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  !زمانی که فيلسوف تاريخ می نويسد

   ١ِهگلنگارش  : -ی تاريخفلسفه  -

  جمشيد جمشيدی

  

  مقدمه

را در " منطقی"فيلسوف آلمانی قرن هيجده و نوزدهم ميالدی به عنوان فيلسوفی مطرح است که گفتمان  ٢ِهگل  

ايده آليسم کانت می  ی و از اين منظر او را شخصيتی بارز می دانند که ُمهر پايانی بر فلسفه ،فلسفه آغاز می کند

  .گذارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       نوشته است و ديگری١٨٠٧است که در تاريخ " ٣پديدار شناسی اسپيريت"يکی  ِهگلاز کتاب های مشهور 

عالوه بر نگارش کتاب های مطرح مقاالت مورد  ِهگل. است نگاشته ١٨١۶در تاريخ که  است" ٤منطق دانش "

به تجزيه " ٥فلسفه ی حق"در سری مقاالت . بسياری در جريده ها و مجالت فلسفی تحرير کرده است جهتو

  . پرداخته استاز منظر فلسفه وتحليل تاريخ جهان 

تصميم گيرنده شخصيت در نهايت خود اتکائی، منيّت مستقل و آزاد، " اسپيريت"از بکارگيری واژه  ِهگلقصد 

) خردمندی (٨عقلو  ٧، خودآگاهی٦را پس از دست يابی به آگاهی" اسپيريت"او تعالی به منزلت . مطلق است

 )؟غير فاعلاُبژه يا "(١٠مفعول"با  حتی ناآگاهی در تماسيا ساده آگاهی با  )ُسوبژه("٩فاعل". امکان پذير می داند

در  از راه افزودن اطالعات و دانش )سوبژه("فاعل"اما در اين پروسه زمانی که . همآنی می کنداين با آن ابتداء 

هستی خود فراروی می کند و اين زمانی است که به ذات " مفعول"از  به خودآگاهی رسيد" اُبژهيا  مفعول"مورد 

اما اين ابُژه . رابطه ميان سوبژه و اُبژه بحث عمده ِهگل است. حقيقی است رجعت می کند "اسپيريت"که 

  . )به پی نوشت نگاه کنيد(چيست؟

                                                   
1 http://www.iep.utm.edu/hegelsoc/ 

2 Gorg Wilholm Friedrich Hegel(1770-1831) 
3 Phenomenology of Spirit(1807) 
4 Science of Logic(1816) 
5 Philisophy of Right 
6 Consciousness 
7 Self-consciousness 
8 Reason 
9 Subject 
10 Object 
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در درجه اعتالی اين جوامع پايه  برارزيابی تاريخی از جوامع باستان  "تاريخفلسفه ی "در  ِهگلبن مايه رويکرد 

  .استوار است "اسپيريت"هستی حقيقی خود يا  قتحّق  راستای

  :به چهار نوع تاريخ دست می يابد ،در ارزيابی فلسفی خود از تاريخ جوامع ِهگل

جوامع شرقی اصوال دارای سيستم حکومتی . شامل چين، هند و ايران باستان است - )اورينت(قلمروی شرق -١

دوران بچه گی "او جامعه ی چين و هند باستان را برخورداری از . مستبد بودند البته با فرق های چندی

١١اسپيريت
جامعه ی ايران و مصر باستان را در . ذکر می کند" غير تاريخی"می داند و اصوال آن ها را " 

 .توصيف می کند" انتقالی"وضعی 

١٢بلوغ اسپيريتدوران "جامعه ای در وضع - ی يونانقلمرو -٢
 .ارزيابی می کند" 

١٣اسپيريت انسانيتدوران "در تاريخ جامعه ی ُرم باستان تحقق  -قلمروی ُرم -٣
 .را شهادت می دهد" 

 .را گواهی می کند" ١٤اسپيريت یباروردوران "در اين قلمرو  -قلمروی آلمان -۴

  

که بيشتر در باره مقايسه تاريخ چين، هند و ايران که  ِهگل" فلسفه ی تاريخ"شرقدر اين نوشتار کوتاه به قلمروی 

