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Abstract 

In this article, after the author theoretically studies social-political 

events, and how to develop the theory of civil society, he goes on to 

understand and study the development of public will in civil society 

and the state and the dialectic between them in Hegel's political 

thought. Hegel was the first philosopher in the history of philosophy 

to consciously place a strategic position on civil society. And through 

the three basic elements, namely the legal system, the police, and the 

guilds and unions, as well as by examining the classes, all of which 

are in the service of civil society for the first time, it takes steps to 

form a partial will to form the public will. And through the theory of 

institutions, not only can he achieve the objectification of the abstract 

human will, but he also achieves the first stage of a unique general 

explanation. Here Hegel steps into government. Upon entering the 

public sector, Hegel quickly distinguished the field on the three 

principles of the organic matter versus the mechanical matter, the 

public interest over the personal interest, and finally the general 

precedence over a part of civil society. Consequently, with the 

precedence of the state over civil society in its own sense, it considers 

the public will to be the truth of the partial will, morality, and moral 

life. 
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 یو دولت و چگونگ یمدنجامعه انیم زینسبت و تما یبررس

 هگل یاسیدر فلسفه س یاراده عموم یریگشکل

 

 

 ایران ، ز، تبریزیدانشگاه تبر ،فلسفه یدکتر  باف یمحسن باقرزاده مشک
  

 

 چکیده
اجتماعی و چگونگی تكوین  -ازآنكه نگارنده به لحاظ نظری به بررسی رخدادهای سیاسیدر این مقاله پس

مهدنی پرداخهت بهه سهرام ف هر و بررسهی تكهوین اراده عمهومی در جامعهه مهدنی و دولهت و نظریه جامعهه 

طور رود. هگل نخستین فیلسوف تاریخ فلسفه اسهت ههه بههها در اندیشه سیاسی هگل میدیالكتیک میان آن

شهود  و از طریهس سهه عنصهر اساسهی یعنهی نظها  آگاهانه جایگاهی استراتژیک برای جامعه مهدنی االهل می

هها در ها و همچنین با بررسهی طققهاک ههه بهرای نخسهتین بهار تمهامی آنوای، پلیس و اصناف و اتحادیهحق

دارد  و از گیری اراده عمهومی گها  برمهیمدنی است به تكوین اراده جزلهی در ج هت شهكلخدمت جامعه

بلكهه بهه نخسهتین مرحلهه  تواند به ابژهتیو هردن اراده انتزاعی انسان دسهت یابهدتن ا میطریس نظریه ن ادها نه

پردازد. هگل با ورود بهه یابد. در اینجا هگل به بحث درباره دولت میتوضیح هلی منحصر در فرد دست می

سرعت این ساحت را بهر اسهاس سهه اصهل موضهوعه امهر ارگانیهک در برابهر امهر مكهانیكی، بخش دولت به

سهازد  و زلی از جامعه مهدنی مجهزا میمصلحت عمومی در برابر منفعت شخصی و درن ایت تقد  هلی بر ج

درنتیجه با تقد  دولت بر جامعه مدنی به معنای خاص خودش، اراده عمومی را حقیقت اراده جزلهی، اخلها  

 هند.و حیاک اخلاای المداد می

 .مدنی، دولت، منفعت شخصیهگل، اراده عمومی، جامعه :هاواژهکلید
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 مقدمه-1

گیری های رونس یافتن و طلوع فلسفه آلمانی، شكلترین رخدادها در سالیكی از م ر

تدریج تمامی شود هه بهمرور درک میای بهروشنگری اسكاتلند است. در اسكاتلند حوزه

هند. آن حوزة متفاوک، جامعة مدنی است هه جریاناک فلسفی را به خود مشغول می

ای در باب رسالهط آدا  فرگسن با نوشتن هتاب نخستین بار با مضمون صحیحش توس

افتد. تا پیش از ظ ور رود  اما چرا در اسكاتلند این اتفا  میبه هار می مدنیجامعه

ترین آن آدا  اسمیت است هنوز فیلسوفان سیاسی میان روشنفكران اسكاتلندی هه م ر

نویسد: قاط نیرا چاندوک میارتجامعه مدنی و جامعه سیاسی هیچ تفاوتی االل نیستند  دراین

باوجوداین، تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی هنوز روشن نقود، زیرا هابز و لاک دو »

بردند. برای مثال، لاک از جامعه سیاسی یا جای هر به هار میصفت مدنی و سیاسی را به

ن جان (  بنابرای17: 7711چاندوک،«)زدمدنی و تقابل وضع مدنی با وضع طقیعی حرف می

دهد هه منظور از مدنی نزد او حوزة میان مدنی و سیاسی نشان می "یا"لاک با آوردن 

مدنی ربطی به سیاست ندارد  بنابراین جامعه مدنی با هه جامعهسیاسی است درصورتی

شود در چنین گیری جامعه صنعتی در انگلستان با ظ ور بورژوازی دارای جایگاه میشكل

گیرد یعنی جایی هه دیگر وک از حوزه صرف سیاست شكل میای متفاشرایطی حوزه

مدنی در مقابل دولت است  دیگر جامعهعقارتیسیاست دارای نقش چندانی نیست یا به

بنابراین رشد ااتصادی و نظا  بازار در انگلستان است هه بیش از هرچیز، مضمون جامعة 

ای است هه در آن افراد عاال و مدنی حوزهدهد. جامعهمدنی را به این اصطلاح هدیه می

شوند. ارزش این روابط دایقاً در این طور ارادی وارد روابط اجتماعی با دیگران میمختار به

امر ن فته است هه این روابط بر اساس این محاسقه سنجیده استوارند هه هیچ انسانی بدون 

 یابد.تواند به اهداف خود دستهمک دیگران نمی

انی خود تمامی آثار متفكران اسكاتلند را مطالعه هرده بود. هگل در دوران جو

در برن در خانواده فون اشتایگر معلر سرخانه شد. این خانواده یک »نویسد: پینكارد می

های آدا  ویژه با نوشتههتابخانه خصوصی داشت و هگل را به تفكر روشنگری اسكاتلند به
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اش بر روی هگل بسیار ها اثرگذاریشته. این نو(Pinkard,2008:23)«اسمیت آشنا هرد

ای هه در مدنیاش بر روی هانت. هگل مف و  و مضمون جامعهبیشتر است از اثرگذاری

یابد را وارد اندیشه سیاسی خویش و حتی روشنگری اسكاتلند برای اولین بار وضوح می

خستین فیلسوف، عنوان نمدنی را بههند. در اندیشه سیاسی هگل جامعهنگاهش به تاریخ می

هند هه تا حدودی اندازه م می برای آن باز میهند و جایگاه بیاش میوارد اندیشه سیاسی

همین توجه هگل به این مف و  است هه میان او و فیشته و هانت، گسست غیراابل پیوند 

هند. همچنین با همین مف و  است هه هگل آزادی انتزاعی روسو و انقلاب فرانسه ایجاد می

 هند.ا متحقس میر

زمان چندین غایت را مدنظر خویش ارار داده است طور هردر این مقاله نگارنده به

هه القته دارای نسقتی تنگاتنگ با یكدیگر هستند. نگارنده برای اینكه بتواند توضیح دهد 

آورد آموزه حس هگل است، حقیقت اراده هه چگونه اراده عمومی هه آخرین دست

ی، اخلا  و ن ادها و طققاک جامعة مدنی است بایستی نخست به هالقدشكافی انتزاعی یا جزل

