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  چكيده
ايـن  . كننـد  گر اجتمـاعي يـاد مـي    كنش مثابة بهامروزه انديشمندان بسياري از انسان 

انديشمندان برآنند كه تماميت و كمال هر فرد انساني و سرانجام انسانيت بـه طـور   
هـاي   مشاركتة ل انتزاعي افراد مجزا، بلكه به واسطمكلي نه با اعمال فردي و در تأ

پذيرد كه هر عضو اجتماع در تعامل بـا جهـان و سـاير افـراد      اي تحقق مي مسؤالنه
اجتمـاعي   سـوژة فردي بلكه  سوژةدر نظر اين انديشمندان انسان نه . دهد نجام ميا

به اين منظور . اين مقاله سعي در تبيين مباني نظري اين رويكرد به انسان دارد. است
 ،هگـل  ةانديشـ  ،هايش ترين خاستگاه بروز و تكون اين ايده در يكي از بنيادي ةنحو

 ازوير هگل ضمن نقد تصور گذشتگان خـود  در اين تص. شود به تصوير كشيده مي
نقـد و  . كنـد  اجتماعي ياد مي سوژة مثابة بهفردي، از آن  سوژة مثابة بههويت انساني 

تواند مورد توجه آن دسته از سـنن فكـري قـرار     بررسي اين تفكر به خصوص مي
هـاي   ريـزي نظـام   اجتماعي بـه دنبـال پـي    مسائلگيرد كه بسيار بيش از اشتغال به 

  .اي هستند كه ساختار و محتواي خود را در انزواي ذهن فردي دارا باشد شهاندي
  .اجتماعي، زبان، كار، دولت سوژةفردي،  سوژةكانت، هگل، مقوالت،  :ها كليدواژه
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جداگانـه مفتـوح   كنند كه گويي از ابتدا هريك براي پاسخ بـه نيـازي    اصيلي به ذهن القا مي
 دربـارة  تأمـل ها مجال چنداني براي  مباحث اين رشته ةيندااز يك سو، گسترش فز. اند شده

رسد در مطالعات آكادميك، توجه به  نظر مي از سوي ديگر، به. گذارد نميها باقي  خاستگاه آن
 ةحـوز علوم، امـري خـارج از    كنندگان اين هر رشته به خصوص براي مصرف منشأ تكوين

توجهي به ايـن   بي. شود تر جستاري بدان كشيده مي مطالعاتي آن رشته به حساب آمده و كم
مطالعاتي و درنهايت مانع پيشرفت تحقيقات  ةرشتهر  مسائلامر، در آغاز مانع درك درست 

نگر و ابتكار عمل در هر رشـته   ست رفتن تفكر كلخود موجب از د ةنوبجامع است كه به 
ها  شدن نگرش منشعب ةنحوهاي مذكور، بحث از  از جمله لزوم توجه به خواستگاه. شود مي

كـه   اجتماعي از بستر كلي مطالعات فلسفي است، حال آن علوم ةعرصو مطالعات جديد در 
ة انشـعاب جـز در   ين نحودر درون خود اين مطالعات، به طور معمول، توضيح چنداني از ا

  .شود نمي ارائهاشاراتي مبهم  حد
اي متوجه يك تغييـر رويكـرد از مباحـث نظـري      دو قرن اخير قاره ةفلسف ةمطالعهنگام 
در نگـاه اول ايـن   . شويم انضمامي اجتماع در ميان برخي از نظرورزان مي مسائلانتزاعي به 

و يـا بـه جهـت    اسـت  نمايـد كـه گـويي ايـن امـر دلبخـواهي        تغيير چنان به ناگاه رخ مـي 
هـاي   تر مـا را بـه ريشـه    بررسي دقيق. طرح شده استمسرخوردگي از رويكردهاي پيشين 

هـاي نظـري تغييـر     ين جستار ترسيم ريشـه سعي ما در ا. رساند نظري اين تغيير رويكرد مي
  .هاي انضمامي و ورود به كنش اجتماعي است رويكرد از مباحث انتزاعي فلسفه به بحث

آلماني، خود  تايدئاليسشايد اين واقعيت تعجب ما را برانگيزد كه هگل فيلسوف بزرگ 
يلسـوفي كـه   اما چگونـه ف . دار رويكرد به مباحث كنش اجتماعي است به نحو بنيادي طليعه

رود، منادي تغيير رويكرد به علوم  ترين فالسفه به شمار مي انتزاعي ةافالطون از جملپاية  هم
ترين  گرا كه با كلي شود؟ چگونه فيلسوفي عقل ، ميمسائلترين  جمله انضمامي اجتماعي، از

در  دهد؟ عملي را به ما نشان مي ةفلسفكند درنهايت راه  پنجه نرم مي ومباحث نظري دست 
چـه   آن. گشـاييم  او مـي  مايدئاليسـ گرايي و  مسير خويش را از همين عقل مسئلهبررسي اين 

دادن عقل و ايده در تبيين شـناخت و  قرار أدهد مبد ت انجام ميايدئاليسگرا و  فيلسوف عقل
گسترش آن است، هرچند در اين بين امر محسوس نيز در تحقق يافتن شناخت دخيل  ةنحو
فعاليـت  . ترين وضوح توسط كانت ترسيم شد تفكر در باالترين نظم و بيش ةشيواين . باشد

 ةانديشـ از ايـن روي بـراي بيـان    . اي رشد يافت كه كانت گسترد فلسفي هگل نيز در زمينه
  .گشاست راهدادن خاستگاه مباحث او در تفكر كانت  هگل نشان
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  كانت و مقوالت فاهمه. 2
: شناسـا سـهمي دو جانبـه در شـناخت دارد     كه به خـاطر داريـم بـراي كانـت فاعـل      چنان

شناسـا بـه جهـت     كانت بر آن بـود فاعـل   .)Kant, 2000: 159( خودانگيختگي و پذيرندگي
همـين   علـت وجود انساني خويش، در حصول شهود خود، وابسـته بـه غيـر اسـت، و بـه      

 شناخت را با شهود عقالنـي حاضـر كنـد    ةابژتواند  نمي نبودن به خويش متكيوابستگي و 
)ibid: 191-192( .اعيان  ازجا براي فاعل شناسا ممكن است كه  تا آن فقطرو شناخت  از اين

. رود شدن از خارج نيز در شناخت كاري از پيش نمـي متأثربا صرف  اما ،شود ر ثخارجي متأ
د كه امر محسوس لباس مقـوالتي را  شو فقط در صورتي ممكن مي، شناخت تأثرضمن اين 

در غيـر ايـن صـورت بـا كثراتـي از      . پيشين نزد فاعـل شناسـا حاضـرند   بپوشد كه به نحو 
  .بخشي دارند و نه نظم و انتظامي هايي مواجه خواهيم بود كه نه عامل وحدت بازنمايي
تـر   پـيش . آورنـد  امكان تجربه و انديشه را فـراهم مـي  نتيجه مقوالت يا صور انديشه در

 »صـور «انتزاعـي يـا    بر حسـب مقـوالت  افالطون و ارسطو بيان كرده بودند كه ذهن آدمي 
)forms( ) شود  ب ميچه در كانت نوآوري محسو آن. انديشد مي) »كثرت«و » وحدت«مانند

يم در نظر كانـت مقـوالت مفـاه   . بخشيدن به ادراكات است عينيتها در  آنويژة نقش  بيان
بـا  . هاي انديشـه هسـتند   ها قالب آن ؛آيند شناسا در كار ميپيشيني هستند كه از جانب فاعل 

هـاي تجربـي    از داده ،»علـت «و » جـوهر «، »كيفيـت «، »واقعيـت «مثـل  ، اين حـال مقـوالت  
هـا و اصـوات مواجـه     چنين نيست كه ابتدا با تنوعي از رنـگ . يستندنمجزا  ،محسوس مفيد
هـا شـويم و از آن پـس مفهـوم عـام       بـودن آن  »واقعـي «كم متوجه خصوصيت  باشيم، و كم

ـ  . بندي كنيم ها صورت واقعيت را براي آن بـه نحـو خودانگيختـه و    » واقعيـت «ة بلكـه مقول
قرمزي كه به ما داده شده است بـه   شود و براي درك امر مثالً مستقل توسط تفكر ايجاد مي

  .)Houlgate, 2006: 12-13( رود كار مي
آن اسـت  دهد بـر  مي ارائهكانت با تصوري كه از مقوالت و ساختارهاي ذهني انديشنده 

