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Preface  Persian Translator  

 

 پیشگفتار مترجم فارسی

 

اصلی چنان انتخاب و به فارسی ترجمه شده اند که پیام این اندیشمند بزرگ  ترتیب رحسبب هگل"   فلسفه تاریخ" کتاب قطعات از 

است که جهت صدور حکمی قاطع در مورد این مدعا میباید ابتدا متن اصلی را در  واضح.  تماماً و بدون اعوجاج ابالغ شده باشد 

 .تمامیت آن مطالعه نمود 

تاریخی  خواننده خواهند گردید بطوریکه او را در مباحث مربوطه از  -مطالب این کتاب مطمئناً شالوده محکمی برای دانش فلسفی

ی چون  تاریخ ، سیاست ، علوم اجتماعی  و عرصه هایبرای ورود صحیح وعلمی به  دانشاین .  ها مصون نمایند  سردرگمی

برای پیشرفت صحیح   وجود یک معیار علمیدر هر زمینه ای  که میادآور میشو.  های دیگر کمکی بزرگ است  شاخهخیلی از 

برای  میداندر غیاب چنین معیاری . و موجب استحکام علمی آنها میگردد  بودهضروری  بنا خواهند گردید ی که بر آنموضوعات

 . باشند داشته چنان انتخاب شده اند که ضمن حداقل بودن کفایت مطالب .  دن کامالً باز میماند کرگمراه شدن و گمراه 

 ارائهر بخش ضمیمه لغات کلیدی دو  بصورت زیر نویس توضیحات اضافی برای سهولت کار خوانندگان از طرف مترجم 

 .اصلی این خط ها وجود ندارند  متنبرای تأکید بیشتر بوده و در  ندعباراتی که زیر آنها خط کشیده شده ا. گردیده اند 

   . کیداً توصیه میکنم ا  در خاتمه مطالعه کامل کتاب هگل را به همه عالقمندان 

 

  

 مسعود  تقی زاده  منظری

 سوئد   -گوتنبرگ 

 هجری شمسی  2930/    میالدی   1021
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 مقدمه

 

 
 
 
 
 

 _______    اصلی  تاریخ_______     
 

 
 
 
 

[PH -  1 ]                ( اشاره به صفحات کتاب اصلی) 

 
 از مشاهدات عمومی ای مجموعه تنها مطالب باید توجه نمود که این.   تاریخ فلسفی دنیا است  موضوع این دوره از تدریس

 واقعیتها باشد بلکه ارائه بکمک اتموضوع تشریح هااز آن نظورو م گردیده باشندکه از راه مطالعه اسناد مربوطه حاصل  ندستنی
نگاهی به  ابتدادر  باید ماهیت وظیفه پیش روبرای کسب  ایده ای روشن از بنظر میاید که چنین   . است  1 جامع تاریخ خود  دقیقاً 

 :را میتوان زیر سه عنوان اصلی زیر مرتب نمود  گوناگونروشهای این .  یم بیاندازبررسی تاریخ  مختلفروشهای 
 
 

I.  تاریخ اصلی    ( Original  History )  
 

II.   تاریخ متأمل    ( Reflective  History )  
 

III. تاریخ فلسفی           ( Philosophical  History ) 
 
 
 

I. اصلی   تاریخیعنی  نوع اول در موردOriginal  History   به این .  اشاره به چند نام همه چیز را مشخص خواهد نمود
و مورخان دیگری از همان رتبه تعلق دارند که تشریحات آنها بیشتر   3 سا، تاکیدید 2هرودوت   دسته افرادی چون

.  آن شریک بودند   4 روحمقابل چشمان خود داشتند و در  بود که در ای محدود به اعمال ، اتفاقات و وضعیت جامعه
پدیده ای  با کار آنها. توصیفی منتقل نمودند  ذکاوت عرصهآنها صرفاً آنچه را که در دنیای اطرافشان در جریان بود به 

 .داخلی ترجمه گردید  یفهمخارجی به 
 
 

 (از کتاب اصلی  صفحات حذف شده)               ...
 
 

[PH -  2 ] 

 
فهم های چیزی جز اینها .  د نمو  یستثنم اصلیتاریخهای از این  را میبایدسنتها   واسطوره ها ، داستانهای چکامه ای 

اینجا .  بطور کامل بیدار نشده است  هنوز فراست آنهاکه ستند و به ملتهایی تعلق دارند نیو مبهم از تاریخ  گنگ
 . ندباشبوده آگاه کامالً  که چه بودند و چه میخواستنداز اینکه   مردمانی سر و کار داشته باشیم با میبایدعکس بر

                                                           
    Universal  History  ( جهان شمول   -تاریخ عام و جامع  )   

1
  

(پیش از میالد   424تا    484)     Herodotus     
2
  

    Thucydides  (پیش از میالد   934تا    406)   
3
  

 Spirit
 
    

4
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... 
 

  یاتبه موضوع  ندشترا که با آن خو دا ای وقایع ، اعمال و وضعیت جامعه  اصلی با کار خودین مورخان ا بنابراین
 .ندنمودتبدیل برای قوه مفاهیم 

 
... 
 

قرار بر فراز آن  هنوز ند وردزندگی میک یشمورد بحث خو  اتموضوع ، چون در روح  بودن جزو وظایف آنها تأمل
 .ندبودنگرفته 

 
... 

[PH -  4 ] 

 
II.  تاریخ متأمل   رانوع دوم Reflective    دورهآن از  روح نمیشود و حدودمبه دوره خود تنها اریخی که ت.  مینامیم 

 .د فراتر میرو معاصرش
 

... 
 

[PH -  5 ] 

 
 .متفاوت است  کامالً د دهقرار می که مورد بررسی ح نویسنده با روح دوره ایرودر این نوع از تاریخ  

 
... 
 

[PH -  6 ] 

 

 نیز به شرایط مشابه در گذشته برگشت. باشد ی زیاد کمک نمیتواند کلی صرفیک اصل  در بحبوحه وقایع عظیم
زمان حال  هایزندگی و آزادیشرایط  برای هماوردی با را ی عبثتالش گذشته رنگ خاطراتکم خطوط.  بیفایده است

در خالل انقالب   سطحی تر از پناه بردن های مکرر به مثالهای یونان و روم ی راچیز این دید با. د به پیش میبرن
 .یافت نمیتوان فرانسه 

 
... 
 

[PH -  8 ] 

 
III.  فلسفی تاریخ  -نوع سوم   Philosophical  History . 

 
قضیه  اما در مورد این سومی.  داشتند  روشنکامالً  خصوصیاتیبه توضیح نبود و  ینیازدو نوع قبل  در مورد
عام ترین تعریفی که میتوان برای آن ارائه داد این است که فلسفه .  داردتشریح و توجیه  نیاز بهمطمئناً  و است متفاوت
تفکر ما را از .  اساسی دارد  یبرای انسان اهمیت براستی  1 تفکر.   تاریخ نیست در متفکرانه دقتجز  چیزی تاریخ 

حقیقتاً  کهدر صورتی نماو خواست های در غرایز ،  استفر  و معرفت در  ، در احساس .  حیوانات متمایز میکند 
 .ر حاضهمیشه است انسانی باشند تفکر عنصری 

 
... 
 

[PH -  9 ] 

 
  حکمت  کهو آناست    2 حکمت  مفهوم ساده ،  آورد می به ارمغان تأمل در تاریخ  برایتنها تفکری که فلسفه با خود 

 تاریخعلم در  ای بدیهه  و  اعتقاد چنین.   میکند مواجهمعقول  یبا جریان ما راتاریخ دنیا  لذا و فرمان میراند بر دنیا
ثابت    4 نظری شناخت بکمک فلسفهدر .  نیست   فرضیهیک  تنها در نوع فلسفی آن دیگر. است   3یه فرضیک 

                                                           
       Thought     

1
  

(  استدالل )  حکمت                Reason    
2
  

3
   Hypothesis     فرضی که هنوز ثابت نشده است 

      Speculative  Cognition    
4
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ذات  اعالم هستی ب رابطه ناگسستنی بیشتر بدون بررسی)  کلمه بسنده میکنیمهمین به  فعالً  اینجا  - حکمتکه   میشود
 کندابداع روحانی که یا طبیعی و  حیات گونهزیر بنای هر  آن  بیکران محتوایو  توان بوده واصلی  جوهر  -  ( الهی

  جوهر عالم یاز طرف حکمت.   می آورد در  جنبشرا به  محتوا  که این  نا محدود  است یقالب  و همچنین میباشد
در  الیزال ای است قوه  از طرف دیگر ود ندوام مییابتموجودیت و  هاواقعیت یتوسط آن و در آن تمام که است ؛ یعنی
 جدا را ، صرف ی، نیت بوجود بیاوردصرف  یک ایده آل چیزی جز قادر نباشدنیست که  ناتوان هم آنطورعالم ؛ چون 

  پیچیدگی  حکمت .   فرادابعضی  جمجمهدر تنها  ،  بی محتواو  منفرداز واقعیتها ، جایی که کسی نمیداند کجا ؛ چیزی 
قرار  یشخو تواندر اختیار  برای پردازش را دخو محتوای .  آنها معنایتمامی جوهر و  واست  چیز همهبی انتهای 

 حمایتکه از آن هم   باشند موهوب منبعیک از  خارجی یمحتوا ی باتمهیدات جمحتاکه میدهد ؛ نه مانند اعمال محدود 
در حالیکه . است  یشخو اعمالمیکند و موضوع  تأمین درا خو شخوراک.  خود را  هایو هم موضوع فعالیت ندبگیر
   نیز هست ؛ نیت ینا محقق نمودنبرای  بخش  نیرو قوه   ، است مطلقهدف نیز  و  یشوجود خو منحصر بفرد یمبنا

 حکمتآنکه این ایده یا . دنیا تاریخ  در یعنی  -  هم نه تنها در عالم طبیعی که در عالم معنوی ،  است آن عامل تطور
و آنکه در دنیا هیچ چیز آشکار  مینمایانددنیا پدیده مطلق است  که خود را در  قادر و الیزالهمان جوهر حقیقی و 

 .مبرهن  اینجادر و  در فلسفه قضیه ای است ثابت شده  - ش جاللشکوه و  و نهمافقط مگر  نمیگردد
 

... 
 

 
 [PH -  10 ] 

 
و مسیر منطقی همان  دنیا اریخت ؛  دباشمنطقی  یجریانمیتواند  آن تطور استنباط از تاریخ دنیا است کهشکل این تنها 
به   دنیا  ای به نام در پدیدهرا  تثاباین طبیعت  و بودهبالتغییر  شروحی که طبیعت   -  است  1 روح عالم  محتوم

 . نمایش میگذارد
 

...  
 
 
[PH -  11 ] 

 
 .دو طرفه است   ای رابطه این . بنوبه خود چهره ای منطقی مینمایاند  بنگرد یبا دیده منطق آنبه کسی که به دنیا 

 
... 
 

فرمانروایی کرده است و  دنیا بر حکمت میگوید  که  اشاره میکنم رایجرابطه با این اعتقاد  در  دیدگاهدو دو مرحله و به تنها 
ما را که  دنمیده قضیه ایباره برای تحقیق دقیقتر در  نیز فرصتیهمزمان زیرا   تاریخ عالم هم ؛ برهنوز هم میکند و به تبع آن 

 . دنشو داده بسط  ادامهدر میباید که  یطالببه م  اشاره برایهم و   دمیکنمواجه  لمشکبزرگترین با 
 

I.  اعالم یونانی اولین کسی بود که بطور واضح   2 آناکساگوراس یکی از این نکات آن بخش از تاریخ است که میگوید
  یک روحنه  و  خود آگاه است شعورت بصورت فراسنه یک آن .  بر دنیا حکم میراند حکمتیا   عامادراک  کرد که

  ثابت  یقوانین شمسی بر طبق  منظومهت در احرک .  دهیماز هم تمیز  بروشنیباید را و این دو  معمول آن یمعناه ب
این  طبقاما نه خورشید و نه سیاراتی که بر .  ندها هست در آن پدیده نهفته حکمتهمان این قوانین .  دنمیگیر انجام

 . ندندار از آنها آگاهی هیچیک کوچکترینمیچرخند  آن بدور نیانوق
با . نیست  بیگانهبرای ما  بهیچوجه است آن تابع قوانین غالب همواره و حکمتاز  تجسمی خود که طبیعت این ایده

 توجه بهجلب  بخاطر یکماین مورد چشمگیر به .  و چیز فوق العاده ای در آنها نمی بینیم کرده ایمچنین مفاهیمی عادت 
در دنیا  همیشه  ندرساده بنظر میتایده ها که پیش و پا اف گونهنای چنین نبوده است که که اشاره کرده امتاریخی  نکتهاین 

  . تشکیل میدهند یت بشرفراس رشد  یک برهه را در تاریخ تنها افکاریبلکه بر عکس چنین  داشتند میوجود 
ان هوشیار در میان مست یردف همچونکه او  و میگوید  یاد میکند  ایدهاین   مبدعبعنوان   آناکساگوراس از  3 ارسطو

 فلسفه گردید مگر در مکتب  براز آن پس حاکم  که  گرفتکساگوراس ااز آن  4  سقراط را یمرام فکراین .  بود
    . دانستمیشانس  نتیجهچیز را  همهکه    5 وسیاپیکور

 

                                                           
     World - Spirit

       1
  

یماقبل سقراطفیلسوف    -  ( پیش از میالد    428تا    466)   فیلسوف یونانی     Anaxagoras    
2
  

(  پیش از میالد  922  تا  984)   فیلسوف و دانشمند یونانی                Aristotle    
3
  

     Socrates   ( پیش از میالد  933تا   403) فیلسوف یونانی       
4
  

Epicurus   ( پیش از میالد  206تا   943) فیلسوف یونانی      
 
   

5
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... 
 

[PH -  12 ] 

 
ی قالببه محدود یک مفهوم ، یک اصل ، یک حقیقت   بین اساسی هایامر توجه شما را به تفاوت بدومیخواهم در 

 . جلب کنم  واقعی آنتطور  نیز  آن  و عینم کاربرد و   انتزاعی
 

...  
 