ها بپردازد و نشان دهد حقوای، پلیس و اصناف و اتحادیهجامعة مدنی در سه ساحت نظا 

تدریج موجب نفوذ و تحقس اراده عمومی مدنی بههه چگونه ساختار ن ادها در جامعه

ولت در سه ساحت )امر ارگانیک در برابر امر شود. سپس نگارنده با هالقدشكافی دمی

تن ا تمایز مكانیكی(، )مصلحت عمومی در برابر منفعت شخصی(، )تقد  هلی بر جزلی(، نه

مدنی و هند بلكه تكوین اراده عمومی در جامعهدات تشریح میمدنی بهآن را با جامعه

ه جزلی و اراده عمومی در دیگر به نسقت ارادعقارتیها یا بهدولت و دیالكتیک میان آن

یابیر. با این هار ها دست میمدنی و سپس دولت و درن ایت نسقت میان هردوی آنجامعه

صورک هگل را برای خوانندگان به فلسفه حسهای پایانی نگارنده در هر تنیدگی بخش

 هند.پیوسته تحلیل میهرمنسجر و به

به ساحت حیات اخلاقی ضرورت گذار از ساحت حق انتزاعی و اخلاق  2-1

 و گسست از اندیشه سیاسی کلاسیک آلمانی

الامر ارار داده بود با هگل به سقكی بسیار پیچیده، متافیزیک هلاسیكی هه عقل را در نفس
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سوژه هه محصول تحقس آزادی درون آدمی در دنیای مدرن است، سنتز هرده و روشی 

ک منطس بر دو ساحت سوژه و ابژه فرد به دست آورده است هه در آن یبسیار منحصربه

شود و هند هه در فلسفه حس در بخش حیاک اخلاای این امر متحقس میحاهمیت می

یابد. خودسرانگی اراده نخست خود را در بخش حس انتزاعی در مقا  انضمامیت می

هند، سردرمی آورد. جایی هه فرد شخصی هه آزادی خویش را در ابژة خارجی متعین می

شود. هند و مرتكب جر  میشخص از حس خود در ارارداد با دیگری تجاوز میدر مقا  

این نخستین نمود خودسرانگی اراده در سیر تكامل آن است اما دومین نمود آن زمانی رخ 

عنوان ارادة جزلی در دهد هه دیگری از برای هیفر و از بین بردن این تخلف، خود را بهمی

فقدان ن ادی دادگرانه ارادة خود را همچون اانون وضع  دهد و درمقا  اضاوک ارار می

شود بلكه به تن ا ناحس نخست رفع نمیبرد. در چنین حالتی نههند و دست به انتقا  میمی

ای هه تا مقا  اضاوک هل خود را ارتقاء داده است، جر  دیگری اعتقاد هگل ارادة جزلی

مه خواهد داشت. در اینجاست هه هگل شود و آن همچون تسلسلی نامتناهی ادامرتكب می

هند هه آدمی با برگشت به درون خویش با هلیت و عنوان ساحتی مطرح میاخلا  را به

هند. جایی هه اگر ارادة مجر  بخواهد با خودآیینی و آزادی درون خویش برخورد می

دست  ای هه از درون او نشأک گرفته است به هیفری هه خود خواهان آن استاوانین هلی

هه ما را از خودسرانگی ارادة جزلی یابد بایستی به آن گذار هند  اما این گذار با این

هند هه جزلیت خویش رهاند  اما ما را به چاه خودسرانگی ارادة سوبژهتیوی هدایت میمی

را همچون مف و  هل به رسمیت شناخته است. هگل بخش اخلا  را بر اساس اصول نظریة 

هند و آن را بخشی از فلسفه حس خویش هرده است. او معتقد ایت میوجدان اخلاای هد

شود هه خیر درون است هه صوری بودن و سوبژهتیو بودن وجدان اخلاای موجب آن می

تواند صورک تصادفی در صورک وظیفه وضع شود اما همچنین سوژه میانسان گاهی به

فه وضع هند و آن را تا امر عنوان وظیجزلیت درون خویش را در درون صورک اانون به

تواند شر باشد. چراهه وجدان انتزاعی تمامی عرف و هلی ارتقاء دهد. در چنین حالتی می

جای خارجی را همچون امری بیگانه طرد هرده است و آزادی انتزاعی خودش را بهاوانین
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ن ترور در هند هه ما در دوراسازی میآن ارار داده است. این روند همان اتفاای را شقیه

عنوان ارادة عمومی وضع انقلاب فرانسه شاهد بودیر یعنی جایی هه ارادة جزلی خود را به

 (.Hegel,2003:164-167) هندمی

شود. هگل تعین اانون در چنین شرایطی است هه هگل وارد بخش حیاک اخلاای می

این بخش از  دهد واخلاای و همچنین اوانین سیاسی دولت را در حیاک اخلاای توضیح می

ای م ر در باب فلسفه او در حكر جدایی هامل او از فیلسوفان پیشین است. هگل در جمله

رویكرد اخلاای نیز به خودسرانگی سقوط »نویسد: نحوه رویكرد ما به اعتقاد سوبژهتیو می

چیز باید، تن ا، به عقیده بازگردد و هند و نابسندگی این دیدگاه در این است هه همهمی

گر حقی هه در خود و برای خود موجود است وجود ندارد یعنی حقی هه این عقیده دی

در پاراگرافی هه ذهر شد هگل  (Hegel,2003:169).  «توانست صرفاً االب آن باشدمی

زند یعنی نكتة م می را بیان هرده است هه همان گریزگاه هگل به فصل بعد را رار می

تواند االب ن عقیده یعنی وجدان و اخلا  انتزاعی میحقی در خود و برای خود عینی هه ای

آن عینیت باشد. هگل آن عینیت را به مضمون جامعة مدنی و آداب و اخلاایاک یک او  

ها و دهد. نظریه هگل در باب حیاک اخلاای، وظایف اخلاای مارا از نسقتحواله می

 نویسد:هند. هگل در باب اهمیت ن ادها مین ادهای اجتماعی مشتس می

گیرد، جوهری است هه حیطة ابژهتیو حیاک اخلاای هه جای خیر انتزاعی را می 

شود. آن بنابراین تمایزهایی در عنوان صورتی نامتناهی انضمامی میتوسط سوبژهتیویته به

اند. این تمایزاک به حیاک اخلاای هند هه توسط مف و  متعین شدهدرون خویش وضع می

ها اوانین و ن ادهایی هستند هه هه برای خودش ضروری است. آندهد محتوایی ثابت می

 .(Hegel,2003:189) در خود و برای خود وجود دارند

در بند بالا اصطلاحی به هار رفت هه اساس و بنیان تفاوک فلسفه سیاسی هگل با 

طور دایس و هانت و فیشته است هه آن اصطلاح عقارک است از ن ادها. چنین اصطلاحی به

چنین با نظریه درست در اندیشه هانت و فیشته به هار نرفته است. روسو نیز برای ن ادها و هم

اش اهمیتی االل نقود  بنابراین هر سه فیلسوف مذهور مناسقاک اجتماعی در اندیشه سیاسی
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سرعت به سقک اندیشه سیاسی دوران جدید وارد شان از وضع طقیعی بهدر اندیشه سیاسی

شود  دار میشدند هه همان وضعی بود هه صرفًا دولت معنیی میوضع اجتماع سیاس

بنابراین جز در بعضی از جزلیاک میزانسن ساختار سابس اندیشه سیاسی را بر هر نزدند  یعنی 

تقع آن از نظریه جامعه مدنی خقری نیست ها و همچنین بهگیری آناز ن ادها و نحوة شكل

اند. در چنین شرایطی را به دستان دولت سپرده بلكه هانت و فیشته حوزه جامعه مدنی

گونه زمینه و امكانی در هدا  از دو فیلسوف نامقرده در فلسفه سیاسی توان ایجاد هیچهیچ

ج ت انضمامیت بخشیدن به خودآیینی و سوبژهتیویته فرد در حوزه عمومی ندارند  اما این 

گیرد و برای نخستین بار اریت میهگل است هه این اصطلاح را از روشنگری اسكاتلند به ع

شود و از ن ادها بحث در نظا  فلسفه سیاسی، میان دولت و جامعه مدنی تفاوک االل می

در تاریخ فلسفه سیاسی، هگل نخستین هسی بود هه »هند. حتی التینگ معتقد است می

و اادا   عنوان دو حیطة متفاوک حیاک عمومی اراله دادتمایزی بین جامعه مدنی و دولت به

