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چکیده
تراژدی آنتیگوناه در نظر هگال ناهتنهاا آشا اکاار کنناده روح قومی یوناان ،بلکاه برترین ارر هنری
تمامی ادوار بود .نقش حیاتی که هگل برای این ارر ادبی در پدیدارشناسی روح قائل بود آشکار کردن
عمنفق تاریا .بود .مقاهه پیش رو در پی پاساا به این پرساش اسات که هگل چه خوانشای از تراژدی
آنتیگونه ارائه می دهد و چگونه عمنفق تاریا .را در این ارر درمی یابد هگل جاموه یونان باسااتان
را اهگوی عوحادت زنادگاانی .می دانسااات بااوجوداین موتقاد بود در مقفوی از تااریا این وحادت و
وضاویت شاادمانه حیات اخالقیاتی ( )Sittlichkeitیونان از هم میپاشاد .از آنتا که او آرار ادبی و
در کل هنر را دارای دالهت فرهنگی تاریای و ناسااتین واساافهای میداند که روح در ظرف آن به
خودآگاهی میرساد ،در باش عروح حقیقی ،حیات اخالقیاتی .از کتا پدیدارشاناسای روح فرو پاشای
وضااویت شااادمانه حیات اخالقیاتی یونان را با خوانش عتراژدی آنتیگونه .توضاایح می دهد .آنچه
هگل در تراژدی آنتیگونه دریافت ،سااالسااالهای از توارضاااات دردناک بود که حاصااال تقابل قوای
اخالقیااتی جاامواه بود قوایی کاه پیش از این در وحادتی نینادیشا ایاده بودناد اماا اکنون کاه تقاابال آنهاا
آشااکار شااده ،حیات اخالقیاتی جاموه فرو می پاشااد و روح به مرحله ای عقالنیتر و آزادتر گذار می
کند این مراحل همانا منفق جریان ایتمند تاریا به سوی تحقق آزادی است.
واژگان کلیدی :هگل ،پدیدارشناسی روح ،حیات اخالقیاتی ،آنتیگونه ،قانون اههی ،قانون بشری.
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مقدمه
زنادگی آتنیاان قرن پنتم پیش از میالد برای هگال تتسااام وحادت زنادگاانی بود
یونانیان باساااتان مردمانی بودند که بهمثابة ی ،عکل .زندگی میکردند و با خویشاااتن
خویش ،دیگران و طبیوات در همااهنگی کاامال باه سااار میبردناد .آناان ناامیرایی و موناای
زندگی خویش را از راه زندگی در دوهتشاهر بازمییافتند ،و دوهتشاهر کلی بود عظیمتر از
ی،ی ،آنان .ایشاان میدانساتند که در چارچو قوانین دوهتشاهر نهتنها جان و مالشاان
در امان خواهد بود ،بلکه رساتگاریشاان در جهانِ پ از مرگ نیز تضامین میشاود اما
این وحدت در مقفوی از تاریا یونان دچار شاقا و فروپاشای میشاود .و هگل مبتنی بر
رویکرد تاریای خود تالش میکند تا گذار جاموة یونان از وحدت به شاقا را بررسای کند
و دهیال آن را دریااباد .این مقااهاه باه روش کتااباااناهای-کیفی ،خوانش هگال از تراژدی
آنتیگونه را شارح میدهد .پیش از این پژوهشهای مودود دیگری به موضاوع آنتیگونه نزد
هگل پرداختهاند که اهباً به درساگفتارهای زیباشاناسای هگل مراجوه کرده و به مؤهفههای
تراژدی پرداختاهاناد اماا این مقااهاه باه شااارح هگال از تراژدی آنتیگوناه مبتنی بر متن
عپدیدارشاناسای روح .میپردازد و به این پرساش پاساا می دهد که هگل چگونه عمنفق
تاریا .را در این ارر در می یابد
ازآنجا که هگل تاریا را نه به صاورت ی ،ساری رویدادهای مشاروط یا اتفاقی ،بلکه
جریانی ایتمند بهساوی تحقق آزادی میداند ،در پدیدارشاناسای وقایع تاریای خا و
مقاصد در پ آنها را در سیر خودآگاه شدن روح و همزمان کسب آزادی بررسی میکند
( .)Magee, 2010: 104-108مفابق با سِیر پدیدارشناسی ،روح ابتدا در مرحلة آگاهی
اسااات کاه در این مرحلاه ماا از جهاان ابژههاا آگااه میشاااویم .در مرحلاة بواد روح وارد
خودآگاهی میشاود و ساوژه ،خود را بهعنوان منبع شاناخت مورد تأمل قرار میدهد .مرحله
سااوم عقل اساات که عقل با پیشروی و ایتاد هماهنگی ،ناهماهنگیهای میان خود و
دیگران را حال میکناد .چهاارمین مرحلاه روح اسااات کاه هگال باه مسااائلاة گاذار یوناان از
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وحدت به شاقا میپردازد .در این نقفه، ،شارح هگل به جهان اجتماعی میرساد که در
آن فرد تبدیل به گروهی از افراد میشاود تا خود را بیابد .به ی ،مونی ،او میکوشاد برای
وجود فردیاش پیوساتگیهایی با کل ایتاد کند .ازنظر هگل ،آزادیِ حقیقی تنها زمانی به
دسات میآید که موجود انساانی خودآگاهی حقیقی به دسات آورده اسات که این خودآگاهی
مساتلزم ی ،فرایند واقعشاده در اجتماع اسات ( .)ibid, 97مبتنی بر این رویکرد ما تنها
در جاموه آنچه هساتیم را میشاناسایم و آنچه حقیقتاً هساتیم میشاویم ،نه از طریق ترک
آن یا مقابله کردن با آن .به همین جهت با تأمل بر شارایط اجتماعی ی ،دوران اسات که
میتوان میزان آزادی افراد ی ،جاموه را دریافت کرد.
هگل در باش عروح حقیقی ،حیات اخالقیاتی .از کتا پدیدارشااناساای روح جاموة
یوناان بااسا اتاان را بررسا ای و در حیاات اخالقیااتی ( 1)Sittlichkeitآناان تومق میکناد.
باوجود آنکه او یونانیان باساتان را افراد پیشاامددرنی میدانسات که در جهان احسااس در
خانه بودن میکنند ( ،)Hegel, 2001: 243اکنون بر این پرساش تأمل میکند که چرا
حیات اخالقیاتی یونان باساتان که در وحدت بود دچار شاقا و فروپاشای شاد هگل موتقد
بود یوناانیاان از نوعی هساااتی اجتمااعی هاارمونیا ،بهرهمناد بودناد کاه برحساااب عاادت
( )Gewohnheitباه انتاام وظاایفی تن میسا اوااردناد کاه موجاب باازتوهیاد نظم اجتمااعی
همیشاگیشاان میشاد ( )Patten, 1999: 182درنتیته باوجود اشاتیا وافر هگل به
تمدن یونان باسااتان ،هرگاه بحث به عآزادی سااوبژکتیو .میرسااد ،او ساارساااتانه حکم
میکناد کاه فرهناگ یوناانی درکی از مفهوم ارادة آزاد ساااوبژکتیو و همچنین تحقق
اخالقیاتیِ آن نداشاات زیرا ،عقابلیت تصاامیمگیری خودماتارانه .جزء اساااساای آزادی
ساوبژکتیو اسات که یونانیان باساتان فاقد آن بودند ( .)Dudley, 2009: 135ازآنتاکه
هگل آزادی را درهمتنیده با خودآگاهی بشاری میداند شاکسات یونان باساتان از این منظر
قابل فهم اساات ،زیرا هگل نشااان میدهد که رهنیت (یا سااوبژکتیویته) و خودشااناس ای
حقیقتاً کامل ،فینفساه ،دساتآوردهایی تاریای هساتند که نمیتوانساتند در چنین مقفع
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زودهنگامی از پیشرفت بشری ظهور کنند.
هگل برای بررساای این وضااویت ،هنر و ادبیات یونان را مورد بررساای قرار میدهد.
مفابق با ایدة تاریاباوری هگل تمامی باورها و عادات انساان باهضاروره ،از بساتر تاریای
ویژهشاان سار برون میآورند ،درنتیته آرار ادبی هنری هر عصار نیز بازنمایندة روح دوران
