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  نقد فلسفۀ حق ھگل

٢  
  . ھر نقدی استۀپيش نھادتا آن جا که به المان مربوط است، نقد مذھب اساساً به غايت رسيده است؛ ونقد مذھب، 

.  وجود ناسوتی آن برگرفته می شودۀ خطاً بی اعتبار شده است، نقاب از چھرنيايش در برابر بارگاه آسمانی} حال که{

جائی که يک ابر انسان را می ُجست، تنھا تجلی }يعنی در{، }يابھشت{ آسمان ۀپندارگون} يافعليت{انسان که در واقعيت

است، ديگر به اين که تنھا فرانمود، تنھا نا انسان را بيابد، جائی که واقعيت حقيقی خود را می خويشتن خويش را يافته 

  .جويد وبايد بجويد، گرايشی نخواھد داشت

- آگاھی وخود- مذھب خود: انسان مذھب را می سازد، نه مذھب انسان را؛ واين که: اُس واساس نقد غير مذھبی اين است

اما انسان، موجود . وز خود را در نيافته است، ويا به نقد، دوباره از دست داده استدريابی انسانی است که، ياھن

اين . انسان، يعنی جھان انسان، دولت، جامعه. خيمه زده باشد} در انتظار واھی{انتزاعی نيست که در بيرون جھان 

 جھان وارونه} خود{د، چرا که  وارونه را، می آفرينن آگاھی-جھان} اين{مذھب را، } اند که{واين جامعه } و{دولت

 ملخص، منطق آن در شکل ۀدانشنام} مذھب بيان آن در قالب{است؛ } وارونه{ عمومی اين جھان ۀمذھب، نظري. اند

عاميانه، ، مالک شرافت ومنزلت معنوی اش، شوق وشيفتگی اش، قدر اخالقی اش، مکمل تشريفاتی اش، وبنياد عام 

 از واقعيت حقيقی جوھر انسانیزيرا که .  انسانی است جوھرۀتحقق پندارگون} مذھب{آن . تسلی وتوجيه آن است

 روحانی آن ۀاست که مذھب رايحآن جھانی واسطه ای عليه  باۀ بنابر اين، مبارزه عليه مذھب، مبارز. برخوردار نيست

  .است

مذھب آه مخلوق به . ی واقعی پريشان حالی واقعی است وھم اعتراض عليه آن پريشان حالبيانپريشان حالی مذھبی، ھم 

  . استمذھب افيون خلق. تنگناه در افتاده، جان جھان شقاوت بار است، ھمان گونه که روح اوضاع بی روح است

. طلب خوشبختی واقعی آن ھااست} پافشاری در{نه ي خلق، ھر آئۀ خوشبختی پندارگونۀتَرا گذاشتن از مذھب به مثاب

بنابر اين، . ، ھمانا طلب برانداختن شرائطی است که محتاج توھم است}ختی خلقخوشب{طلب زدائيدن توھم از شرائط 

  . آن است مقدسۀھال اشکی است که مذھب ۀنقد مذھب، درنطفه، نقد آن در

را پرپر کرده است، نه از آن رو که انسان زنجير عريان وخشن را برگردن } نشسته برزنجير{نقد، گل ھای خيالی 

نقد مذھب، انسان را از . بچيند} از شاخه{را} و واقعی{ه زنجير را به دور افکند وگل زندهگيرد، بلکه از آن رو ک

ش را ھمانا چون انسانی به خود آمده وخرد بازيافته برنشاند؛ تا عيتفريب می رھاند، تابينديشد، تاعمل کند، تا واق} بند{
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ی که انسان برمحور خويش نمی گردد، مذھب مادام. برگرد خويش، واز آن رو، بر گرد خورشيد راستين خويش بگردد

  ).رھا است.تکيه از س(است که بر گرد انسان می گردد}ياپندارگونه ای{تنھا خورشيد دروغين

در .  را مستقر سازدحقيقت اين جھانحقيقت ناپديد شده است، } بودن{ است که، آن گاه که آن جھانی تاريخۀوظيفپس 