 .7 (lting,1971:107)2به ایجاد بنیانی نظری برای این تمایز هرد

 گیری جامعه مدنی در اندیشه هگلجایگاه، معنا و منشأ شکل 2 -2

ریخت و واژگان اندیشه تر را به هروااع هگل میزانسن تفكر سیاسی پیشبا این تمایز به

میزانسن جدید میان وضع حس انتزاعی تر وارد ساخت. در این ای پیچیدهسیاسی را درصحنه

ای شد و وضع دولت  از وضع میانیهه خود شامل وضع طقیعی سابس و همچنین خانواده می

سخن گفت هه در آن فردیت و خودآیینی شخص چه در حالت حس طقیعی و در خانواده و 

ه آزاد او شود. این وضع میانی حوزة فرد و ارادچه در وضع اخلاای  تن ا در آن متحقس می

در ج ت شكل دادن به خویش و شكل دادن به جامعه خویش است. بایستی مدنظر نظر 

داشت هه هگل همچون فیشته هه از نظریه حس در ج ت خودآگاهی استفاده هرد، او نیز 

مدنی را بر اساس نگرش انسان به خود به دهد. هگل، جامعهچنین عملكردی را انجا  می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.Pelczynski,1984: 4برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به ).  7

 (.(Cristi,2005:91برای مطالعه گسست هگل در نظریه جامعه مدنی مراجعه شود به  2 .
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تواند در زمینه نظریه هگل در باب مدنی میدیگر نظریه جامعهرتیعقاهشد یا بهتصویر می

اش ضروری است، بخشیهایی هه در آن ج ان اجتماعی برای خود تحقسانسان و جنقه

به همین دلیل به اعتقاد هگل رضایت شخصی صرف  (Walton,1984: 249) .ف میده شود

خود تعین بخشی است. در  ای از ظرفیت فرد براییک هدف در خود نیست بلكه جنقه

تقلیل نخواهد داد.  7چنین شرایطی اطعاً هگل جامعه را همچون هانت به سنت فایده باوری

جویی صرف لذکچون اگر او جامعه را به چنین چیزی تقلیل دهد دروااع هویت انسان را به

هند نخست هگل انكار می»نویسد: ارتقاط والتون میو سودجویی تقلیل داده است. دراین

گرا از هه ااتصاددانان سیاسی فایدههه پیروی از رضایت شخص، غایت در خود است چنان

هنند. هگل معتقد است اینكه هرهسی به دنقال رضایت خودش باشد آن ادعا پیروی می

نفسه باشد. دو ، نسقت فرد با ج ان خارج خود ایرادی ندارد اما نقاید هدف فیخودیبه

ها و دهنده رشد ادرکای برای رضایت است بلكه همچنین تشكیلتن ا وسیلهبنابراین نه

 .(Walton,1984:247-248) «اش استهای ضروریظرفیت

مدنی اساساً خودش تفكری در حد انقلاب صنعتی در اندیشه بنابراین نظریه جامعه

های پیشین است. همچنین متوجه شدیر هه این وضع سیاسی است و گسست هامل با نظریه

ای از خود ما بایستی در نظر در اختیار اراده آزاد و خودآیینی افراد است و همچون آیینه

تواند این رفته شود هه اصلاً ذیل تعریف فایده باوری نقایستی وارد شود  اما چرا هگل میگ

ای را وضع را وارد اندیشه سیاسی هند. صرف روشنگری اسكاتلند نقود هه چنین زمینه

تن ا آشكار ساخت بلكه اتفاای اجتماعی در حال رخ دادن بود هه آن بیش از هر چیزی نه

شنگری اسكاتلند بود بلكه همچنین بزنگاه ف ر هگل و اهمیت آن نیز ایجادهننده تفكر رو

بود. این رخداد  ظ ور بورژوازی است  و حقیقتاً نگارنده معتقد است ظ ور این رخداد 

آلیسر آلمانی بوده است. ترین حوادث در ج ت شكل دادن به ایدهیكی از اساسی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

آغازد، ای نوین از اخلا  میهه هانت با برداشت به طور ریشهبنابراین، هرچند »نویسد: تیلور در باب این مورد می. 7

سیاسی او، اما، به طوری مأیوس هننده متعارف است. این نظریه ما را به جایی بسیار فراتر از فایده باوری  ةنظری

های فردی باای عمده در این نظریه همان سازگار هردن اراده ةرساند و این بدین خاطر است هه مسئلنمی

 (.757: 7711تیلور،«)ماندیم
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وضوح خیزشی در درون ااتصاد جوان به توانیر بقینیر هه هگلما می»نویسد: پلچینسكی می

ای هه با حیطه ویژه با بورژوازیهای خصوصی تشخیص داده بود  و بهاز طریس هوشش

شد، در تقابل ارار داشت. هگل اعمال عمومی هه در دولت مدرن توسط پادشاه اداره می

مدنی و امعهسال بعد ج 22در جوانی ناتوان بود تن ا ] سازی در باب ]بورژوازیدر مف و 

. به باور (Pelczynski,1984: 5) «هندخوبی درک میتضاد میان جامعه و سیاست را به

بود هه توانست برای این حیطة جدیدی هه  فلسفه حسپلچینسكی هگل تن ا در هتاب 

مدنی، ااتصاد و پیشرفت صنعت بود ایجادشده بود  جا باز هند  و اندیشیدن در باب جامعه

بود. التینگ  7ترین مفاهیر دوران جدید آشنا هرد هه آن مف و  هاری از م رهه او را به یك

مدنی را هگل این حیطه جامعه»نویسد: در باب اهمیت هار و نسقت آن با جامعه مدنی می

تواند وارد هند هه او ادرک تولیدگر هار را اش تن ا به این دلیل میدر فلسفه سیاسی

ف هرده است. این بینش هه از پیش در بنیان دیالكتیک مدنی هشعنوان بنیاد جامعهبه

گیرد، احتمالاً س ر اصلی هگل به مش ور خدایگان و بندگی در پدیدارشناسی روح ارار می

 . (Ilting,1971:107)2«فلسفه است

جامعة مدنی با سرشت هار شخصی هر فرد آمیخته است. جایی است هه افراد متكثر 

هنند هه استعداد و م ارک آن را دارند و تولید چیزی میهای خود شروع به با م ارک

تدریج هنند و بهسپس در ج ت رفع نیازهای یكدیگر، هالاهای یكدیگر را باهر مقادله می

گیرد. چنین ساحتی تا پیش از ظ ور بورژوازی وجود از این طریس نظا  بازار شكل می

مدنی در ساحتی را در وضع جامعه نداشت بنابراین متعلس به دوران جدید است. هگل چنین

دهد. وضعی هه سیاسی یا اخلاای نیست بلكه اساساً وضعی توضیح می فلسفه حسهتاب 

 ااتصادی و صنعتی است و میانجی گذار فرد از وضع حس انتزاعی به بخش دولت است.