و حاصال بساتر تاریایشاان میباشاد .ازآنجا که عهنر .از منظر هگل اوهین واسافه ایسات
کاه در آن روح خود را باهطور کاامال محقق میساااازد و محتوای آراار هنری هم جز روح
نیسات ،دگرگون شادن بساتر فرهنگی و تاریای آرار هنری موجب دگرگون شادن دالهت
هنر میشاااود .همین نظریاه اسااات کاه باه هگال امکاان میدهاد تاا تااریامنادی هنر را باه
رسامیت بشاناساد .و در پدیدارشاناسای روح ،اخالقیات و فرهنگ جوامع ماتلف در مقاطع
تاریای خا را ،از زاویة دید ادبیات آن دوران مورد تومق قرار دهد زیرا اقوام ،نیترین
شااهود درونی و ایدههایشااان را در آرار هنری مینهند و هنر اهباً کلیدی برای شااناخت
فلسافه و دین این ملتها میباشاد ( .)Hegel,1975: 7به همین جهت هگل برای آرار
هنری بهمثابة واسافههای خودآگاهی فرهنگی و تتلیات و مظاهر روح ساراسار ی ،عصار،
اهمیت فراوانی قائل اسات .و د د ة وی در اصال ،همان تصاویر کردن دالهت فرهنگی و
تااریای آراار هنری باهویژه در چاارچو زنادگی اخالقیااتی اقوام بوده اسااات .ازنظر هگال
درهم شاکساتن وحدت و هماهنگی جاموة یونان به بهترین نحو در تراژدی آنتیگونه 2نمود
مییااباد کاه در آن همااهنگی و وحادت شاااهروناد یوناانی باا پوهی ناابود میشاااود ،وحادت
قوانین متزهزل میشود و تقابل اساسی قانون اههی و قانون بشری ظهور مییابد.
تقابل و تعارض :رانه پیشبرنده روح يونانی
هگل در باش روح کتا پدیدارشاناسای بحث مبساوطی در با رخدادهای موجود در
تراژدی آنتیگونه و روابط شاااصاایتهای آن نمایش ارائه میدهد اما همانطور که گفته
شاااد تنها ی،بار مساااتقیماً از آنتیگونه نام میبرد (بند  .)۴69زیرا هدف هگل از شااارح
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آنتیگونه در پدیدارشاناسای مسائلهای کلی و ژرف و چیزی بیش از تفسایر انتقادی ی ،درام
اسات .و بهنوعی بهواسافة شارح تراژدی آنتیگونه عمنفق تاریا .را به تصاویر میکشاد
( .)Donougho 1989: 78تاریا نزد هگل بهمثابة سالسالهای از توارضاات دردناک اما
رمرباش اسااات کاه طی آن روح خود را باهواسا افاة گاذر از میاان تواهی اشا اکاال آگاهی
میپرورد ،تواهی که طی آن هر شااکل آگاهی پیشاارفتهتر و عقالنیتر از شااکل پیشااین
خویش است بنابراین شناخت توارضات ایتاد شده در روح ،برای شناخت روند دیاهکتیکی
آن در تاریا ضاروری اسات .هگل در مقفوی از پدیدارشاناسای ،آنتیگونه را بررسای میکند
که روح در-خود ( 3)An-sichکه بهصااورت اندیشااه اساات در قاهب فواهیت افراد جاموه
برونراتیات مییااباد و بااهفوال میشاااود اماا از یگاانگی در-خود بودن باا برای-خود (Für-
 4)sichبودنش آگاه است.
در این دقیقاه از مسا ایرِ روح ،کنش و فوااهیات افراد ،خودِ روح اسااات .افرادی کاه در
باورهای جاموه ساانتی خود ر شاادهاند و تمامی اقداماتشااان مبتنی بر قوانین عرفی،
سانتها و حیات اخالقیاتی جاموه اسات .ازآنتاکه در این مقفع هنوز مفهوم جدید وجدان
یا آگاهی فردی رشااد و تکامل نیافته بود ،بین عقل و خواهش نفسااانی هماهنگی برقرار
بود ( .)Patten,1999: 59و به دهیل آنکه فرد هنوز خودش را از دوهتشهر جدا حسا
نمیکرد ،موتقاد نبود کاه میتواناد رأساااا و مساااتقالً درباارة حق و نااحق داوری کناد .این
وحدت فرد و جاموه ،گرهخورده به مفهوم عحیات اخالقیاتی )Sittlichkeit( .است.
مفهوم به ایت اساااسای عحیات اخالقیاتی .میتواند موادهی برای مفهوم ع.ethos
در یونان باساتان و اشاارهای باشاد به کل راه و روش زندگی ،آدا  ،اخالقیات و اعمال ی،
شاا یا ی ،قوم .حیات اخالقیاتی برخالف واژة اخال  ،5فرد را جزئی از اجزای درونی
یاا راتی کال اجتمااعی و سا ایااسا ای هحااظ میکناد و از نیاات فااعال صااارفنظر میکناد
بهنحویکه هویت فرد بساته به جایگاه او در کل اسات ( .)Magee, 2010: 8ما اکنون
در دقیقهای از پدیدارشاناسای هساتیم که روح ،قوم اسات و شاهروندان قوم را در خود حفظ
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کرده و به بیانی دیگر ،روح در اینتا کلیتی اساات که برای-خود میشااود و خودش را در
افراد جاموه انوکاس میدهد.6
ازآنجاکه از منظر هگل وضااویت حیات اخالقیاتی جاموه در تراژدیها منوک شااده
اسات و عنصار اصالی تراژدی یونانی عجوهر اخالقیاتی )sittliche Substanz( .جاموه
یونان اساات ،وی توارضااات موجود در حیات اخالقیاتی آن جاموه را در تراژدی آنتیگونه
میجوید تا نشااان دهد به چه دهیل توادل پیش این جاموه یونانی نمیتواند پایدار باشااد و
روح میبایساات آن حیات اخالقیاتی زیبا را پشاات ساار بگذارد .از نظر هگل روح در این
مقفع تاریای در ساافحی از آگاهی نیندیشاایده اساات و وحدت حیات اخالقیاتی جاموه
بدون واساافة مفاهیم ایتاد شااده اساات .درنتیته فرد میبایساات با عبور از ی،سااری
قاهبهای ماتلف ،دانشای از خودش به دسات آورد .هگل نشاان میدهد که چگونه حیات
اخالقیاتی جاموه در دل این وحدت دچار شقا میشود و توارضات بنیادین ایتادشده رانه
حرکت جاموه به وضویتی آگاهتر و آزادتر میشود .او عمل شاصیتهای تراژدی را مبتنی
بر رساوم اجتماعی و چارچو اخالقیات قوم یونانی مورد بررسای قرار میدهد .زیرا ،اینتا
کل اسات که در عمل فردیتها تتزیه میشاود درنتیته افوال نه بهصاورت دلخواهانه
بلکه مبتنی بر اصوهی کلی صورت میگیرد.
آنتیگونه
آنتیگونه روایتی اساات ازآنچه میان اعضااای ی ،خانواده ،که بر مسااند حکومت قرار
گرفتهاند ،رخ میدهد .در رأس این خانواده ادیووس پادشااه پیشاین تبای اسات که به دهیل
آنکه پدر خود را کشاته و با مادر خویش همبساتر شاده توساط جاموه مفرود و تبوید گشاته
اساات .پ از طرد ادیووس ،حکومت تبای به دساات کروئون  -برادر ژوکاسااته (همساار
ادیووس)  -میافتاد و پساااران ادیووس -پوهونیک و اتاهاکل  -کروئون را در این امر
همراهی میکنند اما دختران ادیووس-ایسامنه و خصاوصااً آنتیگونه -همچنان در مالزمت
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پادر هساااتناد .پ از چنادی اتاه اکل -فرزناد کوچا،تر -ادعاا میکناد وارث فرماانروایی
پیشاین پدر خود اسات .این رخداد موجبات جنگ میان دو برادر را فراهم میکند ،اتهاکل
که ادعایش مقبول مردم تباای افتااده ،از جانب مردم تباای میجنگاد و پوهونیک در مقاابل
وی با همراهی جنگآوران پلوپونزس به تبای یورش میبرد.
در این جنگ هر دو برادر کشاته میشاوند و کروئون بنابر قانون خویشااوندی بر مساند