 بيگانگی انسان عريان – مقدس خود ۀ در خدمت تاريخ اين است که، آن گاه که پيکر فلسفه، فلسفه ایۀنخستين گام، وظيف

بدين ترتيب، نقد آسمان به نقد زمين، نقد مذھب به نقد حقوق، .  برمال سازد نامقدسشۀپيکر بيگانگی را در –شده، خود 

  .ونقد الھيات به نقد سياست بدل می شود

، بلکه تنھا به }واقعيت{ در نخستين گام، نه به اصل -ھمی است در اين کارکه خود ادای س–بررسئی که در پی می آيد 

 المانی دولت وحقوق می پردازد؛ دليل اين کار، چيزی نيست جز اين که اين بررسی، ۀرو نوشتی از آن، يعنی به فلسف

  .المان را در برابر خويش نھاده است

 منفی، در ۀم وآنھم به تنھا شيوه ای در خور آن، يعنی به شيو عزيمت قرار دھيۀاگر بخواھيم وضع موجود المان را نقط

حتا نفی واقعيت سياسی معاصر ما به چيزی بيش از واقعيت گرد . آن صورت ھمواره نتيجه يک ناھنگامی خواھد ماند

. نفی صورتک بزک کرده، صورتکی بی بزک خواھد بود. گرفته در پستوی تاريخی خلق ھای مدرن راه نخواھد برد

 قرار گيرم، چه ١٧٨٩} شرائط{ر من وضعيت المان را نفی کنم، براساس تقويم فرانسوی، به سختی ممکن است در اگ

  .رسد به اوضاع ملتھب کنونی

آری، تاريخ المان به جنبشی می بالد که ھيچ خلقی در سپھر تاريخی، نه پيش از اين عرضه اش کرده است ونه از اين 

 در ارتجاع خلق ھای مدرن شريک بوده ايم، بی آن که در انقالب شان سھيم باشيم و ما ما. پس بدان اقتداء خواھد کرد

عقب نگھداشته شده ايم، نخست از آن رو که خلق ھای ديگر دل به دريای انقالب زدند ودوم از آن رو که خلق ھای 

ما به سرکردگی . می ھراسيدندن} از ضد انقالب{ديگر به ضد انقالب دچار آمدند؛ بار نخست از آن رو که اربابان ما

  .روز تدفين آنمان تنھا يک بار در جمع آزادی حضور يافتيم، در } روحانی{رھبران

مکتبی که پستی وحقارت امروز را باپستی وحقارت ديروز مشروعيت می بخشد، مکتبی که ھر فرياد بنده عليه تازيانه 

 مکتبی که تاريخ تنھا پشت - ، واجدادی وتاريخی استء ديرپا، آباآن گاه که تازيانه، تازيانه ای–را، شورش قمداد می کند 

ی نشان داد، يعنی مکتب تاريخی حقوق، دای اسرائيل خود را به خادمش موسخود را به او می نماياند، ھمان گونه که خ

لکه شايلوک ب} آنھم نه ھر شايلوکی{شايلوک . اگر خود اختراع تاريخ المان نبود، تاريخ المان را اختراع می کرد

خدمتگزار، برای نيم کيلو گوشت، گوشتی که از قلب مردم بريده می شود، به سند طلبکاری اش، سند تاريخی اش، سند 

  . ژرمنی اش قسم می خورد–مسيحی 

شان وليبرال منش ھا } المانی{ نيکو سرشت، المان پرستان به خاطر رگ وپی ۀھيجان زد} تاريخ نويسان{در عوض، 

در اين . شان، تاريخ آزادی مارا در ماوراء تاريخ مان، در جنگل ھای قديمی تويتونيک می جويندبه خاطر فکر 

صورت، وقتی که تاريخ آزادی ما تنھا در جنگل ھا يافت می شود، چگونه می توان بين خود وتاريخ آزادی گراز ھا 

پس، آرام . اکش را از جنگل می شنویبه عالوه روشن است که وقتی فريادت را در جنگل سردھی، پژو. تمايز بگذارد