توانـد   هـا مـي   كه در انسان ساختارهاي صوري ثابتي از تفكر را كشف كرده كـه ويژگـي آن  
كانت اين ساختارهاي صوري و مقـوالت را مسـتقل از   . دانسته شود» مقدم بر تجربه بودن«

دهـد   اي تشخيص مي هاي فرهنگي هاي فيزيكي، و زمينه هرگونه شرايط تاريخي، محدوديت
 ةتجربباور او مقوالت شرايط عام امكان  به. دشو ها جاري مي انسان در آن ةروزان كه زندگي

  .داراي نيروي استداللي محدود استعيني براي هر موجود عقالني است كه 
ـ  رغم داشتن دعوي ديدگاهي استعاليي در مقابله با روش عقـيم درون  كانت علي ة نگران
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ها را چيزي بيش از فيزيولـوژي ذهـن ارزيـابي     گراياني چون الك و هيوم، كه كار آن تجربه
بـه   )subjectivist paradigm( گرايـي  كند، خود نيز به جهت ارث بـردنِ پـارادايم ذهـن    نمي

هـايي   يافتن دوگانـه  رو است كه راه از اين. يابد سوق مي )introspection( نگري قسمي درون
و » فاهمـه «تـأثير متقابـل    در فاعـل شناسـا، لـزوم   » خودانگيختگي«و » پذيرندگي«چون  هم

نقـدي  ة در فلسـف » پسـين  عيننامت ةماد«با » بخش پيشين عينصورت ت«و تقابل » حساسيت«
دهـي بـه    فاهمه در سازمان فعالدر اين بين كانت در پي تبيين نقش . نمايد ناپذير مي اجتناب

ة كليـ  ينگـري بـه احصـا    نتيجه وي با نوعي دروندر. آيد بخشي به آن برمي عينيتتجربه و 
او در قدم اول ادراكـات حسـي را چنـان تجزيـه     . پردازد عناصر پيشين حاضر نزد سوژه مي

  ؛كند تا به شرايط امكان آن از جانب فاعل شناسا دست يابد مي
انديشـد مجـزا    مفاهيمش مـي ة چه فاهمه به واسط را با جدا ساختن هر آن حسياتنخست 

چـه بـه    سـپس، از آن هـر آن  . قي نمانـد سازيم، به نحوي كه چيزي جز شهود تجربي با مي
گذاريم، تا جايي كـه چيـزي جـز شـهود محـض و صـرف        كنار ميرا احساس تعلق دارد 

تواند بـه نحـو پيشـين     مي حسياتچيزي است كه  يگانهصورت پديدارها باقي نماند، اين 
 مثابـة  بهبررسي دريافته خواهد شد كه دو صورت محض شهود حسي  در اين. دهد تدارك

  ).Kant, 2000: 174( اصول شناخت پيشين وجود دارند، يعني مكان و زمان

رسد كه امكان شهود حسـي   به اين طريق كانت به صور ادراك حسي، زمان و مكان، مي
اما باز به مقوالتي نياز است كه پيوندهاي عالي و برتر در شناخت، تجربه . سازند ر ميسرا مي

گونـه  حاصـلي هر   هاي هيـوم بـي   تر پژوهش پيش. شوند ها ممكن مي آنة و انديشه به واسط
پـذيرد،   ها را مي ي اين مقوالت را در ميان ادراكات حسي، كه سوژه منفعالنه آنوجو جست

 كانـت كـامالً   ازشناسـا  نقش خودانگيختگي فاعـل   ةارائبه همين جهت . آشكار ساخته بود
يعني همـان  ،گزيد ت انديشه برمسيري كه كانت براي رسيدن به مقوال. رسد نظر مي طبيعي به

عبـارت   ،داننـد  نگري مـي  خواند و برخي آن را نوعي درون روشي كه او خود استعاليي مي
تر در منطق سـنتي مشـخص    ها پيش منطقي احكامي كه فهرست آن يبررسي انحا :است از

هـا   اما چرا حكم؟ پاسخ اين پرسش بايد در تصور كانت از مقوالت و نسبت آن. شده است
  در نظر كانت،. شود وجو جستبا احكام 

ها شهود ابژه بالنسـبه بـه    مفاهيم يك ابژه به طور كلي هستند، كه توسط آن ]مقوالت[ها  آن
رو كاركرد حكم حملي همانـا از آنِ   از اين. شود مي عينيكي از كاركردهاي منطقي حكم مت

بـا ايـن حـال از    . »پذيرند تمام اجسام بخش«ارتباط موضوع به محمول است، به طور مثال 
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منطقي فاهمه اين امر كه كدام يك از اين دو مفهوم كاركرد موضـوع را   لحاظ كاربرد صرفاً
: توانست گفته شـود  طور كه مي همان. ماند باقي مي عيندهد و كدام محمول را نامت مي ارائه

مقولـة  به هر حال از رهگذر اندراج مفهوم جسـم در ذيـل   . »پذير جسم است شيء بخش«
موضـوع   مثابـة  بـه جوهر اين امر معين گشته كه شهود تجربي شيء در تجربه همواره بايـد  

همـة  طـور اسـت در خصـوص     محمـول صـرف؛ و همـين    مثابة بهد، نه هرگز مالحظه شو
  .)ibid: 226( مقوالت ديگر

تمسك كانت به انواع حكم براي رسيدن به مقوالت فاهمه ضمن آن كه وفـاداري او  
. سازد دهد تلقي كانت از چيستي شناخت را نيز هويدا مي به منطق ارسطويي را نشان مي

بـه   موضوعي گيرد اين است كه شناخت صورت مي هر عملچه در  كانت آنانديشة در 
بنـدي   صورت» الف ب است«در قالب  معموالًشود، كه آن را  مي عينمحمولي متة وسيل
كانـت  . حكم است كه از منطق ارسطو بـا آن آشـنايي داريـم   اولية اين صورت  .كنيم مي

حكـم  ة فعاليت ذهن به نوعي در تناظر بـا اجـزاي اوليـ   ة انديشد كه مبادي اولي چنين مي
از تصـاوير   مخزنـي ذهـن  شـناخت،   فراينـد  كند كه در گمان ميبر اين اساس او  .است

هـر  در . گيـرد  فاهمه قرار مـي از مفاهيم مخزني در ارتباط با  مخيل را داراست كهذهني 
عايـد از   شـهود  كثـرات  تركيـب  لـه بـا  يعنـي مخي  شناخت، اين دو بخش از ذهن عمل

 گردنـد،  ديگر واقع مي بخش خود در ارتباط با يك وحدتبا مفاهيم  فاهمهو  يتحساس
همين ساختار . يابند ديگر پيوند مي كردن با يك حكم در فعل حكم يطور كه اجزا همان

 كند، كه در سـاختار منطقـي حكـم    ذهن وحدت عامي از شهودات و مفاهيم را بيان مي

نتيجـه احكـام مرجـع    در .)Wicks, 2007: 41-42( شـود  بازتاب داده مي» الف ب است«
ازوكار مقوالت و نسـبت فعـل و انفعـال فاعـل     ها س مطمئن و مناسبي هستند كه طي آن

 .شود شناسايي به نحو عيني نمايش داده مي
  

  هاي نظري كانت فرض هگل و پيش. 3
ي وجـو  جسـت كانت با اين تصور از كاركرد قواي ذهن در تكوين تجربه و ضرورت آن به 

، كيفيت، كميتدانيم ذيل چهار وجه منطقي  كه مي پردازد و چنان مقوالت از درون احكام مي
ها در كتب منطقي قدما آمـده اسـت دوازده مقولـه را بـراي مـا       و جهت كه ذكر آن ،نسبت
مـا   ةهمـ «: كنـد  كانت در رسيدن به مقوالت را چنين توصـيف مـي  ة هگل شيو. شمارد برمي

وحدت » من«. كند خاذ ميوالت اتاي را براي يافتن مق گيرانه كانت راه سهلفلسفة آگاهيم كه 
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ات من، يا عينپس چگونه قرار است به ت. است عيننامت ، به تمامه انتزاعي و كامالًخودآگاهي
تـر در منطـق    را بيابيم كـه پـيش   كمانواع مختلف ح توانيم مقوالت برسيم؟ خوشبختانه، مي

اي  انديشـيدن در مـورد ابـژه    كردن به هر حال، حكم. اند سنتي به نحو تجربي مشخص شده
نات گونـاگون  ياند تع شمرده شدهش برحاالت گوناگون حكم كه از پي رو، از اين. ن استمعي