آن که برایمان  از دیگر یدر ارتباط با کاربرد  میکند هدایتدنیا را  حکمت میگوید که  این ایده پیدایشحال باید به 
خارجی رها نشده   حوادثدنیا بدست شانس و  میگوید که  بپردازیم  دینی یقتدر قالب حقیعنی ست  ه آشنا هم بسیار

 اعتقادات دینیدر رابطه با اصل بیان شده کاری به  کردم که اشارهدر باال .   است  1 پروردگار  یکبلکه تحت فرمان 
چنین  اجازهاصوالً  طبیعت علم فلسفی  که اگر  کنم تکیه مذهبی دیدشما به این  اعتقاد به میتوانستمبا اینحال .  شما ندارم
چون علم مورد  مجاز نیست  یعارجا چنینبه زبان دیگر   . داده شود یرقتداا هافرضپیش به  که میداد کاری را

 از راه هاآن صحت برای(  بلکه  حقیقت انتزاعی این تعالیم برای در واقع نه )بررسی ما خود در صدد ارائه برهان 
مورد  پیش فرضبا  وافقدر تاست  حاکمبر وقایع عالم ( ی اله) این حقیقت که مشیتی  آنگاه.  واقعیتها است با قیاس
یعنی طرح   که نیات خود را عملی میکند  الیزال توانی با  است نیت مشیت الهی همان عقال چون ؛  دریمیگقرار بحث 
اما یک تفاوت  یا بهتر   . نموده باشد آزادی کامل  به جهزکه خود را مفکر است تهمان  حکمت . را  عالم معقولاً تمام

 آناکساگوراسگفته   به  سقراط ایرادی کههمان د ، دقیقاً شبیه دیده میشوو اصل ما  اعتقادن آبین   تناقضبگوییم یک 
نتوانست  که  الهی به یک مشیت عام ی بوداعتقاد تنهایعنی  بود عینهمان اندازه نامنیز به  باورچون آن .   داشت
 اما توضیح   .د دهبشر نشان  تاریخکل جریان را در کلیت امر یعنی  یشنقش خو و دشو یعینم کاربردهیچ  موجب

نمودند  ایفا عظیم صحنهخود را در آن  نقشکه  ای نیروهای فاعله وسجایا  ، نبوغ   امیال ،  نتصویر نمودتاریخ یعنی 
با اینحال .   ندشده گذاشتنامیده میشود به نمایش  که نیت خداوندیآنچه  و  الهی مشیت طبقبر که ی اعمالآن تشریح و 

آن  تصدیق  تمایل بهو حتی   میدانیم فرضکه چیزی   :   دبماناز دید ما پنهان  شده  مقرر است که نیتدقیقاً همین 
   . بود  ساده دالنه  هادر واقعیت  بشری  تفراس  ظهور  گیچگونآناکساگوراس از   بی اطالعی.    داریم

 
... 
 

[PH -  13 ] 

 
 . برداشت   (  Universal )  جامع   و   ( Concrete )  محدود    بین  وحدت  فهمدر بود که قدم اول را  سقراط 

 
... 
 

[PH -  14 ] 
 

  Statesها  حکومت که  جمع آنهاهستند و   Peoplesمردم  با آنها سروکار داریم گروه های  که یواحدهایعالم اما در تاریخ 
به .  اشاره میکند قانع باشیم  اختصار به آن هب مذهبی ایماناز مشیت الهی که محدود همان دیدگاه  ابنابراین نمیتوانیم ب  .باشند می

بر عکس تالش .   استنا کافی  باشدآن نکه قادر به توضیح جزییات  مشیتی الهی به انتزاعی صرف  ایمانیک  همهمان اندازه 
در  خود رانیات او تاریخی که  های پدیدهآن که پروردگار برمیگزیند ، وسایل او و  باشد هایی راهدرک جدی ما میبایست متوجه 

پروردگار  نیت درک رابطه بااما در   .  شود آشکار فوقاصل عام  با اینها ارتباط کهاست  ضروریو  به نمایش میگذارد هاآن
چون افکار   - یا بهتر بگوییم  : امکان شناخت خدا  در مورد سؤالیعنی   ؛ میشوداشاره به یک سؤال شایع نیز  تلویحاً بطور عام 

 درست بر خالف کار جزم حاکم  . اعتقاد به اینکه شناخت خداوند غیر ممکن است   -عمومی دیگر آنرا مورد سؤال قرار نمیدهد 
بلکه باید او  بداریمتنها خداوند را دوست  که یستکافی ن و میگوید بشر را معین کرده  دستورات کتاب مقدس که باالترین وظیفه

همه چیز را  ، دراهنمایی میکنبه حقیقت ما را که  است   روح آن   که میکندادعا  و تکذیب آن گفته ها شده است  یمبشناسرا 
 امرو هر  بشر اینصورت در خارج حیطه دانش هنگامی که ذات خدایی به . فکر خداوند نفوذ میکند د و حتی در اعماق دانمی

از این دیگر .  ا که دلمان میخواهد در وادی خیاالت جوالن بدهیم هر جکه تا  مجاز میگرددکامالً  آنگاهشد  قرار دادهبشری 
آن است در  مشخصهکه  نخوتو  پوچیاز طرف دیگر .  م ارتباط دهیخدا و حقیقت  دانش خود را به که میگردیممسئولیت آزاد 
 دقتبد فرصت می یاب استریاکارانه که بسیار از شناخت خداوند بدور  زهدد و نبدست می آور وسیع یمجوزاین گمراهی 

بین  ما که ارتباط قصد نداشتم. پیش برود  یشخو خودسرانهو  عبث اعمال با که باز استبرایش راه  د که تا چه اندازهنک محاسبه
نباید اوالً خاطر که ه این را پوشیده بگذارم ، بو امکان وجود شناختی از خدا   -بر دنیا حاکم بوده و هست  حکمتکه   - خودتز 

حقیقت  در مورد بررسیاز میگویند فلسفه  کهیوقت از دست بدهم برای اشاره به چیزی که به فلسفه نسبت میدهند فرصت را 
تا امروز درست  . یق ندارد ااین حقوجدانی پاک در مقابل که اینکنایه از  د ؛ نمیبینبرای اینکار  یلزومو یا  داشته واهمهمذهبی 

                                                           
     Providence    

1
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سوی  وارده به آن از صدماتدین در مقابل  قلمرواز  تا  هگردیده متعهد اً فلسفجدیدن است که یاواقعیت  ینظرین چنبر خالف 
او را که  لطف نمودیعنی او به ما   مسیحی خدا خود را آشکار نموده استباور در  . بعضی از نظام های مذهبی دفاع کند 

را  آنرسیدن به  بنابراین خدا شناخت ی برای امکان چنینوجود   .وجودی مخفی و سری نیست  برای ما بطوریکه دیگر  بشناسیم
 . به یک وظیفه تبدیل نموده است نبرایما

 
... 
 
[PH -  15 ] 

 
  .برسد   ه استنمودبه ما ارزانی   دنیا تاریخکه   فعال  حکمت  فراوانت محصوال ک زمان در موقعی باالخره باید

  
...  

 
 اسلوبدر   2 که الیب نیتز  -خداوند  تعدالبرهان یعنی   -است   1 الهیات استداللی  موضوع از این دیدگاهپرداختن ما به  روش

 روح او با اینکاربدیهای دنیا قابل فهم گردند  و  شایدتا   متافیزیکی به آن پرداخت روشب  معیننا  مجردخود یعنی در مقوالت 
 شدیداینطور   جامع تاریخ   اندازههیچ جا به در چنین دیدگاه متعادل کننده ای در واقع . پذیرفت را  اهریمنواقعیت وجود  متفکر
از .  استقاد و منهزم باطلی من تنها در آن د  که عنصر منفیگردمی میسروجود مثبت  تصدیقتنها از راه این نبود و  نیازمورد 

و  است یافته تجلیدر آن بواقع  این نیتکه  تحقیقو از طرف دیگر این  شود فهمیدهدنیا وجود ایی از غ هدفمیباید یک طرف 
بوده  حاکم که همواره بر دنیا "  پروردگار حکمت  "  یا  و مدیر ناظر  اما این   . شودب برای آن رقیبی دائمیه نتوانستظلمت 

قادر به  خود رود کهمیتوسط کسانی بکار  که  زیرا  " مشیت الهی  "  عبارتنا مشخص است که  برای ما است به همان اندازه
تعریف یک .   خیرست یا همعقول آیا حکم کنیم قادر شویم  که آنرا برایمان توضیح دهند بتوانند تاند  نیستدقیق آن  معنی تشخیص

بدون چنین  ه ها توضیح پدید برایآن  محوربر   حرافی ااّل و ، چیزی است که به آن نیاز داریم اولین  " حکمت "قابل قبول برای 
برویم که میباید در این   میتوانیم به نقطه نظر دوم حال.  د نمیرسبه هیچ نتیجه ای جز لغت پردازی صرف  هرگز یروشن تعریف

 .مقدمه مورد  توجه قرار بگیرد 
 

II. هدف غایی از   که سؤالمعادل است با این   -تا جایی که به دنیا مربوط میشود   - حکمت  محتوم فرجام استعالم برای
 مهم دو نکته  در اینجا.  یافتن   تحققبه  است محکوم طرحکه این بر این داللت دارد پرسشو خود    دنیا چیست ؟
  .  آن تحققو دوم   -آن  مجردعریف ت  - طرحاین  مضموناول    :وجود دارند 

        کلمه  . دارد  تعلق   روح قلمروبه   -  جامعتاریخ   - ما بررسی موردکه پدیده   توجه نمودباید  قبل از هر چیز
بازی نقش خود را در تاریخ دنیا  نیزطبیعت فیزیکی .   اشاره داردروح به هم طبیعت فیزیکی و  بههم  اما"  دنیا "

 تطور جریانو   روح ما را  بحث موضوع اصلیاما .  د کر توجه   در آن هم و میباید به روابط طبیعی دخیل  میکند
 . میدهد   تشکیل  آن
 

...  
 

[PH -  17 ] 
 

 :بنا بر این میباید به نکات زیر اشاره کنیم 
 

 .روح   ذات  مجرد خصایص (1
 .خود واقعیت ببخشد  به ایدهبکار میگیرد تا   روح که شیوه ها و وسایلی  (2
 حکومتیعنی   -مورد توجه قرار بدهیم  صورت میپذیردقالبی را که تجسم کامل روح در آن  باید و باالخره  (3

State  را .  
 
  

از آنجاییکه جوهر .   دمیگرد فهم قابل  -  Matter  ماده   -با نگاهی به نقطه مقابل آن    روح ذات (1
آزادی    که  جوهر روح  آن در نقطه مقابلکه  میتوان گفت بنابراین  است و جاذبه ثقل  ماده

Freedom    قرار دارد است  . 
 

...   
 

                                                           
  ( Theodicy )   Theodicæa  

    1
  

2
  Gottfried Wilhelm von Leibniz     (3040    میالدی   3030تا   )فیلسوف و ریاضیدان آلمانی 
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 است چیزیخود در جوهر .   دارد گرایش مرکزی ای نقطه ویبه س و است ماده دارای جاذبه
 ، یشدر جستجوی وحدت خوبنابراین  . ند پس میزنمرکب و  متشکل از بخشهایی که یکدیگر را 

به آن برسد دیگر هم اگر [ .  واحد  ای نقطهبه ]  دکنمیتمایل خود  ضدو به  شده دخو بیخرعامل ت
د ؛ چون در میرو آل ایدهوضعیت یک به سمت  ناچاراً .  ت اس ش خاتمه یافتهوجود وماده نیست  

اینچنین تعریف را میتوان  روح بر عکس   .  دداروجود  امکانایده آل  شکلب تنها وحدت حالت
بلکه آنرا از قبل یافته   نمیجوید  یشخوخارج وحدتش را در .   است شدر خود آن د که مرکزکر

 روح   اما دارد  آن قراردر بیرون ماده جوهر .  و با خودش است  شدرون وجودش دراست ؛ 
میشود به  نیازمند  گیوابستشرایط  دروجود چون  . آزادی است  عینکفا است  و این دقیقاً خود 

بر عکس .   دخارجی وجود داشته باش کمکبدون و  مستقالً  دنمیتوانلذا نیست   آن خوداز چیزی که 
 نمیتواند باشدروح چیزی خود کفای  حیات.   و الغیر است شیوابسته به خو تنها یآزادهنگام  در

آگاهی از هم تمیز داده این دو چیز میباید در   . آگاهی از وجود خویشیعنی   -  1خود آگاهی  مگر
در خود آگاهی تبدیل به یک چیز ایندو .  چیزی را که میدانم  آندوم   و میدانم   شوند ؛ اول  آنکه
ش است  و یشناخت طبیعت خو این خود آگاهیالزمه .  چون روح خود را میداند   واحد شده اند ؛

برای آنکه خود را در واقعیت به آن  ؛  یشخو نمودن حققتم ی الزم براینیرو دارا بودن همچنین
جلوه   جامعتاریخ   گفت کهمیتوان  بر طبق همین تعریف مجرد .  ست اد که بالقوه کن تبدیل چیزی

.   است خویش وجود بالقوهاز  خود دانش رساندن کمالبرای به  آن تالشگاه روح در جریان 
  را حمل میکند ، مزه و شکل میوه هایش را ، گیاهکل طبیعت  خود درون در همانطور که تخم گیاه 

 اینبه  هنوز شرقی ها. خود دارد بطن در تمامی تاریخ را  روح هایقدم  نخستینهمینطور هم 
.  نیستند  هم و چون این را نمیدانند  آزاد زاد است آ - نوعیانسان   -روح   دانش نرسیده اند که

خواب و هم ن یک نفر آاما درست بهمین دلیل آزادی .  آنها فقط میدانند که یک نفر آزاد است 
که  آرزوهاو رام بودن  یفیا لط هوس گسیخته  لجام هایمنطقیبی   ، هاخشونت  - بیش نیست یخیال
آن یک نفر بنابراین .  اولی همان چون همخواب و خیالی  نیز هستند در طبیعت یاتتصادف تنها  خود
آزادی ابتدا در یونانیان پیدا شد  و به این دلیل  شناخت از.  نه انسانی آزاد   وا یک مستبد است هتن

میدانستند که  ندبودشناخت این دارای  یتا حد فقط  هر دو و رومیان یونانیانآنها آزاد بودند  اما 
فکر  اینطورهم و ارسطو   2 حتی افالطون.  نها آنه همه   -آزاد هستند  از انسان ها تنها بخشی

برده داری بر ند  و تمام زندگی و آزادی با شکوه شان داشتمییونانیان به این خاطر برده .  ند میکرد
چیزی تصادفی ، گذرا و با تبدیل به را  مدنی واقعیتی  که از یک طرف آن آزادی:  بود استوار 

 برای  -  دکرتبدیل ما  سرشت برایعبودیت نوعی به و از طرف دیگر آن را نمود رشدی محدود  
آگاهی رسیدند که  حد از ملتهای ژرمن تحت تأثیر مسیحیت  اولین کسانی بودند که به این.  بشر 
 . دتشکیل میده وا  آزادی روح  جوهرش  را و  آزاد است بودن انسان بدلیل تنها انسان

 
...   
 

[PH -  19 ]           
 

 برایکه  را پیشرفتبررسی این اینک ؛   آزادی نیست از انسان آگاهی ارتقاءتاریخ دنیا چیزی جز 
  . داریمبر عهده است ی طبیع ینیازهمچون  آن
 

...   
 

