
Abdee Kalantari         Nilgoon 147-148 for Radio Zamaneh       www.nilgoon.org 1 

 نيلگون  براي راديو زمانه

 ٢٠٠٨بيست و هفتم ژوئيه 
 

 
 )۴(در آستانهء سي امين سالگرد انقالب ايران  

 

 انقالب و فكر آزادي
 

 نتري عبدي كالنوشتهء 
 

 
او در آنهنگام . به وقوع پيوست) ١٧٨٩(هگل ــ فيلسوف آلماني ــ نوزده ساله بود كه انقالب كبير فرانسه 

توبينگتن به تحصيل علوم ديني مشغول بود و با دو همدانشكده اي خود، هولدرلين در دانشكده اي در شهر 
هولدرلين بعدها بزرگ ترين شاعر آلمان شد و شلينگ يكي از . و شلينگ، پيمان دوستي محكمي بسته بود

انسه اين سه نابغهء جوان شيفتهء انقالب رهايي بخش فر. برجسته ترين فيلسوفان ايده آليسم كالسيك آلماني
آنها مثل بسياري از جوانان تحصيل كردهء آلماني در آن دوران، انقالبي مشابه را در دوك نشين . شدند

هاي فئودالي خود، راه حل بيرون آمدن از عقب ماندگي فرهنگي، خرافه پرستي ديني، و ستم پادشاهي به 
كه يك نوزائي فرهنگي و اخالقي انقالب براي اين آرمانگرايان نه تنها تحولي سياسي بل. شمار مي آوردند

 .كامل، و ارمغان آورندهء روشنگري و مدرنيته به شمار مي رفت
 

در تاريخ فلسفهء روشنگري قصه اي معروف از دوستي اين سه نابغهء آلماني نقل شده است كه به احتمال 
روز چهاردهم . استزياد صحت ندارد اما تكرار آن در بيوگرافي اين سه تن نشاندهندهء اهميت معنايي آن 

، يعني يك سال پس از روي كار آمدن ژاكوبن ها و اعالم جمهوري فرانسه، هگل، ١٧٩٣ژوئيهء 
برپا مي كنند و با » درخت آزادي«هولدرلين، و شلينگ در حواشي شهر دانشجوئي خود درختي به نام 

به دور آن ) رجمه كرده بودسرود ملي فرانسه كه شلينگ متن آنرا به آلماني ت(» مارسي يز«خواندن سرود 
 .درخت مي رقصند و پايكوبي مي كنند

 
هگل تا پايان عمر شصت و يك سالهء خود ستايشگر انقالب فرانسه باقي ماند و هرساله در سالگرد اين 

 .انقالب ليوان شراب اش را باال برد
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 فلسلهء آزادي و مدرنيت
ن فيلسوف بزرگ ايدآليسم كالسيك آلماني هگل يكي از مهمترين متفكران روشنگري اروپائي و آخري

 . برخي مفسران تفكر او را فلسفهء انقالب نيز ناميده اند. فلسفهء هگل فلسفهء آزادي و مدرنيت است. است
 

به زبان دقيق تر، او انكشافِ . هگل راوي و روشن كنندهء درك آدميان از آزادي طي تاريخ جهاني است
او تاريخي مي انديشد، مفاهيم را در تحول و تطور . ا برما پديدار مي كندتاريخي ِ آگاهي نسبت به آزادي ر

تاريخي خود دنبال مي كند، و پديدآمدن اشكال آگاهي ــ از جمله آگاهي نسبت به شرايط و لوازم آزادي 
)freedom (مفهومي خود  /فرهنگي /در جوامع بشري از ابتدا تاكنون ــ  را در دگرگشت هاي تاريخي

 . ي كنددنبال م
 

 تاريخي پديده ها وقوف نسبـيـّتبينش ديالكتيكي به . نام ديگر تاريخي انديشيدن، بينش ديالكتيكي است
. مفاهيم، تئوري ها، جهان بيني ها، عمل اجتماعي، و ساختارهاي سياسي در بستر تاريخ ثابت نمي مانند. دارد

. نيست، از جمله اصول اخالقي) يونيورسالهميشگي ـ همه جايي؛ (در نتيجه هيچ اصلي مطلق و جهانشمول 
اين اصول تابع شرايط مشخص  }.مقايسه كنيد با آنچه در بخش پيش دربارهء اصول اخالق كانت گفتيم{

 .اجتماعي و فرهنگي و منبعث از هستي اجتماعي گروههاي متفاوت است
 

و تابع تمايل و خواست فرد اما حركت تاريخ نيز حركتي عيني است، بدان معني كه اين حركت به اختيار 
انسانها زماني معني واقعي يك پديدهء تاريخي را درمي يابند كه مدتي از وقوع آن . فرد انسانها نيست

در گيرودار يك حركت سياسي، يا هرموقعيت تاريخي، امكانپذير نيست كه يك فرد خود را . گذشته باشد
كل » عقل«ي ماوراء نسبيت تاريخي، مثالً از جايگاه از آگاهي نسبيِ تاريخي خود بيرون بكشد و از جايگاه