  ).Hegel, 1991: 42( دهند را به ما مي انديشه
اي را در كـار بيـاورد كـه     ناشـده اين مسير ساده موجب شده تا كانت مفروضات اثبات 

 مفروضاتي كه به اعتقاد هگـل سـبب عـدم   . گذارند اي او را ناكام مي نهايت فعاليت ريشهدر
همـين امـر هگـل را در تـالش     . اند وكار تفكر شدهشناسايي درست ماهيت مقوالت و ساز

تمام « ؛ها در نظام فكري خويش برانگيخته است فرض تر به از ميان برداشتن پيش چه بيشهر
سان به هنگام ورود به اين علم منطق رها شوند، چـه   ها يا مفروضات بايد به يك فرض پيش

  .)thinking(« )ibid: 124( اخذ شده باشند و چه از انديشه )representation( از بازنمايي
. ها مورد توجه هر متفكري از جمله كانت اسـت  فرض سعي در رهانيدن انديشه از پيش

شك كانت در مسير رها ساختن خويش از سنت پيشينيان سعي بسياري در پرهيز از ابتال  بي
هاي اثبات نشده داشته است، اما به هر روي به بيـان هگـل او در بنـاي نظـام      فرض به پيش
دليل ايـن امـر را هگـل از آن    . را مرتكب شده است هناموجهاي  فرض خويش پيش ةانديش

ريشـه در   داند كه تمام هم و غم كانت صروف آن شده تا بگويـد مقـوالت صـرفاً    روي مي
نفسه كه در مقابـل   سازند، بنابراين به شيء في مي عينآگاهي و فاعل شناسا داشته و آن را مت
كـانتي متوجـه ماهيـت بـه      ةفلسـف  ةعالقـ كه جا  از آن« ؛آن قرار دارد نسبت داده نتوانند شد

هـا خـود جـدا از     آن. خود آن مقوالت تهي مانـد  ةمقوالت بود، مالحظاستعاليي  اصطالح
كـه چگونـه    سان است، ايـن  ند، ارتباطي كه براي همه يكا چيست» من«ارتباط انتزاعيشان با 

رو  نگرفـت، و از ايـن  اند، موضوع مالحظه قـرار   دهشديگر مرتبط  شده و به يك عينها مت آن
  ).Hegel, 2010: 41( »ترين پيشرفتي نيافت ها توسط اين فلسفه كم دانش ماهيت آن

خودانگيختگي فاهمـه و  : اين فرض كه حكم تجربي عيني منتج از دو منبع مستقل است
لـيكن  . دهـد  سوق مي» نفسه شيء في«ت، كانت را به تمايز ميان ظواهر و يپذيرندگي حساس

سـازي كـرد    راند و براي آن مفهوم  واقعيتي سخن مثابة به» نفسه شيء في«ن از توا چگونه مي
توانـد از واقعيـت    چگونـه كانـت مـي   . دهـد  اي تـن در نمـي   در حالي كه بـه هـيچ تجربـه   

اسـت   مگر نه ايـن . ناپذيري سخن بگويد كه حواس ما پيوسته تحت تأثير آن است دسترس
گـذاري   از آنِ قلمـرو قـانون   فقـط يـا مشـاركت    كنش ي و برهمكه مفاهيم واقعيت، تأثير عل
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فاهمه يعني پديدارهاست؟ اين همان تناقض تصـور امـر تصـورناپذير اسـت كـه پـذيرش       
بـه  «اين در حالي اسـت كـه در نظـر هگـل     . ساخته بود رو روبهموضع كانت را با مقاومت 

محصـول تفكـر    يگانهخود  نفسه شيء في مثابة بهتوان ديد چنين هويت انتزاعي  سادگي مي
كانت در بررسي قـواي شـناخت و تحقيـق در    » انتقادي«از نظر هگل موضع  .)ibid( »است

اين امر . ابزار است مثابة بهچند و چون دستيابي به موضوع شناخت متضمن تصور شناخت 
ابزار حصـول آن شـناخته    الزم داشته تا پيش از حصول هر شناختي خود ماهيت و كاركرد

به معناي شـناختن ايـن قواسـت؛ امـا چگونـه       ]همانا[سي قواي شناخت كه بررچرا«شود؛ 
  Hegel, 1974: 428.(1( »توان بدون شناختن، شناخت؟ مي

در . اسـت كـردن   حكم هاي كانت اين است كه فعاليت بنيادين تفكر فرض از جمله پيش
 بـه خـودي   ]مقـوالت [كه آيا اين قبيل محموالت  هيچ تحقيقي در خصوص اين«ن رابطه اي

اند يا نه صورت نگرفـت، همچنـين بررسـي نشـد كـه آيـا        خود و براي خود امري حقيقي
كانـت منطـق   . )Hegel, 1991: 66, 28( »تواند صورت حقيقت هـم باشـد   صورت حكم مي

او انـواع  . گيـرد  انگارد كه انديشه درواقع بر حسب آن صورت مـي  سنتي را منطق كاملي مي
شـرح كانـت از   . ها را معرفـي كـرده اسـت    سنتي آنپذيرد كه منطق  گوناگون حكمي را مي

ايـن در حـالي   . اند بنا گرديده است دانان صوري در انواع حكم يافته چه منطق مقوالت بر آن
نتيجـه  كـردن اسـت و در   دهد كه ماهيت تفكر فعاليت حكم است كه منطق سنتي نشان نمي

كانت به منطـق سـنتي    به همين جهت تمسك. مقوالت بايد از انواع متنوع حكم اخذ شوند
دهد كه انواع خاص حكم كـه   او نشان نمي. ي اولويت حكم نيستمچيزي جز فرض تحك

  .دهد، ذاتي ماهيت تفكر هستند زمينه به اصطالح استنتاج مقوالت قرار مي
ن اتخاذ كند ي آوجو جستصحيحي در  ةشيوكه  آن كانت چيستي تفكر و مقوالت را بي

  ور شـوند، ر قرار باشد تعيين كنيم مقوالت چگونـه بايـد تصـ   اگ«كه  حال آن. گيرد فرض مي
شود مبتني  رسد يا انگاشته مي مي ]ما[گونه كه به نظر  بر تفكر آن ها نبايد صرفاً درك ما از آن

ه عبارت ب. دشوكند مبتني  گونه كه خودش را اثبات يا ايجاب مي د، بلكه بايد بر تفكر آنشو
خـود تفكـر    )self-determination( گـري  تعيـين - از خـويش  ،درك ما از مقوالت بايد ديگر

چنـين اسـتنتاجي متضـمن      طبق نظر هگل،. د، شورو ايجاب و از اين ،مشتق شده يا استنباط
از نفـس ماهيـت تفكـر بـه      اثبات اين امر است كه مقوالت به نحوي فهم شوند كه مستقيماً

ذر از آن وحـدت بسـيط خـود    نمـايش گـ  «گيرد؛ يعني مستلزم  ت ميئمعناي دقيق كلمه نش
 ).Houlgate, 2006: 16( »خواهد بود» ين تعينات و تمايزاتشآگاهي به ا
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  فردي سوژةهگل و . 4
ة زمينـ ) وحـدت خودآگـاهي اسـتعاليي   (همان در تفكر  اين» من«كانت كه  يهگل اين ادعا

كثـرات بازنمـايي را تركيـب كـرده و وحـدت      » من« ؛پذيرد را مي بخشي مفاهيم است عينت
بخش ايـن تركيـب و    عينهاي ت حالت. اند بخشد كه از طريق احساس و شهود اعطا شده مي

بخـش   عـين به عبارت ديگـر عناصـر ت  . وحدت، مفاهيم محض، يعني همان مقوالت هستند
 ةدهنـد  دتوحـ بخـش و   نقش سـامان » من«دارند و ) ich(» من«انديشه منبع خودشان را در 

بـه تعبيـر كانـت منطـق     (منطـق صـوري   ة هگل در شرح خود دربـار . كند تجربه را ايفا مي
ديـدگاه خـود   ة هـاي اوليـ   ارسطو و انتقال از آن به منطق استعاليي، اين دو را گـام ) عمومي

به هر حال اگر قرار بود پيشرفتي واقعي در فلسفه تحقـق پـذيرد،   «: گويد معرفي كرده و مي
و آگاهي به خـودي خـود،   » من«صوري،  ةجنبة سمت و سوي تفكر به مالحظ الزم بود كه
و به اين ارجاع انتزاعي يك آگاهي سوبژكتيو به يك ابژه،  ]ةمالحظ[د، يعني، به معطوف شو