[PH -  20 ]           
 

است ، بنابراین کمال مطلق  خودخداوند ؛  اما  است دنیا برای پروردگارنیت  همان یغایهدف 
 .  را  خویش اراده از چیزی غیر   -  نمیتواند چیزی جز خود را اراده کند

 
... 
 

پدیده  خود بررسید  ما را به پیدا میکن تطور  حد یک دنیا تاآنها  بکمک آزادی ی کهابزارهایپرسش در باره  (2
  عوامل ردبوسایلی که بکار می و ناکامل  است ابتدا ایده ای زادی درآ هرچند که.  تاریخ هدایت میکند 

به تاریخ  قانع  ین نگاهنخست با.  در معرض دید ما میگذارند  که خود را در تاریخ هستند   نامأنوسبیرونی و 
القاء این باور به ما آنها نشأت میگیرند و  سجایایاز نیازها ، امیال ، تواناییها و  هاکه اعمال انسان شویممی

مؤثر در  املوع  - هستند ی انسانیکنشها منحصر بفرد انگیزه هایکه این نیازها ، امیال و منافع  میشود

                                                           
  self - consciousness    

1
  

(پیش از میالد    940/  948تا       429/  424    -فیلسوف و ریاضیدان یونانی ،  شاگرد سقراط  )    Plato     
2
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نوع پرستی یا   - پیدا کرد هم آزادیخواهانه و جهانی در میان اینها شاید بتوان اهداف .   فعالیتها اینعرصه 
  یوزن  آن  لاعمادنیا و   بادر مقایسه   عام گرایشاتفضیلتها و  این گونه؛ اما  مندانهمیهن دوستی شرافت

 تجلی قدرتشان دایرهاهداف را دنبال میکنند و در  اینگونهدر آن کسانی که  دنیا حکمتایده آل   شاید.  ند دارن
.  است  محدودهم  انشتأثیرهستند و به تبع آن دامنه  بشریتوده  از کوچک یبخش فقطا اینه؛  اما  باشدیافته 
 ترین سر چشمه های افعالعمده امیال ، اهداف خصوصی  و ارضاء آرزوهای خود خواهانه   همه اینها با 
 .  هستند  بشر

 
... 
 

[PH -  21]      
دفاعی یا گریزی نداریم مگر بپذیریم که آنچه که آن  برایکه  یم میشوی روحی عذابدچار  اعمال  با دیدن آن
ی نمیتواند آن را تغییر نیرویتقدیری است که هیچ  این وطور دیگری باشد  که ممکن نبود است اتفاق افتاده

به  به سراغمان می آیدکه با چنین تفکرات غم انگیزی  غیر قابل تحملرنج از آن برای فرار در آخر .  دهد 
و اهداف خصوصی ما شکل  تمایالت بابه زمان حال که   -یم پناه میبرصی خود شخی مأنوس زندگی دنیا
امنیت یم  و از می نشینعقب  قرار دارد آرام  احلیخود خواهی که در سآن بطور خالصه به .  فته است گر

بمنزله   تاریخ نگاه به یک اما حتی با.   میشویم  طوفان زده هایکشتی در هم شکستنآنجا از دور نظاره گر 
این نا خود آگاه   - میشوندقربانی  دافرا ایل، کیاست حکومت ها  و فض لتهام سعادتکه در آن   ای سالخ خانه

 صورت  یهای عظیمقربان  چنین  ی اینغایتبرای چه  که بر اساس چه اصلی  و    -سؤال پیش می آید  
   . ند گرفته ا

 
... 
 

[PH -  22 ]      
 باید می  صورت لزومدر باز هم   و به آن اشاره شده  راولین چیزی که باید به آن توجه کنیم ،  گرچه چندین با

یک تنها  نامیده میشود  اصل ، هدف ، تقدیر  یا طبیعت و ایده روح که  آنچه :   ن است کهای  - دگردتکرار 
 .است   و مجرد  عام مفهوم

 
... 
 

  محرکهنیروی  این ؛  آن متحقق نمودنیعنی برای   -عنصر دومی برای ایجاد واقعیت دخالت کند الزم است 
است که هم ایده و هم  فعالیتتنها با این .   مفهومگسترده ترین  درانسان  مختص فعالیتی  - نام دارد  1 اراده

 خود قدرتی  از بتنهایی  آنها چون جامه عمل می پوشند ؛  و یافتهتحقق بطور عام    مجردخصوصیات 
 اتاحتیاج  عبارتند از میبخشد شخص م یوجودبه آنها  و آوردهدر  جنبشکه آنها را به  ییاهه انگیز.  ندارند 
 .   یبشرع  و امیال ایطب یز ، ا، غر

 
... 
 

اگر قرار باشد که انسان به .  خود ارضاء شود  هایو تالش حاصل اعمالحق مسلم هر انسانی است که  از 
احساس  به آن  رسیدن از  وبداند   خود را در آن دخیل حیاتاز  بخشی الزم است که مند شودچیزی عالق
 .  رضایت کند

 
... 
 

[PH -  23 ]      
آرزوها و  یعنی تحریک  -د نپیدا میشومینامیم  یضرور آنها را  نه تنها چیزهایی که مادر میان این نیازها 

یا  به عبارت   ند میگرد یشخصدیدگاه ها و باورهای  مربوط بهکه  هم بلکه آنهایی  -فردی  هی ارادهانیرو
 .  باشند  شدهبیدار   از قبل  استداللتفکر ، ادراک ، و   یقوا که   شرطبا این  ؛   باورها  تر  گرایشات امع
 

... 
 

بنابراین . صورت نگرفته است  اشتیاق یل و می در این عالم بدون مهمکه هیچ چیز  گفتمیتوان با اطمینان 
دیگری  ویکی تار  ؛  انسانی  پیچیده امیال دوم   ایده  و  اول : دو عنصر در بررسی های ما وارد میشوند 

                                                           
   Will     

1
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 چیزی جز هم  آندو  شخصوحدت م  نیزو   وسیله.   مینامیم  جامعتاریخ   که  وسیع منسوج این برای پود 
 .  حکومت در   فضیلت اخالقی  وجود با شرط   ست نی  1 حقوق شهروندی  داشتن

 
... 
 

[PH -  24 ]      
بر پا گردیده و دروناً قدرتمند است که عالیق خصوصی شهروندان با عالیق عام  صحیح جامعهیک هنگامی 

 .حکومت یکی باشد 
 

... 
 

[PH -  25 ]      
چیزی مخفی ، طبیعت ؛ در قالب  وضمنی اما   - ایده روح تحقق  - میشودعام آغاز  هدفیک تاریخ دنیا با 
 خود آگاه   ( تاکنون بودههمانطور که  )کل جریان تاریخ   و گاه  ؛ آناخود   ای غریزه ، ءفاتخادر عمیقترین 

 .است   نا خود آگاه  محرک  این  دننمو
 

... 
 

[PH -  26 ]      
  بصورتدر طرف دیگر و   3  هاچیز جوهری تمامیت  بصورت  در یک طرف  بنا براین   2 ایده مطلق
   5 خودآگاهی فردی  همان یشخو بارهاین تأمل و مداقه ذهن در .   وجود دارد  4  آزاد اراده  مجردجوهر 
 در نتیجهاین قطب مخالف  .مطلق  یمحدودیت درو بنابراین  آنقطب مخالف ایده در شکل عام  یعنی  -است 

آن ،  صوری تعیقوا بخشآن است ؛  آشکاروجود   است ؛ طرف  جامع وجود مطلق  تحدید و تخصیص
 . متافیزیک است سنگیناین دو قطب مخالف وظیفه  بین کاملفهم اتصال  . خداوند  بجیلت بخش

 
... 
 

ند ، را تشکیل میدههای سرخوشی صفحات سفید آن اندور.  نیست  برای تفریح تأتریتنها دنیا تاریخ 
 . و سکون بسر میبرند  فاقدر آن در و تضاد دورانهایی که قطب های م  - را  دورانهای سازش و هماهنگی

 
... 
 

[PH -  27 ]      
رشد  یشخود و اهدافش را در تطابق با گرایشات طبیعی خواو  ،   گردیدهانسانی ارضاء  امیال ترتیببه این 

بر علیه خویش   حقوق و انضباط ازمحکم  ساختاری با اینکارمیسازد  و و کاخ رفیع جامعه انسانی را   هداد
که در تاریخ معموالً یک محصول  وجود دارد بیکدیگر وقایع مذکور در اتصالواقعیتی  .د بوجود می آور

اضافی نیز از اعمال انسانها ماوراء اهداف و دست آوردهای آنها و چیزهایی که بالفاصله تشخیص داده و 
حاصل  کاراین  ازنیز   دیگرچیز یک اما  دها عالیق خود را ارضاء میکننانسان .د بوجود می آیخواهند می

  . نیاتشان از  خارجنیز ا  و نهآگرچه بدون آگاهی  ، آن در  نهانچیزی میشود ، 
         

... 
 

[PH -  28 ]      
ص هستند ؛ اما باید توجه نمود که خادر مقابل خود دارند محدود و  انسانی عواملاهدافی که درست است که 
در عدالت ،  با مالحظات عام و اساسی  شانهایخواستهدف نهایی .   ندتفکر  دارای و هوشمندآنها موجوداتی 

جایی در   -ه در شکل خشن و وحشی آن اراد -چون آرزوی صرف  تنیده است ؛ بهم  وظیفه  و غیره  خیر ، 
،  ندهست برای هدایت اهداف و اعمال قاعده ای در ضمن خود کهنیز آن مالحظات عام  .  ندارد  جامعتاریخ 

 هایجایی در واقعیت "  برای خودش صرفاً خیر " چون   یاتزیرا انتزاع؛  را دنبال میکنندهدف غایی معینی 
باید  آنها نیت خیر باشد  بلکه اب این حرکت اگر قرار باشد انسانها حرکت کنند  نه تنها باید.  د نندار زنده 

 هایراهمشخص نمودن  .  و کدامها نیستند برای خود روشن کنند که  کدامیک از چیزهای خاص خیر هستند

                                                           
(دارا بودن حقوق شهروندی  )     Liberty    

1
  

    Universal  Idea    
2
  

Substantial  totality of  things    
3
  

Abstract  essence  of  free  volition    
4
  

  Individual  self-consciousness    
5
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و عادات یک  وانینق  بکمکزندگانی خصوصی   عادی مورادر رابطه با   یا شرخیر  هایخاص برای فعالیت
او  وخود را دارد شخصی هر فردی نظر .  مورد مشکل خاصی پیش نمی آید  میشود و در این انجامجامعه 

 ادعای   عادی و خصوصی روابطدر .  عادالنه و شرافتمندانه کدام است  یک فعالیتد که فهمدر کل می
اخالقی  وسواس و ایجاد  نمودن تعضالم کشفبرای  ای را بهانه آنر و شو  خیر بین انتخاب مشکل بودن

از زیر  دنقصد داراهریمنی و منحرف نسبت داد  که   های ارادهبه  را باید اخالق متعالییک  داشتن به بهانه
در حالیکه   - باطل  هایخود مشغولی  به  عادتایجاد با   بنحوییا   دنروبچندان پیچیده در نه  بار وظایف

به مدح اخالق   و  وندد که به خود مشغول شنوادار کنانسانها را   -کاری نمی آید هیچ ب اراده ضعیف یک
 . بپردازند  یشخو

 ی آنهادر دنیا.  درست بر عکس است  قضیه آنها سرو کار دارددر مورد روابط گسترده ای که تاریخ با 
که  دیده میشوند ند و حوادثیوجود دار  مقبولبین وظایف ، قوانین  و حقوق  موجود و  سهمگینتصادمات 

که اما بنظر می آید  ؛  قرار میدهد  شالوده و هستی آنرا مورد تهاجم و تهدیم ومغایر با این نظام ثابت هستند  
و  اجتناب ناپذیرحتی   است همینطور یآر  - در مقیاس بزرگ یرخ  - است خیر  مجموعت آنها در سرش
از جنسی متفاوت   هستند ، اصل عامیک آنها متضمن  : حقق میکنند تاین حوادث خود را در تاریخ م . الزم 

را  خالق  اساسی در تطور ایده  ای این اصل مرحله .  استبسته  با آنچه که دوام یک ملت یا حکومت به آن 
 مشتاق و کوشا  خویشتن [  آگاهی از ] به   رسیدن  برای  که  وجود دارد در آن حقیقتی و  تشکیل میدهد

اصول  اینگونهاهدافشان  درآنهایی هستند که   -افراد مهم از نظر تاریخ جهان   -تاریخی  انسانهای  .  است 
  .د نپیدا میشو  عام
 

... 
 
 

[PH -  30 ]      
ی خطیرموضوعات آن در بر گیرنده  آنهاکه اهداف خصوصی  کسانی  -چنین اند انسان های بزرگ تاریخ 

 .  ند تعلق دارکه به اراده روح عالم  میگردد
 

... 
 

روشن بین   یبعنوان افراد باید را  -قهرمانان یک دوره تاریخی   - انسانهای متعلق به تاریخ دنیابنابراین 
 شان اقناع نیتانسانهای بزرگ .  دوران خود هستند  های  بهترین از کلماتشان  اعمال آنها ، ت ؛ دانس
 .نه رضایت دیگران   است شان خود

 
...   
 

[PH -  31 ]      
  احترام میگذاردبزرگ و متعالی است   چیزی کهبه  از صمیم قلبانسان آزاد حسود نیست  بلکه میبینیم  که 

 . آن مسرور میگردد  وجودو از 
 

... 
 

[PH -  32 ]      
.  کنند  متالشیاهتمامش را  تا بدهد میدان پراکنده امیالیک فرد متعلق به تاریخ دنیا چندان نابخرد نیست که به 

 .  بقیه  مالحظه دوناو تنها بدنبال یک هدف میرود  ب
 

... 
 

[PH -  33 ]      
.  و رها میشوند  فدا   افراد :  ناچیز برخوردارند یاز اهمیتبا امور عام  هیساقمدر عموماً  خاصچیز های 
  .    انسانهانه از جیب خود بلکه از آمال  اما را میپردازد  وجود محدود و فساد پذیریک  جریمه  ایده حاکم 

 
... 
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با  قیاسبود  حتی در  بر حذرکم اهمیت دادن به آن  ازاز فردیت انسانی است که میباید  جنبهتنها یک 
مقدس و ذاتی ،   صریاعنبشکل بلکه   تشکیل نشده است ثانویهصر اعناز  بهیچوجهچون  ؛  هاباالترین چیز

 .  هستند   دین  و  2 اصول اخالقی ،  1اخالقی  های فضیلت  اینها.   دنوجود دار در افراد جاویدان
  

... 
 

[PH -  34 ]      
 و دین   اخالق  فقدان یا  و تضعیف  مورد در  یشخو هایآزادی محدوده افراد در کهاشاره کنیم و اینجا باید 
 .  ند دار مسئولیت 

 
... 
 