مدنی و تشكیل آن، نیاز افراد است  و در ج ت رفع این نخستین نكته در باب جامعه

دیگر خانواده در نظا  هگل با ورود فردیت عقارتیپردازند. بهز، افراد به هار و مقادله مینیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.25-22: 7712درباب مف و  هار مراجعه شود به )آرنت،. 7

 (.Hegel,1977:102-10در باب اهمیت هار در فلسفه هگل مراجعه شود به ). 2
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هند. جایی هه مرور به جامعه مدنی گذار میدر آن و شكستن حالت هلی و طقیعی آن به

منافع شخصی افراد و حفظ آن و حقو  و غیره دارای اهمیت است. در جامعه مدنی، هر 

و امور دیگر برای او معنایی ندارد اما بدون رابطه با دیگران  فردی غایت خویش است

تواند به اهداف خود برسد. پس دیگران ابزار رسیدن او به اهداف خودش است. هگل نمی

هه بدین هدف خودخواهانه، در فعلیت خود و درحالی»نویسد: در باب جامعه مدنی می

ای هه گونههند بههای متقابل برارار میای از وابستگیترتیب با هلیت مشروط شده، پیكره

آمیخته و تن ا در چنین فضایی رفاه فردی و وجود بر حس او با رفاه و حقو  همگان درهر

توان این نظا  را در نخستین نگاه تواند فعلیت یابد و دارای مصونیت باشد. میها میتما  آن

 (Hegel,2003,221) .«دولت بیرونی یا وضع ضرورک و آن را از آن ف ر دانست

 جامعه مدنی و سه عنصر ویژه و متعین کننده آن در منظر هگل 2-3

دهد و از این نظر مدنی ارار میاش را در جامعههگل سه عنصر اساسی فلسفه سیاسی

هند. پیش از بیان این سه عنصر بایستی به آلیسر دیگر متمایز میخودش را از فیلسوفان ایده

بیند و توضیح این ها میمقحث طققاک بپردازیر. هگل، منطس دوران جدید را در واسطه

ها با یكدیگر است هه فلسفة حس هگل را نی چگونگی نسقت تما  اینها و منطس دروواسطه

او همین جامعة  فلسفة حسترین بخش هتاب دهد. به این دلیل است هه پیچیدهتوضیح می

هشاورزان هه منافعِ بلاواسطه  -7دهد.طققه در این بخش تشخیص میمدنی است. او سه

اند و وابسته به امر بلاواسطة خود ها نشدههنند و هنوز وارد میانجیخودشان را دنقال می

دهند  هه به سه اسمت اهل صناعت هه بخش میانی هار را انجا  می -2اند.یعنی زمین

هنند و بازرگانان هه آنچه تولیدشده است را هایی هه در هارگاه هار میوران، گروهپیشه

امه باشند و دولت بایستی هارمندان  هه تن ا بایستی به فكر مصالح ع -7دهند انتقال می

هه ارتقاط این طققاک با دولت مستقیر نقاشد ها را تأمین هند  اما به دلیل ایننیازهای آن

ها هند هه نظا  حقوای، پلیس و اصناف و اتحادیهها تعقیه میشكن بین آنهگل چند موج

 .است

به دلیل  هگل در بخش اول هتاب از حس انتزاعی و حس مالكیت سخن گفت. در آنجا
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اینكه هنوز مف و  حس فعلیت خودش را هسب نكرده بود، خودسرانگی در امر مجازاک 

اهنون آن وضع نگرفته بود برتری داشت. هرای هه هنوز شكلعلیه ناحس بر نظا  حقوای

اصل این نظا  نیازها، »نویسد: شود. هگل میمدنی بالفعل میپیشین در ساحت جامعه

ت، آن هلیتی را در خوددار است هه در خود و برای خود همچون اصل جزلیت خواس

ناچار همچون حس مالكیت  اما ای تجریدی و بهگونهاست  یعنی هلیت آزادی، اما تن ا به

در اینجا این حس دیگر تن ا در خود وجود ندارد بلكه در فعلیت خود همچون محافظت از 

ای هه هگل در (. امر هلی255: 7712هگل،«)مالكیت از راه اجرای عدالت حضور دارد

بخش حس انتزاعی به دنقال آن بود و اصلاً به همین دلیل شخص را وارد ساحت سوبژهتیو و 

اهنون خودش را متعین هرده است. زمانی هه حس صرفاً صورک انتقا  اخلا  هرد  هر

وانین ارار داشته باشد به اعتقاد هگل آن حس در خود است  و اصلاً عادلانه نیست و بر پایه ا

ف میدیر اما هگل، حقو  ندارد. چراهه در آن وضع صرف حقو  خصوصی را می

ف مد  بنابراین به دلیل حس انتقا ، حكمی مانند خصوصی را هر در ذیل حقو  عمومی می

دیده شده امری شخصی اصاص را نپذیرفت. چون به اعتقاد هگل جر  مرتكب شده و زیان

این دادگاه است هه پیگیری و مجازاک مجر  را بر ع ده نیست بلكه زیانی هلی است و 

دهد بلكه به آشتی حس با دارد  بنابراین دیگر امور تحت خودسرانگی سوبژهتیو رخ نمی

این وااعیت هه زیان به یک عضو »نویسد: گردد. هگل میخود یعنی با هیفر مقدل می

ج ت مف و  آن بلكه از ج ت  جامعه، زیان به همة اعضای دیگر است، ماهیت جر  را نه از

ها و آگاهی جامعه مدنی تأثیر سازد زیرا اهنون بر گرایشوجود برونی آن دگرگون می

: 7712هگل،«)دیده استواسطه از جر  زیانفقط بر وجود طرفی هه بیگذارد و نهمی

222-221.) 

ت یه مدنی چیست؟ آنچه پلیس بایستی مورد دو  پلیس است. عملكرد پلیس در جامعه

هند، نخست بالفعل هردن و نگ داری از هلیتی است هه القته جزلیت جامعة مدنی آن را 

در خود دارد. پلیس این عملكرد را برای ایجاد نظر و ترتیقاتی بیرونی در ج ت حفظ و 

هایی با غایاک و منافع خصوصی هه با آن خود را در امر هلی دخیل ایجاد امنیت میان توده
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گرفته نگ داری (  بنابراین پلیس از هلیت شكل271: 7712دهد )هگل،میهنند انجا  می

 .های متعدد به وجود آمده استهند، هلیتی هه از طریس عملكردهای جزلیتمی

مدنی مربوط به عملكرد ن ادها است. ترین بحث هگل در بخش جامعهاما هلیدی

صلحت عمومی است دایر چراهه ن ادها درن ایت پلی در ج ت گذار به دولت هه حوزه م

هل بودن خویش توانند بهاهنون از طریس ن ادها میهای جزلی متكثر هرهنند. سوژهمی

خانواده اولین ریشه حیاک اخلاای دولت است. صنف دومین »نویسد: دست یابند. هگل می

مدنی است. خانواده عناصر جزلی سوبژهتیو و هلیت ریشه آن است و اساس آن در جامعه

مدنی گیرد  اما در صنف این عناصر هه در جامعهرا در یگانگی جوهری در برمی عینی

نخست جزلیت خودش را بازیافته است و به درون نیاز واردشده است  نیاز و هلیت 

ای درونی چنانكه سود شخصی در این یگانگی گونهشود. بهتجریدی اانونی تقسیر می

دیگر هگل ساختار عقارتی(. به212: 7712هگل،«)یابدرساند و فعلیت میحضور به هر می

طورهلی فلسفه هگل به چیند و بههل میرا بر اساس ترتیب از جزء بهفلسفه حس هتاب 

ها ای هه هلی را از جزلیگونهسقک نقد اوة حكر و اوة حكر تأملی نگاشته شده است. به

مصلحت عمومی هه در هند. در این فرایند، هگل اساساً برای رسیدن به حوزه هسب می

ها را در ج ت رساند تا آنهای متعددی میهلیها را بهشود، جزلیتدولت متعین می

 :نویسدها میهل مطلس هه دولت است آماده هند. هگل در باب اهمیت اتحادیهرسیدن به

بنا به این تعریف صنف حس دارد زیر نظارک مرجع همگانی در محدودة بستة خود 

ای را بر بنیاد صفت عینی م ارک و درستی آنان و حفظ هند، اعضای تازه منافع خویش را

گردد، به اعضای خود بیفزاید، از اعضای خود حكر اراین هلی تعیین میبه تعدادی هه به

ای آموزش دهد هه سزاوار گونههای جزلی حمایت هند و به دیگران بهدر برابر احتمال

را دارد هه نقش خانواده دو  را برای اعضای خود هه این حس عضویت شوند. خلاصه این

ای هلی هه از افراد و نیازهای جزلی گونهمدنی، بهایفا هند نقشی هه باید در مورد جامعه