  ).Hegel, 2010: 42( »يعني مفهوم گشوده شود ،طريق مسير شناخت صورت نامتناهي
ديد، براي او  ات آگاهي و فاعل شناسا ميعينچون كانت ت هرچند هگل نيز مقوالت را هم

 ةفلسـف هگل مزيـت  . تر مطرح بود ها بيش يازيدن به آن دستة ماهيت مقوالت و نحو ةمسئل
هـا نمـايش    ضرورت آن ات انديشه بايد درعينفيخته را در آن ديد كه به ما خاطرنشان كرد ت

 ,Hegel( نند متخذ از تجربه باشـند توا ها نمي آن. رو بايد استنتاج گردند داده شوند، و از اين

گفـت   گاه كه مـي  آن راهنما بودن ااي بود كه كانت خود بد مسئلهاين همان . )42 ,84 :1991
 علتمقوالت و قوانين انديشه منبع خويش را در خودانگيختگي عقل دارند؛ اما در عمل به 

  .اي كه اتخاذ كرد بدان وفادار نماند شيوه
هـا   ايي آنشود تا هگل در شناس خودانگيختگي عقل موجب ميداشتن مقوالت در  ريشه

درواقع پيش از هگل فيخته به . كند، يعني فعل تفكر رجوع كند چه خود تفكر اثبات مي به آن
ساده مقدمة كردن از اين را آغاز مسئلهراه تصديق اين  يگانهفيخته . اين امر مبادرت كرده بود

آگاهي و ست، هر يز ديگر جز صرف عمل مطلق نيچ هيچ«معرفي كرد كه تفكر عامل است؛ 
فيخته معتقد شده بود كه  .)Fichte, 2005: 17( »هر وجودي بر اين عمل محض مبتني است

 ,ibid; Houlgate( د نـه انديشـه  شـو  فع مـي رعمل  ةواسطبه  فقطثنويت ميان سوژه و عين 

فعاليـت صـرف بـراي ابـراز      مثابـة فيخته كه بايد به خود عقـل بـه    ةانديشاين . )23 :2006
آن اما فيخته پس از بنا نهادن اين مقدمـه بـر  . تعيناتش نگريست، تحسين هگل را برانگيخت

تنهايي از من اسـتعاليي   ساده به ةمقدمتوانند با اين  شد تا نشان دهد چگونه قوانين تفكر مي
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بزرگي  ةنشد اثباتهمين امر به اعتقاد هگل حاكي از آن بود كه فيخته نيز فرض . نتيجه شوند
اي كه فلسـفه از   محض يا فعاليت عقالني ةانديشكند  كه تصور ميگيرد، چرا را در ضمن مي

نظـر  مجرد، در ةواسط بييا خودآگاهي » من«شود، از همان نخست بايد به عنوان  آن آغاز مي
آگاهي در تفكر گرچه ممكـن اسـت مضـمر در تفكـر     - امكان خود«كه  حال آن. گرفته شود

-Houlgate, 2006: 23( »ترين وجه انديشه نيست آگاهي اساسي- اما در نظر هگل خود ،باشد

24.(  
فـرض محـرك بنـاي نظـام فكـري       آغـاز بـدون پـيش    ةانگيـز درنهايت از نظـر هگـل   

كنـد و در   لذا او در منطـق از وجـود بسـيط شـروع بـه سـخن مـي       . شود تري مي مستحكم
يعني او بنـاي خـويش را   : به جهت حياتش حركت دارد اي كه صرفاً پديدارشناسي از سوژه

آيـا   ؛اما در مورد ديالكتيك چه بايد گفت ،نهد كه قابل تصور است ي ميدترين ح در آن كم
اش براي بررسي  مورد مطالعه ةاي است كه هگل آن را خارج از ابژ ديالكتيك روش يا شيوه

يست، بلكه روح و صـورت رونـد   گيرد؛ درواقع ديالكتيك نيز روشي بيروني ن آن فرض مي
در انتهاي پژوهش به صـورت قواعـد و دسـتورات راهنمـاي     فيلسوف آن را محتواست كه 

ويژگـي   ةدربـار اگر قـرار باشـد    .)Beiser, 2005: 155-159( دده مي ارائهتجريد و ش پژوه
 »توصـيفي «روش هگل سخن بگـوييم بهتـرين وصـف بـراي آن ايـن اسـت كـه بگـوييم         

)descriptive (ةمـورد مطالعـ   ةابـژ سادگي دنبال كردن حركت در  چراكه هدف او به«: است 
 ةاجــازســاختن آزادي خــود در آن محتــوا، و  مســتغرق فيلســوف ةوظيفــ. خــودش اســت

اگر استدالل حركت ديالكتيكي را دنبال . طبيعت خودش است ةواسطدادن به ابژه به  حركت
هـا تفكـر    آن ةدربـار در طريقي كه  صرفاً و نه باشد،  ]جاري[كند، پس بايد در خود اشيا  مي
  ).ibid: 129( »كنيم مي

انديشـه بـدون    كـه اصـالً   فرض دارد يا نـه، يـا ايـن    هگل پيش ةانديشواقع كه آيا در اين
پـي   دررا هاي مطرحـي اسـت كـه مباحـث بسـياري       فرض ممكن است يا نه، پرسش پيش
بـه هـر   . )Hartnack, 1992; Houlgate, 2006: 54( خارج از سير بحث ماسـت  كه اند داشته

هـيچ   محـض، آغـاز بـي    سـوژة كند كه ابتدا با وجـود بسـيط و    حال هگل چنين وانمود مي
حركت وضع «جوهر زنده تا جايي واقعي است كه  مثابة بهبراي او سوژه . فرضي است پيش

چيز اما چرا وضع خويش؟ روشن است؛ چراكه هر  ،)Hegel, 1977: 10, 18( »خويش است
و جوهر زنـده  . است) ibid( »جوهر زنده«اما چرا حركت دارد؛ زيرا . خودش است خودش

خود ايـن   ةنوبو به  )ibid( »سلبيت محض و بسيط است«كه حركت دارد در ذات خويش 
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ديگرند و  يكة سلبيت و حركت دربردارند. شود سلبيت و نبود است كه موجب حركت مي
ت اسـت، مقابـل خـويش را    ياين كه ذاتش سلبسوژه به جهت . نهايت يكي بيش نيستنددر
نفي و وضـع  . شود كه سوژه مقابل خويش را نفي كند اما همين حركت موجب مي ،نهد مي

از بين  ةمنزلها به  يك از اين نفي كردن اما هيچ. كه حيات وجود دارد، چراهمواره ادامه دارند
كـه كـل وجـود    ست؛ چراكردن اكردن و در عين حال حفظ  بردن نيست بلكه به معناي رفع

كردن و در عين حال  چه از خالل اين رفع آن. دارد و وجود اجزا براي وجود كل الزم است
- سـاني خـود   ايـن يـك   فقـط «نـزد هگـل   . تر شدن است آيد غني حفظ كردن به دست مي

نه يك ، يا اين بازتاب در دگربودگي در درون خويش )self-restoring sameness( بازآفرين،
 شـدن  فراينـد  ]مطلـق [ايـن  . حقيقـي اسـت  ، واسطه به معناي دقيق كلمه يه يا بيوحدت اول

دارد، و  چون غايـت خـود پيشـاپيش دربـر     اي كه نهايت خويش را هم خويش است، دايره
غـايتش   دبا پروراندن خويش تا بـه سـر حـ    فقطچون آغاز خود داراست؛ و  نهايتش را هم

  .)ibid( »شود واقعي مي
  

  اجتماعي سوژةهگل و . 5
تغييـر   در مـورد دانسـتند كـه شـخص     تر شناختي مي تا قرن هجدهم خودآگاهي را بيش

بـه عنـوان   » مـن «در اين انديشـه  . هاي واقع در درون خود داردفرايندحاالت آگاهي و 
ها از طرفي در مقابل جهان اشيا و از طرف ديگـر بـه عنـوان    فرايندحامل اين حاالت و 

تنها دارايي ثابتي بـه  » من«اين . ايستد متغير خود از جهان اشيا ميهاي  ثابت آگاهيزمينة 
آيد كه شخص در امتداد توالي تجـارب متفـاوت خـويش بـه طـور مسـتقل        حساب مي