[PH -  35 ]      
چنین جدال هایی کم   - هم در عصر ما ؛  ند بحساب می آوردجدال بین امیال  را اگر در گذشته ، تاریخ

که  در زیر نقاب خدمت به امور متعالی دیگر بخشیو  اصول  صاحبانجدال مابین بصورت بخشی   -نیستند 
 .  دنادامه دار  ندتسنی امیال و منافع خصوصی تعقیب  چیزی جز البته

 
... 
 

باشند ؛ همانطور که   جامعواقعیت   یکمیپروراند  نمیتوانند الگویی برای  انزوادر  انسانرویاهایی که  زیرا
به پشت صحنه رانده  قاطعانه عالیق اینهادرواقع .   ساخته نشده اند عوام الناسبرای واحد های   جامعقوانین 
.  از خیر و از حقیقت   داریم ، حکمتاز ایده آل  هم همچنین درکی"  ایده آل "با کلمه  همراه اما .  میشوند 

 یو با باور  تصویر کرده اند و مؤثر شدیدهایی را با احساسات  شاعرانی همچون شیلر چنین ایده آل
 حکمت چنین باوری بر عکس  اینکه اثبات و تأکید برای.  د هستنحقق ت آنها غیر قابلکه به این مالیخولیایی

وضع ممکن است  جنبه آناز .  نداریم   بییتجر از دیدمتحقق میکند ، ما کاری با اشخاص  بواقع خود را عام
 تا   گرفته اند  یاز ایده  رخصت بودن  و خاص حادثه   موارد گونهبدتر شود ، زیرا در این یامقداری بهتر و 

 .   بنمایانندتوان هیوالیی خود را 
 

... 
 

 [PH -  36 ]      
ارزش و  کشف کنیم  تا اینکهنقصی راحت تر است که در افراد ، در حکومت ها و در پروردگار بسیار 

بوجود   ایراد گیر  برای احساسی از غرور  منفی  ایراد گیری چون در این .  اهمیت واقعی آنها را ببینیم 
بدون درک جنبه های   -  می اندازدی به آن نگاهی سطحتنها  کسی که بدون ورود به موضوع   -می آید 
 .  مثبت آن 

 
... 
 

واقعی  حاصلخدا حاکم بر دنیا است ؛ .  است  ونددر واقعی ترین شکل خود خدا  حکمتاین خیر ، این 
 . تاریخ دنیا است  ناهم  -نقشه هایش  عملی شدن  -حکومتش 

 
... 
 

[PH -  39 ]      
آن است  دقیقاً  منظور از حکومت.  معقول اند  در جوهر خودقوانین اخالقی چیزهایی تصادفی نیستند ، بلکه 

به  بطور شایسته  دنبحساب می آیاساسی  استعدادهایشانو در  در فعالیتهای عملی انسان هاآنچیزهایی که  که
است که  حکمتحتمی  نیاتاز  .  را بازی کنندخود  نقشو  بیابند بارزحیاتی بتوانند تا د نرسمیت شناخته شو

که حکومت را  دید را میتوانتمامیت اخالقی وجود داشته باشد  و در آن حقانیت و شایستگی قهرمانانی  ینچن
  .  هر چقدر هم خشن بوده باشند   -ایجاد کردند 

 
... 
 

                                                           
اخالق     Morals 

 
  

1
  

علم االخالق    Ethics   
  2
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  در حکومترا باید   جامعست  و نی  2 نفسانیاراده و   1 جامعاراده   وحدت بین چیزی جز حقیقت زیرا
 .   شجامعمعقول و در ترتیبات   ، آن در قوانین  ؛جست 

 
... 
 

که از قانون   تنها آن اراده ای.   آن حقیقیاراده  در شکل  یعنی  ؛ است  عینیت روحهمان قانون  زیرا
 .  لذا آزاد و مستقل است  -چون از خویشتن پیروی میکند  پیروی میکند آزاد است ؛ 

 
... 
 

[PH -  40 ]      
ایده حکومت متعلق به فلسفه علم حقوق است  اما میباید توجه کرد که در عصر ما خطاهای  عیارتمام  تطور
.  شده اند  تبدیل و به تعصباتی خشک  می آیندبحساب  نیز بی چون و چرا  یکه حقایقگشته اند   رایج یزیاد

 . ند هستمربوط  تاریخ  ما در باره  بحث هآنهایی که ب رایبا اولویت ب  از آنها اشاره میکنم ، موردتنها به چند 
بخش  آن است دشمارمیتحقق آزادی را  که حکومت با اصول ما و در تضاد مستقیم   یش از همهبخطایی که 

 او   که  -در حکومت  و  اما در جامعه  ،انسان به طبیعت آزاد است که میگوید  میباشد افکار عمومی از
اینکه انسان به طبیعت .  آزادی طبیعی خود را محدود کند  مجبور میگردد که  -خواه ناخواه تابع آن است 

 دقت بایداما  ایده انسانی چنین است ؛ نقطه نظرخود آزاد است از یک نظر کامالً درست است ؛ یعنی او از 
  ؛   داردن  باشد چنین   برای آنکه  کافی  یانایتو لیکن   - چنین است  یشدر سرشت خوتنها کنیم که او 

 .  نه بیشتر  و  آن"  ایده"  با است مترادف تنها یچیزهر "  طبیعت "  زیرا
 

... 
 

  آزادی.  صرف  تبخود میگیرد  دقیقاً معادل است با ایده طبیع تکه وضعیت طبیعی در واقعی صورتی
باید بلکه ابتدا .  وجود ندارد آن و طبیعی  ولیه ا  شکلدر   استچیزی که اصیل و طبیعی  بمنزله ایده آل
حالت .   و اخالق تفراس در متعادل  بی اندازه انضباطی  توسط همآن د ؛ بچنگ آورده شوجستجو شده و 

 و احساسات اعمال و خشونت است ، وسوسه های وحشی طبیعی ،  بیعدالتی نوعی طبیعی  بنابراین بیشتر 
برای  یقیود تنها بوجود می آیند اما اینها محدودیت هایی جامعه و حکومت از طرفاً قطع.  غیر انسانی 

در یک فرهنگ پیشرفته  که  داشتانتظار باید میاحساسات حیوانی و غرایز ویران کننده هستند ؛ همانطور که 
بخشی از ابزارهایی هستند  قیود این  .  باشد چنین خواهشها هوس ها و  عامدانهخود خواهانه و  امیالبرای 
و  معقول  یشکل در  -ی واقعبطور   به آن  رسیدن  یآگاهی از آزادی و آرزو کسب  بکمک آنها  که تنها
  .   دنممکن میشو  -ایده آل 

 
... 
 

[PH -  41 ]      
 

 نفسانی یو تعبیری و بی محتوا صوربرداشت یک از کلمه آزادی به خاطر   درک اشتباه و مکرر و مداماین 
  برای  - وسوسه ، آرزو ، میل ای هر گونه قیدی بر و با این دید ایی آن ؛ غهدف  غفلت ازو  استاز آن 
  .  بحساب می آید برای آزادی   زنجیری و خود خواهی  محدودیتی برای بالهوسی هر یا   -فرد  

 
 

...  
 

[PH -  47 ]      
که  نتیجه گرفت چنینمیتوان و تاریخی   ی باستان  سیاسی مردم شرایطبا  وضعیت امروز سهیاقمبنابراین از 

نمیتوان  یهیچ چیز  -در دوران خودمان   -حکومتی   مدرناصول یک اساسنامه  از آنها برای استفاده در
پایه فلسفه مدرن  قدرت تمامفلسفه باستان با  چنانکه ؛ قضیه کامالً بر عکس است اما در علم و هنر .  آموخت 

 بین جدید و قدیم رد رابطهامو گونهدر این.  و اساس آنرا تشکیل میدهد  تداوم یافتهاست که نهایتاً در دومی 
هستند که  هاییدیوارهایش همانسقف و  و شالوده و است  اولیه همان ساختاراز  متصل  ی تطور  بصورت
 .  بوده اند 

 

                                                           
Universal  Will   

1
  

Subjective  Will    
2
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...   
 

[PH -  48 ]      
حکومت آزاد مرتبط میسازیم  و این استنباط  آن نوع از حکومت است که ما آن را با ایده  حکومت پارلمانی

اما در . ند میشوبر اساس این تئوری مردم و دولت از هم جدا .  پیش قضاوتی جا افتاده شده است تبدیل به 
حکومت  جمعمردم همان  که کند تلقین میخواهد چنینکه   پلید ی مکر نهفته است ؛  تباهی نوعی جداییاین 

جزمی   - ی نفساناراده  برایمطلق  یاعتبار  - است   بی محتوا تفرد  اصلاین دیدگاه  اساسبعالوه .  هستند 
 .  ایم قرار دادهمورد بررسی که قبالً 

 
... 
 

[PH -  49 ]      
که آن را تصور  یشخصیعنی   - آن نفسانیو بخش   -ایده یعنی   -عینی  بخشاساسی بین  یبنابراین وحدت

براین شالوده و بنااست که  حکومت  همان  وحدت  وجود عینی این.   وجود دارد میکند ارادهو  نموده
هنر ، قانون ، اخالقیات ،   همچون  عناصری  - میباشدیک ملت  حیات هعناصر مشخصدیگر  برای یمحور

 .  دین و علم 
 

... 
 

[PH -  50 ]      
باید یک تعریف .   دمی یابن  دارد نام  1 آنچه که حقیقت را برایتعریفی  هاملتدر آن یی است که جادین 

 گنجاند بآن را در بیان گویا و بسیط خود  طبیعتو  مربوطه باشد  موضوع جوهری چیزهایهمه متشکل از 
در  مفهوم خدا.  د خود را مینمایانت جزییاهمه  میان ازکه  مشترک یذات  - تاصف همهبرای  ای مانند آینه

 .  مردم است آن  ایصخص عامبنابراین پایه  یک ملت ذهن
آزادی تنها هنگامی وجود خواهد داشت .  ، دین دارای نزدیکترین رابطه با اصول سیاسی است  نظراز این 

این ارتباط را میتوان .  دارد   ونددر وجود خداتنها مثبت و حقیقی خود را  حیات  یتفردکه شود  تصدیقکه 
مشحون از عالیق خصوصی   -بمنزله چیزی صرفاً موقت   2 وجود سکوالر : بیشتر باز کرد بصورت زیر 

آن بر که  جامعی  روحکه د مشروعیت می یاب است  و تنها تا جایی بی اعتبارنسبی و چیزی منطقاً تنها   -
 تصدیق د مگر از راه رسینخواهد  که ؛  تمام و کمال برسد یمشروعیتبه   -اصول آن یعنی  -د حکم میران

 ما.   میباشدبر دین مبتنی  حکومت  است که به این دلیل .  ذات الهیاز   معین ، مادیی ظهور مثابه ب شدن
ی خدا ترس یحکومت انسانهافرمان افراد تحت  میگوید اگر که به کرات میشنویم را یک چیز در عصر خویش

دنباله طبیعی  را ؛ چون اطاعت از شاه  و قانون دگردیخواهند و قادر به انجام وظایف خود  مایلبیشتر باشند 
ممکن خاص قرار میدهد  بر گردهپرستش  در واقع چون عام را نوع از این .  ورنددا بحساب می آخپرستش 

بر علیه حکومت  سوزندهو با خشونتی ویرانگر و   - گردد ی کورتبدیل به تعصب  - دهدر دومی لبریز ش است
در حد  ود نگاهی همراه باشآمذهبی بنابراین باید با  اتاحساس.  گرفته شودو نظامات و ترتیبات آن بکار 

آن را منهدم و  نکرده د حملهناز آن دفاع کن بایدبه چیزی که بر عکس که   -د نحفظ شو خونسردیمعینی از 
  .دارد  وجود بالقوه  اقلاحتمال چنین فاجعه ای حد .  دننکن

که به  را  جایگاهی آنگاه  استبر دین  مبتنی حکومت کهیعنی   کنیم به قضیه نگاهدرست با دید  اگرهر چند 
برای  متعاقباً که حکومت از قبل وجود داشته باشد  و  دخواهد بومستلزم آن   قائل میشویماین ترتیب برای دین 

کامالً .  بگذارد  اثرب مردم وو بر قل  ودش هافزودآن  به  - پیمانهو چه با  سطلچه با   - دین میبایست حفظ آن
بعداً  تازه دین تعلیم ببیند  اما نه بعنوان چیزی که قرار است داشتن صحیح است که انسان باید برای

ن دیکه ریشه اش را در یعنی   -بر دین است مبتنی اینکه حکومت  تصدیقچون با  .  ش آغاز شودموجودیت
و همواره خواهد  شتهدا ادامه نشأتو این ه است  ناشی شددر واقع تصدیق میکنیم که اولی از دومی   - دارد

د امکان دار در صورتیتنها  این ود  شناخته شوندر خود معتبر  مستقالً و یعنی اصول حکومت میبایدداشت ؛ 
شکل حکومت و کننده بنابراین تعیین   مذهب شکل.  از ذات الهی باشند  معین مظهری مستقالً  خودکه آنها 

آتنی  حکومت همچنانکه؛  دارد خود ریشه در مذهب خاص مورد اعتقاد ملت عمالً  حکومت.  استنظامات آن 
ممکن میگردید ؛ همانطور  ندداشت کدامهر  بت پرستی که از شکل خاصآن ها یا رومی ها تنها در ارتباط با 

 .  استحکومت پروتستان یک متفاوت با  ساختاریروح و  دارای حکومت کاتولیکیک که 
برای کمک بود   یتقاضایو  دلهره بیانی براید  میکن  تالش در جامعه  دین  غرسکه برای  فریادیآن اگر 
 آن عنقریب ناپدید گشتن  یادین  غیبت گوشزد نمودن خطر  یعنی باشد چنین  کهبنظر می آید هم که غالباً چنان
میگوید که   است خطریآن  ازبدتر در واقع  خود   - استترسناک  هم براستیکه   - بطور کامل حکومت از
درحالیکه  ؛  دین را  تلقینو  ایجادیعنی   ، درا القاء میکن شر  بر علیه  مرجع یک وجود به  اعتقاد زیرا ؛ 

                                                           
(راستی   -حقیقت )    True     

1
  

(بدون اصول ثابت )     Secular    
2
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در جایی   ( که غیر از آن هم ممکن نیست) آن  زائیخود  چیزی نیست که با این روشها بوجود آید ؛  دین
  . قرار دارد تر  بسیار عمیق

است که  موضوع تظاهر به این  ، بچشم میخوردقبلی  جهت خالفدر و که در روزگار ما دیگر  یحماقت
کاتولیک  گرچه در نام با  باور.   نمود و به اجرا درآورد وضعنظام سیاسی را مستقل از دین یک میتوان 

امتیازی که در اصول   - قائل نیستذاتی اخالقی فضیلت عدالت و  برای حکومت  اما استشترک مپروتستان 
آن  یجدا کردن اخالقیات سیاسی نظام حکومتی از بخش طبیعی آن  ضرورت ذات.  پروتستان ریشه ای است 

 هایاما با این تهی بودن از ارزش.  نمیداند  جوهریمستقل و ی هایچیزعدالت و اخالق را  زیرامذهب است 
اصول و   -دارد  منزل  در آن که دین خلوتی  -وجدان  محراب  -شان حامیاز آخرین  ندور افتادبا   -درونی 

  بهد میشونمحکوم  هم به همان اندازهو   ی  محروم میگردندحقیق مرکزیک داشتن نظامات قوانین سیاسی از 
  . بودن و نامعین  ی پوچ

 محرکاتیعنی  اصل حیاتی آن میبایستکه  دیده میشود  گفتیمبا خالصه کردن آنچه که در مورد حکومت 
آنرا  عضایاحقوق  آن ،  مقررات و  قوانین ، حکومت .  یم  دانب فضیلت اخالقی   آنرا تشکیل دهنده  افراد

 سرزمین آن است ، سرزمین پدری آنها ،  آبها  ، آن ، کوه هایش ، هوا   طبیعی  جنبه های د ؛ نتشکیل میده
به   بوجود آوردندآنچه که گذشتگانشان   ؛ است اعمال آنها؛  تاریخ این کشور ،  ک مادی و بیرونی آنها ایملم

به آن تعلق نیز ، همانطور که آنها  آنهاست  همه چیز دارایی.  آنها زنده است  آنها تعلق دارد و در خاطر
            .وجودشان را   دارند ؛ چون هستی آنها را تشکیل میدهد ،

 
... 
 