قدرت مینشایند و ازآنجاکه پوهونیک را ی ،شاورشای میداند ،در قاهب قانونی عمومی
هرک کاه مباادرت باه تادفین دشااامن شاااهر بکناد را باه مرگ تهادیاد میکناد .اکنون
پوهونیک -برادر آنتیگوناه -کاه علیاه شاااهر زادگااه خود جنگیاده ،بر دروازههاای تباای باه
خاک افتاده اساات .برخالف دسااتور کروئون آنتیگونه در مقام خواهر و با عشااقی که به
برادرش دارد ،وظیفة مقدس تدفین را بهجا میآورد و در انتام این عمل ،به قانون خدایان
متوساال میشااود ،اما خدایانی که او میپرسااتد خدایان جهان هادس هسااتند ،...خدایان
درونی احسااس ،عشاق و نسابت خانوادگی ،نه خدایان روز و روشانایی که خدایان زندگی
سایاسایاند .مفابق با شارح هگل همهچیز در این نمایشانامه منفقی اسات قانون عمومی
دوهت در چاهش با عشااق درونی خانواده و وظیفه نساابت به برادر اساات عپاتوسِ 7.زن،
آنتیگوناه ،منفوات خاانواده اسااات .و عپااتوسِ .مرد ،کروئون ،رفااه اجتمااع ( Hegel,
.)1975:464
آنتیگونه با تمرکز بر تقابلی اساااساای در حیات اخالقیاتی یونان آ از میشااود یونی
عتقابل قانون بشاری (حکم کروئون) و قانون اههی (وظیفة اههیِ خاکساواری برادر توساط
خواهر) ،.که در قاهب تصاادم دو شااصایت تراژی ،آنتیگونه و کروئون نمودار میشاود .از
نظر هگل همچنان که برای مارش تاریا جهان ،عتوارض تراژی .،ضاارورت دارد برای
درام تراژی ،نیز این ضارورت برقرار اسات .برترین نوع این تضااد تراژی ،میان دو کاراکتر
روی میدهاد کاه هر کادام آنهاا تشاااا کسا ای باا ارزشهاایی مهم ،متولق باه میراث
اخالقیاتی اساات .آنتیگونه بنا بر وظیفة مبتنی بر قوای اههی و اصااول خانوادگی نمیتواند
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حکم کروئون را بوذیرد زیرا مراساام تدفین همواره ی ،وظیفة خانوادگی بوده و به عقیدة
یونانیان بزرگترین توهین به مرده به خاک نسااوردن او بود .ازنظر آنتیگونه ،کروئون حق
ندارد او را از کساااانش جدا کند ( .)Sophocles, 2009: 140از طرف دیگر کروئون
مبتنی بر وظیفهای که بر دوش خود احسااااس میکناد یونی حفظ وحدت جامواه بهعنوان
حاکم ،خاکساواری شاورشای را ممنوع اعالم میکند .این تقابل حکم بشاری و قانون اههی
نشاان از آن دارد که اکنون روح از خودبیگانه شاده زیرا به دو جهان تقسایم شاده .یکی از
جهانها بهصااورت ی ،فولیت صاالب در مؤهفه عینیِ 8آن یونی قلمرو فرهنگ ( Reich
 )der Bildungبروز مییابد و دیگری ،در تقابل با اوهی در جهان اعتقاد ( Welt des
 9)Glaubensیا قلمرو رات بروز یافته اسااات که هگل این تقابل را بهصاااورت تقابل
حضور این-جهانی 10و ماورای-دگر-جهانی 11بیان میکند.
عجهاان اخالقیااتی زناده ،روح در حقیقاتاش اسااات .از آن حیاث کاه
روح در آ از به دانشای انتزاعی از راتش دسات مییابد ،حیات اخالقیاتی
باه کلیات صاااوری قاانون تحلیال میرود .روح کاه زین پ از خودبیگااناه
شاده (در خود تقسایمشاده) ،یکی از جهانهایش را بهصاورت ی ،فولیت
صالب در مؤهفة ابژکتیوش یونی قلمرو فرهنگ نشاان میدهد و دیگری
را در تقابل با اوهی در عنصاار اندیشااه ،یونی جهان اعتقاد یا قلمرو رات
نشاان میدهد ...قلمرویی که بدینساان تقسایمشاده و به حضاور این-
جهانی و ماورای-دگر-جهانی بسط یافته.)Hegel, 2018: 255( ....
قلمرو فرهنگ ← حضور این جهانی← قانون بشری
روح (جهان اخالقیاتی)
جهان اعتقاد ← حضور ماورای دگر جهانی← قانون اههی
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ازنظر هگل این انقساامات مبتنی بر سافح آگاهی روح ایتاد میشاود .وقتی روح در
ساافح باالتری از آگاهی بهواساافة مفاهیم و در قاهب فولیتی آگاه از خودش قرار دارد در
قاهب قانون بشاری قرار میگیرد .قانون بشاری در قاهب کلیت ،قانون و رساوم شاناختهشادة
جاامواه اسااات و در قااهاب فردیات ،یقین بااهفوال باه خودش در فرد باهخودیخود اسااات .باه
عبارت دیگر در سافح کلی ،قوانین انتزاعی در جاموه برقرار اسات که این قوانین کلی در
اشااا این جاموه فردیت مییابد و در عمل آنها وجود انضامامی مییابد .در مقابل این
قوه ،قوة دیگری یونی قانون اههی ظاهر میشاااود که با این قوه اخالقیااتی و امر عمومی
در تقاابال قرار میگیرد ( )Ibid: 257و این دو قاانون در دو نهااد جاامواه و خاانواده تتلی
پیدا میکند.
بنابراین در ی ،سامت ،جاموه را داریم که قوانین آن حاصال سافح باالتری از آگاهی
اساات و به واساافة مفاهیم ایتاد شااده و در طرف دیگر ،صااورت بیواساافة 12آن جوهر
اخالقیااتی را داریم یونی خاانواده .عخاانواده همچون مفهوم نااخودآگااه و همچناان درونی
فولیات کاه از خودش آگااه اسااات ،چون واحاد اصااالی 13فولیات قوم( 14همچون هساااتی
اخالقیاتی بیواساافه) در مقابل خود قوم قرار میگیرد  -آن در تضاااد با حیات اخالقیاتی
قرار میگیرد که بهطور فرهنگی خودش را بهواسافة کارش برای امر کلی ،شاکل میدهد
و برقرار میسااازد .یونی ،آن خدایانِ خانواده 15اساات که در تضاااد با روح کلی قرار گرفته
اساات .)Ibid: 258( .در حقیقت اکنون از تقابل میان امر بشااری و امر اههی به تقابل
دوهت و خانواده رسایدیم .در اینتا منظور هگل از عدوهت .یونانی فولیت حیات اخالقیاتی
اسااات .یونی جاامواهای اخالقیااتی کاه باهمثااباة یا ،موجودیات سا ایااسا ای یونی پلی
سااازماندهی شااده اساات .عدوهت فولیت ایدة اخالقیاتی اساات  -روح اخالقیاتی بهمثابة
ارادة جوهری اسات ،آشاکار و روشان برای خودش که میاندیشاد و خود را میشاناساد و
آنچه میداند را تا آنتا که میداند اجرا میکند .آن ،وجود بیواسفهاش را در سنت 16دارد
و وجود بااواسااافاهاش را در خودآگااهی فرد دارد ،در فوال و دانش فرد Hegel, ( ....
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.)1991: 257
بدین ترتیب ،توارض میان دوهت و خانواده توارضی است میان این دیدگاه که باالترین
تکاهیف فرد موفوف به جاموه بهمثابة ی ،کل است و این دیدگاه که باالترین تکاهیف فرد
موفوف به موجودیتی محدودتر به نام خانوادة شا است .و آنتیگونه میبایست میان
وظیفة اجتماعی (مبتنی بر فرهنگ) و وظیفة خانوادگی (مبتنی بر طبیوت) خود دست به
انتاا زند (یانگ .)190-189 :1395 ،در حقیقت جاموه جوهری است اخالقیاتی ،در
شکل کنش آگاهانه ،درحاهیکه خانواده همان جوهر است در شکل وجود بیواسفه
(فیندهی.)1۴5 :1390،
قانون بشری ← فرهنگ ← جاموه
جوهر اخالقیاتی