بخصوص قابل توجه ) پرشيا(از مناسبات اجتماعی و فرهنگی ايران باستان ِهگلتفسير  .است می پردازمباستان 

  .است

  

  تاريخ چين

چين در تمام عرصه های زندگانی . می داند" پدرساالری"یدچين را شرقی ترين کشور با رژيم استبدا ِهگل 

برابر و " مردم عادی"عنوان با تمام آحاد ملت . را بدون بروبرگرد تحقق بخشيده است" پدر ساالری"روش سنتی

آن ها در مقابل امپراتور از هيچگونه شخصيت فردی و استقالل انديشه و عمل . در مقابل امپراتور هستند

  . عناصری تابع و فرمانبردار هستند .ندر نيستابرخورد

که تشکيل دهنده  هوا، آب، خاک، فلز و چوب برگرفته از تفکر سنتی پنج عنصرخانوادگی پنج نوع رابطه انسانی 

و شامل تحميل  اين روابط اجبار طبيعی قلمداد می شده است. حفظ می کنداست جامعه چين باستان را  کاينات

 که خود در رأس خانواده کشور پس از رابطه تعبدی مردم با امپراتور. مسئوليت ها بدون اختصاص اختيار است

تابع پدر خانواده، برادر کوچکتر  فرزندان ،ها ، در خانوادهقرار می گيرد استجامعه " اسپيريت"و به عبارتی 

خدشه . فرزندان برتری داردو بر  در رأسپدر مادر در خانواده پس از . تابع برادر بزرگتر و مادر تابع پدر است

در صورت مرگ پدر فرزند سه سال عزادار . اتهام جرم است و بنابراين مستوجب تنبيه مواجهه با در اين روابط

جسد پدر را دو تا سه ماه در خانه نگه می دارند و در . دست از کار کردن بکشدحتی است و بايد در اين مدت 

  . مدت هيچ کس نبايد روی صندلی بنشيند يا روی تخت بخوابد اين

تقلب، . اخالقی و انسانی را به حاشيه می راند هنجارهایاهميت چنين روابط انسانی که از پيش مقرر می شود 

ترس از شکايت از . و ديگر جرايم اجتماعی در چين باستان رواج داشته استفريب کاری و شيادی حتی جنايت 

برادر . دفرزند حق گله از پدر خود را ندار.  بزرگترها خود به رواج اين بزه کاری ها رونق می داده است

شده  انی ديدهروش های غير منطقی و غير انسهم در تنبيه ها .  کوچکتر حق شکايت از برادر بزرگتر را ندارد

به برخی اوقات تنبيه محدود . تفاق ناخوشايند با عمل عمدی در نظر گرفته نمی شده استفرق ميان يک ا. است

                                                   
11 Childhood of Spirit 
12 Adolscence of Spirit 
13 Manhood of Spirit 
14 Mature of Spirit 
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  .تنبيه می شده اند نيز شخص مجرم نمی شده است، تمام اعضای خانواده و حتی دوستان شخص خاطی

ای اخالقی که اکنون سرشت دينی قوانين بر پايه سنت ه. امپراتور خود تابع رسوم و سنت های چين باستان است

. امپراتور خود مروج دين و در رأس شارع تکاليف دينی است. و آن هم دين حکومتی دارد وضع می شوند

دستگاه ديوانی امپراتور دارای عوامل سانسورگرست که در تمام وزارت خانه ها و ادارات دولتی مشغول بکار 

  .مپراتور می رسانندهستند و اطالعات خود را مستقيماً به عرض ا

همگی رسوم،  Shu-King, Y-King, Shi-Kingکتاب های . جود ندارداثر تاريخی به معنای دقيق آن در چين و

اين رسوم نسل به نسل  .سنت ها و اخالقيات چين باستان را ترسيم می کنند که منتسب به شاهان وقت بوده است

و تنظيم و رسوم و سنت ها به عنوان قوانين ) ق م۵۵١-۴٧٩(در نهايت پيدايش کنفسيوس. پيروی می شده است

که در زمان خود به چين وحدت داد و در مقابل  Shi-Hoang Ti(259-210BC). صورت می گيردچين متقن 