[PH -  53 ]      
در دین تقدیس و  ، میشود  در جوهر خود شناخته   که وجود دارد  خدا نام ا ب واحدذات یک  تنها بنابراین

 .   درک میگردد  در تفکرمفهومی  صورتب در فلسفه در هنر موضوع تأمل حسی است  و ،تکریم میگردد 
 

... 
 

[PH -  57 ]      
آغاز   تاما فقط احتماال احتماالت بیشمار حاویبا هسته ای   روح که تنها به این اشاره کنیم  دبایمیدر اینجا 

 یواقعیت  -کار به آن میرسد  پایانتنها در  ی کههدف است ،  یشخوهنوز ناشکفته ذات  در بر دارندهو  میکند
نباید  را از نا کامل به کاملتر دیده میشود  اما اولی حرکتشرفت بصورت یدر زندگی واقعی پ.  ل امتمام و ک

همان یعنی   -د حمل میکن درون خویشد بلکه چیزی که دقیقاً نقطه مقابل خود را در آوربحساب   ناکامل تنها 
 همیشه احتمال  -حداقل در تفکر   -بنا بر این  .  ذاتی استعدادیک یا  دانه گیاهیک  مانند  -کامل را  شکل

قدرت توان و  "  من قادرم " ارسطویی در عبارتبه واقعیت برسد ؛   تا به چیزی دارد که مقدر است اشاره 
 بدون شکیک تناقض است  که   دارد بطنبنابراین چیز نا کامل  چون خالف خود را در .   وجود داردنیز 

  - ضمیرحیات در ی روند محرکی  - دارد حرکتی غریزی و تحلیل میرود ؛هیچ شده  اً دائموجود دارد  اما 
به نور آگاهی   تا رهاند میاز قید طبیعت صرف و حسی بودن خود را  از آنچه که با آن بیگانه باشد و که

     .  برسد یعنی به خودش 
 

... 
 

[PH -  59 ]      
آن است که تاریخ را از جایی مورد که بررسیهای فلسفی میتوانند اختیار کنند   یمنسجممقتضی و تنها روش 

  مناسبات جهانی در در جریان حوادث واقعی یشمطالعه قرار بدهند که عقالنیت شروع به نشان دادن خو
آن که  ندگردیدجایی که شرایطی حاکم از بلکه   - (  بالقوه و ناشکفته بود چیزی نه از جایی که تنها )نمود 

  .   نمایدبآگاهی ، اراده و عمل متحقق خود را در  بتواندعقالنیت 
 

... 
 

[PH -  61 ]      
امکان و   - ندآنها گذشتبر   ملتهاپیش از شروع ثبت تاریخ در میان که   -هزاره ها  یاقرنها و   -دوره هایی 

از تاریخ  دقیقاً به همان دالیل  -باشند بوده  هم جهش ها پر از انقالبات ، کوچ ها  و عجیب ترین  داشت 
     . بدون مدارک تاریخی   -هستند  چون فاقد تاریخ ذهنی اند تهی  عینی

 
... 
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[PH -  66 ]      

بهتر شده موجودی فرهنگ عام بشر در جریان پیشرفت تاریخ و  آیا که بوجود آمده و بر این اساس تردیدی 
آنچیزهایی که  بمنزله و آن  ینفسان بعد دراخالقیات   - نداست ؛ آیا فضیلت های اخالقی او افزایش یافته ا

بر این پایه که چیزی در ذات خود درست و   نهو  شر ؛  یا میداند ، خیر  غلطآنها را درست یا  ینسانعامل ا
 .در یک دین خاص حقیقت بحساب می آید  یا و  یا جنایت و پلیدی است خیر
بجای آن و  کردهو خطا در چنین دیدگاهی پرهیز (  محتواییبی ) فرمالیسم  گیری رد از جاایندر  بدرستیما 

 نظامات تضاد با را در   اجتماعی ایلفض به عبارت بهتر یا را بنا مینهیم ،  اخالقی  نظام راستین اصول 
عرصه  قرار دارد  که   واقعی اخالقیات  جایگاهتر از رفیع مقامیچون تاریخ دنیا در   .دروغین  یاخالق

مسئولیتها  ارزش ،  اینها دارای  ؛ آن کردشکل خاص اراده و عمل  - فردیوجدان   -ی است شخصسجایای 
  -و به انجام میرساند  میکند ایجاب  که هدف مطلق روحآنچه .  هستند  خود مناسبهای کیفرو  ، پاداشها 

 انگیزهداشتن به  انتساباز خطر باز خواست شدن و  و اجباراتوظائف و حد از   -که پروردگار میکند آنچه 
آنهایی که با .   فراتر میروند  وجود دارند فضایل فردیبرای   حیطه روابط اجتماعیدر خیر یا شر  که  های

ند  میکنمقاومت  د دار  تقاضاشریف در مقابل آنچه که ارتقاء ایده معنوی  یتکیه بر اخالق  و به تبع آن با نیت
  -هدایت یک اصل عالیتر  با  -ند که جنایاتشان دارباالتر از آنهایی قرار  از نظر ارزش اخالقی مسلماً 

 از یمشابه اما در چنین انقالباتی هر دو طرف در محدوده.  گردد میبرای تحقق آن اصل وسیله ای 
به آن حقوق و نظام قدیم اصرار کنندگان بر که را آنچه  در نتیجه. فساد پذیر و موقتی قرار دارند  ی هاوجود

از طرف هم و   زندهاز طرف روح هم که   -است (  بی محتوا )پرهیزکاری فرمال  ینوعفقط   چسبیده اند
ی متعلق به تاریخ عالم هستند  بنظر یکه شخصیتهااعمال انسانهای بزرگ  بنابراین .    رها شده است وندخدا

 معلم از دید یک  حتید  ناز آن بیخبر بودند توجیه میشوخود که   یباطن حاصل آن  توسطمی آید که نه تنها 
با اعمال تاریخی دنیایی  و تصادم مسیر نباید در  دید ادعاهای اخالقی بیربط این با .   هم سکوالراخالق 

  -و گذشت   حیا ،  تواضع ، انسان دوستی  -صی شختعالیم مربوط به فضایل .   ندشو دادهقرار  نتایج آنها
  . ند داده شوقرار   اعمال تاریخی دنیایی مقابل آننقطه نباید در 

 
... 
 

[PH -  70 ]      
ند میشو دیدهشکل خاص از فرهنگ یک همه تنوعاتی که در محتوای اصلی  باند که وجود داراما بخشهایی 

 و  ( انسان )  متفکر حکمت به   دنفلسفه  مربوط میشو و تفاوتها در هنر ، علم این . ند هستابت ث بازهم
بلکه   بودهن از آنجاییکه حیوان او . ریشه با تفکر  همخود آگاهی اولی  و چیزی نیست جز آزادی  که میزان 
   .  د دارآزادی   - فکر استت دارایخاطر که ه این و تنها ب  -تنها او  که فکر میکند ،  است انسانی

 
... 
 

[PH -  72 ]      
 .مکان   ه است درتطور اید  ، همانطور که طبیعت  زمان بطور عام  تطور روح است در   بنابراین  تاریخ

 
... 
 

 همانطور  - و هم در بر دارنده حیات جدید  استموجب زوال  هم است که اینتغییر  مورددر  یبعد نکتهاما 
چیزی که است ؛  اساسیمفهوم یک این .  مرگ حاصل زندگی است  زندگی نیز حاصل مرگ است  که

این مفهوم میبینیم که در ایده تناسخ .  شاید باالترین مفهوم در متافیزیک آنها  ومتفکرین شرقی به آن رسیدند 
که ققنوس بعنوان نوعی از  میگویدمعروف تر  ای در رابطه با زندگی افراد تکامل یافته است ؛ اما اسطوره

  آن را برمی افروزد  و خود را در آن نابود میکند اما از خاکستر یشمداوماً آتش مرگ خو یحیات طبیع
است  و شرقی اما این تصور تنها آسیایی  .  حیاتی جدید در ،  میشود، دوباره زنده  ققنوسی جدید پدید می آید

از صرفاً به داخل پوسته ای دیگر نمیرود  و یا   -با از بین بردن پوسته حیات خود   -روح .  نه غربی 
،  تر ، شکوهمند تر متعالی در شکلی اما میگردداز ب نمیرسد بلکهبه جوانی مجدد خاکستر شکل قبلی خود 

اما در همین ویرانی هستی  میکند  صرفهستی خود را   -بی شک بر علیه خود میجنگد .  خالصتر  یروح
میشوند که او با کار  موادیبه تبدیل بنوبه خود  پی در پی مراحل این قالبی جدید میبرد  و  درش را خوی

 .روی آنها به تعالی بیشتر دست می یابد  کردن 
 

... 
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[PH -  75 ]      
؛ آن  ندباشتطور و تحقق خود رسیده  در لمامیشود که به حد ک پیداین اصل جدید در واقع  در روح مردمی ا

مرگ  که  چون یک فرد نیست  بلکه حیاتی است معنوی و عام   -میرد  یک مرگ ساده طبیعی نمی اباصل 
تفاوت با فرد طبیعی  این است دلیل این .   دبوجود می آیاز طریق نابودی توسط نیروی خودش  تنها شطبیعی

 باحمل میکند   یشخو بطندر هم و در نتیجه نقیض خود را  است   1  نوع  که روح یک ملت بصورت یک
بطور قبالً که  یک مرگ سخت میمیرد بایک ملت تنها هنگامی .  همان عمومیتی که مشخصه آن است 

  . ساختار حکومتی آن امپراطوری   و  2  شهرهای امپراطوری آلمان مانند ،  طبیعی در خود مرده باشد
 

... 
 

[PH -  76 ]      
تبدیل نمودن قوانین ، ایده های یعنی   - است مفهومی از وضعیت و حیات خود اکتساب  یک ملت تطور اوج

 ترینعمیق[   5  نفس و    4  عین بین ]   وحدتچون در این  ؛   3 علم به یک  یشخو یاتو اخالق عدالت 
 . به آن برسددر خود و با خود  میتواندکه روح  وجود دارد وحدتی

 
... 
 

[PH -  77 ]      
شکل بیکران آن    اما عمیقترین آن ،  است انتفافکر همان ت.   است منفی عنصر یک زمان در دنیای حسی ، 

اما هستی بطور عام   : شکل محدود   ،متعین   - محدود وجودابتدا  د ؛ ذوب میشو نهایتاً که در آن هر وجودی 
  ای قوه  - چیزی بیواسطه   - داده شده صرفاً  یبنابراین بشکل چیز  محدود است ؛ عینی خود جنبه هایدر 
در  نامحدود او در مورد خویشتأمل محدودیتی برای متفکر و بصورت یا  واست  معینیا دروناً محدود و که 

 [ .  بیکران  تجریدبرای  ] می آید
 

... 
 

جریان در   اما   بر میبندد از دنیا رخت ل طبیعی در زمان عوامتنها بر اثر  ( انسان )  شکل خاص روح
 .د میگرد  ملغی ،  آگاهی  خودکار  [ انعکاسی خود]   هایفعالیت

 
... 
 

[PH -  78 ]      
درک و   فتهگر  را  تدر تحوال دخیل   اتتفکر  که بتوانیم استاین  مهمترین نکتهتاریخ   فهمو  جذب برای
همان فرد  لی بصورتطی میکند  و خویش تطور را در جریانی فرد بمنزله یک واحد درجات مختلف.    کنیم

  جامعیت  حدبه   میبخشدکه تجسم   روحیآن تا   استیک ملت در مورد بهمین شکل هم   باقی میماند ؛
 یاصللحاظ  وجان  همان این .دارد   وجود تحول   یک  یاساسایده آل و   وجوب  است که اینجادر  . برسد 
 .درک فلسفی تاریخ است در 

بیواسطه ، ساده و   عبور از وجود عبارت است از  ت آنفعالی  :روح اساساً محصول فعالیتهای خویش است 
  .  دو برگشتن به درون خو یوجود چنین نفی  -تأمل نام
 

... 
 

از آن بحساب  مظهریو در تاریخ دنیا هر چیز را   بپردازیم  ایده روح بهمنحصراً  صورتبه این  هرگاهما 
به آنچه که  میگرددالزم تنها   -د نباش طوالنیکه   هر چقدر هم  - گذشتهادوار  بررسی آنگاه برایوریم بیا

  میباید به حضور جاودانی است  حقیقت  وظیفه اش جستجویچون فلسفه  که  بپردازیم ؛  ندهستاکنون 
است  چیزی روح  ؛ حضور دارد  واره نیست  چون ایده هم مخفیگذشته برای آن  ازهیچ چیز .  بپردازد 

 .  دارد مغتنم حالیک  تنها  -برای آن گذشته و آینده ای وجود ندارد   جاودانی ؛
 

... 
  

                                                           
 Genus      

1
  

(میالدی   3338تا    3803)     German  Empire     
2
  

Science      
3
  

  Objective     
4
  

Subjective     
5
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 _______جغرافیایی تاریخ      مبنای_______     
 
 
 
 
 
[PH -  79 ]      

آنها روح ملت مورد  درکه   نگریست یت خاصمقدوراتقسیمات طبیعی میباید پیش از هر چیز بعنوان به 
 . د نقرار دار  جغرافیایی یانمب آنها  نبیبحث جوانه میزند  و در 

 
... 
 