قانون اههی ← طبیوت ←خانواده
از منظر هگال در رابفاة مبتنی بر جوهر اخالقیااتی یوناانی هر فرد وظاایف موینی را
عهدهدار اسات زن در قلمرو خانواده فولیت اخالقیاتی را تحقق میباشاد و مرد در جاموه.
مرد از خانواده که قانون اههی بر آن حکمفرماسات به جاموه انتقال میابد که قانون بشاری
بر آن حکم میراناد و تبادیال باه شاااهروناد میشاااود .باهنوعی مرد در جاامواة یوناانی در
جساتتوی بازشاناخته شادن توساط همة مردان اسات ،در جساتتوی کلیت و خشانودی
حقیقی او تنها در تشاکیل ی ،جاموه و دوهت تحقق مییابد ( .)Kojève, 1969: 58از
همین روی اسااات کاه کروئون قاانون بشاااری و دوهات را نمااینادگی میکناد و آنتیگوناه
تصاامیمات خود را مبتنی بر حیات اخالقیاتی خانوادگی میداند .درنتیته منفبق بر احکام
اههی خود را موظف به خاکسواری برادر میداند.
هگال باهمنظور تحلیال نقش آنتیگوناه در خاانواده و در توضا ایح آنکاه چاه نوع رابفاة
خاانوادگی مبتنی بر جوهر اخالقیااتی اسااات انواع روابط خاانوادگی را مورد بررسا ای قرار
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میدهد :رابفة زن و شاوهر ،رابفة واهدین و فرزندان و رابفة برادر و خواهر .واالترین نوع
رابفة خانوادگی که جوهر اخالقیانی در آن حاکم اساات رابفة برادر و خواهر اساات زیرا
رابفة زن و شوهر ی ،رابفة طبیوی و مبتنی بر میل (شهوت) است .این رابفه در خودش
کامل نیسات و به فرزندان نیاز دارد تا کامل شاود ( .)Mills, 1986: 132عازآنتاکه این
خود-شاناسااییِ طبیوی اسات و نه خود-شاناساایی اخالقیاتی ،این رابفه صارفاً بازنمایی و
تصاویر روح اسات ،نه خود روح باهفول )Hegel, 2018: 262-263( .همچنین احترام
واهدین نسابت به فرزندانشاان تحت تأریر احسااسای قرار گرفته که ناشای از آگاهی آنان از
آن اساات که آنها فولیت خویش را در ی ،دیگری دارند اما بهعک  ،ازخودگذشااتگی
فرزندان برای واهدینشاان نیز تحت تأریر آن قرار گرفته که در-خود بودن ایشاان در ی،
دیگری اساات که در حال از بین رفتن اساات و اینکه آنها میدانند برای-خود-بودن و
خودآگاهی آنها تنها از طریق جدا شاادن از اصاالشااان ممکن اساات .و اما رابفة برادر و
خواهر کاه در رابفاة میاان آنتیگوناه و پوهونیک ظهور مییااباد وحادتی از زن و مرد اسااات
که بازشاناسای در آن بهمثابة جدایی ،تمایز و عدم تتان نیسات ،این رابفه این همانی-
در-تفااوت اسااات ( .)Mills, 1986: 133برادر و خواهر از یا ،خوناناد اماا برای-خود
بودنشان را به هم مدیون نیستند.
عبازشااناس ای 17برادر توسااط خواهر نا اساات .و به هرگونه رابفه طبیوی (جنس ای)
آمیاته نشاااده اسااات .ازاینرو بیتفاوتی فردیت تکین و ممکن بودن اخالقیاتی در این
رابفه حاضار نیسات ]...[ .فقدان ی ،برادر برای خواهر یرقابل جایگزین و وظیفهاش در
برابر او واالترین اسااات .)Hegel, 2018: 264( .چناانکاه آنتیگوناه نیز برادر را تنهاا
فردی میداند که مساتحق فدا کردن زندگی برای او اسات :عآنتیگونه :اگر حتی فرزندان
یا شاوهرم میمردند و میپوسایدند ،با انتام این کار شاهر را به مبارزه نمیطلبیدم [ ]...اگر
شاوهری میمرد میتوانساتم دیگری را برگزینم و نیز میتوانساتم به فرزند دیگری زندگی
باشاام .)Sophocles, 2009: 172( .هگل موتقد اساات که برادر و خواهر کامالً
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ی،دیگر و آنچه را هر دو مظهر آن هسااتند میشااناسااند ،خواهر نمایندة قانون اههی و
برادر نمایندة پوهی و قانون انساااانی و هر ی ،خود را مکمل دیگری میداند اما قانون
خانواده متولق نوعی آگاهی شهودی 18است.
عآنها از ی ،خوناند [ ]...زن بهمثابة خواهر واالترین آگاهی شاهودی
به رات اخالقیاتی اسات .این آگاهی شاهودی به [سافح] آگاهی 19از فولیت
رات اخالقیااتی ارتقاا نمییااباد زیرا قاانون خاانواده رات درونی اسااات کاه در-
خود-هسااتی دارد[ ،قانونی] که در روشاانی آگاهی واقع نشااده اساات .بلکه
[باهصاااورت] احسااااس درونی بااقی میمااناد ]...[ ،جن مؤناث باه خادایاان
خانواده مقید شاده اسات و در آن خدایان خانواده اسات که او تا حدی جوهر
کلی و فردیت تکیناش را شهود میکند.)Hegel, 2018: 263( .20
پوهوگین برادر آنتیگونه به خواهرانش وص ایت میکند که پ از مرگش به او هت،
حرمت نکنند و مراسام خاکساواری را به کمال برای او انتام دهند .او این آرزوی آخر را
حق خویش میداند زیرا خاکسااواری او وظیفة خانواده اوساات .یکی از د د ههای مهم
قانون اههی قانون یا ساانت عمرگ و متوفی .اساات ،یونی گذار افراد از هسااتی فوال به
حااهتی کاه در آن فقط بودهاناد .اماا باااینهماه همچناان منبع مهم و پاایادار عپیونادهاای
خونی .باقی میماند .در عمل خاکسااواری ،فرد با قدرتهای عاهم اموات که پاسااداران
منصاااو شااادة عقاانون اههی .هساااتناد یکی میشاااود (فینادهی و بریج.)1390:1۴6 ،
پ ازآنکه مَرد خانواده را ترک میکند عیا خواهر سرپرست خانواده و محافظ قانون اههی
میشاود یا زن (همسار) سارپرسات خانواده و محافظ قانون اههی باقی میماندHegel, ( .
 )2018: 264-265بنابراین به گفته هگل ،قانون اههی حوزة خصاوصای خانواده را نظم
میباشید که قلمرو زنان بود .و آنتیگونه در نافرمانی از کروئون به قانون نانوشتة عاههی.
توسل میجوید و برادر خویش را به خاک میسورد.
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در مقابل آنتیگونه شااصایت کروئون قرار دارد ،که حفظ منافع جاموه و وحدت آن را
رسااهت خود میداند و پ از جنگ دو برادر و کشاته شادن هر دوی آنها حکم میکند
که برادری که به خاطر کشاور کشاته شاده با مراسامی شاکوهمند به خاک ساورده شاود و
برادر شااورشاای از خاکسااواری محروم بماند .مفابق با تفساایر هگل ایتِ وظیفة ی،
شاهروند نسابت به دوهت فدا کردن جان خود اسات عمرگ ،کمال و واالترین کاری اسات
که فرد بهخودیخود برای جاموه بر عهده میگیرد )Ibid, 260( .و این مرگ سااازاوار
تحساین اسات .مفابق با وظیفة شاهروند یونانی ،فرد برای کساب فردیت کلی که همانا
خادمات باه جاامواه خویش اسااات از روابط خونی میگسا الاد ،خاانواده را ترک میکناد و در
خادمات جاامواه ایفاای نقش میکناد و در واالترین سااافح جاان خود را فادا میکناد اماا
پوهونیک باهوک علیه شاهر خویش شاورش میکند بنابراین کروئون ادعا میکند حکم
او مبتنی بر مصلحت جاموه و حفظ یکوارچگی آن است.
عجاامواه ،این قاانون واالتر کاه اعتباارش باهروشااانی روز اسااات ،اعتباار
بااهفولش را در دوهات دارد [ ]...دوهات روح بااهفوال اسااات کاه در خود تاأمال
نموده ،21خود بساایط کل جوهر اخالقیاتی .این نیروی بساایط به رات اجازه
میدهد تا خودش را در اعضایش منتشر کند و به هر باش هم وجود بادوام
دهد و هم برای-خود-بودنش را .در آنتاست که روح واقویتاش را داراست،
یونی وجودش و خانواده واحد اصالی 22این واقویت اسات .درعینحال روح در
هماان زماان نیروی کال اسااات کاه یا،باار دیگر این باشهاا را در یا،
عیگانگی منفی .گرد میآورد ،به آنها ح نا-خود-بسندگیشان را میدهد
و آنها را در این [مرتباه از] آگاهی حفظ میکناد که زندگی آنان تنهاا در کل
محقق میشود (..)Ibid, 261-262
بنابراین وحدت جاموه مهمترین اصال اسات و در ریل این وحدت اسات که در درجة
اول امنیت و سو مقاصد و حقو افراد تأمین میگردد درنتیته تمام اجزا در کل سامان
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مییابند .کروئون پ از به خاک و خون کشاایده شاادن برادران آنتیگونه از برحق بودن
