنی ایدۀ نوعی ابرانستتتان  اما هر دوی آنها 
ها، ارائه شتتده بار در ای  اثر، و اثر قالیو هردر، ایدهعنا تتری را در اندیشتتۀ خود یای دادند به نخستتتن  

 (عClark 1969: 370«  بودند
توان او را پدر معنوی گرایی مدرن و روشتتنگری، میهمچنن  با تویه به انتشادات متعدد هردر به عش.

ن  علت رلبندی شدندع بدسته« مدرننسمپست»انگنک ای دانست به بعدها تحت نام مناقشهیریان انتشادی
و  گراییداند به ناشی از رویکرد بررتهای تمدنی غرب میای  دعوی را نشدهای رادیکالو هردر بر ریشه

ها ععع اسا، آنچه را م  سه رب  دفاع هردر از منحصر به فرد بودن فرهنگ»تکننگی فرهنگی هردر بودع 
سنمون  (ع 131  3135 برلن  « ردسست ب ایم به لرزه درآورد و شاید باید بگویما تلی سنت غربی نامنده 

تلشی  «غلاه بر متافنکیک»شتتتده داند و هد  هردر را به نحوی اغراقتر میدلن. ای  بحث را متافنکیکی
 ع (Simon 1990: 124بندع  نکع معرفی می«  مدرنعصتتر پستتت»قراول برده و در نتنجه، او را پنش
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متافنکیکی ندارند و بنشتتتر به تاعات رویکردهای او در  بزم به یادآوری استتت به آثار هردر عمدتاً ماهنتی
هتای تاری ، فرهنگ، زبان و غنره اختصتتتاص دارندع به همن  دلن. استتتت به هرچند برای ردیابی  حوزه
پژوهی اخال  خود بسنار تاثنرگیار ای بلندی استت و در فرهنگ های فلستفۀ فرهنگ، هردر چهره ریشته 

در، های هرن از فلستفۀ فرهنگ شک. نگرفته استع دامنۀ تاثنر اندیشه استت، اما نکد او، هنوز طرحی مدو 
بردع  ر  ن ر از تاثنرات فلسفی و فرهنگی، او در تر از آن است به او خود تصور میامروز بسنار گسترده

ف تای ستناسی و ایتماعی غرب ننک، حتی تا امروز، تاثنرگیار بوده استع علت ا لی ای  تاثنرگیاری ننک،   
بشایای اروپامحوری روشتتنگری استتت به هنوز خود را به اشتتکال مختلفی، از قان. نژادپرستتتی و   ویود 

تواند به عنوان اهرمی در برابر ای  هردر هنوز می« گرایی فرهنگیوبررت»دهتدع  آپتارتهتایتد، نشتتتان می   
وان به تد، میگرا به بار رودع فشط برای ابر یک نمونۀ عننی و ان تتتمامی از ای  باربرخواهیو ب.تمامنت

-Solbrig 1990: 402«  در امریکا« رنستانسو فرهنگ سناهِ هارلم »هردر و »مشالۀ ستولار  با عنوان  

های هردر، به نشد رویکرد نژادپرستتتانۀ بوشتتد تا با توستت. به اندیشتته( اشتتاره برد به نویستتنده می415
 شته استعای داآمریکایی بپردازد و نشان دهد به ای  رویکرد چه تاثنرات عملی

 گیرینتیجه
ا طالحی متاخر است به از اواخر قرن بنستم به « فلسفۀ فرهنگ»گونه به اشتاره شتد، ا تطالح    همان

ها مورد تویه قرار گرفته استع زبان و سپس در سایر زبانای مستتش. ابتدا در ستنت آلمانی  عنوان شتاخه 
متنی فلستتفۀ فرهنگ، به یای یونان های ن ری و برای یافت  ریشتتهبه چه دلن. توضتتنح داده شتتد به 

به  «فرهنگ»زیرا اندیشندن به  از برد باستتان یا قرون وستطی، باید از متفکران آلمانی قرن هجدهم آغ  
گرددع هرچند عنوان امری یوهری و برستتازنده در حوزۀ متافنکیک برای نخستتتن  بار به ای  دوران بازمی

گونه توان به هگ. نسات داد، اما همانقنق بلمه را میبربشندن فرهنگ به ساحت متافنکیک در معنای د
توان نکد هردر های مدرن اندیشندن به فرهنگ را میبه در مشالۀ حاضتر نشتان داده شتد، نخستن  بارقه   

های را از بط  نوشته« فلستفۀ فرهنگ »یافتع از همن  رو، مشالۀ حاضتر بوشتند تا در سته بخش نوعی    
دع بخش اول به تاثنرپییری هردر از گیشتگان و معا رانش و بخش آخر هردر و شتارحان او استخرا  بن 

ا بخش دوم ای  مشاله به بدنۀ آن ر ان و آیندگانش اختصتتاص یافتند وننک به تاثنرگیاری هردر بر معا تتر
فۀ فلس»توان امروز تشتکن. داده استت، تالشتی استت برای ترسنم و برساخت و طرحی مدون از آنچه می    

های استتاستتیو او از قان. مندع در ای  راستتتا پس از تعریف فرهنگ از ن ر هردر، به ایدهنا« فرهنگ هردر
گرایی فرهنگی پرداخته شتتد و از ای  رهگیر تالش شتتد تا به برخی انتشادات به ا تتالت فرهنگ و بررت

ه ب گرایانۀ او پاستت  داده شتتود و در نهایت از طریق تصتتویر فرهنگ در مشام مویودی زنده،رویکرد بررت
 و تاعات آن پرداخته شودع« ارگاننسمو درونکای فرهنگی»ایدۀ هردری 

 نوشتپی
1. Unenlightened   ای است به روشنگریبنایه
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