كانت اين قدم را برداشته بود كه تجارب من اگر قرار است تجارب من باشـند  . داراست
صوري چنان تهي اسـت  بايد حاصل تركيب شهودات و مقوالت توسط من باشند؛ من ت

توان گفت كه آن يك مفهوم است، بلكه يـك آگـاهي صـرف     نمي تيح«كه در مورد آن 
ما هنوز قدم ديگـري تـا   ا ،)Kant, 2000: 414( ».كند است كه هر مفهومي را همراهي مي

نه امـري جـدا و در تقابـل بـا سـاير      » من«م آلماني مانده بود كه ايدئاليساين تلقي غنيِ 
آگـاهي از   اهي صـرفاً گـ نتيجـه خودآ در. ها دانسته شود نافذ در ابژه ه فراگير وها بلك ابژه

ايـي، يـا   محصـول، دار  مثابـة  بـه ها نيست، بلكه ديدن جهان خـارجي   خود در مقابل ابژه
 .اي خود است تصوير آيينه

 سـوژة او بـر خـالف كانـت، خودآگـاهي را از آنِ     . گاه اين تلقي غني است هگل تجلي
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. پردازد مي تأملبه  ،هيچ مراوده بي ،داند كه در انزواي خويش از اشخاص ديگر نمياي  فردي
در نظـر او آگـاهي عبـارت از    . انديشه هگل تمييز ميان آگاهي و خودآگاهي است مهم ةنكت
اي  يك سوژه بـا سـوژه   ةرابطة كه خودآگاهي در زمين حال آن. سوژه با يك ابژه است ةرابط

ول به ظاهر كانت و فيخته اين است كه نديدن اين تمايز منجر به قباشكال او به . ديگر است
گـر نيسـت كـه بـا ديگـر       د كه درواقع چيـزي جـز آگـاهي سـلطه    شو مي  نوعي خودآگاهي

  .)Caygill, 2000: 127( كند شيء رفتار مي مثابة بهها  خودآگاهي
از رهگذر به رسميت شناختن از سـوي ديگـري بـه     هگل خودآگاهي صرفاً ةانديشدر 

اين واقعيـت، وجـود   ة به واسطخودآگاهي براي خود و در خود هنگامي، و « ؛آيد وجود مي
 »شـدن وجـود دارد   در تصديق فقطدارد كه همچنين براي ديگري وجود داشته باشد؛ يعني، 

)Hegel, 1977: 111, 175(.  حركت خودآگـاهي در ارتبـاط بـا    «حال اگر اين گمان برود كه
بايـد گفتـه    ).ibid: 182( »خودآگاهي است يكعمل  مثابة بهخودآگاهي ديگر به اين طريق، 

شدن از  گرفته شود بر خالف مورد آگاهي كه اشيا در آن مقاومتي در برابر خواست و به كار
موافقت با مقاصد ) شخص(رو  كه شيء پيشكنند، در خودآگاهي مادامي  جانب آگاهي نمي

 دهد، به ايـن ترتيـب ايـن هـر دو، صـرفاً      برده شدنش را نمي من نداشته باشد امكان به كار
عمل ندهد آن ديگري كاري از  ةاجازيك به ديگري شوند كه اگر هر هاي مستقلي مي هيآگا

ـ  رو ايـن حركـت آشـكارا     از اين«. رسد پيش نبرده و به خودآگاهي نمي دو  ةحركـت دوگان
دهد كـه ديگـري انجـام     يچه را انجام م آن] و[بيند  يك ديگري را ميهر. آگاهي استـ  خود
كند، بنابراين همان چيـزي از   دهد كه از ديگري مطالبه مي چه را انجام مي يك آندهد؛ هر مي

ه چـ  فايده خواهد بـود چراكـه آن   چيزي بي فقطجانبه،  عمل يك. او سر ميزند كه از ديگري
بـه همـين   . )ibid: 112( »توسط هر دو تحقـق توانـد پـذيرفت    صرفاًقرار است اتفاق بيفتد 
جوهر فردي  هگل، يعني ةاشارموضوع مورد . فردي باشد تواند اصالتاً جهت خودآگاهي نمي

شود، به جهت بساطت خود كيفيتي ميان تهي است  بدان اشاره مي» اين«محض، كه با ضمير 
در رابطـه بـا افـراد ديگـر در      فقـط فرد بسيط اصطالح  به اين. حض استرو نبود م و از اين

  .پذيرد مي عيننتيجه ت، و درشود ميجاع به كل داراي محتوا ار
كـرد؛ در سـاختار يـك     نيـز مشـاهده   »استدالل«را در جريان تكوين  نديفرا نيا توان يم

وسط باشـد   حد ي با جمع شدنش با جزء ديگر در مفهوم مجامع كه همانئاستدالل هر جز
چنين نيست كه معنـا و هويـت ايـن اجتمـاع     . شود مفيد نتيجه مي كليتيعني در رجوع به 

. براي اين يا آن فاعل شناسا مطرح است ي باشد كه صرفاًفرايندمرهون فاعل شناسا بوده و 
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سرشت منطقـي، و  «. شود منطقي وجود عين است كه در مفهوم منعكس مي فرايندبلكه اين 
تعينات را در  ؛گري آن است تعيينـ  افزون بر آن سرشت ديالكتيكي مفهوم به طور كلي خود

) Aufhebung( كند، و بدين طريق در اين رفـع  ها را رفع مي درون خويش وضع و سپس آن
  ).Hegel, 1988: 67( »آيد دست ميتر به  تر، و انضمامي ي ايجابي، غنيعينت

گيـرد، در   عمل به نحـو عينـي صـورت مـي     ةعرصبدين ترتيب، تركيب و غنايي كه در 
داند كه به تفكيك  هگل استدالل را كار عقل مي. شود نظر به شكل استدالل ظاهر مي ةعرص

كـه   طور نگري است همان كار عاقله با هم. از فاهمه در كار ديدن جزء از رهگذر كل است
هاي ثابت و  استدالل، بازبيني و اندراج جزء در كل است، در حالي كه فاهمه به وضع مفهوم

 ياين سروكار داشتن فاهمه با اجزا. ديگر اشتغال دارد ها با يك ناپذير آن ايستا در تقابل چاره
بـه   ها به يك كل جامع، از انحصار و اكتفاي فاهمه آن  هيچ گونه ارجاع ديگر، بي مجزا از يك
رغم اتحاد موضوع و محمول، انفصال و  علي) تنهايي به(در حكم . گيرد ت ميئفعل حكم نش

كـردن   كننده است، و فصـل  شود و بدين معنا هر حكمي فصل ها اصل انگاشته مي جدايي آن
مفهوم و استدالل است لذا توقف در حكم و عدم توجه به ة حكم در ميان. باطن حكم است

ند، موجـب چيرگـي   شـو  يك كل، كه كثرتي از احكام در طي آن تأليف مي مثابة بهاستدالل 
استيصال منسوب به عقل از طرف كانت به علت شمول آن بر احكام . كثرات بر ذهن است

كـل   ةايـد از رهگذر توجه بـه   فقطالطرفين و باقي ماندن شكاكيت در بن اين فلسفه  جدلي
اي  رگي ذهن بر كثرات و امكان دانش فلسـفي چي. پذير است متعلق واقعي عقل چاره مثابة به

هگل در مقابـل  . كل استة توجه به اين ايد ةثمرشود  واقعيت در آن بازتابانده مي فرايندكه 
به باور هگـل اجـزا   . دهد فيلسوفان مشتغل به حكم، فيلسوفان مشتغل به استدالل را قرار مي

 .شوند كه بالنسبه به كل ديده شوند زماني فهم مي فقط
هـر دو طـرف   ة الطرفين نيز، از نظر هگل، با مالحظ رو تعارض ميان احكام جدلي ز اينا

 ،ديگـر  د كه در آن حدود اصلي نه آحاد مجزا از يكشو تر برطرف مي اندازي وسيع در چشم
ل يـ كانت با قبول اين كه ايـن تخ . شوند بلكه دقايق متوالي در طريق نيل به يك كل واقع مي

آورد، بـه   ي را در يـك مفهـوم فاهمـه فـراهم مـي     سـ از شهودات حخالق است كه كثرتي 
كه هگل بـا اعطـاي اسـتقالل بـه     در حالي . حدوديت در خصوص ماهيت معرفت تن دادم

و بازشناسي توانايي رفت و برگشت ميان مفاهيم اضداد و دستيابي به ) عاقله(محض انديشة 
ي بـه  دهـاي مـؤ   الطرفين به بر جدليو به امكان غلباز زده  ها، از اين محدوديت سر جامع آن