حکومت خود بنا به امتیاز خویشااوندی ساان میگوید .او اتهاکل را مردی میداند که به
گفتة هگل واالترین وظیفة ی ،فرد نساابت به جاموه را به انتام رساااند و در راه میهن
جان سورد و دهیل حکم خود را ایتاد امنیت عمومی جاموه میداند:
عهر آنک که بر شاهر حکم میراند و بهترین مشااورهها را نمیپذیرد
بلکه از ترس ساااکوت اختیار میکند همواره ناچیز خواهد بود و اگر او هفف
بر دوساتانش را بر کشاور خویش ترجیح دهد مفلقاً بیارزش میباشاد /من
هرگز ساااکوت ناواهم کرد اگر خفر را در کمین مردم ببینم -و زئوس که
ناظر بر همهچیز است این را میداند -منِ فرمانروا ،شاهراه امنیت عمومی را
خواهم گشاااود زیرا میدانم کاه امنیات عمومی تنهاا نگهادار فرد و نیز
اساتوارترین تضامین توفیق من اسات و اگر دوهت نیرومند باشاد ،در پرتو آن
همهچیز داریم که از آن جملهاند دوستان (..)Sophocles, 2009: 145
درواقع کروئون نیز احکام خود را صارفاً بر اسااس میل و منفوت شااصای نمیدهد و
علیاهظاهر برای برقراری قانون و نظم جاموه ،در انتام قوانین سااتگیر اسات .چنانکه
در ادامه نمایش میبینیم بود از خاکسواری برادر توسط آنتیگونه جاموه دو دسته میشوند
و برخی در کنار کروئون میایساتند و برخی حق به آنتیگونه میدهند .اگر وحدت جاموه را
اوهویات اول دوهات بادانیم حکم کروئون بر حق بوده اسااات .او قبال از اینکاه آنتیگوناه از
فرمان او سارپیچی کند اعالم میکند مصالحت کشاور را بر هفف به دوساتان خود ترجیح
میدهد .کروئون در ساانرانی خویش جاموه را ارجح بر فرد و الزمة ساوادت فرد میداند
اماا آنتیگوناه بناا بر قوانین اههی وظیفاة خود میداناد کاه برادر خویش را باه خااک بسا اواارد.
اکنون میتوان گفات هم کروئون و هم آنتیگوناه مبتنی بر قوای اخالقیااتی کاه از آن
تبویت میکنند ،دست به عمل زدند و هرکدام بهزعم خویش بر حق بودند.
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آنتیگونه و کروئون هر ی ،بهنوعی قهرمانی تراژی ،بودند ،قهرمانان تراژی ،صاارفاً
بروز قانونی ی،ساویه هساتند :قانون اههی یا قانون بشاری .از همین روی هگل شااصایت
قهرمانان تراژی ،را به عمتساامه .تشاابیه میکند ،متساامهای که برای مثال در مورد
آنتیگونه شفقت خانوادگی ،و در مورد کروئون خیر دوهت را متسم میکند عشاصیتهای
حقیقتاً تراژی ،،ساراسار هر آنچه میتوانند و میبایسات مفابق با طبیوت راتیشاان باشاند
هساتند ...در حقیقت تنها ی ،قوه میباشاند که در شااصایت خاصاشاان تسالط یافته اسات.
به همان دهیل آنها مفابق باشاصیتشان ،خودشان را با چند نمود منفرد خا تشا
میدهند ...درجایی که تصااادفات محض زندگیِ صاارفاً شاااصاای فرد از بین میرود،
قهرمانان تراژی ،هنر دراماتی ،نمودار میگردد ،همانطور که در آرار متسااامهساااازی
چنین بوده اسات  .)Hegel, 1975:1194-1195( ...هگل اساتواره عمتسامه .را بنا
به دو دهیل مناسااب مییابد :ناساات ،به دهیل آنکه تا پیش از قرن بیسااتم ،متساامهها
عموماً تتسم گر ی ،عاطفه تکین بودند  -ایمان ،امید ،وحشت و از این دست عواطف و
دوم ،باه دهیال آنکاه (پیش از ظهور هنر متسا اماة جنبشنماا) یا ،متسا اماه هرگز تغییر
نمیکرد .قهرمانان تراژی[ ،دوره] کالساای ،به توبیری تتساامهای انوفافناپذیر ی،
فکر راابات بودناد .درنتیتاه این فکر راابات و توریفشاااده باه هحااظ اجتمااعی کاه مبادل باه
تصاور آنتیگونه از خودش شاده اسات ،آنتیگونه احسااس میکرد که چارهای ندارد جز آنکه
برادرش را باه خااک بساااواارد ،چراکاه این نقش او درون چهاارچو امور بود همچنین
کروئون نیز در مقام رئی دوهت ،احساس میکند که موظف است مانع خاکسواری شود.
باه همین دهیال هگال نزاع میاان آنتیگوناه و کروئون را نزاعی تراژیا ،میداناد چراکاه هر
فرد در این نزاع خود را کامالً به ی ،امر اخالقیاتی مساالط پیوند میزند (اسااترن:1393 ،
 .)257درنتیته هیچکدام از طرفین نمیتواند از وظایف خود سارباز زند ،وظایفی که ناشای
از جایگاه طبیوی آنها در نظم اخالقیاتی است:
عمبناایی کاه هر دو این حرکاتهاا از آن آ ااز میکنناد و بر آن باهپیش
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میروند قلمرو حیات اخالقیاتی اسات ،اما فواهیت این حرکت خودآگاه اسات.
باهمثااباة آگااهی اخالقیااتی ،این جهاتگیری ناا بسا ایط باه سا امات راتیات
اخالقی اساات ،یونی ،وظیفه .در آن حرکت نه انتاا دهاواهانه اساات ،نه
کشامکش یا دودهی ،چراکه فرد هم از وضاع نمودن و هم از آزمودن قوانین
دسات کشایده اسات ]...[ .آگاهی اخالقیاتی آنچه باید انتام دهد را میداند و
مصامم شاده اسات .چه به قانون بشاری متولق باشاد چه به قانون اههی .این
بیواسااافگی ی ،در-خود-بودن اسااات و بنابراین همانگونه که دیدهایم
مونای آن در آنِ واحد مونای هساتی طبیوی اسات .این طبیوت اسات نه رخ
دادن شرایط انتاا که ی ،جن را به ی[ ،نوع] قانون اختصا میدهد
و جن دیگر را باه قاانون دیگر -یاا باهطور موکوس ،این دو قوه اخالقیااتی
اسات که به آنها وجود فردیشاان یا فولیت یافتنشاان در دو جن را اعفا
میکند.)Hegel, 2018:268( .
بناابراین همینکاه مسااائلاهای پیش میآیاد کاه در آن وظاایف افراد در تقاابال قرار
میگیرناد ،افراد درگیر تنهاا میتوانناد وارد نزاع شاااوناد چراکاه هیچکادام نمیتوانناد دریاابناد
که چگونه راهی دیگر پیش پایشااان گشااوده اساات .در نتیته هیچکدام از آنچه میکنند
واقواً احسااس گناه نمیکنند حتی اگر نتیتة چنین کاری فاجوهبار باشاد ،چراکه هیچکدام
نسبت به رقیب احساس هراس یا خصومت شاصی ندارند و هرکدام موتقدند آن کاری را
انتام دادهاند که از آنها خواسته شده است:
عاین فرد نیسااات (این فرد خاا نیسااات) کاه فولی انتاام میدهاد و
گناهکار اسات ،زیرا بهمثابة این خود ،او فقط ساایهای بی-فولیت اسات ،یونی
او صارفاً بهمثابة خود کلی وجود دارد .فردیت صارفاً دقیقة صاوری انتام هر
کاری است .و محتوای قوانین و رسوم بهواسفة استقرارش در زندگی متوین
شاده اسات .آن جوهر بهمثابة طبقه (طبقة اجتماعی) اسات که باوجود توین
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یافتگیاش تبدیل به انواع (گونهها) میشااود ،اما انواع درآنواحد ،کل طبقه
بااقی میمااناد .در زنادگی یا ،قوم ،خودآگااهی از [امر] کلی تنهاا تاا نقفاة
جزئیات تنزل مییااباد ،آن تاا نقفاة فردیات پیش نمیرود کاه در فوااهیاتهاایش
ی ،خودِ مستثنا را وضع میکند.)Ibid, 271( .
برای فهم این باش از متن هگل باید به سااه دقیقه مفهوم نزد هگل بوردازیم ،یونی
کلیات ،جزئیات و فردیات .در این تراژدی باا مفااهیم کلی چون عمرد بودن ،.عزن بودن،.
عحااکم بودن .و  ...مواجهیم .زماانی کاه این مفااهیم وجود خاارجی مییاابناد ماا وارد دقیقاة
جزئیت میشاااویم یونی مفهوم کلی عمرد بودن .در کروئون و پوهونیک و تمام مردان
دیگر جزئیات دارد و مفهوم کلی عزن بودن .در آنتیگوناه و ایسااامناه و تماام زناان دیگر
جزئیات مییااباد .در دقیقاة جزئیات تفااوتی میاان هیچکادام از اجزا وجود نادارد و همگیِ زناان
در زن بودن یکساان هساتند و وظایف هر زنی در جاموه مشاا شاده اسات اما در دقیقة
فردیت اسات که تفاوت اشااا هم مشاا میشاود و هر شاا توانایی تصامیمگیری
خودماتاار دارد .ازنظر هگال مفااهیم در جاامواة یوناان فااقاد دقیقاة فردیات بود یونی
هیچکدام از شاااصاایتها در تصاامیمگیری خودماتار نبودند بلکه همه مفابق با قوانین