 .به داوري بپردازد) پايان تاريخ(مطلق » حقيقت«يا 
 

 روابط ميانگروهي مقدم بر فرديت 
هگل در خانواده اي مذهبي بار آمده بود كه جد اندر جد آنها از روحانيان روشن انديش كليساي پروتستان 

تحصيالت دبيرستاني او شامل مواد درسي روشنگري و ). ر بودبجز پدرش كه ديواني و سكوال(بودند 
در عين (تعلق قلبي هگل به مسيحيت،  يا بهتر گفته باشيم ارزش هاي مسيحي . كالسيك هاي يوناني مي شد

. ، در ديدگاه او تنشي را ميان ميراث پاگان يوناني و ايمان ديني باعث مي شد)بيزاري از االهيات سنتي
 در عصر هگل، كه واكنشي هنري ـ عرفاني ـ زيباشناختي و شبه فلسفي در برابر لمانيرومانتي سيسم آ
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فلسفهء هگل سرآغاز جدي ترين . عقالنيت روشنگري بود، بر انديشهء او اثري هميشگي به جا گذاشت
از و همزمان فرارفتن ) فلسفهء حقوق فردي و جامعهء مدني(تالش براي پذيرش انتقادي ليبراليسم بورژوايي 

در ديدگاه هگل، . آن به سمت تعريف حق و آزادي فراسوي فردگرايي در جامعهء مبتني بر رقابت است
مقايسه كنيد با آنچه در بخش {. بدون استقرار آزادي، عدالت ناممكن است. عدالت از آزادي برمي آيد

 }.پيش دربارهء عدالت و قانونيت نزد كانت گفتيم
 

آزادي براي او در وهلهء اول در ). آزادي منفي(فردي محدود نمي شود آزادي براي هگل فقط به آزادي 
آزادي يك ساختار عيني است؛ و مثل هر ساختار عيني تابع . ساختار روابط متقابل انسانها، تحقق مي يابد

به )  به قول هگلمسلخ تاريخيا در (آزادي يك وضعيت ثابت نيست بلكه در مسير تاريخ .  است» ضرورت«
تحقق آن در گرو تغيير روابط ميانگروهي است، نه در جسارت يك فرد كه . تحقق مي شودتدريج م

 .هرلحظه اراده كند بتواند از قيموميت و نابالغي به در آيد و به روشنگري برسد
 

 ترور
هگل به جناح ميانه روي انقالب فرانسه، يعني ژيروندن ها سمپاتي داشت و به همين مناسبت، در همان 

گامي كه اخبار برپائي گيوتين ها و اعدام ها به او رسيد، نسبت به ژاكوبن ها بدبين و بي اعتقاد شد جواني هن
هگل پس از كودتاي ناپلئون بوناپارت نيز حامي اين ارتشي . اما نظرش را راجع به خود انقالب تغيير نداد

به زودي خود را امپراتور اعالم كرد؛ امپراتوري روشنگر كه با قوانين بورژوايي خود جوان شد كه 
. جنگهاي ناپلئوني براي هگل به مثابه ادامهء انقالب فرانسه بود. دستاوردها انقالب كبير را تثبيت كرده بود

 . لودويك بتهوون نيز سنفوني معروف اروئيكا را براي ناپلئون نوشت
 

در يك سلسله سخنراني كه در .  را به پايان برد»پديدارشناسي روح«ي شاهكار خود  سالگ٣۵هگل در 
 ايراد كرده و در آنها موضوعات كتاب خود را ۶-١٨٠۵در همان سالها، يعني سالهاي » يه نا«دانشگاه 

 با بخش كوتاهي از كتاب او نيز. تشريح نموده، از جمله دربارهء ترور در انقالب فرانسه صحبت كرده است
او در . به همين موضوع مي پردازد» آزادي مطلق و ترور«همان زبان بسيار دشوار هگلي، تحت عنوان 

سخنراني هايش اشاره مي كند اگر در ابتداي كار، انقالب فرانسه براي مقاومت در برابر هجوم نظامي 
ضرورت از ميان مي ضدانقالب به ضرورت مي بايست به ترور متوسل شود، پس از تثبيت رژيم جديد اين 

بنابراين اصرار روبسپير براي ادامهء حكومت ترور به زودي ضرورت خود را از دست داد و بركناري . رود
 . خود او ضروري شد] اعدام[
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داوري منفي هگل در بارهء شتاب انقالب براي رسيدن به آزادي از راه ترور، تنها شامل رويداد انقالب نمي 

هگل معتقد است تمامي پروژهء روشنگري ــ كه انقالب كبير فرانسه نماينده آن . ودشود و از آن فراتر مي ر
به يك پيروزي زودرس قناعت مي كند و در نتيجه قادر نمي شود ) faith(بود ــ با انكار كامل ايمان ديني 

 يا فرهنگ »روح«آنچه را كه را وعده داده ــ فرديت غيربيگانه از جمع، آگاهي خودمختار اما هماهنگ با 
روشنگري بايد بتواند آنچه را كه مدعي است عقل به تنهايي فراهم مي كند، و . جمعي ــ به اجرا بگذارد