  .)Burbidge, 2006: 24-27( يابد شكاكيت دست مي
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گونه ثنويتي ميـان  يگانه متعلق حقيقي عقل و نفي هر مثابة بهواقعي دانستن كل ة در نتيج
شود كـه در جريـان    حيات مي فرايندم مطلق، عالم انديشه همان ايدئاليسذهن و عين، يعني 

آن است كه مقوالت انديشـه ابتـدا در   هگل بر . يابد ي ميلر زبان تجنيل به شناسايي خود د
برخورداري از غنـاي تعـابير منطقـي در    «به باور او . يابند زبان به نمايش درآمده و تراكم مي

ات انديشـه اختصـاص داده   عينـ ت ]بيـان [يك زبان، يعني، تعابير متمايزي كه به طور ويژه به 
  .)Hegel, 2010: 12( »شود مياند از مزاياي آن محسوب  شده

جويد، به باور او تفكر خـود   تفكر را در انبان ذخاير زبان مي ةسرمايبه اين ترتيب هگل 
چـه بـه    سازد، در هر آن چه انسان دروني خويش مي در هر آن«. سازد گر مي را در زبان جلوه

د، زبـان رخنـه   سـاز  چه او از آن خويش مي گردد، در هر آن نحوي براي او يك بازنمايي مي
هـان و ممـزوج   كند، خواه به طور ن دهد و بيان مي چه به زبان انتقال مي كرده است، و هر آن

تفكر همانا زباني است، البته نه بـه  ). ibid( »اي است مقولهة بر دارندخواه به طور مصرح در
الي كـه  تفكر فهميدن و تعقل حقايق است در حـ : پذير به زبان باشد اين معنا كه تفكر تقليل

تأكيد هگل آن است كه تفكـر و  . كند هاست كه انديشه در آن ظهور مي زبان نظامي از نشانه
به ديد هگل زبان صرف پوشش موقـت تفكـر نيسـت    . يابد در زبان تحقق مي فقطشناخت 

هـيچ كـاربرد صـريح     توانند بـي  مرئي مي ياگرچه صور ذهني اشيا. بلكه بودگاه تفكر است
يعنـي   ؛چه ديگر محسوس به حـواس نيسـت   شناخت و آگاهي ما از آن ،واژگان شكل يابند

 پـذير اسـت   از طريـق بـه كـارگيري صـريح واژگـان امكـان       فقطعلل و صور معقول اشيا، 
)Houlgate, 2006: 75(.  

اغلب بدون وقوف به لوازم » تعلي«، و »كميت«، »وجود«مقوالتي چون  ،رهدر زبان روزم
واقعيـات زبـاني و    ةدربارهاي منطقي  اما تحليل. روند كار مي ها به منطقي و مدلوالت تام آن

گر استلزامات ذاتي و مدلوالت فلسفي مقوالت مستعمل  هگل روشن ةفلسفها، در  كاربرد آن
تـرين   يكلـ به معناي مطلق كلمه، يعني   منطق هگل ساختار وجود. )ibid: 76( در زبان است

شناسـي   چنين مقـوالتي سـروكار دارد هسـتي   دهد و تا جايي كه با  صور وجود را شرح مي
فرض دارد نتيجـه   و وجود را پيش تفكرهماني  شود كه منطق هگل اين وقتي گفته مي. است

كنـد و آن   منطقي نزد فيلسوف، جريان وجود را بازتوليد مي تفكراين خواهد بود كه جريان 
 فراينـد  كـنش و جنـبش صـور معقـول     بـرهم «. سـازد  اش منعكس مي را به صورت حقيقي

بر اين اساس جريان زبـان  . )Marcuse, 1955: 62-63( »كند انضمامي واقعيت را بازتوليد مي
منطـق  «وجـود و ذات   ةآمـوز در منطق هگـل  . در فلسفه همانا انعكاس جريان وجود است
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گرچـه مقـوالت وجـود و ذات    . »منطق سـوبژكتيو «مفهوم  ةآموزشود و  خوانده مي» ابژكتيو
اند؛ مفـاهيم   اين مقوالت به عنوان مقوالت تفكر نيز معرفي شده ،ابژكتيو دارندسروكار با امر 

  .)Magee, 2010: 58( اند منطق به همان اندازه مقوالت تفكرند كه مقوالت واقعيت
ة مند اسـت كـه در آن همـ    كرانگي وجودهاي كران هگل منطق بيان وجه بيانديشة در 

چنان كـه در   آن(مقوالت » گردآوري«ه به صرف كرانگي ك اما آن بي ،امكانات مندرج است
كرانگـي   آيـد، بـي   متمايز به دسـت مـي   هاي كامالً ، از پيوند ابژه)دهد كانتي رخ ميانديشة 

مندي به دست آيد جعلي  نفي ساده كرانواسطة اي كه به  كرانه بي. مذموم و نادرست است
هگل نيـز بـه   . اند مرتكب شدههگل پيشينيان او ديدة است و اين اشتباه مقولي است كه به 

رو محدوديت مفاهيم زبان وقوف دارد، اما فـراروي از محـدوديت    جانبه بودن و از آن يك
علمـي  فلسـفة  را مناسـب  ) شـلينگ رخ داد انديشة چنان كه در  آن(زبان با توسل به شهود 

 اگرچه براي او نيز دين و هنر صور تحقق خودآگـاهي عقـل هسـتند، ايـن تنهـا     . داند نمي
كنـد؛ چراكـه    مفاهيم تـدارك مـي  واسطة را به » مطلق«فلسفه است كه برترين حالت درك 

مقولـة  اتحـاد دو   فراينـد واسـطة  كرانگـي بـه    در نظر هگل بي. است كليتداراي » مفهوم«
انـداز   بردن به چشـم  فاهمه در پي. آيد جانبه، به دست مي خود يكنوبة متقابل و هريك به 

بـدين ترتيـب،    2.وراي محدوديت خود حركت كـرده اسـت   بعدي خود، پيشاپيش به تك
همـة  به نحـوي كـه بـر ايـن اسـاس       ،مند است مقوالت در تفكر نظام» بسط«منطق ة وظيف

ها را به نحـو معقـول    آزادي كه آنة از طريق سوژ فقطحاالت وجود به حقيقت خودشان، 
  3.يابند كند، دست مي تصور مي

عينـي هـر موجـود عقالنـي     تجربـة  در حالي كه كانت مقوالت را شرايط عـام امكـان   
دانست كه داراي نيروي عقالني استداللي محدود است، هگل بر آن است كه مقـوالت   مي

يابنده رشـد  ،مقوالت انديشه، وي باوريابد، به  اساسي تفكر آدمي در بستر زمان تكوين مي
اريخ يـا  اي از ت جا در هر دوره ها به طور يك آنهمة نيست  بنابراين قرار. اند و كامل شونده

هگل با كانـت موافـق   . داشته باشند ساني يك يا همگي اهميت در هر فرهنگي يافت شوند
نتيجـه  تفكـر محـض اسـت در   ة فعاليت خودانگيخت است كه منبع مقوالت همواره و صرفاً

موجود و بيـرون از تـاريخ نيسـتند؛    اند، اما با اين حال مقوالتي همواره  اين مقوالت پيشين
جامعه و تـاريخ شـكل    آگاهي در گوناگونمقوالت تفكر جهان انساني در تناظر با مراحل 

واقع، انسان و آگـاهي او در بسـتر عمـل در طبيعـت و از رهگـذر تعامـل بـا        در. گيرند مي
  .پذيرد ديگري تحقق مي
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عمـل   ةجامـ كلي عقل را  ةايدگيري عاليق خود گويي ناخودآگاه  هاي فردي با پي سوژه
 براينـد عاليق خاص انفعالي از تحقق اصل كلي جداناپذير است؛ چراكه كلـي  «. پوشانند مي

اين امر خاص است كه درگير نزاع بـا ديگـران   . ن، و حاصلِ نفي آن استامر خاص و معي
 هاي فردي بـا اعمـال   سوژه .)Hegel, 1988: 35( »است، كه بخشي از آن محكوم به فناست

از طرف ديگر خود ايشان نيـز  . دهند را شكل مي) Sittlichkeit( زندگي اخالقي ةعرصخود 
در اصـطالح   .اخالقي عمل كنندعرصة رسند كه در همين  در صورتي به رشد و بالندگي مي