 .(277: 7712تر بماند )هگل،آن دورتر است، نامتعین

های تجمعی اعضایش دفاع هنند، تدارهی برای ها باید از خواستهبنابراین اتحادیه
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ها بازی هند. یكی از اهداف طور خلاصه نقش خانوادة دو  را برای آنششان بقیند و بهآموز

گاهی برای اعضایش در برابر احتمالاک و رخدادهای جامعه اش این است هه تكیهاصلی

هدف آغازین اتحادیه آوردن فردیت »نویسد: مدنی باشد. به همین دلیل همین می

تا  (Heiman,1971:152) .«سیاسی و ااتصادی است شده به درون نظر اخلاای ومنزوی

تواند از منفعت تن ا نمیزمانی هه فرد درون این ن ادها خودش را عضو نكرده باشد نه

تواند از طریس این ن ادها اعمال ادرک هند. در شخصی خویش سود برد بلكه حتی نمی

توانیر ما نمی»نویسد: می چنین شرایطی هنوز نتوانسته است اراده خودش را عینی هند. نولز

ها در به هنجارهای آزادی سوبژهتیو وضوح بخشیر بدون نشان دادن اینكه چگونه آن

بنابراین هگل  (Knowls,2002: 224) .«شوندساختارهای ن ادی حیاک اخلاای متجسر می

ا هشود از آنهاست هه میف مد و تن ا در انضمامیت آناخلا  را با ن ادهای اجتماعی می

صحقت هرد. برای هگل ابژهتیویته هردن اراده در سطح جامعه در اوانین، ن ادها و 

 .دهدساختارها رخ می

 نسبت کلی و جزئی با جامعه مدنی )ظهور اراده عمومی( 2-0

یكی از نكاک م می هه نگارنده در این بخش بایستی به آن اشاره هند بحث نسقت هلی و 

قت در فلسفه هانت و فیشته باوجود تلاش هر دو جزلی در اندیشه هگل است. این نس

ها و ها را اسیر هوسماند  و درن ایت در فلسفه سیاسی، سوژهشدک مخدوش باای میبه

ها را به سمت هنند هه ارار است آندانند و دولت را آن هلیتی معرفی میانفعالاک خود می

گیرد بلكه هل فلسفه شكل نمی ای اخلاای سو  دهد  بنابراین نسقتی دوسویه اصلاًجامعه

 .7گیردها به شكل مكانیكی و در جدایی هامل از نسقت جزء و هل شكل میسیاسی آن

داند  و نقاید این سه فرایند طورهلی مف و  را وحدک هلی، جزلی و فردی میهگل به

را متفاوک از یكدیگر به نظر آورد. بلكه باهر در تمامیت ارهان فلسفه هگل رابطه 

داند هه در درون هر فرد ارار دارد، لكتیكی دارند. هگل امر هلی را صورتی جوهری میدیا
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واسطه متمثل ساختن این وجوه نوعی وحدتی بنیادی دارد. هگل در بنابراین این فرد به

طورهلی فلسفه تفصیل توضیح داده است. القته بهمنطس و در اسمت ایاس این مورد را به

و ساحاک اندیشیدنش در پی حل این نسقت پیچیده است. هگل در ها هگل در تمامی هتاب

طورهلی در وحدک طور انتزاعی در نظر داشته باش هه عقلانیت بهبه»نویسد: فلسفه حس می

شود. اینجا در معنای انضمامی و در االب محتوایش دولت و نفوذ هلیت و فردیت شامل می

عنوان آزادی لی( و آزادی سوبژهتیو )بهدر وحدک آزادی ابژهتیو )یعنی ارادة جوهری ه

دانش فرد و آزادی اراده در تعقیب اهداف جزلی از سوی آن( تشكیل 

دیگر دروااع هگل در نظریه ن ادها به دنقال ایجاد عقارتی(. به212: 7712هگل،«)گرددمی

نسقت میان آزادی سوبژهتیو و آزادی ابژهتیو است  و اینكه چگونه آزادی ابژهتیو 

آید. هگل معتقد است تدریج از طریس آزادی سوبژهتیو یا اراده آزاد انسان به وجود میبه

دهند و عقلانیت بالفعل در حیطة جزلیت را شكل می -ن ادها باهر اانون اساسی یعنی

 ن ادها سوی آن هستند. اینبنابراین شالودة استوار دولت و اعتماد و گرایش افراد به

هاست هه آزادی دی همگانی بر آن استوار است زیرا در درون آنهایی هستند هه آزاستون

شده و عقلانی است  بنابراین یگانگی آزادی و ضرورک به نفس خود در جزلی شناخته

 .(225: 7712درون این ن ادها حضور دارد )هگل،

ای وجود دارد و آن این است هه هگل از ساحت درون در این بخش تحلیل پیچیده

برد و حیاک اخلاای را منطقاً و هلی خارجی پناه میدنیای مدرن است به فرد هه محصول

چیزی جز انتزاعاتی هه از حیاک ها را هیچداند و آنزماناً مقد  بر اخلا  و حس شخصی می

یعنی  -هند. ن ادها به اعتقاد هگل اصول اساسی دولتاخلاای شده است المداد نمی

ها را اساس دهد و بایستی آنالمرو جزلیت نشان میرا در  -صورک معقول در حال پیشرفت

استوار دولت و اعتماد و گرایش افراد به دولت دانست. ن ادها در فلسفه هگل عناصری 

هاست هه آزادی امر جزلی ماند، چراهه در آنهستند هه آزادی همگانی بر آن استوار می

این ن ادها خودش را به امر معقول و عقلانی است. پس یگانگی آزادی و ضرورک درون 

 .آورد و در درون همین ن ادها است هه بایستی به تعین آن رسیدانضمامیت درمی
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 بررسی دولت در معنای هگلی -3

گسست هگل از دیدگاه  -نظریه دولت و تمایز آن با جامعه مدنی 3-1

 مکانیکی

یر  اما مورد تا اینجای بحث جامعة مدنی را با ساختاری هه هگل مدنظر داشت توضیح داد

مدنی و دولت است. مورد نخستی هه در باب تفاوک این دو تر تفاوک میان جامعهم ر

ساحت باید به آن پرداخت بررسی نگرش مكانیكی و ارگانیكی است. هگل از منطس تفكر 

هایی از اندیشه هند تا از طریس آن جنقهمكانیكی برای توضیح جامعة مدنی استفاده می

داده است را توصیف هند  مانند صنعتی اد صنعتی هه در جامعه مدرن رخمدرن یعنی ااتص

دهنده در سیاست و نیاز به مداخله عنوان نیروی تشكیلشدن هار، خیزش نفع شخصی به

دروااع هگل جامعة مدنی و عملكرد مناسقاک درونی  (Ross,2008: 4) .دولت در سیاست

گرفته است صورک ماشینی شكلبیند هه بهآن را )در ساحت ااتصاد و صنعت( مكانیكی می

سازد به همین دلیل آن را دولت ف ر و و این ساحت را در حیطة امر ارگانیک وارد نمی

هند هه هایی توصیف میای از ابژهنامد  اما او نسقت ارگانیكی را مجموعهبیرونی می

ای از مجموعه. امر مكانیكی (Ross,2008: 45شوند )توسط غایتی مشترک یكپارچه می

های اتمی و تكین شوند. فردیتدهی میهایی است هه توسط نیروی خارجی سازمانابژه

ساختند  اما در تن ا به دلیل محافظت از خودشان در چنین سازمانی خود را منسجر می

ها دولت هه ساحت مصلحت عمومی و تحقس خیر است، هگل از نسقت ارگانیكی جزلیت

گوید  بنابراین نخستین اختلاف میان این دو ساحت به لی سخن میبرای رسیدن به امر ه

 .گرددتفاوک نگاه مكانیكی و ارگانیكی بازمی

مثابه تمایز مصلحت عمومی با منفعت تمایز دولت با جامعه مدنی به 3-2

 شخصی

مدنی و تر گفته بودیر تفاوتی میان جامعهطور هه پیشتا پیش از فلسفه سیاسی هگل همان

ای به حاهمیت گونه میانجینقود به همین دلیل یا دولتی مطلس داشتیر هه بدون هیچ دولت
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پرداخت و یا دولتی داشتیر هه تعین جامعة مدنی بود و چیزی جدا از آن محسوب می