[PH -  80 ]      
نیمه شمالی آن  چون زمین در   بگوییم صحنه حقیقی نمایش تاریخ  بنابراین ناحیه معتدله است  یا واضحتر

 . دارد   سخاوتمند سینه ای همانطور که یونانیان میگویند  و   بودهشکل قاره ای خود 
 

... 
 

جدید از آنجا می آید که آمریکا و استرالیا به تازگی برای ما شناخته  نام   دنیا به قدیم و جدید تقسیم شده است ؛
جدید   و روانی فیزیکی   ساختار  از لحاظنیز   دروناً   تاً جدید هستند  بلکهنه تنها نسب هابخشاما این . ند ه اشد

 .   ندمیباش
 

... 
 

[PH -  81 ]      
داده  اینیم  اما دار ی در اختیارمکزیک و پرو اطالعات مورد در باره آمریکا و درجه تمدن آن  بخصوص در

بمحض نزدیک  که میبایست بودند قومیهای فرهنگاز نوع تماماً  هاد که ایننچیزی بیشتر از این نشان نمیدهها 
آمریکا همواره از نظر فیزیکی و روانی بیقدرت بوده است  و هنوز .   نفس آخر را بکشند بناچار  روحشدن 

فعالیتهای  وپاییان در آمریکا بتدریج در همهمهچون بومیان پس از پیاده شدن ار.  هم همین را نشان میدهد 
اهالی  ودر ایاالت متحده آمریکای شمالی همه شهروندان از ریشه اروپایی هستند  . محو شدند  اناروپایی

 . ند  بلکه به عقب رانده شدند با آنها بیامیزقدیمی نتوانستند 
 

... 
 

از خفت آور در مقابل اروپاییان متولد آنجا  و حتی بیشتر  یطبعی مالیم و بدون اشتیاق ، فقدان روح  و تسلیم
آمریکایی را تشکیل میدهد  و بسیار طول خواهد بومیان خصوصیات اصلی  مهاجر در مقابل اروپاییانآن 

 . ی حس مستقل در آنها ایجاد کنند نوعکشید تا اروپاییان 
 

... 
 

[PH -  82 ]      
برای استفاده از نیروی آنها  ،ا بود آنجآمریکا دلیل اصلی برای بردن سیاهپوستان به بومیان  یضعف فیزیک

بسیار پذیرا فرهنگ اروپایی  برای؛ چون سیاهپوستان  ندیگرفتدر دنیای جدید انجام م ستدر کارهایی که میبای
 .هستند  سرخپوستان  ازتر 
 

... 
 

از اروپا بودند  و  حاال دیگر جمعیت اصلی در بیشتر نواحی  در همان حدودچیزی اولیه یا  قومشدن  محوبا 
به  اروپا جمعیت اضافی خود را.  تابش اروپا نبود انعکاس چیزی جز  جریان داشتآنچه که در آمریکا 

و  ندف تجاری مسلط شداصناهنگامیکه   آلمان آمریکا فرستاد بهمان شکلی که از شهرهای قدیمی امپراطوری
چنین یوغی نبودند و فشار مالیات  در زیرهنوز  تجارت متحجر گردید  بسیاری از افراد به شهرهای دیگر که

 . چندان باال نبود گریختند
 

... 
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[PH -  85 ]      

ین و تثبیت یعت تاکنونهدف عام وجود این حکومت  باید گفت کهریکای شمالی مآشرایط سیاسی  رابطه بادر 
 ایجاددولت حقیقی تنها هنگامی و و لزوم یک ائتالف محکم هنوز وجود ندارد  چون حکومت  است نشده

و اوضاع چنان شود که بخش شده د ، هنگامی که ثروت و فقر شدید نپیدا شده باش یطبقات اتمیشوند که تمایز
 . زیادی از مردم دیگر نتوانند از راه هایی که به آن عادت داشتند احتیاجات خود را بر طرف کنند 

 
... 
 

ی که آن سرزمین به دنا محدو یتنفس د که فضایگردیخواهد آمریکای شمالی هنگامی قابل مقایسه با اروپا 
 . و اعضای سازمان های سیاسی شروع کنند به فشار آوردن به یکدیگر  ده ش  باعاش کامالً   اهالی خود میدهد

 
... 
 

[PH -  87 ]      
یک حیات  ی برایبیان  -از دنیای قدیم بوده است   یپژواک تنها  آنچه که تاکنون در دنیای جدید اتفاق افتاده

 معطوف اتتوجه میبایدآینده جذبه ای برای ما ندارد ، چون در تاریخ به  مربوط یبعنوان سرزمین کهخارجی 
  . هست  نیز و اکنون که بودهد نباشبه چیزی 

 
... 
 
 
 

[PH -  88 ]      
 یتقسیمات د ، هستنتقسیمات اساسی همان شوند  و آنها  عرفیباید م  یبارزترتقسیمات جغرافیایی اکنون 
 :ت بارز از سه نوع زیر هستند خصوصیااین  . صرفاً اتفاقی  یتنوعات و نهمنطقی  

 
 .با استپها و دشتهای وسیع  کم باران مرتفع و سرزمینهای  (1
 .رودخانه های عظیم   آبیاریسرزمین های متغیر تحت تأثیر و   -دشتهای مابین سلسله جبال ها   (2
 . دریا با  مستقیم  تماسساحلی در  سرزمینهای (3

 
... 
 
 .  سرزمینهای مرتفع (1

از دریای خزر  : میبینیم (  به معنای عام آن) مغول  اهالیآسیای مرکزی با  در  چنین سرزمینهایی را
مناطق در و   صحاری عرب نواحی مشابه در.  این استپها در جهت شمال تا دریای سیاه گسترده میشوند 

شمال  )ارینوکو   سرزمینهای اطرافدر  در آمریکای جنوبی   ند ؛قرار دار  شمال آفریقا  بربری
ی توسط باران و یا گاهکه تنها گاه خصوصیت اهالی این مناطق مرتفع   .در پاراگوئه نیز و (  ونزوئال

  تک  واحدهاییعنی    1 مشایخید زندگی آبیاری میشون(  شبیه دشتهای ارینوکو )طغیان یک رودخانه 
 . است   عشیره ای

 
... 
 

[PH -  89 ]      
 .دشتهای ما بین سلسله جبال ها (2

ین رودخانه ها هماینها دشتهایی هستند که توسط رودخانه ها آبیاری میشوند و حاصلخیزی خود را مدیون 
و  سندهندوستان  که محل عبور  ودر چین  را چنین دشتهایی.  گرفته اند  نیز  نها شکلآکه توسط هستند 

در مصر که توسط نیل و   -بابیلون  جایی که دجله و فرات در آن جریان دارند در   -  دنمیباشگ نگ
حکومت های عظیم  تأسیس و ند در این مناطق پادشاهیهای وسیع ایجاد گردید.   میتوان دیدآبیاری میشود 

 .  ند شد  آغاز
 

... 
 

                                                           
Patriarchal  

   1
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[PH -  90 ]      
 .سرزمینهای ساحلی  (3

انجام  قاطعانه تریک رودخانه نواحی مختلف یک سرزمین را از هم جدا میکند  اما دریا همین عمل را 
بخصوص در دورانهای اخیر اصرار بر این .  میدهد  و ما عادت داریم که آبها را عامل جدایی بدانیم 

اما برعکس بعنوان یک اصل بنیادی . ند شوا دجکه کشورها میبایست با عوامل طبیعی از هم  است  بوده
آب ایجاد وحدت نمیکند چون کشورها چیزی جز مناطق اشغال  مانندتصدیق نمود که هیچ عاملی میتوان 

اودر است ؛  رودخانه  بطور مثال دشت  ( اروپای مرکزیدر  ) سیلسیا.  شده توسط رودخانه ها نیستند 
این در مورد دریا هم همانطور که اشاره شد .  بوهمیا و سکسونی دشتهای الب هستند ؛ مصر دشت نیل 

 .جدا میکنند سرزمین ها را فقط سلسله جبال ها هستند که .  است صادق  حکم
 

... 
 

 در مقابل در مقابل هیچ  فشاری مقاومت نشان نمیدهد  نه حتی  -کامالً سربراه  و این پهنه بیکراندریا ، 
 آندقیقاً همین مطیع بودن است که  بی اندازه معصوم بنظر می آید ، رام ، رفیق  و حیله گر  و .  وزش باد 

 .تبدیل میکند   و وحشی ترین عنصر  را به خطرناک ترین
 

 ... 
 

[PH -  91 ]      
گرچه مرزهای   وجود ندارد سیاسی آسیا  برجستهگسترش در دریا ماوراء حدود خشکیها  در ساختارهای 

آنها ارتباط   پایان خشکی ؛  برای آنها دریا فقط یک حد است ،.  چین  مانند -آنها در تماس با دریا است 
 .ندارند   دریا  با ای  سازنده

   
... 
 

[PH -  93 ]      
  افکارمان  مالزمبطور طبیعی   بدلیل آنکه در ارتباط با آن میباید اصلی را که درک خصوصیت آفریقایی 

 آگاهیکه  این است  وجه مشخصهدر زندگی سیاهپوستان   .مشکل میشود قدری   ها کنیمر کامالً  استبوده 
مانند خدا یا قانون  که چیزهایی  یعنی به  است عینی اساسی دست نیافته وجود نوعی از  تحقق هیچبه  در آن

 ین تمایزچنی.  حیات خود را تحقق یافته ببیند  هاتا او بتواند در آن در آنها عالیق ارادی انسان دخیل باشند 
 وحدت یعنی   نوعیآفریقایی  یعنی  شیذاتوجود  جامعیتاز طرف دیگر و   بعنوان فرد از یکطرفبین او 
چیزی باالتر و عالیتر یعنی وجود مطلق   از  آگاهیبطوریکه  ؛ است  نیامدهبوجود هنوز ش موجودیت نارس
 یدر وضعیت و از طبیعت یانسان، سیاهپوست همانطور که قبالً مشاهده شده .  بالکل غایب است  یشاز خو

و  اماحترفکر مربوط به  گونه میباید هر اگر بخواهیم او را درست بفهمیم  .  کامالً وحشی و رام نشده است 
با انسانیت در این  موافقهیچ چیز   - مینامیم  همه آن چیزهایی را که احساسات   -را کنار بگذاریم  یاتاخالق

بنظر د  و ناین را تأیید میکن گزارشهای متعدد و مشروح میسیونرها تماماً .   دیده نمیشود یصهنوع از خص
.   دوارد نمو  ه فرهنگحوز درکه بهر حال سیاهپوست را  است بودهی عاملدین اسالم تنها میرسد که 

      .  آنها نفوذ کنند  درون مسلمانان بهتر از اروپایی ها فهمیدند که چطور باید در
 

... 
 

[PH -  95 ]      
       . چیز بدی بشمار نمی آید و آدم خواری را بچشم کاری عادی و درست مینگرنددر میان سیاهپوستان جباریت 

 
... 
 

[PH -  96 ]      
روپاییان به بردگی کشیده شده و به اآنها توسط . برده داری است  یک واقعیت دیگر در رابطه با سیاهپوستان

 .  آمریکا فروخته شدند
 

... 
 

 .تر بگوییم ناموجود است بهدر میان سیاهپوستان عواطف اخالقی بسیار ضعیف است ،  یا 
 

... 
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ین آخر تا فروش داشتن فرزندان بیشتر برای فروش است ،  عموماً هدف چند همسری در میان سیاهپوستان 
 . بردگی   رایب نفر
 

... 
   
 

[PH -  98 ]      
کار   به  اراده اش  نیروی تمامیو با   قاپیده شده سریعاً  خطور کند هر ایده ای که به ذهن یک سیاهپوست 

 واستراحت های طوالنی دارند   این مردم .  همراه است  همه جانبهیرانی ومی افتد ؛ اما این عمل با یک 
به این دلیل   اتهیجاناین  ویرانی ناشی از.  و بکلی از خود در میروند   دنناگهان امیال آنها غلیان پیدا میکن

  .  معنوی  غیرو   قی فیزیکیاشتیاتنها   -د  نداروجود  غوغااین  در پس  که هیچ ایده مثبت یا تفکری است
 

... 
 

 خصلتاین  .که فقدان کنترل خویش خصوصیت سیاهپوستان را رقم میزند  میشوداز این خصایل آشکار 
تنها .  امروز هم همانطور هستند که همیشه بوده اند آنها و   قابلیت ندارد تطور و فرهنگ   هیچگونهبرای 

 . ادامه دارد برده داری است هم هنوز و   بین اروپاییان و سیاهپوستان بودهارتباط اساسی که 
 

... 
 

[PH -  99 ]      
  و  رد ندازیرا به بخش تاریخی دنیا تعلق .  در اینجا آفریقا را رها کرده  و دیگر چیزی در باره آن نمیگوییم 

به   - آفریقا در مناطق شمالی  -حرکت های تاریخی در آن .   آن بپردازیمکه به  شته حرکت یا پیشرفتی ندا
 .  ندتعلق داردنیای آسیایی یا اروپایی 

 
... 
 

باقی مانده است  حال.  یم ی یابم تاریخ نمایشنامه حقیقی  خود را برای اولین بار در  اولیهبا حذف این بخش 
. آغاز  ناحیه  -دنیا است  یشرق  کنج  اً خصلتآسیا .  تصویری مقدماتی از دنیای آسیایی و اروپایی بدهیم  که 
دنیای قدیم  انتهای   و  از خود نشان میدهد  مرکز  برای آمریکا است  اما آنچه که اروپا  واقع غربدر آسیا 

 . است   شرق طلقاً همانطور که آسیا م  - است  غرب   مطلقاً  اروپابودن است  و 
 . عالم تاریخ   به تبع آن  گشت  و پدیدار  روح   در آسیا طلیعه

 
  ...    

 
[PH -  100 ]      

آلتایی  با  سلسله جبالاز  دامنهاین .   کنار گذاشته شودابتدا دامنه شمالی  یعنی سیبری میباید از بحث 
در اقیانوس شمالی میریزند  اصالً مورد توجه ما نیست  چون ناحیه رودخانه های باریکش  که آبهای خود را 

اما مابقی شامل سه ناحیه قابل .  شمالی همانطور که قبالً گفته شد در خارج از چهارچوب تاریخ قرار دارد 
در عالم  که   است کمربندی یسلسه جبالبا  اول همانند آفریقا یک بخش عظیم مرتفع ناحیه . توجه میگردد 

  . میباشدبزرگترین 
 

... 
 

شده و دشتهای  زیسد سا قطع میشود  که بر آنها   این سلسه جبال کمربندی و مرتفع توسط رودخانه هایی
 .بوجود می آورند  وسیع بین الجبال را 

 
... 
 