جاموه تصامیم میگرفتد .آنتیگونه بهعنوان ی ،زن در طبقة زنان قرار میگیرد و ازآنتاکه
وظیفة زن در جاموه محقق کردن قوانین اههی و خانواده توریف شاااده چه آنتیگونه و چه
زنان دیگر وظیفه دارند مفابق با قانون اههی برادر خود را به خاک بسوارند.
بنابراین ،طبق این تصاااویر افراد صااارفاً به نحوی عمل میکنند که مسااائوهیتهای
اجتماعیشاان تویین کرده اسات .وقتی درمیابند که کنشهایشاان منتر به رنج میشاود،
احسااس میکنند این رنج ناشای از تقدیر اسات و نه قضااوت اخالقیاتی نادرسات از جانب
خودشااان .وقتی کروئون متوجه میشااود که جنازه به خاک سااورده شااده و ساارآهنگ
میگوید شاااید این اقدام خدایان اساات ،کروئون برافروخته و مدعی میشااود که ایزدان
خفاکاران را نمیباشااند و دشاامن قانون ،دوساات ایزدان نمیتواند بود ( Sophocles
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 .)2009: 148-149یونی هرچند که قانون کروئون قانون بشاری اسات اما او قانونش را
به پشاتوانة قوانین اههی صاادر میکند و تسالط بیکران زئوس را بر روح خود بیچون و چرا
میداند.
در اینتا مسائلهای به وجود میآید و آن این اسات که کروئون که شااصایت مقابل
آنتیگوناه اسااات نیز خود را متری قوانین اههی میداناد پ چگوناه هگال نزاع آنتیگوناه و
کروئون را بر سار تقابل قانون اههی و بشاری میداند .الزم به رکر اسات با نظر به تفسایر
یانگ باوجودآنکه در متن پدیدارشاناسای هگل جوهر اخالقیاتی که مؤهفة اصالی تراژدی
یوناانی اسااات را باهمثااباة ترکیبی از قاانون اههی و انساااانی قلماداد میکناد در متن درس
گفتارهای اساتتی ،نظر وی مبتنی بر آن اسات که قوانین اههی نانوشاته کل جوهر اخالقی
را در برمیگیرد ( .)Hegel, 1975: 991قانون اههی و بشاری هرچند در تقابل هساتند
اما پیوساتگی تنگاتنگی با ی،دیگر دارند و بهنوعی هر دو باشای از قوانین اههی نانوشاته
هسااتند .قوانین نانوشااته حاکی از امری انوفافپذیر و قابل توسااوه تاریای اساات که در
عین حال بهموجب عنانوشااته .بودنشااان موجب سااردرگمی و ابهام راجع به چیزهایی
میشاود که این قوانین الزم میشامرند .از نظر هگل قوای اخالقیاتی در آن دوران بهمثابة
خدایانی ظاهر میشاوند که یا در افواهشاان یا در طبیوت زندة افراد بشاری در تضااد با هم
قرار میگیرند اما ا لب ،زمانی که موضاوع بر سار مسائلة کاربسات آنها به وضاویتهای
انضامامی یا حل تنشهای میان آنها بود ،کم ،بهخصاوصای از این خدایان برنمیآمد.
اینکه قوانین عاههی .هساتند بدین موناسات که انساان نمیتواند آنها را به چاهش بکشاد.
در نظر یوناانیاان هیچک نمیتواناد این اجاازه را باه خود دهاد کاه روح قومی را نقاد کناد
چراکاه جوهر اخالقیااتی مقوم خود عوجود .و عواقویات .فرد بود .در جاامواه یوناانی فرد در
ابتدا در خانواده رشاد میکند که تابع قوانین اههی اسات اما بود به جاموه منتقل میشاود و
بهمثابة شاهروند نقشآفرینی میکند که در این سافح وارد قوانینی میشاود که به وسااطت
مفاهیم ادراک میشاود .از همین روی ریشاههای وحدت آگاهانه و عامدانهی تالشهایی
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که در جاموه یافت میشااود ،در وحدت اتفاقی و ناآگاهانه تالشهایی نهفته اساات که در
خانواده یافت میشاود بنابراین اصال اههی یا خانوادگی شااهوده تمامی زندگی جموی اسات.
از ساااوی دیگر اجتمااع همچون کال ،قادرتی مسااالط بر هماة جنباههاای فردی زنادگی
اخالقیاتی یونانی بود و همة خانوادههای تشااکیلدهندة اجتماع را زیر چتر خود میگرفت
و توساط عناصار حاکم قانون اههی به این قوانین اقتدار میداد .ازاینروی اجتماع از طریق
قوانین و دوهتی کاه فوااهیات آن را جهات میدهاد ،نمیگاذارد حتی یکی از جنباههاا از کلیات
اجتماعی جدا بیفتد و برخالف منافع مشااترک عمل کند (جیمز )63-62 :1395 ،بنابراین
اجتماع از طریق رات قانون اههی ماه ،حقیقت و تائید قدرت است.
عدقیقااً همچناان کاه خاانواده جوهر کلی و وجود باادوامش را در جاامواه
داراسات ،بهطور موکوس جاموه مؤهفة صاوری فولیت خویش را در خانواده و
نیرو و گواهش را در قانون اههی داراسات .هیچکدام از این دو بهتنهایی در-
و برای-خود موجود نیسااتند .قانون بشااری در دقیقه زندهاش از قانون اههی
ناش ای میشااود ،قانونی که بهطور مؤرر بر روی زمین موتبر اساات از قانون
جهان زیرین ناشای میشاود ،قانون آگاهانه از قانون ناآگاهانه ناشای میشاود،
وسااطت از بیواسافگی ناشای میشاود و همه بهطور برابر بهجایی که از آن
آمدهاند بازمیگردند .در مقابل ،قوة عاهم اموات فولیتش را بر روی زمین دارد
و آن از راه آگاهی ،موجود و فواهیت میشود.)Hegel, 2018: 265( .
هرچند کروئون تصااور میکند که قوانینش با قوانین نانوشااتة اههی مغایرتی ندارد ،اما
صادای همسارایان تقابل این قانون بشاری و قانونی اههی را زمزمه میکنند .عانساان از
قوانین بشااری پیروی میکند اما سااوگند میخورد خدایان را اطاعت کند ،او دسااتاوش
جنون عظمت قدرت خویش اساات که قوانین زمین خاکی را مانند حقو مقدس خدایان
میانگاارد .)Sophocles, 2009: 151-152( .خفاا یاا هااماارتیاا23ی کروئون همین
ی،جانبگی 24اسات که ساان خود را ساان خدایان میداند و ابهام قوانین نانوشاتة اههی
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بساتر مناسابی برای این امر میساازد .هگل صاریحاً میگوید که به باور او خفای تراژی،
کروئون این بود که گمان میکرد آنتیگونه از سار خشام خودخواهانه صارف اسات که عمل
میکند درحاهیکه درواقع آنتیگونه از سر احترام به ارزشهای سنتی عمل میکرد:
عاین تضااد بهصاورت ی ،تصاادم مصایبت آمیزِ وظیفه با فولیتی مفلقاً
تهی از حق به نظر میرسد[...].ازآنتاکه او حق را تنها بهجانب خود و تقصیر
را تنهاا از جانب دیگری میداند ،آن آگاهی که متولق به قانون اههی اسااات
در طرف دیگر اَعمال خشاونتآمیز ممکن بشاری را میبیند و آن آگاهی که
متولق به قانون بشااری اساات در طرف دیگر خیرهسااری و نافرمانی برای-
خود-بودن درونی را میبیناد .ازآنتااکاه فرماانهاای دوهات موناایی عمومی و
25
کلی دارد که بهروشاانی روز آشااکار اساات ،اما ارادة قانون دیگر احساااس
جهاان زیرین اسااات [ ]...وقتیکاه در تقاابال باا اوهی قرار میگیرد توهین باه
مقدسات است.)Hegel, 2018: 269( .
هگل ی،جانبگی شااصایتهای تراژی ،را ناشای از محدودیت دانش آنها میداند
که این محدودیت حاصل سهلانگاری ی ،فرد نیست بلکه حاصل تقابل قوای اخالقیاتی
اسات .همانطور که پیشتر در با این دقیقه از سافر روح در پدیدارشاناسای بحث شاد
اکنون جوهر خودش را باه رات اخالقیااتی تماایزیاافتاه تتزیاه کرده اسااات .درنتیتاه
خودآگاهی نیز در این دقیقه برحساب راتش ،در مقابل جوهر ،خودش را به یکی از این قوا
واگذار میکند و بهمثابة دانش خودش را هم به جهل به آنچه انتام میگیرد و هم دانش
ازآنچاه انتاام میگیرد تقسا ایم میکناد ،باه همین دهیال هگال این دانش را دانشا ای
فریبخورده 26میداند ( .)Hegel, 2018: 256به عبارتی در این دقیقه خود-آگاهی نیز
باه یکی از این قوا تولق مییااباد و ازآنجااکاه کاار ،27در میاان تنااقض قوا واقع میشاااود و
آگاهی میان دو قوای اخالقیاتی تقساایم میشااود حیات اخالقیاتی نابود میشااود .پ
تناقض دیگری که اکنون شاااهد آن هسااتیم میان جهل و دانش به آنچه انتام میگیرد
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اسات .این تناقض موجب ی،جانبگی شااصایتهای تراژی ،میشاود و خفای تراژی ،را