 را قبل به جزء کتاب های دينی حکومتیدوران تاتارها ديوار بزرگ چين را بنا کرد تمام کتاب های منتشر تهاجم 

  .سوزاند و از ميان برد

آن ها فعاليت . دانشمند، فيلسوف، جامعه شناس و تاريخدان و غيره همگی تحت نظارت و نفوذ امپراتور بودند

آن . خود را در درون دربار تمرکز می داند و تنها مجاز بودند از زندگی سياسی، اخالقی، سنتی امپراتور بنويسند

مأموران دولتی تاريخ نويس می . نهائی خود را از او دريافت می کردند رکمدها پس از تائيد بوسيله امپراتور 

آن ها زندگی روزانه امپراتور را گوشه به گوشه به عنوان تاريخ می نوشتند و برای آيندگان بجای می . شدند

هور است و نمی توان آن را در رديف آثار فلسفی کالسيک مش" کلمات قصار"فلسفه چينی محدود به . گذاشتند

ند اما روش بکار گيری آن را بود چينی ها در فرآيند تاريخ تجربيات از معلومات بسياری برخوردار. قرار داد

ب چينی بسيار تجربی است، نمی توان آن را در شمار علم ط. در تقليد کردن بسيار خبره اند آن ها. ندستننمی دا

او می گويد زبان چينی يک هجائی  .اره کرده استدر باره زبان چينی هم به گونه ی مختصری اش ِهگل. گذاشت

ب ناک گفته تلفظ، بلند گفته شود يا کوتاه، غضب نوع را معرفی می کند که بر حس Poاست و به عنوان مثل واژه 

اين خصايص را ضعف و عقب ماندگی زبان ذکر می . می شود را شامليازده معنا  ،شود يا با آرامش و غيره

  .تصويرنگار داردزبان نوشتاری آن نياز به دانستن نزديک به ده هزار . کند

ولی  ميالدی برای اولين بار تماس وجود داشته است ۶۴در سال . روپا بسيار اندک بوده استابا تماس چينی ها 

  .نفوذ فرهنگ غربی در چين بچشم نمی خورد .بوده است بسيار سطحی و گذرااز اروپائی ها برداشت آن ها 

  

  تاريخ هند

استبداد "چين که یدر مقابل جامعه. جامعه ی هند را نيز در صف جوامع استبدادی رده بندی می کند ِهگل

وجود داشته واقعی برقرار بود در هند استبدادی بدون اصول، بدون اصول اخالقی و دينی امپراتوری " اخالقی

درک آن ها از اسپيريت آميخته با تخيل، رويا و . بدست نمی دهند" اسپيريت"هندی ها درک درستی از.  است

روح خدائی . آن ها برای همه چيز الوهيت قايل بودند. ايده آليسم تخيلی در باورهای هندی مشهود است. م بودتوهّ 

اما قضيه انسان و آدم  ،س می شماردندمقدبرابر و در گاو، طوطی و ميمون حلول کرده بود و همه جانداران را 

. انسان ها بر حسب شغلشان تقسيم شده اند وداهاطبق متون . برای انسان ها تفکيک قايل بودند. ها مستثناء بود

هيچ کس . ستقبل طبقه بندی شده اها انسان از بدو تولد، نه خير، از هزاره . موضوع کاست چونه بردار نيست

برآهمين در رأس هرم کاست، . تغيير کاست هم مجاز نيست. را برهم بزند قادر نيست نظم اين طبقات

در زير طبقه برآهمين ها . تکيه زده اند که برجسته ترين طبقه روحانی  بشمار می آيند) Brahmins(ها

، انکشاورز شامل) Vaisyas(وايشيا طبقه سوم. يا طبقه جنگآوران قرار دارند )Cshatriyas(شاتريا
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ه هرم قرار می گيرد و از کمترين حقوق انسانی برخوردارست و طبقه چهارم که تَ  ،می شودصنعتگران و تجار 

ن ها از دهان ، هميآبر. ديگر طبقات است وابستگانهستند که شغلشان خدمت به ) Sutras(سوتراهاطبقه 

 معنویتمام منافع مادی و ذهنی و . متولد شده اند از کمر و سوتراها از پای براهما هااز بازو، وايشيا هاشاتريا