ایندو است  که در آسیای   اختالطعنصر سوم  ؛   شمرده شوند  جدامرتفعات و دشتها میباید از یکدیگر 
دشتهای   در این بخش سرزمینهای عربی ، دنیای بیابانها ،.  د میشو دیده[  خاورمیانه  - قدامی ]نزدیک 

سوریه و آسیای صغیر که در تماس با دریا و ارتباط  جااین در. قرار دارد   1 فاناتیسممرتفع ، امپراطوری 
 .  د دیده میشوننیز با اروپا هستند   دائم

                                                           
تندروی  -(  مذهبی ) تعصب      Fanatism   

1
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در سرزمینهای   ند ؛  یعنی دامداریخود را نشان میده یزیاد حدتبا الذکر  جغرافیایی فوق تفاوتهای  در آسیا
 آشکارا دیده میشود که .    تجارت و دریا نوردی در بخش سوم  -در دشتها  عتکشاورزی و صن  -مرتفع 

 هایآزادی و  در بخش دوم  مالکیت و مناسبات ارباب و رعیتی ،   استقالل مشایخی در جوامع بخش اول
 .  بر قرار هستند   در سومی  مدنی

 
...   
 

[PH -  101 ]      
؛  چون چیزی که در آن  است با اروپا  ارتباطبهمین دلیل در آسیای قدامی هر دو عنصر را یکجا دارد و 

 اینجا.   گردیدتحویل   به اروپا  بلکه  بحال خود رها نشدبیش از همه جلب توجه میکند آنست که این ناحیه 
 .آنها   محل توسعه و رشد اروپا  وبوده است    همه ادیان و اصول سیاسی ظهورمحل 

مشخصه .   که در آسیا و آفریقا مشاهده نمودیم است آن تنوع فیزیکیفاقد اروپا که اکنون به آن رسیده ایم 
در آن  بطوریکه در   اصالحاتیوجود   است  یا حداقل  یقبل  ناپدید شدن تفاوتهای ناشی از تنوعات اروپا 
دیده در اروپا سرزمینهای بلند در تماس با دشتها .  بینابینی داریم  مراحلدر  را های مالیم تریحالتاینجا 

  . دارند   طبقه بندی  برای دیگری  معیار  نیاز به سه بخش بنیادی  آنبنابراین .   نمیشوند
 
...  
  
 

 
 
 

 
 _______تاریخی     تصنیف داده های _______     

 
 
 
 
 
[PH -  103 ] 

      
نور . در شرق طلوع میکند   -نور   -خورشید .   گردیداشاره  عام آن در شکل دنیا   یتاریخ جریان  به  جغرافیایی بررسیدر 

. خورشید است ر د  یفردیت  بصورت همزمان  داردیت جامعخود در  ببدین ترتی اما گرچه  ؛است  مشغول خودی وجوددر واقع 
را میبیند ، نور طالع را  و شکوه فروزنده   طلوع، درخشش  میتوان کوری را تصور نمود که ناگهان صاحب بینایی میشود

نهایت اعجاب و   - او است  حس ین اول خالصشکوه  مقابل ایندر  شاز خود بیخود شدن بیحد.  خورشید را که باال می آید 
تفکر در  هآنها ب با مشاهدهند  و را میبی خود اشیاء اطرافاو  حالخورشید این اعجاب فروکش میکند  پس از بر آمدناما .  تحسین 

آنگاه تأمل غیر .  حاصل میگردد  ارتقائیرابطه بین این دو  او از کدر در بدین ترتیبده میشود  و رانباره وجود درونی خویش 
به  که و هنگام غروب  نموده است بر پا یشبا خورشید داخلی خو یعمارت فعال جای خود را به فعالیت میدهد ؛ در پایان روز او

و به   داردقرار  یشی آگاهانه با روح خوارتباطزیرا اکنون او در .  د بها میدهبه آن بیش از خورشید بیرونی   فرو میرودکر تف
تاریخ  جریانبرای   سمبلی میتواند م  خواهیم دید که نگاه داریاین تصویر را در ذهن خود  اگر.  ی آزاد وضعیت در ین دلیلهم

 .  روح  هروزهر   کارعظیمبرای ،  باشد
  شرق دارد  یک  تاریخ دنیا.  آن   آسیا شروع وتاریخ عالم از شرق به غرب سفر میکند  چون اروپا بدون شک پایان تاریخ است 

دایره ای بدور آن نیست  بلکه بر عکس  مانند تاریخ  بودن زمین کروی وجودبا  زیرا(  د نسبی استخوکلمه شرق هرچند که ) 
 با آن پا همدر اینجا   :میرود پایین   در غرب سپس کهدر آنجا خورشید فیزیکی طلوع میکند .  ، آسیا   دارد عینشرق میک 

که   است   کنترل نشده اراده طبیعی   تأدیبهمان  در واقع تاریخ دنیا .   ندتاباالیتر میع نوریکه   طلوع میکندخورشید خودآگاهی 
یک نفر آزاد  میدانست و تا امروز هم میداند که تنها  شرق.   ددهمی  نفسانیآزادی به آن و   مینماید جامع  یک اصل آنرا مطیع
بنابراین اولین شکل سیاسی که .  آزادند   میداند که همه دنیای ژرمن  آزادند ؛   میدانستند که بعضیها دنیای یونان و روم  است ؛ 

     .  پادشاهی   سومشکل و  آریستوکراسی    و  دمکراسی شکل دوم   است ،   1 استبداد   میکنیمدر تاریخ مشاهده 
 
 
  

                                                           
Despotism   

1
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 دنیای شرق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
[PH -  111 ] 

      
و  هاانتشار زباندورانهای .   استده منیابوجود    حکومتیهنوز اما نه قبل از دورانی که در آن  کردمیباید با دنیای شرق آغاز 

آگاهی .  در شأن تاریخ نیست   است و اسطوره  از واقعیتها عادیی تاریخ نثر.  تشکیل اقوام بیرون از محدوده تاریخ قرار دارند 
 حاصل میگردد  و به مجرد احکام صدورتوانایی  و تجریدیتمیز قدرت   دارا بودناز راه تنها  شخصخارجی و م از وجودی

 یدرک مسائل در شکل به همان نسبت هم توانایی ،  میگردد ایجاد[  طبیعی و اجتماعی] بیان قوانین  برای ظرفیتنسبتی که  همان
   . دظهور پیدا میکن  غیر شاعرانه

 
... 
 

 .  ست ا  1  اتاخالقی   در دنیای شرق  ( تجویزی)  کالنذاتی  و    اصل  برجسته ،
 

  ... 
 
[PH -  112 ] 

      
اعتدال با کمی   -حکومت مشایخی است  آنها اصل در هر دو.    تاریخ آغاز میگردد  -استبداد مذهبی  دنیای  -با چین و مغوالن  

شکل ساده از یک  محدوده  درتنها   میپذیرد  در حالیکه در بین مغوالنتا حدی یک نظام سکوالر سیاسی را  رشددر چین که 
قوانین کشور بخشی رسوم مدنی و .   قرار داردرأس نظام مشایخی  در در چین شاه.   ه استدنام باقی مذهبی حاکمیت روحانی

از کنه  و طبیعی خود  هایخواست از   فرد طبیعی شناختیعنی   -ی  رونقانون د بطوریکه  هستند ؛  بخشی دیگر احکام اخالقی 
   .  مصوبات قانونی است نیز تحت فرمان   -وجود خویش 

 
... 
 
[PH -  113 ] 

      
.  شکسته میشود   -یک ماشین کامل مدنی همانند چین   -نظام سیاسی  یکپارچگیکه   میبینیم  مقدمتاً   در مرحله دوم  در دنیای هند

(  کاستها  - یطبقات هند به معنی) مختلف طبقات .  مجزا و مستقل از یکدیگر ظاهر میشوند  شکلب  قدرتهای متعدد اجتماعی
.  را بخود میگیرند   تمایزات طبیعی  شکلمذهبی که آنها را بوجود آوردند   تعالیم  آن گاه دید در وتغییر هستند   غیر قابل بکلی

 رشدآنها از بعضی از  که بنظر بیاید شاید چنینگرچه   -ی میشوند ته  صحیحشخصیت داشتن یک باز هم بیشتر از  افراد بنابراین
   . د شده باشن تمایزات منتفع گونهاین
 

...  
 

 ( Persian )دنیای ایران   - یهند لجام گسیختهو  تالطم پر  بی نظمی و وحدت چینی  تحجرشکار با آدر تفاوت   -شکل مهم سوم 

در ایران قدرت مذهبی بصورت .  ایران را با روم   و هند را میتوان با یونان مقایسه کرد  چین کامالً شرقی است  . است 
در رأس حکومت  حقیقتاً سیاسی را  بدنهاعضای در اینجا آن نوع از نظام حکومتی است که پادشاهی .  پادشاهی ظاهر میگردد 

اده اش تابع همان بعنوان قدرتی که ار  د  بلکهمیدانو نه حاکم  خودسر  دانسته متحد مینماید  اما آن رأس را نه دیکتاتور محض
چیز  مهقانون  که شالوده هیک   عام است ، یبنابراین دارای اصل.   میباشدحاکم  نیز که بر حکومت شوندگاناست اصول قانونی 

                                                           
Morality   

1
  



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       The Philosophy  of  History  -  [ G. W. F.  Hegel ]    (هگل ) فلسفه تاریخ  

__________________________________________________________________________ 

22 
 

آزادی نوعی  ] تضادپایش در زنجیر یک  که  [  آزاد و مطلق یحقیقت مانندنه ] صرف  تطبیع ازبشکل حکمی است  اما هنوز 
  بنابراین.   قرار دارد[  تبعیت کند یشبا خو از دستورات اثباتی بیگانه  تاد شوانسان حکم میبه  در آن که بی محتوا و فرمال 

همانقدر برای شاه واجب   عاماین اصل .  آتش   - مینمایاند خالصطبیعی  نوعیک خود را در  از پیشرفت درجهروح در این 
که در   ایده مردمی  - است  روشنمطلع و   تناسب با آنم نیز روح ایرانی  رعایای او  و تک تک  برای  که  االجرا است

 .مقدس  ای جامعه همچونخالص میزیند ،  اتاخالقی
 
   
 
 
 

 _______چین     _______     

 
 
 

[PH -  116 ] 

      
چنان و اصل حاکم بر آن دارای   ترین است کهن  نشان میدهدتاریخ میباید با امپراطوری چین آغاز شود  چون  تا جایی که 

خیلی زود میبینیم که چین بسوی وضعیتی   .جدیدترین میباشد هم قدیمترین و  هم این امپراطوری است  که برای خود یاستحکام
  حرکت براینفسانی آزادی  و عینی  یتوجودم  بین تضاد سرزمین در آنزیرا بر آن استوار است   هم پیش میرود که امروز

چین و  .  را گرفته استی واقع جای تاریخ   ثابتشخصیت  ینوع  تکرارو است   منتفیهر نوع تغییری  و بودههنوز هم غایب 
 اتفاق بیافتدهنوز باید  شانعناصری که ترکیب اوضاع اولیههند مانند همیشه هنوز خارج از حیطه تاریخ دنیا قرار دارند ، همچون 

آن دو عنصر را منتفی  جداییتمایز و  ،   نفسانیآزادی   با    مادیواقعیت  یکی شدن .   د شو آغاز بتواندتا پیشرفت اصلی آنها 
در وجه   [ اثباتی ] مادیت.   1 نفسانیت  یعنی به  -نمیتواند به مرحله تأمل در خود برسد  ماده  مینماید  که دقیقاً بر همین اساس 

  .    نیز   مسلطاستبداد یک   در مقامحکم میراند  بلکه   نفس یاخالقسجایای   صورتببنابراین نه تنها   خود اخالقی 
 

...  
 
 
 

 
 _______هند     _______     

 
 

 
[PH -  141 ] 

      
بغایت نامحدود و   بعنوان چیزی همزمانیم  و دانیم  محدود و فردی  ن چیزی است که ماهما تماماً  در واقعپرور  هندی رویا

  واحد  جوهریک .   در تفکر  نه و  در تخیل تنها است ، اما   همه خدایی مطلق  نوع دیدگاه هندی یک . آسمانی  یچیز ،مطلق 
 ماده و محتوای حسی  .  ددر می آی به جنبش   خاص هاینیرودر مستقیماً  فردیتکسب و هر گونه  دیده میشود جاهمه  در

یک توسط نیروی هرگز آنها .  د نشده و به دنیای مطلق و غیر قابل اندازه گیری منتقل میشو جذب تأملو بدون  مستقیماً  همواره
مفید و  بیانیتا آنکه حس فقط  د  نگردتبدیل   به ایده و در روح وندقالبی زیبا برده ش در تاد نرها نمیشو خود ودروح آزاد از قی

چیز مقدس بدین یک و  بسط یافته  عینغیر قابل اندازه گیری و نام یشکلدر [ خود  یموضوع حس] د  بلکه باشروح  مطیع برای
بازی  ینوع  -نیستند  قصهفقط  ی اورویاها  .و مسخره  برهم  درهم وچیزی ،  میشودی عجیب وغریب موجودتبدیل به  ترتیب 

به   توسط این اوهام ودر آنها غرق میشود  حقیقتاً  او د  بلکهمشغول شوشادی رقص و که در آنها ضمیر صرفاً به   در تخیالت
که  انطورچیزهای محدود است هم اینگونهعبد .  باشدو جدی  چیزی حقیقی  تأثیرکه تحت این مانندد ، گردعقب و جلو پرتاب می

 برایش  -گلها خورشید ، ماه ، ستارگان ، رود گنگ ، رود سند ، حیوانات ،   -بنابراین هر چیزی .   یشخو یانو خدا انارباب عبد
خود را از دست  و انسجام  استحکام دیر یا زود  یچیز محدودهر خدا سازی   گونهدر این چونو   . میشودیک خدا  تبدیل به

 اب  استمتغیر و نا ثابت  اساساً  برای آنها که نیز  الوهیت  برعکس.   استغیر ممکن  نیز میدهد  ایجاد مفهومی عقلی از آن
 آن ،  به تبع  الوهیت و انحطاط از هر چیز محدود   جامعدر این خدا سازی  . د گردو نامعقول  می آلوده  بنیاناز  یوضعین چن

طوطی ، گاو ، میمون  و غیره  بالسویه .   پیش و پا افتاده هستند کارهایی  یانخدا تندیس نساختصفات زمینی به خداوند ،  دادن
 بلکه   هنشد  روح معین  یا  جوهر به تبدیل  ذات مقدس .   کرده باشندطبیعت خود صعود  فوقما بدون اینکهند  میگردخدا  متجس

از  ،همانقدر از عقالنیت در آن چیز همه .   است این تصویری کلی از دید هندی به دنیا .  به بیشرمی و بیعقلی سقوط کرده است 

                                                           
Subjectivity   

1
  



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       The Philosophy  of  History  -  [ G. W. F.  Hegel ]    (هگل ) فلسفه تاریخ  

__________________________________________________________________________ 

23 
 

  شتندا، از است آزاد  یفردیت  داشتناز محروم   در آنجا بشر که   استعلت و معلول عاری بین  رابطه  در قوام منطقی و مستقل
   .آزادی   و  شخصیت

          
... 
 