شد. به همین دلیل یا دولت غیراابل هنار زدن بود مثل فلسفه سیاسی هابز یا هانت یا نمی

تر گفته بودیر به اعتقاد ر هر زد مانند فلسفه سیاسی لاک. پیشراحتی آن را بشود بهمی

هاست هه سلول هاست چراهه در اینهگل، دولت دو ریشه م ر دارد هه خانواده و اتحادیه

هایی از ایدة شود و رگهآن وحدک مایی هه هگل در دولت مدنظرش هست گذاشته می

شود. هگل در باب تمایز ه میشود، دیددولت، هرگاه هه از مصلحت عمومی صحقت می

جای جامعة مدنی گرفته شود و میان دولت و جامعة مدنی معتقد است هه اگر دولت به

صفت آن برابر با امنیت و پاسداری از دارایی و آزادی شخصی فرض شود، نفع افراد بدین 

این اند  همچنین لحاظ هدف غایی خواهد شد هه افراد برای رسیدن به آن باهر متحد شده

نتیجه به دست خواهد آمد هه این عضویت در دولت امری اختیاری است  اما رابطة فرد با 

هه دولت روح عینی است، تن ا از راه عضویت در ای دیگر است. ازآنجاییدولت از گونه

دولت است هه خود فرد عینیت، حقیقت و زندگی اخلاای دارد. این اتحاد بدین لحاظ، 

 .(212: 7712ی است )هگل،خود محتوا و هدف حقیق

اگر ما دولت را ساحتی بدانیر هه برای صرف تأمین حفظ مالكیت و همچنین آزادی 

بریر. ها، در ن ایت در ساحت ارارداد به سر میشخصی باشد یعنی به سقک دولت لیقرال

هند و تر توضیح داده بودیر هگل دولت را در ساحت ارارداد وارد نمیطور هه پیشهمان

فرد است دهد  اما برای هگل دولت امری منحصربهمدنی ارار میداد را صرفاً در جامعهارار

گرفته است. برای ف ر ب تر این صورک تاریخی شكلو تحقس عینی ایدة اخلاای است هه به

هه پدری از فیلسوفی در باب ب ترین راه آموزش دادن هنگامی»نویسد: جمله، هگل می

گونه پاسخ داد: او را ش روند دولتی با پرسید. فیثاغوری این پسرش در موضوعاک اخلاای

(. این امر نشان از آن دارد هه هگل دولت را تحقس 712: 7712هگل،«)اوانین خوب بساز

هند  و همان داند و آدمی در آن به تربیت اخلاای دست پیدا میهلیت خیر و اخلا  می

اشد در نگاه هگل عینیت اخلاای درون دولتی هه ارار است مأمن فرهنگ و رشد انسانی ب

رسد و چیزی جز مای درون ما نیست. او نخست روسو را به همة ماست هه به انضمامیت می
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آن » :نویسددهد و میف مد موردنقد ارار مینمی امیلدلیل اینكه این امر را در هتاب 

ها هند و آنها آدمیان را از زندگی عادی این دوران جدا میهای تربیتی هه ضمن آنتجربه

اند زیرا هایی بی وده بوده( تجربه 7دهد )مقایسه هنید با امیل روسورا در روستا پرورش می

هه آمیز از اوانین ج ان جدا هرد. حتی درصورتیای موفقیتگونهتوان آدمیان را بهنمی

چنین تصور هرد هه نفس ج ان روحانی ها در تن ایی تربیت شوند نقاید ایناز  باشد بچهل

سرانجا  راه خود را به درون این تن ایی نخواهد گشود و ادرک روح ج انی همتر از آن 

حس ای استیلا نیابد. فرد تن ا با تقعیت از دولتی خوب بهاست هه بر چنین جاهای دورافتاده

 .(221: 7712هگل،« )رسدخود می

توان فرد را در جدایی هامل از عنوان نمیهیچصراحت معتقد است هه بههگل به

هه مای هند ازآنجاییدولت مورد آموزش ارارداد. روح ج انی هه در دولت تقلور پیدا می

تدریج ذیل خود درون همة ماست هه متعین شده است، خواه ناخواه، هرهسی را به

توان لی فرد با روح دولت توأمان و هاملًا ممزوج است و هرگز نمیآورد. روح جزدرمی

فردی را همچون روسو در روستایی دورافتاده تربیت هرد بلكه تربیت فرد تن ا در دولت 

 ممكن است.

 وضعیت ویژه دولت در معنای هگلی 3-3

هگل اقلاً توضیح داده بود هه یک حقیقت دنیای جدید درون آزاد فرد است هه با 

 پدیدارشناسی روحآلیسر آلمانی و در ساحت عقل در هتاب مسیحیت متولد شد و در ایده

سازد. به این یافت  و تا پایان جامعة مدنی را با همین درون آزاد فرد میبه اوج خود دست

تدریج آن را در ج ان عینی نحوه عینیت هند و بهنتزاعی شروع میمعنا هه از اراده آزاد ا

دهد  اما هگل وااعیت دومی را نیز در نظر دارد هه آن را از فلسفة یافتنش را شرح می

هلاسیک گرفته است و آن دولتی است هه مقد  بر فرد است و زاییدة ارارداد نیست. این 

به این امر استناد  فلسفه حساز هتاب  212گراف گردد. چنانكه در پاراامر به ارسطو بازمی
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ش ر بر خانواده و هر فردی اولویت »نویسد: دهد و میهند و به سیاست ارسطو ارجاع میمی

دارد، زیرا هل بر اجزای خود دارای اولویت است. چراهه اگر دست یا پا را از هل بدن 

توان از دستی هه از هه میای گونهجدا هنی دیگر دست یا پا نیست جز در اسر، همان

در اینجا هگل مقنای ادما را  (Hegel,2003:460) .«سنگ تراشیده شده است سخن گفت

طرف فرد با ارادة درون گردد. پس ازیکها بازمیهند و در نظریة دولت خود به آنبیان می

ذیرد و از پها را نمیگیرد اما دولت مشمول ارارداد آنآزادش را از فلسفة سیاسی جدید می

گیرد هه امری طقیعی و مشمول ارارداد نیست و بر همة طرف دیگر دولت ارسطو را می

طور شده است. هگل معتقد است هه دولت بهتر توضیح دادهافراد نیز مقد  است هه پیش

گوید هه فرد به خواست خودش به مدنی مقد  است. حتی میو جامعه 7منطقی بر خانواده

گونه باشد  اما مشكل یونان این است هه آید بلكه الزاماً بایستی اینعضویت دولت درنمی

شناسد. دولت هگلی القته با عنوان ش روند را میبلكه به 2شناسدرا نمی  subjectعنوانفرد به

نویسد: هند و میهند چراهه هگل مف و  روح را وارد میدولت طقیعی ارسطویی فر  می

تمامیت حیاک اخلاای است و تحقس آزادی است و همچنین دولت، درخود و برای خود، »