  .باد جنگل ھای قديمی تويتونيک

 در سطح پست تر قرار دارد، سطح پائين تر از تاريخدر } المان{اوضاع ! ءبا ھمه قوا! جنگ بر اوضاع المان} اما{

ين تر از انسانيت در سطح پائ} يعنی کسی که{، اما ھمان گونه که جنايتکار، }واقع شود{ نقد} آن که برابر ايستای{از 

نقد، در ستيز با آنان، شوريده . قرار دارد، برابر ايستای جالد است، اوضاع المان نيز برابر ايستای نقد واقع می شود

} نقد{ اوست، خصمی که خصميش، برابر ايستا. چاقوی تشريح نيست، سالح است. سری نيست، مغز شوريدگی است

چون، جان چنين اوضاعی خود بی اعتبار .  کند، بلکه می خواھد نابودش کندنمی خواھد تنھا بی اعتباری اش را ثابت
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 به ھمان موجوداتیدر خود وبرای خود، موضوعاتی در خور تفکر وارجمند نيستند، بلکه } اين اوضاع{. شده است

از } عنی با اين دشمني{نقد به خودی خود نياز ندارد، با اين برابر ايستا . اندازه در خور نکوھش اند که نکوھش شده اند

 پيش نمی نھد بلکه تنھا ھدفی در خوددر تفاھم در آيد، زيرا که حسابش با آن پاک است و نقد ديگر تنھا خود را چون 

وبراندازی {است، کار بنيادی اش تھديد، } خشم نسبت به موضوعش{گيرائی بنيادی اش .  عرضه می داردوسيلهچون 

  .}آن

آشفته حالی } تصوير يک{ سپھرھای اجتماعی بريکديگر است؛ ۀر خفه کننده ومتقابل ھممسأله بر سر تصوير کردن فشا

 خويش در اشتباه ۀمحدوديتی که ھمانقدر که خودرا به رسميت می شناسد، دربار} تصوير{: ھمگانی ودست وپا بسته

 ۀ است، سيستم دولتئی که با اتکاء به حفظ ھم يک سيستم دولتی محصور شدهۀکه در پوست} تصوير اوضاعی{. است

  .رقيت ھا زنده است وخود چيزی نيست مگر رقيت در دولت

 پايان ناپذير به نژاد ھای چند چھره تقسيم می شود که با آنتی پاتی ھای ۀجامعه ای که بيش از پيش وبه گون! چه نمايشی

به خاطر } دقيقاً {ديگر می ايستند، نژاد ھائی که با آنھااندک، با وجدان معذب وميانه حالی خشونت باری در برابر يک

اگر چه –ھمين ابھام متقابل ومواضع مبتنی برسوء ظن شان نسبت به يکديگر، از سوی اربابان شان بی ھيچ تفاوتی 

واينان خود، اينان که تحت سلطه، حاکميت .  رفتار می شودموجودات عطاءشده ھمانا چون -باظاھر سازی ھای متفاوت

چنين {به رسميت بشناسند وآشکارا } يابھشت{ آسمان ۀ عطيۀاند، بايد خود را به مثاب} وتسخير ديگران{وتصرف، 

خيل اربابان است که بزرگی شان به تعداد شان نسبت معکوس } ودر مقابل اينان{در سوی ديگر. بپذيرند} ھويتی را نيز

  .دارد

ست که با آن پنجه در پنجه افکنده است ودر چنين کشاکشی، ديگر نقدی که با چنين محتوائی در گير می شود، نقدی ا

مسأله . در است، يا جالب است؛ بلکه مسأله اين است که ضربه بر حريف فرود آيدامطرح نيست که حريف نخبه است، ق

گاھی نسبت آدمی بايد با افزودن آ. فريبی يا تسليم دروغ شود -اين است که از المانی ھا، حتا يک لحظه ھم فرصت خود

آدمی بايد ھر سپھر . به فشار موجود، بر خود اين فشار، آن را سنگين تر کند؛ بايد با افشای ننگ، آن راننگين تر سازد

 المان تصوير کند، بايد با نواختن ساز خود اين اوضاع، اين روابط متحجر را به ۀ ننگ جامعۀ لکۀ المان را به مثابۀجامع