مطالعه ودا کار  .می شودشده، تعيين ملت بر اساس مواضعی که در روابط طبقاتی برقرار است ارزيابی 

  . خواندن ودا بدون اجازه مستوجب تنبيه سختی است. است، هيچ کس مجاز به خواندن آن نيستها  ن برآهمي

مفروض است . ن ها ماليات نمی دهند، از پادشاهان قدرتمندتر هستندبرآهمي) Laws of Manu(قوانين مانوطبق 

اگر . شوندجرم شناخته نمی ممقدس مطلق هستند بنابراين هرگز آن ها  .خالق خورشيد، ماه و آتش هستند که آن ها

سوترا روی صندلی اگر يک . دن آموزش داده است آب داغ در گوش و دهانش می ريزنکسی ادعا کند به برآهمي

برآهمين می تواند سه زن داشته باشد اما بايد همسر اول را از . ن بنشيند ميله داغ در ماتحتش می کنندبرآهمي

برای . هندو از سفر دريائی منع شده است در غير اين صورت او را از کاست بيرون می کنند. طبقه خود برگزيند

  .ئيده شودورود دوباره به کاست بايد از گاو طالئی زا

شامل قوانين است اما بر پايه نسب شناسی خدايان اسطوره ای، روشی برای ) Code of Manu(کدهای مانو

اعتقاد دارد که درک هندی ها هم از  ِهگلاما . وحدت اسپيريت با واقعيت طبيعت مد نظر است".  اسپيريت"قتحّق 

حکومتی که بر پايه تصورات . خودآگاهی شخصی واقعيت و هم از اسپيريت بر پايه تخيل و وهم است نه دانش و

در عالم واقعيت پرستش بت ها و در . هندو ها دارای دو بهشت بودند. الت برقرار می شود حکومت نيستاو خي

ق آرامش درونی بر پايه خياالت و آشفتگی عالم روحانی برگزاری مراقبه و دعا بود، که هر دو طريقه ی تحّق 

اخالق انسانی فارغ از بدون اصول،  دمقابل چين که استبداد اخالقی داشت دارای استبدا هند در. روانی بوده است

هر آن چه چينی ها در زنجير واقعيت زندانی بودند هندی ها آزاد اما محبوس در . و دين در معنای واقعی آن است

از  پسيد از زبان يونانی ها تاريخ هند را با. هندی ها قادر به نوشتن تاريخ نيستند. ات هستندخياالت و توهمّ 

پادشاهان در اعصار . همين در باره تاريخ قابل اعتماد نيستآمتون بر. هجوم اسکندر به اين سرزمين شنيد

. د تغيير داده اند، مطالبی را از آن کسر کرده اند يا به آن افزوده انداين متون را به خواست و سليقه خومختلف 

  .، ارزش علمی نداردنه مردم داران بوده استبنابراين تاريخ هند تاريخ زمام

تفسير آن ها از پی آمد منفی آن در . ظهور آئين بودا در هند خود همراه با پی آمدهای قابل توجه بوده است

که زيرا هر آن چه . است" هيچ"بوديسم معتقد است آن چه که واقعيت ناميده می شود در حقيقت . واقعيت است

همانا  شبنابراين حقيقت دان. ، واقعيت متغير کدام حقيقت استهر آن سان متغيير است انگاره می شودواقعيت 

چنين درکی از واقعيت انگيزه دانستن و . به پيوندند" هيچ"همه بايد به . ها وجود دارند وبس" هيچ. "است متوهّ 

رخی پی آمد مثبت بوديسم اما به عقيده ب. تفحص را از انسان می گيرد، هرگز به خودآگاهی او ياری نمی رساند

ات و توکل به جوهر اصلی حقيقت که بودا در رأس آن قرار دارد سبب رهائی شخص و بريدن از تمام تعلّق 

  .آئين بوديسم استيا اسپيريت پيوستن به دريای فيض 

  

  )ايران باستان(تاريخ پرشيا

نزديک از نژاد قفقازی اند که ريشه  دور، شرقی ترين کشورها هستند اما پرشيا در آسيای آسيایچين و هند در 