غایت عقل است هه آزادی بالفعل باشد. دولت همچون روحی در ج ان حضور دارد و 

هه طقیعت حوزة بیگانگی روح است. دولت تن ا شناسد، درحالیآگاهانه خود را در آن می

 (Hegel,2003,280,281) .«زمانی هه در آگاهی حضور دارد دولت است

اما دولت مقد  بر فرد و فااد ارارداد هگلی دارای تفاوتی است با آنچه ارسطو گفته 

هند هه هر از سیاست جدید و هر از سیاست بود. از اینجاست هه هگل امری را بیان می

هند هه حد اعلای رود و انسان را از حوزة طقیعت به حوزة روح وارد میهلاسیک فراتر می

گردد. هگل مقنای سیاست هلاسیک و ین نیز به مسیحیت بازمیفلسفه هگل است هه ا

ها خلس برد و نوزایش جدیدی از آنای به درون اندیشه خویش میجدید را همچون نطفه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.Westphal,1984:77-93)برای مطالعه بیشتر در باب نسقت خانواده و دولت مراجعه شود به . 7

: 7712برای مطالعه بیشتر در باب اهمیت امر سوبژهتیو در دوران جدید در اندیشه هگل مراجعه شود به )هگل، . 2

722.) 
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فرد در دولت )هه ذاک، غایت و فراوردة فعالیت اوست( به »نویسد: هند. هگل میمی

این دولت، دولت ارسطو یعنی  Hegel,2003,275)«)یابدآزادی جوهری خود دست می

نیست هه برحسب طقیعت است القته به یک معنا طقیعی هست هه ما خلقش نكردیر اما 

اش این نیست هه دولت تجسر اراده ما نیست. غایت دولت آزادی فرد است و دولت معنی

هند و نه وضع مدرن )یعنی حاصل اراده فرد است  اما هگل نه آن وضع یونانی را حفظ می

فرد دارای تقد  است( را هه از هابز تا فیشته پیش رفته است بلكه او به ساحتی  وضعی هه

اند  هه آن ساحت حیاک گذارد هه هردوی این برآیندها در آن رفع شدهبالاتر گا  می

اش را در عرف و وجود واسطهدولت وجود بی»اخلاای و خصوصاً دولت است. 

عنوان نی در دانش و فعلیت فرد بهاش را در خودآگاهی فرد داراست یعباواسطه

عنوان ذاک، غایت و اش را در دولت بهخودآگاهی و به دلیل سرشت خود، آزادی جوهری

در این پاراگراف هگل توضیح  .(Hegel,2003: 275) .«باشدمحصول فعلیتش دارا می

دهد هه دولت صحیح است هه بر فرد مقد  است اما خود آن محصول فعلیت و تحقس می

د است بنابراین دولت همان محصول تاریخی فرد تاریخی است هه اخلاایاک خودش را فر

در خارج متعین هرده است و ارادة خیری هه در اخلا  غایت خود داشتیر در اینجا متحقس 

. این سخن هگل هه (Hegel,2003:275) «دولت تحقس ایدة اخلاای است»شود چون می

تدریج مف و  باشد در اینجا ر تاریخ عقل و تحقس بهگسوژه به یک اعتقار بایستی نظاره

هه فرد بایستی ن ادهای اجتماعی و اوانین را در ساحت دولت، رسد جاییوضوح میبه

اهنون بر آن خودآگاهی یافته همچون هرد و هار اجتماعی پیشین خود المداد هند هه هر

 است.

دارد. فلسفه یونان تن ا در  اما تفاوک دیگری میان یونان و فلسفه سیاسی هگل وجود

دهد و دولت آن نیز امری طقیعی است و ساختة ارادة آزاد نیست. ساحت طقیعت رخ می

شود هر چیزی دارای رشد طقیعی ال ی هه در نظا  اندیشه یونانی تعریف می-درنظر طقیعی

از خویش است و در این رشد طقیعی خودش رو به غایتی دارد  اما فلسفه هگل در همان آغ

هند بلكه باوجوداینكه گذارد و در ساحت آن خودش را تعریف نمیطقیعت را هنار می
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دولت مقد  بر فرد است اما فرد سازندة دولت است. تقد  دولت در منظر هگل به این 

اعتقار است هه دولت حوزة مصالح عمومی است و جایی است هه امر متعالی خودش را در 

عنوان ما شود یعنی مصالح ما بهماها به یک ما تقدیل می هههند یعنی جاییآن ظاهر می

متقد  بر منافع ماهاست. هگل معتقد است رویكرد فلسفی تن ا با جنقه درونی همة این امور 

یعنی با مف و  در مقا  تفكر سروهار دارد. تا آنجا هه به پژوهش درباره این مف و  مربوط 

ود هه اراده را همچون اصل دولت مطرح شود باید گفت هه این دستاورد روسو بمی

تن ا تفكر شكل آن است )مانند، غریزة اجتماعی یا مرجعیت ال ی(، ساخت، اصلی هه نه

هر هست و دروااع خود فكر هردن است  اما روسو به اراده، تن ا، در بلكه محتوای آن

ارادة هلی را نه هرد( و )فیشته، هر بعدها چنین می 7هردشكل محدود ارادة منفرد توجه می

دید هه از این همچون بخردانگی اراده در خود و برای خود، بلكه تن ا عنصری مشترک می

خیزد. به همین دلیل اتحاد افراد در دولت به شكل ای آگاه برمیاراده منفرد همچون اراده

ریحی آید هه به همین دلیل بر بنیاد اراده خودسرانه و عقاید آنان و رضای صارارداد درمی

 (.215: 7712اند استوار است )هگل،هه به تشخیص خود ابراز هرده

داند اما مسئله این است هه هگل ارادة عمومی روسو را پیشینة ف ر خود از دولت می

دولت در منظر روسو همچنان بر ارارداد استوار است و روسو تمامی ن ادها را به نفع اراده 

بتواند اراده عمومی را در خارج از ساحت اراده  گاهآنكه هیچهند بیجزلی نابود می

گیری دولتی با استفاده همگانی به عینیت تقدیل هند  اما روسو موفس به توضیح نحوة شكل

از ارادة عمومی نشده است. به اعتقاد نگارنده علت ضعف اندیشه روسو در ف ر چنین 

توان اراده جزلی ت هه میهاسهاست. چراهه تن ا توسط آنای، عد  توضیح میانجیاراده

هه به اعتقاد هگل، حال به خودسرانگی نغلتید. درصورتیرا تقدیل به عمومی هرد و درعین

شده است عین تقدیلاراده عمومی اراده فردی است هه در درون ن ادهای دولت به

(Avineri,2002:102) بنابراین اصل دولت مدرن مستلز  آن است هه هل فعالیت فرد باید  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.(Neuhouser, 2000:56اجعه شود به برای مطالعه بیشتر درباب تفاوک میان ف ر روسو و هگل از دولت مر. 7
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اش میانجی شود. این خودآیینی اراده، در ن ادهای سیاسی توضیح داده از طریس اراده

گونه هگل فعلیت دولت را این .شود هه منظور از آن سیاسی هردن زندگی استمی

گردد دولت امری بالفعل است  و فعلیت آن از این وااعیت تشكیل می» :دهدتشخیص می

شناسد. فعلیت، همواره یگانگی هلیت داف جزلی میبستگی هل خود را از طریس اههه دل

و جزلیت است، انحلال هلیت در جزلیت است  بنابراین جزلیت خودش را خودبسنده نشان 

هه این یگانگی وجود شود. درصورتیدهد. هرچند هه از طریس هل حفظ و پشتیقانی میمی

ارای وجود باشد. دولت بد هه دتواند بالفعل شود حتی درصورتیچیز نمینداشته باشد هیچ

« دولتی است هه صرفاً وجود دارد  جسر بیمار هر وجود دارد اما وااعیت حقیقی ندارد

 .(722: 7712)هگل، 

بنابراین فعلیت ارادة عقلانی و صورک معقول دولت از طریس معیار یگانگی هلیت با 

نشده باشد و خواست  ای ایجاددیگر اگر چنین یگانگیعقارتیف ر است. یا بهجزلیت اابل

جزلی خودش را به خواست هلی ارتقاء نداده باشد و همچنین خواست هلی خودش را به 

گونه است هه خواست جزلی تقدیل نكرده باشد، ما از معقولیتی برخوردار نخواهیر بود. این

در فلسفه هگل میان امر بالفعل با امر وااعی تمایز برارار است. چون دولت تحت هر 

سازد بلكه آن جسمی بیمار ی وجود دارد اما صرف وجود از آن امری معقول نمیشرایط

شود هه حوزه مصلحت عمومی از طریس است. تن ا در صورتی امر وااعی، بالفعل تلقی می

 خواست جزلی و تعین جزلیت در هلیت ایجادشده باشد.