عقالني اجتماع است كه سوژه از رهگذر مشاركت در  عبارت از نهادهاي Sittlichkeitهگل 
مـدني   ةجامعچون خانواده و  هگل از نهادهاي اساسي هم. پذيرد ها خود تحقق مي تحقق آن

به . گيرند برد كه در آخراالمر در دولت پايان مي هاي متوالي تكوين اجتماع نام مي گام مثابة به
توانند مورد توجه قـرار گيرنـد    از آدميان ميآن دسته  فقط«باور وي در بررسي تاريخ جهان 

يافتگي آزادي، يعني هدف غـايي   زيرا بايد دانست دولت واقعيت ،دهند كه دولت تشكيل مي
، تواند واجـد باشـد   همچنين بايد دانست كه تمام ارزشي را كه نوع آدمي مي ... مطلق است

راكه واقعيت روحي او در چ. تواند پذيرفت از طريق دولت تحقق  فقط ،تمام واقعيت روحي
او  فقـط سان  بدين . ...به نحو عيني براي او حاضر است ،عقل ،گرو دولت است، كه ذات او

يعنـي حيـات سياسـي و     ،او مشـارك در اخـالق   فقـط تمامه آگاه است؛ به اين نحو كـه   به
  .)Hegel, 2008: 133( »اجتماعي عادالنه و اخالقي است

آزادي بـه معنـاي   ) الـف  :يابـد  ت اهميـت مـي  علدو گيري دولت در بيان هگل به  شكل
نخست به عنوان حق مالكيت  ةمرحلپوشد؛ آزادي در  عمل مي ةجام، فقط در دولت ،حقيقي

شود، سپس به عنوان اختيار بر انجام عمل بر طبق اصولي كه آزادانه توسـط خـرد    ظاهر مي
شكل حق مالكيت فـردي   صرفاًشود كه نه  يگاه به تمامه عيني م اما آزادي آن. اند وضع شده

 فقـط آزادي ) ب ؛جودات آزاد را داشته باشدموزندة و يا عمل آزادانه، بلكه صورت اجتماع 
در آن  صرفاًكه ، چراشود امري عيني مياست در اجتماعي كه شكل دولت را به خود گرفته 

ـ  تواند توسط همه به عنوان صورت مي  :Houlgate, 1998( ه رسـميت شـناخته شـود   حق ب

اين امر بدان جهت است كه ذات انسان، خـرد، و آگـاهي كامـل او بـا مشـاركت در      . )321
  .شود زندگي اخالقي و سياسي اجتماع بارور مي

كل و غايت خرد نبايـد بـه معنـاي ناديـده گـرفتن فـرد       ايدة مشاركت افراد در تحقق 
افـراد  درست است كه گويي اين خرد است كه بـا مكـر خـويش از عاليـق     . انگاشته شود

 ,Hegel( »نهايـت حـق ارضـا شـدن     بي«برد، اما عاليق افراد نيز  براي تحقق خود سود مي
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شناسي هگل وجه سوبژكتيو و صـوري نـام    عاليق فردي كه در اصطالح. دارند )36 :1988
شوند، نبايد نسبت بـه ايـن    تحقق غايت عقل واقع ميِ  وسيلةگيرند گرچه به بيان هگل  مي

 بـه معنـاي امـري كـامالً    » ابـزار «در تلقي عرفي  معموالً .ور شوندغايت امري خارجي تص
 حتـي طبيعـي بـه طـور كلـي،      ياشـيا  ياما حت«شود  هدف فهميده مي باخارجي و بيگانه 

به طـور   بايدگيرند  فاقد حيات كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي يترين اشيا معمولي
هـا خـود را    انسـان . رك بـا آن داشـته باشـند   كامل متناسب با غايت خود بوده و امري مشت

تنهـا از   به خـالف، اينـان نـه   . بينند خارجي نمي غايات خرد بسان امري كامالً» ابزار«هرگز 
فرصت براي ارضاي عاليق خاص خود، با محتوايي به طور كامـل متفـاوت از آن غايـت،    

؛ به همين دليل بايد ها همچنين سهمي در خود آن غايت عقالني دارند كنند، آن استفاده مي
 ).ibid( »غايتي در خود نگريسته شوند مثابة به

بخشـيدن بـه خـود، غايـت كـل را تحقـق        از كل است كه بـا تحقـق   جزئيفرد انساني 
يابد كه مراحل زندگي اجتمـاعي   ترين وجود خويش دست مي به كامل وقتيفرد . بخشد مي

ل ئوآزاد اسـت كـه در آن افـراد مسـ     ةجامعآگاهي و آزادي فرد مستلزم يك . را سپري كند
 self-activating and( بخـش  عـين بخش و خـود ت  فعليت - خرد خود«. كنند آزادانه عمل مي

self-determining( اخالق فردي، زندگاني اخالقي جمعـي و ديـن ريشـه و     ةسير ... .است
ت و منبع خودشان را در خرد و آزادي دارند، و به همين جهت به نحو ذاتـي وراي ضـرور  

براي هر تباهي اخالقي  ،نداي كه از آزادي خويش آگاه ندازهتا به ا ،افراد ... .ايستند اتفاق مي
 ).ibid( »ندا لئواي مس و ديني
  

  گيري نتيجه. 6
چه با رجوع به صـورت معقـول و    آن ؛منظر تاريخي را به ما نشان داد نخستين بارهگل براي 

ن وشود اين است كه انديشه در تـاريخ و جامعـه تكـ    ميديالكتيك منطوي در آن بر ما هويدا 
هـر  . كنـد  باره تمام مراتب انديشه را طي نمـي  جاست كه هيچ فيلسوفي به يك از اين. يابد مي

جا بديع است كه مقوالت متناظر با زمان خود را  فيلسوفي در ميان راه است و تفكر او تا بدان
بازدارنـدة  نسبت شرايط اجتماعي و تطور فكر، ة اين امر در مالحظ. كند ساخته و پرداخته مي

  .قايق وجود شيء به جاي كل آن استاي از د نگري و مطلق انگاشتن دقيقه سويه هرگونه يك
نگـري،   گرايان سـعي داشـتند بـا درون    از تاريخ انديشه به خاطر داريم كه چگونه عقل

ايمـي از انديشـه   ايشـان بـه دنبـال بنيـادي د    . خود و جهان اطراف خـويش را فهـم كننـد   
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نيـتس   به ياد داريم كه دكارت و اليب. گشتند تا با توسل به آن از شكاكيت رهايي يابند مي
كردند كه ادعا داشتند فرد  اي توصيف مي آن مباني يچگونه هستي را در ذهن خود به اتكا

ة گـر تـأمالت ششـگان    كه روايت طور اين همان. متفكر به نحو خودانگيخته در اختيار دارد
كه  )cogito( دكارت اگوي فردي است كه از شك در خود آغازيده و سرانجام در كوجيتو

رد و نـه  يقين فرد به خود است سكنا گزيده است؛ فـردي كـه نـه بسـتگي بـه طبيعـت دا      
  .تاريخي را به همراه خود

كردن وي يتسي بود كه هيوم افزون بر بيدارن كانت نيز در حال و هواي همين سنت اليب
. اب جزمي، او را متوجه اگوي فردي فاقد هرگونه پشتوانه و محتواي تجربي سـاخت از خو

صورت صرف  مثابة بهتالش كانت در حفظ بناي ثابت انديشه منجر به تثبيت اگوي محض 
كانت بر آن بود كه انسان و هر موجود عقالني محدود ديگر در . فاهمه با ماهيتي منطقي شد

د بتواند تجربه كند بايد واجد سـاختاري ماتقـدم از مقـوالت    هر زمان و مكان اگر قرار باش
اما . شود اش شرط هرگونه وحدت يافتگي متعلقات آن دانسته مي تصور شود كه خودآگاهي

هنوز اگوي پيراسته از هرگونه عنصر پسين و محتوا، بري از فرديت نبوده و خودآگـاهي او  
  .اريخيتـ  صوري دارد تا واقعيـ  اي منطقي تر صبغه بيش

امـا  . هگل نيز از همان سنت فكري برخاست كه كانت در بناي آن سهم بسياري داشـت 
ف تصـور غالـب در نقـد    هاي كانت قابل قبول نيست و بر خال هگل نشان داد برخي فرض

اندازه آگـاهي و تحقـق    ها به يك ها و مكان زمانهمة اول چنين نيست كه وجود انساني در 
. ر حـال پيشـرفت اسـت   اره دوبشـري در آن همـ  انديشة خ بود كه گواه او تاري. داشته باشد