رقم میزند.
در تراژدی آنتیگوناه ،آنتیگوناه و کروئون هر یا ،قوة خااصا ای را نمااینادگی میکنناد
بهتبع آگاهی نیز به نوعی میان این دو شااصایت تقسایم شاده اسات ،کروئون به قانون
بشااری دانش داشاات وهی به قانون اههی که آنتیگونه به آن متوهد بود جهل داشاات که
موجاب یا،جاانبگی در آگااهی از قوا میاان شااااصا ایاتهاای تراژیا ،و نوعی دانش
فریبخورده میشاود .این ی،جانبگی تنها از جانب کروئون نیسات ،بلکه آنتیگونه هم به
نوعی درگیر ی،جانبگی میشااود .زمانی که کروئون حکم صااادر کرد به پیوند خانوادگی
نیندیشاید و نمیدانسات که خواهر پوهونیک دسات به این کار میزند .او صارفاً به منفوت
جاموه اندیشاید .و وقتی فهمید آنتیگونه به این کار دسات زده میدانسات عقب کشایدن از
حکمش اعتبار حاکم را خدشااهدار میکند .کروئون از آنتیگونه میپرسااد که از حکم من
خبر داشتی شاید بتوان گفت کروئون دنبال راهی برای جلوگیری از متازات آنتیگونه بود
اماا آنتیگوناه خود را کاامالً مدحق میداناد و اعالم میکناد آگااهااناه نسا ابات باه او و حکمش
بیاعتنا بوده اساات .آنتیگونه موتقد اساات حکم کروئون خالف خواسااته زئوس اساات و
ععداهت ایزدان زیرخاک ،چنین قوانینی برای مردگان ننهاده اساات و من گمان ندارم که
حکم تو یا حکم هر انساان فانی ،آنقدر قوی باشاد تا بر قوانین دیرینه ،نانوشاته و پابرجای
خدایان مسالط شاود .قوانینی که تنها برای اکنون نیساتند بلکه همواره بودهاند و هیچک
آ اازشاااان را نمیداناد ،من از ترس هیچ مَردی خفرِ عقوبات اههی را باه جاان نمیخرم.
( .)Sophocles, 2009: 155آنتیگونه طبق قانون خدایان رفتار کرده و شااارمساااار
نیست و اعالم میکند که آماده مرگ است و همانطور که مَرد در واالترین مرتبه خدمت
باه جاامواه جاان خویش را فادا میکناد ،آنتیگوناه در خادمات باه قوانین اههی اسااات کاه جاان
خود را فدا میکند.
در دیاهوگهای میان آنتیگونه و کروئون بارها به تقابل دیگری اشاااره میشااود یونی
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تقابل میان زن و مرد .کروئون گردن کشای آنتیگونه را شاکسات خود میداند و میپندارد
که اگر بگذارد آنتیگونه بدون متازات پیروز شاود و بیشارمانه تفاخر کند در حقیقت دیگر
او نیسات که مَرد اسات ،بلکه آنتیگونه اسات که در شاهر او مردی میکند)Ibid, 156( .
هگل در تصادیق تهدید زنانه در عوض آنکه زنان را بهساادگی در نقش قربانیان درمانده
و ناتوان ،جن ضاااویف نیازمند حمایت جن قوی – همتای مردشاااان که به نیابت از
اجتماع عزیمت میکنند  -تقساایمبندی کند ،دقیقاً مااهف آن را پیشاانهاد میکند .بدان
وساایله هگل میزان قدرت زن را به صااورتی طونهآمیز تصاادیق میکند اما با این وجود
اصاارار میکند که محرک آنان در حیفة پیوندهای خانوادگی ،طبیوی و در ساافح آگاهیِ
شااهودی اساات .دوهت میکوشااد عجداییطلبی .زنان و وفاداری جزء گرایانه-شااان به
خانواده را از میان ببرد و از سااوی دیگر ،عجن زن -طنز ابدی در زندگی اجتماع .بدل
به منشاأ زیان و زوال در زندگی دوهت میشاود (اساترن  )261 :1393اما کروئون از ترس
آنکاه مغلو یا ،زن بشاااود ،خفر راتی قاابلیات فرد برای خساااارت زدن باه اجتمااع را
میپذیرد .عفرمانبرداری اسات که ا لب مردان را نتات میباشاد و بدینساان ضاروری
اسات که نظم شاایساته چیزها را حفظ کنیم و هرگز به ی ،زن اجازه پیروزی ندهیم .بهتر
آن اسااات کاه مغلو هرگوناه مردی بشاااوی اماا ضاااویفتر از یا ،زن دیاده نشاااوی.
( )Sophocles, 2009: 164در حقیقت دوهت برای برقراری نظم میبایسات اساتهزا و
تمسااار زن را دفع میکرد .به نظر میرسااد که زنان باید از خودشااان محافظت شااوند،
وگرناه فراموش میکنناد کاه ماانناد یا ،کال در اتحااد عمال کنناد .موافق مصااااهح عااهیاه
آنهاساات که در حوزة مناساابی محدود گردند ،حتی اگر به این مونا باشااد که همچون
کروئون که درصادد زنده به گور کردن آنتیگونه در ار بود ،آنها را در ی ،ار زیرزمینی
توقیف یا زنده به گور کرد .هگل ترسی را که کروئون بیان میکند مییابد عتمسار ابدی
در اجتماع ..میتوان گفت قانون اجتماع ،نظم بشاری و قانون مردانه توساط قانون اههی و
در کنش فرد به نیابت از خانواده تهدید میشاود و این تهدید در شااصایت ی ،زن یونی
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آنتیگونه متتسم میشود (.)Glowacka & Boos, 2002: 31
آنتیگوناه نااگزیر بود کاه در هر صاااورت تن باه گنااه دهاد ،ناه باه دهیال یا ،تصااامیم
شااااصا ای بلکاه باه دهیال آنکاه این دو قاانون خود بااهم در تقاابال قرارگرفتاهاناد و او باه
هیچوجه نمیتوانساات با دسااتهای پاک از این تراژدی بیرون بیاید ،او هر فولی را انتام
میداد گنااهکاار بود ،اگر باه قاانون بشاااری تن درمیداد طبق قوانین اههی مرتکاب جناایات
شده بود و حال که به قانون اههی تحقق باشیده مفابق قانون بشری گناهکار است.
عبههرحال عمال اخالقیاتی برحساااب محتوا ،دقیقة جرم را در خود دارد
زیرا تاصای طبیوی این دو قانون در دو جنسایت را رفع نمیکند .بلکه در
عوض در بیواسااافگی طبیوی ،بهصاااورت یا ،گرایش بیگانگی نیافته به
قاانون بااقی میمااناد و باهمثااباة فوااهیات ،این یا،جاانبگی را باه گنااه تبادیال
میکند ،تنها با یکی از جنبههایش دساتبهگریبان میشاود و بهصاورت منفی
خودش را باه سااامات دیگری هادایات میکناد یونی آن را نقض میکناد.
(.)Hegel, 2018: 271
ازآنجااکاه آنتیگوناه هر نوع فولی را انتاام میداد گنااهکاار بود ازنظر هگال عبیگنااهی
برابر باا بیفولی 28اسااات ،ماانناد سا اناگ بودن حتی ناه ماانناد بچاه بودن)Ibid, 271( .
بنابراین درون این توارض هر دو طرف در گناه دخیلاند ،هرکدام از طرفین توجیه خویش
را دارد و هرکدام تنها با انکار کردن و زیر پا گذاشاتن قدرتِ به یکساان موجهِ طرف دیگر
اسات که میتواند محتوای حقیقی و مثبت هدف و کاراکتر خودش را به کرسای بنشااند.
درنتیته کار آنها ناگزیر نظم جهان اخالقیاتی را به هم میزند:
عکاار ،خودِ بااهفوال اسااات – .آن [کاار] سااااختاار آرام و حرکات جهاان
اخالقیااتی را برهم میزناد .آنچاه باه صاااورت نظم و همااهنگی ماابین هر دو
رات آن [جهاان اخالقیااتی] ظهور میکناد کاه هرکادام ارزش دیگری را راابات
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میکناد و دیگری را کاامال میکناد ،از طریق این کاار برزخِ (گاذار) [امور]
متضااد میشاود که در آن [گذار] هرکدام خودش را [بهصاورت] بفالن خود
و دیگری ارباات میکناد و بیش از آنکاه ارزش خودش و دیگری را ارباات
کناد آن را [بفالن خود و دیگری] انتاام میدهاد -.آن [فوال] حرکاتِ منفی
میشااود ،یونی ضاارورت جاودانه ی ،ساارنوشاات وحشااتناک که در ژرفای
بسااااطتش هم قانون بشاااری و هم قانون اههی را ر میکند [ - ]...آن
برای ما گذاری میساازد به برای-خود-بودن مفلقِ خودآگاهی فردی نا .
(.)Ibid, 268
نتیجهگیری
در این مقااهاه باا توجاه باه منفق دیااهکتیکی و شااارح هگال از تراژدی آنتیگوناه در
پدیدارشاناسای روح به نزاع تراژی ،میان دو قوة اخالقیاتی که در ععمل .دو شااصایت
آنتیگونه و کروئون نمود یافته بود پرداخته شد.
قانون اههی ← خانواده ← تکلیف موفوف به خانواده ←
حیات اخالقی طبیوی← طبیوت ← بیوهوژی ← زن ←
آنتیگونه
جوهر اخالقی
قانون بشری ← دوهت ← تکلیف موفوف به جاموه ← حیات
اخالقی روحانی← فرهنگ ← عقل آزاد ← مرد← کروئون