از طریس  های اخلاای بایستیساحت سو  ادعای هگل بر آن است هه محتوای اانون

بندی شود  یعنی ارادة خیر ج ان اجتماعی بالفعل هه شخص در آن ساهن است چارچوب

ها و تر توسط هردوهار اجتماعی انسان در ن ادها، ساختارها و آداب رسو  ملتپیش

عنوان ابژهتیو شدة های مختلف متعین شده است و ارادة سوبژهتیو بایستی آن را بهدولت

خودآگاهی رساند. اوج این تعین در دولت است هه آزادی جوهری خیر درون خویش، به 

و محصول و فعلیت هردوهار انسانی است و تعین انضمامی خیر هلی است  بنابراین هگل 

توانیر به اخلا  داند هه از طریس آن، ما میهمچون فیشته و هانت سیاست را تن ا راهی می
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 شود.تدریج متحقس میت هه خیر بهتحقس بقخشیر و تن ا از طریس یک دولت خوب اس

 گیرینتیجه

مدنی را بر اساس استنقاط خویش از روشنگری اسكاتلند و ازآنكه نظریه جامعههگل پس

هند، در فلسفه سیاسی خویش برای نخستین بار در گیری طققه بورژوازی هسب میشكل

اش فلسفه سیاسی بخشد. هگل سه عنصر اساسیتاریخ فلسفه جایگاه استراتژیكی به آن می

آلیسر دیگر متمایز دهد و از این نظر خودش را از فیلسوفان ایدهمدنی ارار میرا در جامعه

ها. هگل در دو اند از نظا  حقوای، پلیس و اصناف و اتحادیههند. آن سه عنصر عقارکمی

ای عیآید، اسیر اراده انتزاهر بار هه درصدد اانون هلی برمی فلسفه حسبخش اول هتاب 

ای بر اساس اراده عمومی هند بنابراین نظا  حقوایشود هه خودش را هلی المداد میمی

تواند شكل بگیرد  اما هگل در جامعه مدنی معتقد است هه این در آن دو ساحت نمی

شود، ساحتی است هه زیان به یک عضو جامعه، زیان به همة اعضای دیگر ف میده می

ف و  آن بلكه از ج ت وجود برونی آن در این ساحت ماهیت جر  را نه از ج ت م

فقط گذارد و نهها و آگاهی جامعه مدنی تأثیر میسازد زیرا اهنون بر گرایشدگرگون می

شود. دیده است  بنابراین هلی بر جزلی متقد  میواسطه از جر  زیانبر وجود طرفی هه بی

تواند از این تعین عمومی اراده سازد تا بدر گا  دو  هگل ناظری خارجی را وارد می

محافظت هند  بنابراین پلیس نیز در خدمت تداو  تحقس اراده عمومی در سطح جامعه 

مدنی مربوط به عملكرد ن ادها ترین بحث هگل در بخش جامعهمدنی است  اما هلیدی

است. چراهه ن ادها درن ایت پلی در ج ت گذار به دولت هه حوزه مصلحت عمومی 

هل بودن توانند بهاهنون از طریس ن ادها میهای جزلی متكثر هرهنند. سوژهمی است دایر

تن ا خویش دست یابند. تا زمانی هه فرد درون این ن ادها خودش را عضو نكرده باشد نه

تواند از طریس این ن ادها اعمال تواند از منفعت شخصی خویش سود برد بلكه حتی نمینمی

بنابراین ما  یطی هنوز نتوانسته است اراده خودش را عینی هند ادرک هند. در چنین شرا

توانیر به هنجارهای آزادی سوبژهتیو وضوح بخشیر بدون نشان دادن اینكه چگونه نمی
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هه هل فلسفه شوند  اما ازآنجاییها در ساختارهای ن ادی حیاک اخلاای متجسر میآن

ر هلی است، نظریه اصناف هگل نقش هگل ناظر بر نسقت دیالكتیكی میان امر جزلی و ام

هند و پیش از گا  برداشتن هگل به دولت، اراده فردی و انتزاعی را بین ایفا میم می دراین

دیگر دروااع هگل در نظریه ن ادها به دنقال ایجاد عقارتیبخشد. بهتا حد زیادی عمومیت می

گونه آزادی ابژهتیو نسقت میان آزادی سوبژهتیو و آزادی ابژهتیو است  و اینكه چ

این ن ادها  .آیدتدریج از طریس آزادی سوبژهتیو یا اراده آزاد انسان به وجود میبه

هاست هه آزادی هایی هستند هه آزادی همگانی بر آن استوار است زیرا در درون آنستون

شده و عقلانی است  بنابراین یگانگی آزادی و ضرورک به نفس خود در جزلی شناخته

داند هه بایستی این ن ادها حضور دارد  اما سه دلیل هگل هنوز این امر را ضروری میدرون 

 اش را از جامعه مدنی به دولت ارتقاء دهد.فلسفه سیاسی

نخست تضاد میان نگاه مكانیكی در سطح جامعه مدنی با رویكرد ارگانیكی در نظریه 

می و تكین تن ا به دلیل های اتدولت است. چراهه در جامعه مدنی تفاوک اول فردیت

ساختند  اما در دولت هه ساحت محافظت از خودشان در چنین سازمانی خود را منسجر می

ها برای رسیدن به امر مصلحت عمومی و تحقس خیر است، هگل از نسقت ارگانیكی جزلیت

گوید. مورد دو  در باب تضاد میان اصل منفعت شخصی در برابر مصلحت هلی سخن می

جای جامعة مدنی گرفته شود و صفت آن برابر با امنیت و ست. اگر دولت بهعمومی ا

پاسداری از دارایی و آزادی شخصی فرض شود، نفع افراد بدین لحاظ هدف غایی خواهد 

اند  همچنین این نتیجه به دست خواهد آمد شد هه افراد برای رسیدن به آن باهر متحد شده

ای دیگر ی است  اما رابطة فرد با دولت از گونههه این عضویت در دولت امری اختیار

هه دولت روح عینی است، تن ا از راه عضویت در دولت است هه خود فرد است. ازآنجایی

عینیت، حقیقت و زندگی اخلاای دارد. این اتحاد بدین لحاظ، خود محتوا و هدف حقیقی 

با سیاست ارسطو نسقت است. مورد سو  تقد  امر هلی بر جزلی است. با این نظریه هگل 

هند از طریس این تقد  و دستاورد دنیای جدید هه مربوط به سازد و سعی میبرارار می

آزادی درون فرد است از هر دو سنت اندیشه سیاسی هلاسیک و جدید فراتر رود. چراهه 
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به اعتقاد هگل دولت صحیح است هه بر فرد مقد  است اما خود آن محصول فعلیت و 

ست بنابراین دولت همان محصول تاریخی فرد تاریخی است هه اخلاایاک تحقس فرد ا

خودش را در خارج متعین هرده است و ارادة خیری هه در اخلا  غایت خود داشتیر در 

 شود.اینجا متحقس می
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