نوا شد،  خرد دارند همچند هگل با اين اعتقاد كانت كه مقوالت ريشه در خودانگيختگي هر
هـاي ذهـن رشـديافته در     مقوالت و مفاهيمي كه سرمايههمة ليكن در نظر او چنين نبود كه 

كـه اذهـان قبلـي نيـز بـدان وسـيله       هـايي باشـند    تاريخ و خودآگاه امـروزي اسـت، همـان   
 هـاي اضـداد بـه    سازي پارچه ي از يك ا در نظر هگل جهان بشري در زنجيره. اند انديشيده مي

 اين وسايط اسـت كـه   جويي از در بهره. يابد رشد مي زبان، كار، و شناسايي متقابلوساطت 
  .يابد ماهيتش تحقق مي تكوين يافته و آگاهي انسان

از پـيش بـه نحـو    ه آن موجود كاملي است كه هسـتي خـويش را   در نظر هگل انسان ن
بسنده داراست و نه آن موجودي كه حامل مصالح الزم براي شناخت جهـان و تحقـق   خود

. رسـد  كار و كنش اجتماعي به فعليت مـي  ةواسطخويش است، بلكه موجودي است كه به 
شـناخت بـه كنـاري    شناساي فردي است كه در امـر  دهد انسان نه آن فاعل  گل نشان ميه
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نشسته و به نحوي انتزاعي به اشيا و اعيان مستقل از خود در جهان اطـرافش رجـوع كنـد،    
به شناخت و واقعيت  تواند در تعامل با غير مي فقطبلكه چونان موجودي اجتماعي است كه 

 سـتيزي بـراي   مثابة بهخدايگان و بنده، ة چند اين تعامل، به طور مثال در رابطهر. يابد دست
اگر چنين است كه . حيات است ةالزمهگلي  ةانديشيابد، چراكه ستيز در نظام  ماندن تجسم 

از همـين   صـرفاً يابد در عـين حـال    در تعامل با غير نسبت بدان آگاهي مي فقطآگاه  سوژة
در نظام هگلي، . آورد از كل به دست مي جزئي مثابة بهخود  ازاش را  رهگذر است كه آگاهي

كـه   ).Pinkard, 1994: 7( »اسـت » فضـاي اجتمـاعي  «شدن در  واقع«كم با  خودآگاهي دست
خودآگاه در فضاي اجتماعي و اجبار به ايفاي نقش در تعامل  سوژة. دشو ممكن و محقق مي

  .يابد با ديگران است كه هويت مي
پارچگي سوژه و ابژه اسـت، نخسـتين اجتمـاع     كية كه نخستين واسط عالوه بر آن زبان

ل زبان ميـانجي  با اين حا. اند چراكه عيني است و تمام افراد در آن شريك ،بالفعل نيز هست
دهد از موضع خودش در مقابل ديگري آگاهي  كه زبان به فرد امكان ميتفرد نيز هست، چرا

و از اين رهگذر است كه سلطه  .يابد و نيازها و آمال خويش در مقابل ديگري را اظهار كند
به همـين جهـت    .)Marcuse, 1955: 75( آيد شود به دست مي چه شناخته و ناميده مي بر آن

تـري   تري دارند غناي زباني بيش تر است و نظام اجتماعي ضعيف مردماني كه تفردشان بيش
  4.تري برخوردارند داشته و از مفاهيم انتزاعي

فـرد بـا   . كنـد  زيستي در اجتماع را ايفا مـي  يابي به هم دستنقش تعامل با ديگران و  كار
. بخشـد  مـي  عينيـت دهد و با ساختن شيء، خويشتن را  روي شيء به آن شكل مي كردنكار

ة هـا در توضـيح نحـو    تعامل با ديگران و كار عناصر اجتماعي هسـتند و سـود جسـتن از آن   
زبان به عنوان  .االذهاني آن دارد بينجنبة گيري خرد، داللت بر ساختار اجتماعي خرد و  شكل
و كار  آگاهي نظري فراهم آمده ةتوسع امكان تثبيت و كه از طريق آنشود  مياي ارائه  واسطه

ورد كار و زبان اضامن و حافظ دست. شود آگاهي واقعي مي اي كه از طريق آن به عنوان واسطه
  .در پرتو او تحقق خواهد يافت فقطمندي عيني از آزادي  آن دولت عقلي است كه بهره

ر شكوفايي دتأثير آن ة بيان هگل در خصوص جايگاه و ماهيت دولت در اجتماع و نحو
 ةرابطـ در ديد برخي تبيين هگل از خودآگاهي اجتماعي و . افراد، انتقاداتي را نيز برانگيخت

مـاركوزه   .بورژوايي از آب درآمد ةجامعخدايگان و بنده همان توصيف و پذيرش مناسبات 
كشاند، به نحوي كه مفـاهيمي كـه    نفي مي ةآستانهگل فلسفه را به  ةانديشمعتقد است نظام 

مفـاهيم اجتمـاعي و    كنند ديگر اساساً ماركسيستي در قالب مقوالت فلسفي طرح مي ةانديش
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بـه   )categories( هگـل تمـام مقـوالت    ةانديشـ او بر آن است كه در نظام . اقتصادي هستند
تمـام   تفكرخودش در  ةجامع در مقايسه بادستگاه هگل  حتي. شوند سامان موجود ختم مي

سازد كه هنوز به تمامه به واقعيـت در نيامـده    آن اصول بورژوايي را كامل كرده و آشكار مي
مفـاهيم كيفرخواسـتي عليـه    ة جا كه در دستگاه فكـري مـاركس همـ    در مقابل از آن. است

اگر قـرار بـود پيشـرفتي در ايـن     . را دارد» نقد«هستند صورت يك  جامعيت سامان موجود
شد، و در عين حـال نظـم اجتمـاعي و     فلسفه حاصل شود، بايد از خود اين فلسفه گذر مي

 هـا گـره زده بـود    شكست كـه ايـن فلسـفه سرنوشـت خـود را بـه آن       سياسي را درهم مي
)Marcuse, 1955: 257-259(. 
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انديشـد، و تمـام    بار آگاهانه و آشـكارا بـر خـود تفكـر مـي      در آموزة مفهوم، تفكر نخستين
شوند كه معنا و اهميت خودشان را به طور دقيق توسط يـك   مقوالت پيشين به نحوي درك مي

 Zurückgekehrtsein( مفهوم عبارت است از تفكر در بازگشتش به خـود . تفكر خودآگاه بيابند

in sich selbst (اش در خود يافته و وجود گسترش )Beisichsein( ؛ مفهوم در خود و براي خـود .
سازد كـه چگونـه مقـوالت تفكـر محـض وجـود و ذات بـه         ديالكتيك منطق هگل مبرهن مي

تـري از وحـدت    كنند؛ چگونه مفهوم بار ديگر سـطح بـاالتر يـا عميـق     مقوالت مفهوم گذر مي
نمايـد خـود را در جهـان نشـان      چه در قلمرو ايده رخ مـي  آن. سازد و ذات را آشكار مي وجود
  ). Magee, 2010: 58-59←(دهد  مي

رسد آن است كه زبـاني كـه مردمـان در     هاي باستان به اثبات مي نبشته دست ةمطالع ةواقعيتي كه به واسط«. 4
انسـان خـود را در ايـن     ةفاهم. ساخته پرداخته شده بود گفتند شديداً وضعيت بدوي خود بدان سخن مي

هـاي   نظـام  ]اين امـر  ةنتيج[. داد ميدان نظري انداخته، و خويش را به طور كامل و هوشمندانه پرورش مي
يافته و منسجم از زبان هستند كه محصول فعاليت تفكر را همپا بـا بسـط و گسـترش مقـوالت آن      توسعه

ن نيز يك واقعيت است كه با پيشرفت مدنيت، و رشد اجتماع و دولت، زبـان  همچنين اي. دهند بازتاب مي
 ةايـن پديـد  . گـذارد  مند فاهمه رو بـه تحليـل مـي    شود همان گونه كه اين فعاليت نظام تر مي فقيرتر و خام

گـرفتن آن دقـت    تـر بايـد تـوأم بـا ناديـده      اي است كه پيشرفت به سمت روحانيت و عقالنيت بيش ويژه
 ).Hegel, 1988: 66( »يابد پذيري باشد كه آن را گرانبار و زايد مي و فهم خردمندانه
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