خالصه صحبتهاي رامين جهانبگلو
جلسة دوازدهم از فصل درس هايي دربارة "پديدار شناسي روح" هگل

دولت از ديدگاه هگل
 .۱هگل به دنبال ارسطو اعتقاد دارد که "انساني که بتواند تنها زندگي کند يا حيوان وحشي است يا خداوند".
 .۲از اين رو ،از نظر هگل زندگي در جامعة سياسي يعني در درون دولت سرنوشت عقالني انسان هست.
 .۳بنابراين ،ورود به جامعة سياسي و زندگي در درون دولت هگلي امري انتخابي و داوطلبانه نيست بلکه وظيفه و تکليفي
عقالني است.
 .۴به عبارت ديگر ،هدف هگل آشنا کردن هم عصران خود با نهادهاي سياسي مدرن است.
 .۵به همين جهت ،او در ضمن اين که دنباله روی نظرية قرارداد اجتماعي روسو است با آن وارد گسست مي شود.
 .۶هگل با روسو موافق است که آزادي پايه و اساس شکل گيري جامعة سياسي است ولي در عين حال با اين اعتقاد است
که روسو و طرف داران نظرية قرارداد اجتماعي به اشتباه ،اصول و هنجارهاي جامعة معدني را با نظرية هنجاري دولت در
هم ميآميزند.
 .۷هگل علت اين اشتباه نظريه پردازان قرارداد اجتماعي را در بها ندادن کافي به مفهوم  Bildungو فرآيند آموزش
آگاهي در تاريخ می داند.
 .۸از ديدگاه هگل ،نظرية قرارداد اجتماعي ميان "کليت" و "فرديت" تفاوت قائل مي شود و نهادهاي سياسي را نتيجة عملکرد
فرد ميداند ،در حالي که براي هگل در غياب نهادهاي اجتماعياي مثل دولت ،فرد امکان شکوفايي آزادي خود را ندارد.
 .۹به گفتة هگل ،انسان فقط از طريق  Bildungيا فرآيند آموزشي آزاد مي شود و دولت چيزي نيست جز تحقق يافتگي
و حفاظت از اين آزادي.
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 .۱۱پس براي هگل ،پاي بندي به آزادي با حس تعلق به نهادهاي اجتماعي و سياسي همراه است.
 .۱۱جامعة سياسي نتيجة آگاهي انسان از آزادي خويش است ،همان گونه که برده داري نتيجة عدم آگاهي بردگان به فرآيند
آزاد بودن خود است.
 .۱۲از نظر هگل ،عقالنيتي که در جهان انسانها شکل ميگيرد ،تجلي واقعي خود را در دولت مدرن مييابد ،زيرا اين
عقالنيت در نهاد خانواده توسط عاطفه و احساسات پنهان شده است و در جامعة مدني خود محوري فردي آن را به طور
ابزاري مورد استفاده قرار مي دهد.
 .۱۳بدين عبارت ،در نهاد دولت براي نخستين بار اعمال انسانها و مقاصد آنها يکی مي شوند و خود آگاهي در نهاد دولت
غايت و نتيجة آزادي عملي خود را مييابد.
 .۱۴پس لحظة اخالقي دولت به منزلة وحدت ميان آگاهي ذهني و واقعيت عيني است.
 .۱۵هگل همچون روسو به اين نکته اشاره ميکند که در درون دولت به منزلة نهادي اخالقي ،ارادة جزئي و ارادة کلي به
وحدت ميرسند.
 .۱۶بنابراين دولت به مثابة آزادي عيني و کلي است ،ولي عنصر ذهني که در دولت شهر يونان وجود نداشت در دولت هگلي
پايدار است.
 .۱۷بدين گونه ،دولت تجلي آزادي عقالني است که در قالبي عيني شکل ميگيرد.
 .۱۸به همين جهت ،از ديدگاه هگل دولت تبلور بيروني ارادة انسان است که بيان گر روح يک ملت است.