از اين طريق است که .  از خويش بياموزد تا به او گستاخی وجسارت بخشدھراسخلق، آدمی بايد به . رقص وا دارد

  .به خودی خود، دليل نھائی ارضاء آن است} خلق{آدمی يک نياز انکار ناپذير خلق المان را بر می آورد ونياز 

لی از فايده باشد، زيرا  نيز نمی تواند خامدرناين مبارزه عليه محتوای حقير وضع موجود المان حتا برای خلق ھای 

. پنھان دولت ھای مدرن است} يانقص{وضع موجود المان، شکل عريان وغائی رژيم قديم است ورژيم قديم، کاستی 

 خلق ھای مدرن است، گذشته ای که از يادمانده ھای آن، ھنوز ۀمعاصر، مبارزه عليه گذشت} سياسی{ اوضاع ۀمبارز

 تجربه کرده اند، آموزنده است که بازی رژيم قديم را در نقش تراژيدی قديم را با برای آنھا که رژيم. ھم آزار می بيند

تا آنجا تراژيک بود که رژيم قديم قھری } رژيم قديم{تاريخ .  المانی اش ببينندۀاز گور برخاست} درھيأتی{ اش، کميدی

شخصی بود؛ در يک } يا ايده ای{از پيش موجود جھان رانمايندگی می کرد، در حالی که در برابر آن، آزادی طرحی

 نظم موجود ومستقر جھان با ۀکالم، مادامی که بر حقانيتش باور داشت وبايد می داشت، مادامی که رژيم قديم به مثاب

شخصی را، از } اشتباھی{تاريخی را در صف خويش داشت، اما نه–جھانی در حال پديد آمدن می جنگيد، اشتباه جھانی 

  . بوداين رو، سقوطش تراژيک

} و{شده  اصل ھای بديھی شناختهۀکه يک ناھنگامی، يک تناقض آشکار در برابر ھم–در عوض، رژيم کنونی المان 

 ھنوز چنين می نماياند که به خويش باور دارد وازجھانيان نيز - جھان استۀيک نمايش از پوچی رژيم قديم در تماشاخان

خود را پشت } بازھم جوھر{يم به جوھر خويش باور داشت، آيااگر اين رژ. می خواھد که در اين توھم شريک شوند
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 ۀ شرائط حقوقی ودولتی مينوی اش؛ زيرا نفی بی واسطۀمی تواند به نفی بالواسطنمای فريبای يک جوھر المان، ن

به  شرائط ايده آل را ھم در نگرش ۀدر اختيار دارد وتحقق بی واسط} يعنی فلسفه{شرائط واقعی را در بيان مينوی اش

 در المان، به حق خواستار عملیاز اين جاست که حزب سياسی . از سر گذرانده استخلق ھای ھمسايه، تقريباً يکبار 

عدم حقانيت اين حزب در خود خواسته اش نيست، بلکه در جار زدن در خواسته ای است که نه } اما{ فلسفه است، نفی

حزب معتقد است که برای تحقق بخشيدن به اين نفی، کافی است اين . به طور جدی اجرايش می کند ونه می تواند بکند

محدوديت افق ديد اين . چند عبارت بی معنا وخشم آميز، زير لب بغرد که رويش را از فلسفه بگرداند، کله بجنباند وبا

وری ھای خادم  پراتيک المانی وتئبستر واقعيت المان در شمار نمی آورد، يا اصالً آن را در ۀحزب، فلسفه رادر محدود

 ۀ عزيمت قرار دھد، اما فراموش می کنيد که نطفۀ را نقط واقعیۀ زندۀ نطفشما بر آنيد که آدمی بايد. آن تخمين نمی زند

در يک کالم، شما نمی .  واقعی خلق المان تا کنون تنھا در مغز ھا ودر حصار جمجمه ھا رشد نا بھنجار کرده استۀزند

  . بدون آن که آن را متحقق کنيدتوانيد از فلسفه تَرا گذريد،

  . دارد، حزبی که از فلسفه منشاء می گيردتئوريکھمين عدم حقانيت را، تنھا در شکل وارونه، حزب سياسی 