غربی ها . آن ها احساس بودن در خانه خود را دارند. اروپائی ها در ايران غريبی نمی کنند. در اروپا دارد

يرانی ها اولين ا. زمانی که از ايران به هند سفر می کردند احساس غريب و نامانوسی به ايشان دست می داد

که نماد شعور جهانی است را در " ١٥روشنائی"آموزش های آئين زرتشت مفهوم  آن ها تحت. مردم تاريخی بودند

                                                   
15 Light 
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واقعيت زندگانی بازتاب دادند و بدين وسيله سبب فعاليت، رشد و پيشرفت ملت خود بدون ايجاد تبعيض ميان آن 

در جامعه  ،اصل پيشرفت برای اولين بار در تاريخ. ها بلکه صيانت از شخصيت فردی در مقابل تاريکی ها شدند

  .به عبارتی ازپرشيا تاريخ آغازيدن گرفت. ايرانی مطرح شد

خود سازی از راه اراده . آموزش های زرتشتی سبب شده بود که تفکيک ميان خود و حقيقت مطلق درک شود

  .را ممکن می کرد )اسپيريت(آزاد در عمل و تفکر به پيشرفت می انجاميد که در نهايت اتصال با بی نهايت

تنها روش دعا کردن يا  برعکسآزادی تفکر و خودآگاهی در راستای اتصال به وصال نهائی در هند غايب بود، 

  . تخريب خودآگاهی، در رسيدن به برآهما توصيه می شد

موبدان در رأس . در جامعه ايران باستان هم طبقات تفکيک شده وجود داشت اما خصلت کاست هندی را نداشت

بر مردم از طبقات متفاوت . صنعتگران قرار داشتند چهارمبدنبال ان دهقانان و در طبقه  هرم، سپس نظاميان،

  .ازدواج کنند و در فعاليت ها آزاد بودند همعکس کاست هندی قادر بودند با 

در مقابل خاصيت فيزيکی روشنائی که به . در آئين زرتشت از دو جنبه مهم برخوردار است" روشنائی"مفهوم

ر و جامد بدون تبعيض می تابد تا آن ها را سر زنده و تازه و فعال نگاه دارد، ويژگی باطنی آن قابل همه ی جاندا

. را القا می کردو حقيقت " نيک"روشنائی که نماد پاکی، پالودگی اهورامزدا قلمداد می شد معنای. مل استأت

را به گونه ی آگاهانه ملزم می کرد تا  د، مردمدنبودو گزينه تاريکی که مظهر اهريمنی  ،آنآنتی تز روشنائی و 

   .با اراده ای آزاد ميان آن ها گزينه ی اصلح خود را انتخاب کنند

روان يا زمان بی نهايت ريشه در اين آئين، زُ . روانيسم وجود داشتام آئين و همه گير شدن آن آئين زُ پيش از انسج

اما . يافتروان وحدت می روشنائی و تاريکی در زُ اد تض. بود )تاريکی(و اهريمن) روشنائی(و خالق اهورامزدا

غالبيت روشنائی يا ) بد(و تاريکی) نيک(زرتشتی ها اهورامزدا را خلق شده خود کردند و بجای وحدت روشنائی

آن چه که از درخشش استنباط می شود زندگی، استقالل و . دانستنداهورامزدا را بر اهريمن بنيان آئين خود 

اه کندن و عمران بيابان ها در راستای تحقق زندگی صيه گشتاسب زرتشتی، کاشتن درخت، چوبه ت. پايندگی است

  .از جمشيد هم که سبب رونق زراعت شد صحبت شده است. مثبت پيروان آئين زرتشتی بود شگراي

ر و کوروش را از نسل مادها می داند و مردم تحت حکومت او را تا قبل از جنگ با ليديه و بابليان فقي ِهگل

و ثروت بی حد و  غرببه سبب آشنائی با تمدن  مغلوب کردن آن هاپس از می نويسد اما  ،سرگشته ذکر می کند

از هفت امشاسپند  به تمثيلدر دربار شاهان ايرانی هفت وزير . به زرق و برق و مکنت رسيدندحصر بابل 

  . محضر اهورامزدا وجود داشت

می توان آن ها را در رديف آلمان و امپراتوری ناپلئون . بوده است امپراتوری ايران به معنای امروزی مدرن