 .۱۹بنابراين از نظر هگل دولت بايد هم زمان بيان گر آزادي فرد و تکاليف اجتماعي او باشد و اين تفاوت اساسي با جامعه
مدني دارد.
 .۲۱اگر در انديشة هگل جامعة مدني به منزلة محصول عملکرد عامالني است که جزييت را اصل اولي خود مي دانند ،به
عکس دولت تجلي ارادة کلي و جهان شمولي است که در ارتباط با آن عامالن کليت را به عنوان کليت زندگي مي کنند.
 .۲۱در نهاد دولت کليت "در خود" و "براي خود" است ،يعني به عبارتي هم زمان موضوع انديشه و محصول عملکرد سوژه
هاست.
 .۲۲بنابراين در نهاد دولت عامالن به طور آگاه کليت را به عنوان غايت و موضوع عمل انتخاب مي کنند.
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 .۲۳پس دولت گسترهاي است که در آن افراد به نفع ديگران فعاليت دارند و در آن قابليتهاي آنان به منزلة عامالني آزاد و
عقالني شکوفا مي شوند.
 .۲۴به عبارت ديگر ،در ايدة هگلي دولت ،مسألة اصلي هم تحقق آزادي فردي است و هم تحقق خير اجتماعي.
 .۲۵به همين دليل ،اگر افراد خود را با خير اجتماعي و کلي يکسان ندانند ،دولت در آگاهي آنان حضوري نخواهد داشت و
نسبت به آزادي ها و تکاليف شهروندي خود بيگانه خواهند بود.
 .۲۶به همين جهت ،هگل ميان "دولت عقالني" که خود ترسيم ميکند و "دولت شعوري" ( )Verstandesstaatو يا
"دولت ضروري" ( )Notstaatتفاوت قائل مي شود.
 .۲۷دولت هگلي لواياتان هابزي نيست و زمانيکه او دولت را " گام خداوند بر کرة عرض" مي نامد ،اشارة او به ايجاد دولت
ديني نيست ،بلکه به عکس تأکيد بر انکشاف تاريخي آگاهي انسان است.
 .۲۸از ديدگاه هگل ،دولت داراي معنايي جهاني و تاريخي است چون نتيجة تحقق يافتگي آزادي در تاريخ است.
 .۲۹به گفتة هگل ،دولت همچون عقالنيت هديه ای طبيعي نيست ،بلکه فرآيند مبارزه و کوشش ملتي در تاريخ است.
 .۳۱اين فرآيند در چهارچوب قانون اساسي به منزلة سامان دهي دولت شکل ميگيرد.
 .۳۱قانون اساسي مقولهاي است که از طريق آن دولت انتزاعي تبديل به دولتي واقعي و زنده مي شود.
 .۳۲فراموش نکنيم که دولت هگلي دولتي ارگانيک يعني کليتي سامان يافته است که قانون اساسي تبلور اين سامان يافتگي
سياسي است.
 .۳۳به همين دليل براي هگل قانون اساسي مقولهاي اخالقي است نه حقوقي.
 .۳۴از اين جهت قانون اساسي اصل متحد کنندة جامعهاي است که به گروه هاي گوناگون تقسيم مي شود.
 .۳۵چون در دولت هگلي ارگانيک ،تفاوت ميان طبقات اجتماعي در بخش جامعة معدني صورت ميگيرد نه دولت.
 .۳۶از نظر هگل ضمانت قانون اساسي در ساختار دولت است ولي ضمانت قانون اساسي در يک ملت هم هست و به همين
دليل قانون اساسي ابداعي مداوم و هميشگي است.
 .۳۷بدين گونه ،قانون اساسي ساختاري است که از طريق آن ملتي تاريخي تبديل به دولت مي شود.
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 .۳۸از اين لحاظ ،روح هر ملتي با قانون اساسي آن ملت برابر است و هيچ قانون اساسي را نميتوان به زور به ملتي تحميل
کرد.
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