 تاکنونی، ۀ کنونی می بيند وتوجه ندارد که فلسفۀ را در مبارز انتقادی فلسفه عليه جھان المانیۀتنھا مبارزاين حزب، 

} يعنی حزب سياسی عملی{اين حزب در برابر رقيبش . د؛ اگرچه به صورت مکمل مينوی آنخود بدين جھان تعلق دار

 ھای فلسفه عزيمت می کند ويا  نھاده–از پيش بدين طريق که . نقاد است، اما نسبت به خود برخورد غير انتقادی دارد

جی را فراھم می آورد وبه جای درھمان نتائج مفروض فلسفه در جا می زند ويا به شيوه ای ديگر، خواست ھا ونتائ

 تنھا از راه -به فرض که حقانيت ھم داشته باشد–خواست ھا ونتائج فلسفه جا می زند؛ در حالی که اين خواست ھا ونتائج 

. تصوير دقيق تری از اين حزب را بعداً ارائه می کنيم.  فلسفه، تحقق پذير اندۀ تاکنونی، فلسفه ای به مثابۀنفی فلسف

  :ستی بنيادی اش را می توان چنين خالصه کردعجالتاً کا

،  دولت وحقوق المانیۀفلسفنقد .  متحقق کند، بی آن که از آن تَرا گذردبر اين باور است که می تواند فلسفه رااين حزب، 

، غنی ترين وھمساز ترين ترکيبش را يافته است، در عين حال ھم تحليل انتقادی دولت ھگل ۀفلسفه ای که به واسط

 است، آگاھئی آگاھی حقوقی وسياسی المانیتاکنونی شيوه ھای  ۀھمۀ رن و واقعيت متناظر با آن است وھم نفی قاطعانمد

 حقوق ۀاگر فلسف.  است حقوق نظریۀخود فلسف ارتقاء يافته، دانشکه عام ترين ومتکبرانه ترين بيان آن که به سطح 

 وحتا –دولت مدرن، که واقعيتش تنھا می تواند ماورائی باشد } ۀدربار{نظری، اين انديشه ورزی انتزاعی واغراق آميز 

 و از المانی ۀ در المان ممکن بود، به عکس، بيان انديش-باشد» راين«اگر اين ماورائی بودن، تنھا به معنای ماورای 

 انتزاع شده ويا ممکن بود که دولت مدرن خود از انسان واقعی  منتزع شده ای دولت مدرن تنھا وتا آن جاانسان واقعی

المانی ھا، به آن چه خلق ھای ديگر عمل کرده اند، در سياست .  خيالی ارضاء می کندۀ انسانی را تنھا به شيوکل

انتزاع ھا وخود بزرگ بينی ھای انديشيدن المانی، ھمواره . بوده است} خلق ھا{المان وجدان تئوريک آن . انديشيده اند

 بيانگر وضع کنونی وجود المانی دولتبنابر اين، اگر .  واقعيتش پيش رفته استجانبگی وعقب ماندگی ھمگام به يک

، نقصان دولت وضع کنونی دانش المانی دولت - دولت مدرن استۀ يعنی زخم کامل در الش– کمال رژيم قديم است

  .مدرن را بيان می کند؛ يعنی گنديدگی خود الشه را

برای شيوه ھای تاکنونی آگاھی سياسی المانی، ديگر تنھا در } وبديلی{رقيب  ۀ حقوق نظری، به مثابۀدر نتيجه، نقد فلسف

  : می پردازد که برای حل آنھا تنھا يک وسيله وجود داردتکاليفیخود نمی پويد، بلکه به 

  .پراتيک
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 که نه بیانقالاين پرسش پيش می آيد که آيا المان می تواند به پراتيک در بلندای اصول دست يازد، يعنی به } اکنون{

 ۀ رسمی خلق ھای مدرن ارتقاء دھد، بلکه آن را تابلندای انسانی باال برد، يعنی تا آن جائی که آيندۀتنھا آن را به مرتب

  قريب اين خلق خواھد بود؟

  ....           ادامه دارد

  

  

  

 

 