ی حکومت از استقالل  تحت فرمانروائاياالت . زيرا اياالت بسياری را در تحت قيموميت خود داشتند ،قلمداد کرد

داق مصاياالت و تنوع در تائيد استقالل . زبانی، رسوم و طرز زندگی و قانون اساسی مستقل برخوردار بودند

اگر چه تنوع پسنديده . تابندگی بی تبعيض روشنائی بود که در نهايت در حکومت مرکزی به وحدت می پيوست

از نظم و وحدت منسجمی برخوردار نبود لزوماً سربازان از اياالت مختلف  يدنجنگبود اما در جنگ ها روش 

  .بلکه بيشتر عامل شکست می شد هميشه به غلبه بر دشمن نمی انجاميد

اما با آن ها غذا می خورد و هديه برايشان می برد . خودی بودامپراتور ايران دوستی در ميان دوستان در اياالت 

را که تصاحب می کردند آن ها را فرمانبردار خود می کردند و از ايشان هديه می  در مقابل اياالت خارجی

  .يله معبدان زرتشتی صورت می گرفته استتربيت شاهزادگان با نظم و ترتيب خاصی بوده است و بوس. گرفتند

  .آن ها از بت متنفر بودند، آن چنان که بت های يونانی ها را تخريب کردند. ايرانی ها هرگز بت پرست نبودند
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  پی نوشت

و اين مقوله ای در  ،١٦مشهور استخود ) dialectic of negativity("نفی) پادانديشی(ديالکتيک"برای  ِهگل

و مانند  بسيار می آموزد ِهگلاگر چه مارکس از فلسفه . فلسفه است که نظر کارل مارکس را بخود جلب می کند

  .است ِهگلاما همزمان منتقد سرسخت  معتقد است که انسان خود، خود را توليد می کند ِهگل

بخش . يده در شکل بيرونی آن، يا برون زدگی ايده، طبيعت يا ا)Idia(عبارتند از منطق يا ايده ِهگلسه بخش مهم 

 پس از غلبه بر همگنی با ايده بيرونی) رجعت به جوهر اصلی(اسپيريت است که بخود آمدگی ايده ِهگلسوم 

دارای هستی ) عنصر خارجیيا  اُبژه(ابتداء همراه با ضد خود )ناآگاهی(معتقد بود که ايده ِهگل. حاصل می شود

ايده  خودآگاهیکه به (برآيدآن را در صدد شناسائی سبب می شود تا ايده در هستی ايده ضد  اما وجود اين. است

و باالخره  ،بيايدفائق  عنصر متضاد خودبر  که در نهايت می کوشدآن آگاه شود  خصلت متضادو بر  )می انجامد

جامعه می شخص و سبب فعاليت و رشد در ترکيب فاعل وجود تضاد . به اصل خود که اسپيريت است دست يابد

ی بودگی فلسفه  نظریو  انديشه ایآن چه که مورد انتقاد مارکس است انتزاعی، . ، البته در حوزه هوشياریشود

عينيت را می  و طبيعت ،، ايده است که در خارجناشی از ايده می داندعينيت طبيعت را  ِهگل. است ِهگلنفی 

  .يت ِهگل به دنبال ارتقای تفکر و هوشياری است تا تغيير واقعيتدر نها. و بازتاب می دهد سازد

را در فضای اقتصاد سياسی جامعه بکار می گيرد و از درون آن جامعه کمونيستی را برای  ِهگلمارکس فلسفه 

 واقعيت ايده آل جامعه  را می مارکس معتقد است که انسان با کار و توليد. رهائی حقيقی انسان  معرفی می کند

اما اين پندار چيزی بيشتر از از خود بيگانگی . انسان آن چه را که می سازد به مانند خانه خود می پندارد .سازد

لبه غ. سازنده و خالق بر اين بيگانگی آگاهی پيدا می کند در صدد تغيير بر می آيد که انسانِ می آيد زمانی . نيست

تبلور رهائی انسان از توهم خود  ينجامعه نو. وين می انجامدجامعه نانسان نوينی در بر بيگانگی خود به ايجاد 

  .است
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