» پروژهء معنويت«درعمل عقل از انجام آن بازمي ماند، با ادغام نوعي ايمان ديني، يا به زبان امروزي نوعي 
كشيشان و حاميان دولتي آنها نيست، دستگاهي منظور هگل البته دستگاه . يا اخالق اجتماعي،  ميسر سازد

 ـ بخش فنومنولوژي(. كه به عقيدهء او روشنگري و مدرنيت به درستي آنرا براي هميشه پائين كشيده است
 )»آزادي مطلق و ترور«بالفاصله قبل از بخش » روشنگري و ايمان«
 

ن دولت ـ شهر يوناني را، به هگل روشن مي كند كه براي فائق آمدن بر كمبودهاي روشنگري، نمي توا
) »آزادي مطلق و ترور«در بخش (او . شكل دموكراسي مستقيم و ارادهء عام شهروندان دوباره بازسازي كرد

به نظر مي رسد منظور او از آزادي مطلق يكي شدن ارادهء . به طور غيرمستقيم به ژاكوبنيسم حمله مي كند
 . ي خود را جانشين ارادهء عام مي كندفردي و جمعي است، جائي كه اتوريتهء انقالب

 
ترور ژاكوبن براي تحميل ارادهء واحد يا ارادهء عامهء مردم و فائق . اما ترور ژاكوبن طرح مسأله مي كند

آمدن بر اختالفات مهلك ميان شهروندان، خود راه حل نيست اما وقوع آن، يا تكرار آن در شرايط مشابه 
آن نشان مي دهد كه . شود» مسأله ساز«ايي  و مدني، يا جامعهء بورژتاريخي، باعث مي شود كه جامعهء

فورم اين جامعه نيز نمي توان پايان تاريخ باشد بلكه بايد خود را نگهدارد و همزمان از خويش فراتر برود و 
 . نوع تازه اي از روابط اجتماعي را جايگزين سازد

 
 حق و آزادي

اين . ي شود كه تا همين امروز اهميت خود را حفظ كرده استدر فلسفهء سياسي هگل مسأله اي مطرح م
است با همبستگي ) »جامعهء مدني«در جامعهء رقابتي بورژوائي يا (مسأله آشتي دادن دو قطب آزادي فردي 

، به نحوي كه يكي ديگري را تحت الشعاع قرارندهد يا )به شكل نظام اخالق اجتماعي(اجتماعي يا كمونيته 
، خودمختار باشند و هم بخشي از )يا سوژه(انسانها همزمان، هم به عنوان فرد . بيگانه نگرددفرد از جامعه 

يك هستي بزرگتر، به نحوي كه زندگي اجتماعي مظهري از زندگي افراد آن جامعه باشد، نه اجباري در 
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لكه بايد مقدمات براي رسيدن به چنين جامعهء ايده آلي البته فلسفي انديشيدن كفايت نمي كند ب. برابر آن
 . عيني و تاريخي آن هم موجود باشد

 
هگل از بيست و چندسالگي به بعد، با مطالعهء نوشته هاي روشنگران اسكاتلندي، از جمله آدام اسميت،  به 
اهميت اقتصاد سياسي سرمايه در جامعهء مدني پي برد و به تدريج به اين نتيجه رسيد كه كليد تحقق اهداف 

در . ، روشن ساختن مكانيسم رابطهء جامعهء مدني و دولت است)حق، آزادي، و عدالتتثبيت (انقالب 
بارآورترين و آخرين مرحلهء تفكرش، هگل به طور جدي به مطالعهء اقتصاد سرمايه پرداخت تا رفتار 
اجتماعي در حوزهء مبتني بر نفع خصوصي و منافع شخصي را از ديدگاهي جامعه شناختي و نه صرفاً فلسفي 

 . ثمره اين دوران است»فلسفهء حق «رسالهء. مطالعه كند
 

فلسفهء هگل به ما مي آموزد كه حق و آزادي واقعي و همگاني در جامعه، از راه انكار يا ميانبر زدن 
به دست نمي آيد بلكه از راه پذيرش، ادغام، و فرارويشِ انتقادي از ليبراليسم ) بخوان كانتيانيسم(ليبراليسم 

انقالب نيز بايد همين خصلت را داشته باشد، چه در پهنهء فرهنگ، چه در عرصهء .  شدميسر خواهد
انقالب «اين نكته اي است كه به هنگام بررسي انقالبهاي كشور خود ما، انقالب مشروطيت، . سياست
انقالب مشروطه با فكر آزادي، قانونيت، و . ، بايد بخاطر داشته باشيم۵٧،  و انقالب بهمن »سفيد
با الغاي فئوداليسم، آزادي زنان، گسترش روابط بورژوائي و پيدايش طبقه » انقالب سفيد«وكراسي؛ دم

 . متوسط؛ و سرانجام انقالب بهمن در تحول تئوكراتيك خود براي نفي دو انقالب پيشين
 
 

 بخش بعد ـ خشونت انقالبي و روشنفكران

 