در آ ااز این دو قوه اخالقیااتی در بساااتر جاامواه یوناانی در وحادت بودناد اماا دهیال این
وحدت آن بود که هنوز نزاعهای درونِ آن آشاااکار نشاااده بود و به نوعی جاموه در ی،
وحدت نیندیش ایده بود .با رشااد آگاهی و ظهور وجدان فردی بود که این نزاعها بروز پیدا

خوانش هگل از تراژدی «آنتیگونه» (امیر مازیار و محدره ربانینیا)

59

کردند و موجب فروپاشای حیات اخالقیاتی جاموه شادند .به همین دهیل اسات که از نظر
هگل این نزاع نه میان خیر و شاار ،بلکه میان مواضااع ی،جانبهای قرار گرفته اساات که
هرکدام تا حدی تتسام نوعی خیر و یکی از قوای حیات اخالقیاتی جاموه اسات درنتیته
این نزاع تقابل درسات در برابر درسات اسات .هگل بهجای اینکه کروئون را نمایندة دوهت
ساکوالر بداند یا آنتیگونه را به عنوان شااصایتی هیبرال در دوران مدرن مفرح کند که در
مقابل دوهت توتاهیتر دوران خویش میایساتد ،هر دو شااصایت را مشااصاة جهان یونانی
میداند جهانی که در آن فرد فاقد آزادی سااوبژکتیو بود و هویت او در کل ،هضاام شااده
بود .هم آنتیگونه طبق ارزشهای تویینشااده و توریف وظایف زن در جاموه عمل کرد و
هم کروئون طبق توریفی کاه از مرد در جاامواه نهاادیناهشاااده بود ،رفتاار کرد اماا در نهاایات
عمل آنها به فاجوه منتر شاد .این فاجوه ،آشاکارگی توارضهای درونی حیات اخالقیاتی
اسات به همین جهت هر دو شااصایت قربانی تصاور اجتماعی و اخالقیاتی محدود خود
میشاااوناد و نمیتوانناد هیچ نمودی از فردیات را بروز دهناد .جهاان در وحادت اکنون دچاار
شاقا شاده و هیچ روشای برای لبه بر دوگانگیهای بنیادین ایتاد شاده در خود را ندارد
مگر آنکاه اقتادار آن باه نظم دیگری انتقاال یااباد کاه قادرت و حق افراد را بیشاااتر در نظر
میگیرد این گذار نمایانگر ِساایر روح در تاریا به ساامت آزادی اساات .جاموهای که به
دهیال هضااام هویات افراد در کال در تواادل بود باه جاامواهای گاذار میکناد کاه افراد از
هویتهای اجتماعیشاان عاری میشاوند ،وحدت زندة پوهی تکهتکه میشاود و بدل به
1
انبوه اتمهای جدا از هم میشود.

 1این مقاهه مأخود از پایان نامه است.
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پینوشتها
 :Ethical life .1اخال عرفی جاامواه کاه باهتماامی اعماال یا ،فرد باهعنوان جزئی از
جاموه جهت میباشد.
2

. Antigone

 :In-itself .3در-خود .چیز عدر-خود .عبارتی اسات که کانت به اساتفاده از آن مشاهور
اسات .ازنظر او آنچنانکه چیزها در خودشاان هساتند همواره بهصاورت ی ،راز ،ورای
تتربه ما باقی میمانند زیرا ما تنها نمود آنها را میشااناساایم اما هگل در جهت رفع
این محدودیت در شاااناخت امر در-خود تالش میکند .ازنظر هگل چیزی که در-خود
مالحظه شااود چیزی اساات که جدا از نمودهایش در نظر گرفته میشااود ،خصااوصاااً
برحسااب پتانساایل آن برای متتلی ساااختن خویش از راههای ماتلف بنابراین توبیر
عدر-خود .صارفاً راجع به چیزی نیسات که بهخودیخود و تنها و جدا از نسابتهایش با
دیگر اشایا ،هحاظ شااده اساات ،بلکه همچنین به مونای چیزی اساات باهقوه ،ناپرورده و
ناتمام.
 :For-itself .4برای-خود .زمانی که این پتانسایلها باهفول میشاوند ،آنها عبرای-خود.
میشااوند .برای-خود نهفقط به مونای چیزی اساات خودآگاه ،بلکه همچنین به مونای
چیزی اسات که برای حصاول ایتی دسات به عمل میزند و متشاکل و پرورده میگردد.
آنچه کانت نادیده گرفت آن بود که هساتی هر چیز متشاکل از هر آن چیزی اسات که
پدیدار میشود اما ازنظر هگل نمودها واقویت چیزها را به ما عرضه میکنند.
5

. Morality/Moralitat

 .6اشااره به حرکت دیاهکتیکی روح در سایر تاریا که برای رسایدن به آگاهی مفلق میان
امر در-خود و برای -خود حرکات میکناد و آگااهی بااهقوه را از راه تترباه خودِ آگااهی،
باهفول میکند .ازآنتاکه در فلسافه هگل -برخالف فلسافه کانت که در آن نومن امری
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ناشاناختنی بود -همه امور قابل شاناخت هساتند ،روح با حرکت در تاریا به خودآگاهی
میرسااد به صااورتی که ابتدا خود را در دیگری مییابد (مرحله عینیت) وهی ازآنتاکه
دچار توارض میشود به خود برمیگردد و به خود آگاه میشود (مرحله رهنیت).
 :Pathos .7پاتوس اشاااره به ی ،عشااورمندی .یگانه اساات که رانه قهرمان تراژی،
میباشد اما این شورمندی ی ،احساس صرف نیست بلکه ریشه در اخالقیات دارد.
8

. Objective
. World of faith
10
. This-worldly present
11
. Other worldly beyond
9

 :Immediate .12اشااره به دریافت ساادهانگارانه و خام اوهیه (دریافت شاهودی) از ی ،امر
که هنوز وارد حوزه دریافت بهواسافه مفاهیم و دریافت نسابت آن امر با کل امور نشاده
اساات .این دیدگاه مبین مفهوم تتربه در ساانت تتربهباوری اساات که تتربه را مبین
چیزی بیش از دادههای حسای نمیدانسات اما هگل به تبویت از کانت جداساازی آنچه
در ادراک ظاهر میشااود را از شااروط ظهور آن یرممکن میدانساات .درنتیته تتربه
فقط ادراک حسای نیسات بلکه این ادراک حسای به وسااطت اصاول و مفاهیم اسات که
تتربه را بر میساازد .این برداشات از تتربه بدان موناسات که میتوان تتربه خویش را
صارفاً با باری ،شادن در شروط الزم ظهور آن وسیعتر و عمیقتر ساخت .اینگونه بسط
دادن تترباه از راه کشاااف تادریتی شاااروط الزم آن درواقع ویژگی کال دیااهکتیا،
پدیدارشناسی است.
. Elemental unit
. People/Volks

13
14

 :Penates .15خادای رومی خاانواده ،خادای خااناه و کشاااور کاه آیینش باهطور تنگااتناگ باا
خانه مرتبط است.
. custom

16
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. recognition

17

 :Intimation .18نوعی بصاایرت یا دانش بیواساافه و درونی که در مقابل دانشاای قرار
میگیرد که با تحلیل و برهان حاصل میشود.
19

. consciousness
. intuits
21
. Reflected into itself
22
. Elemental unit
20

 .23خفا یا هامارتیا خفایی اسات که قهرمان به سابب آن سازاوار سارزنش اسات و موجب
رنتی در قهرمان تراژی ،میشااود این رنج حاصاال زخمی اساات که خود قهرمان بر
خود وارد آورده.
24

. One-sidedness
. sense
26
. Deceived knowing
27
. deed
28
. Non-action
25
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