 

[PH -  144 ] 

 

      
.  داشته باشند وجودی مستقل خودکه  ندمجاز نیستاشکال آنجاست که تنوعات .  جدایی وجود ندارد برای آزادی  گونهاین در چین

  انشعابی مستقل از قدرت مستبد واحد یقدرتها :   به این معنی که  اساسی صورت گرفته است ، یپیشرفت در هند تاین باب از 
محور وحدت  بعنوان   انسانی ی  ضمیرکنشها  حریکت جایبآنها   . دندارطبیعت پای در هنوز  هابا اینحال این جدایی  .اند  یافته

د  و با خصوصیات متحجر شده انبر عکس دچار رکود و جمود   - موجود زنده یک  همچون حیات  -و تحقق خود انگیخته آن 
 .  است   (کاست  نظام )  نظام طبقاتی هندی  همان بندگیاین  .  ند کشانده ا  بندگی روحی  خود مردم هند را به ذلت آور ترین

 
... 
 

ر اث انآن در همه شئون حیات سیاسی و آگاهی مذهبی  تقسیمی که  - وجود دارد  بندی بین توده مردم دسته ینوعدر هند فقط 
درجه  شکل از همان اساسدر نتیجه بر  وچینی [  محکم ]شبیه آن وحدت نیز (  کاست )تقسیمات طبقاتی هندی .  گذاشته است 

 که  میبینیملف آن و وظائف مخت  حکومتبا بررسی ایده .   ندنیست  ذهنیت آزاد افراد  حاصل و د دارنقرار   مادی ابتداییبندی 
و سپس در  آگاه میگردد   دیندر   از آن ابتدا که انسان  باشد ، مطلقاً جامع   حوزه اش چیزی است که  آناساسی اولین وظیفه 

  و ه ظهور یافت  الوهیت  او توسط که   است  آن  بنابراین باالترین طبقه   .است  مطلقاً جامع   همان  ، ذات مقدس وندخدا.    علم
 .برهمائیان     -شود  می ارائهبه جامعه 

 
  ...  

 
 
[PH -  147 ] 

      
 شود ،که در آنجا میبینیم منجر   به آن حد از انحطاط که  نبود الزمطبیعی  سرشتاما این .  است  مسلطقدرت طبیعت در هند 
در فئودالیسم قرون وسطی هم  افراد محدود به   .روح عینی  قالبهایبه   - میگردیدند یامور دنیایبه محدود تنها  هاجدایی اگر که

  باالتر از هر چیز زمینی  و ورود  ذاتیقرار داشت   هم  یک ذات متعالی  در زندگی بودند  اما باالی سر همه خاص جایگاهی
در مقامی یکسان قرار  همه برای دین جاکه در آنزیرا   اساسی است تفاوت   این همان . به زندگی مقدس برای همه آزاد بود 

بازدارنده محدود   قیودگرچه فرزند یک مکانیک مکانیک میشد  فرزند یک کشاورز کشاورز  و انتخاب آزاد اغلب با .  داشت 
در هند قضیه کامالً برعکس .  بودند   دارای ارزشی یکسان  همگیدر آن همه یکسان بود  و  برایمیگردید  اما عنصر دین 

  .است 
    
...  
 
 
[PH -  148 ] 

      
 عامانسانها بطور  متعلق بهی هایوظایف و حقوق بنابراین بعنوان چیز.  دارد  ص خود را خاهر طبقه هندی وظایف و حقوق 

هندو بر عکس "   شجاعت یک فضیلت است "در حالیکه ما میگوییم   .شناخته نمیشوند  بلکه هر کدام برای طبقه ای خاص 
دیده نمیشوند   انسانی  اتو احساس یف اوظ و  انسانیت بطور عام" .  است  فضیلت صخاشجاعت برای فالن طبقه " میگوید  
غیر عقالنی  ی تقدیر سر این تحجر  برو متحجر شده    تمایزاتنظام همه چیز در این .  را میبینیم   ص طبقاتخایف اتنها وظ

روح در دنیای خیاالت پرسه   ، آزادند  بالکل  امیال اهریمنی  ،ناشناخته اند  چیزهایی  اخالقیات و کرامت انسانی.   حاکم است
   .  است   باالترین مقام  فنا شدنمیزند  و 

 
... 
 
 
[PH -  154 ] 

      
 . بنابراین هرگونه انقالب و تحولی  برای یک هندو علی السویه است  چون سرنوشتش تغییر نخواهد کرد 
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... 
 
 
[PH -  157 ] 

      
 

بطور و  بهشت   ،عشق    طرفیک از .   بی معنی است هندیانمیان در   - یاخالقنظام  ودین بین رابطه   -تعالیم مذهبی 
تجسم حسی و یک  تنها میشود  اما از طرف دیگر مفاهیم او  جذبهندو  بافیهایتوسط خیال  باشدخالصه هر آنچه که معنوی 
ستایش مذهبی   چیزهای مورد.  غرق میکند  طبیعی صرفاً در چیزهای   مستی شهوت گونه نوعیبا   ملموس دارند  و او خود را

 یک خدای حاضر است ،   هر پرنده ای ، هر بوزینه ای.    طبیعی چیزهای  یا  و هستند  نفرت انگیز هنری تصاویریا  بنابراین 
 چون چنین چیزی احتیاج  است  عاجز  عقالنیسندات م   توسط  موضوعات در ذهن خود   نگهداریهندو از .  یک وجود مطلق 

 .  تفکر دارد  به 
 

... 
 
 
[PH -  161 ] 

      
استبداد  نوعی هر آنچه را که بتوان اثری از زندگی سیاسی نامید  اما هنددر اخالقی میبینیم   یدوماً  در حالیکه در چین استبداد

ط وربمکردار بشر  که دومی به  جاآنتا ) و مذهب   چون اخالق   بدون هر گونه قاعده اخالقی و مذهب ،  بدون اصول است 
 حقارتترین و  کامهزشت ترین ، خود در هند  یلدالبه این .   دارند   آزادی اراده  ازرا   خود اساسی خصلتشالوده و  (  دباش

 .   است  حاکمیت مطلق در  استبدادنوع آمیزترین 
 

... 
 
 
[PH -  162 ] 

      
 همزمان اماصعود میکند    هستند  در حالیکه روح آنها به ایده آلیتههندوها برعکس با تولد محکوم به سرنوشتی غیرقابل تغییر 

  انحطاط دیگر سوی  از و  از یکسو  آنها  ایده آلیته در روشن و  ثابت  ینعقالمفاهیم  از انحالل   تناقض پر  جریاناتی  ذهنشان
هر چیزی که .  میکند  از نوشتن تاریخ   آنها را ناتوان تباهی این.  به نمایش میگذارد   حسی متنوع اشکال دررا  همین ایده آلیته 
   .میشود  درهم و برهم  یخیاالت  تبدیل به  در ذهن آنها  اتفاق می افتد

 
... 
 

از  یدنیایخود همانطور که روح هندو .  وجود ندارد دروغ میگویند   عامدانه حتی در مواردی که امکان خطای فهمآنها آگاهانه و 
ابهامات  و تصاویر غیر  در قالب   نیز برای او  عینی موضوعات  -  نهمغفال یانحطاط  -خیال پردازی و بی ثباتی عقلی است 

 . میگردند  منحطواقعی 
 

  ... 
 
[PH -  167 ] 

      
 خرافه یکپارچه  کل زندگی و ایده هایشان چونوجود ندارد   است خالف ادراک چیزی که معنااین در بین هندوها خرافات به 

فضیلت  وترک هر گونه عقل   -دن شفنا .  بردگی ناشی از آن است   خوش خیالی و نوعی تنها ن آنها همه چیزبیاست ، در 
از  یک حس مثبت و آگاهی  به  بیحد و مرز  اقع بینانهوغیر  هایدر خیالپردازی  افراط با  میتواندتنها    -  نفسانیتو  یاخالق
راضی  ینمیتواند خود را بشکل دیگر و چون  هبودمحروم  آرامش و سکوناز   مفلوک یروح  چونهمکه در آن   برسد خویش
 یدنیایک به ایجاد   یافتهو غیر قابل تحمل  بیفایده بکلیرا  خویش وجود اً تحلیل رفته باشدو روح  اً مانند کسی که جسمه کند 

 .  دمیگریز  در تریاک شیرینهپروت یک خیالی و 
 

... 
 

؛   ددنیایی بدون محدودیت دار  خود در خیاالت اماآور در دنیای واقعیات در زنجیر است سکر خیالی این زندگیآنکه بر عکس 
اما   - کند جدارا از هم  حیاتاین دو شکل  نتوانسته استهنوز عقب ماندگی   خاطرب و  -تر از اولی است زشت که دنیایی 
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می قوابا خود را آزادتر نگاه میدارد ،   .نکرده است   سقوط هم  دآی می  یک این در پی  که  بردگی  آندلیل  در   نیبهمدرست 
 . ه است گردید متراکم مفاهیم ساده تر مجموعه ای از ر د دنیای ایده هایش  نتیجتاً :    یشخودرون مستقل تر در 

 شسیاسی دنیایساده تر  و  مذهبش  ؛  است  متمرکز  اما بیشتر در خود :  د وجود دار  در اصل بنیادی مفاهیم هندو یحورچنین 
  . میگردد تنوعات زیادو سرزمینهایی با  انشامل حال مردماین وضع .   تر کم جنب و جوشآرامتر و 

 
... 
  
 
[PH -  168 ] 

      
 . دارددر میان مغوالن این مذهب شکل المایی .   میباشدوسیعترین مذهب بر روی کره خاکی  که  استبودایی   این مردممذهب 

 
... 
 

 حد  به  غیر معنوی یتوضع تعالی   -نامید  [  نارس  وحدت ]مذهب خود مشغولی  آنرا که بطور عام میتوان  -در این مذهب 
 .  اثباتی  و  سلبی   صورت میپذیرد ؛ طریقبدو   نفسانیت

این جزم بنیادی  بر اساس.  مایاند می ن مذهبی  اموردر  خود را ابتدا  که یت ابدصورت سلبی این تعالی تمرکز روح است در 
 .  ختم میشود هم آن هبکه همه چیز از هیچ بودن شروع میشود و   -اصل همه چیز است   هیچ بودن ، مذهب

 
 ... 
 
  
[PH -  169 ] 

      
 برای نیل به و   در جستجوی حل شدن در این اصل باشد بر خویش دائم از راه  تفوق  ، انسان میباید سعادتبنابراین برای کسب 

بیمعنی هر دو  فضیلت  و  ت رذال بنابراین   سعادتدر این شکل از .  نداشته باشد  هیچ آرزویی  و  هیچ کاری نکند  هدفاین 
به کمال   هم گی برهاند  بیشتردخود را از قیود زن بیشتر هرچه انسان. با هیچ بودن است  وحدتهستند  چون ارزش حقیقی در 

  وحدت مجرد.  پیدا میکند   (  Fo)فو  با  عیارتمام  یتشابه  -محض انفعال یک در   -هر گونه فعالیت  غیابنزدیک میشود  و در 
دارد   با اکنون ارتباط بلکه  ،  کنونی جهانپس از   دنیای معنوییک به   -نیست  دور مربوط به آینده یچیز تنها  بحث مورد

جاییکه ریشه   -امپراطوری برمه  در در سیالن و .  بدمیباید در او تحقق یا که[  همانند خودش] است  تواقعینوعی  برای انسان
از بیماری ، کهولت و مرگ معاف میتواند    1بکمک مکاشفه مذهبی که انسان  وجود دارد ه ای رایج عقید  - جا استآن دربودیسم 
 . شود 

در  است ، این مذهب یشتحقق معنوی خو مرحله به  خود تعالی روح از عمق مادیبصورت   آن شکل سلبی اما در حالیکه 
با اینحال در درک روح .  همان چیز مطلق است   روحعقیده دارد که .   به آگاهی از یک شکل اثباتی نیز ارتقاء پیدا میکند ضمن

چیز مطلق یک  از روح بعنوان کهوقتی  .فهمیده میشود  در چه شکل مشخصی روح که  ، نکته ای با اهمیت اساسی وجود دارد 
یک در   درک روحیعنی   -تنها در یک مفهوم درونی وجود دارد ؛ اما نیل به این دیدگاه   این برای ما م که یمیدانصحبت میکنیم  

ن مرحله از تاریخ که مورد بحث ما ایدر اما .  حاصل یک جریان دراز مدت فرهنگی است   -م اهیو مف اتذهنیت محض از تفکر
بیواسطه  بصورتخدا [ .  است  نگذشته  تجریدتفکر و  از صافیایده آن ]  بیواسطگی فراتر نرفته استاست  شکل روح از حد 

.  استبشری  در قالباین شکل بیواسطه آنها  نزد بعالوه .  عینی واقعیتی بصورت تنها   -نه در تفکر  درک میشود  تأملو بدون 
 همچون  -فو   بودا ، گاتوما ،  مانند د  و او  کنبشر آنرا متجلی مییک   بلکهمفهوم روح نمیشوند  این وارد   خورشید ، ستارگان

 .   خداگونه مورد ستایش قرار میگیرد  -  بزرگ  المای زنده  کالبدو در  معلمی متوفی 
 

... 
 
 
[PH -  170 ] 

      
دومی .  لهاسا در پادشاهی تبت سکونت دارد که در است ،  داالیی الما   شناخته شده ترین آنها  :وجود دارد  الما  نوع سه 

 .سومی هم در جنوب سیبری وجود دارد نوع یک  واست   تشوالما
 

... 
 
 

                                                           
 Meditation

 
   

1
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[PH -  171 ] 

      
  ،د بنمایانبصورت خدای طبیعت خود را   تا  بخواهد  از الماخطور نمیکند که   این ایده هیچوقت به ذهن یک المایی مذهب

 و اجر معنوی تنها بدنبال فعالیت روحانی   خدا ، میگویند   آنها  چون از همان ابتدا که قدرت معجزه و جادو از خود بروز دهد 
    " . معلم کبیر"   - " دریای فضیلت"   -  " ناجی ارواح"    :دارد  ی نیزدیگر هاینام بودا   .هستند  آن
 

... 
 
 
 

 _______ایران     _______     

 
 
 
[PH -  173 ] 

      
دو ملت بزرگ از   -چینیها و هندیها  .  با یکدیگر متفاوتند  که بطور اساسی  نزدیک و دور ؛  -آسیا به دو بخش تقسیم میشود 

ند و به تبع آن دارای تعلق دار ینژاد آسیایی یعنی مغول مشخصاً به  -آسیای دور که قبالً مورد بررسی قرار گرفته اند 
.  خانواده اروپایی  به یعنی  هستند  Caucasianنژاد سفید    خصوصیاتی مغایر با ما میباشند ؛ ملت های آسیای نزدیک متعلق به

اروپایی هایی که از ایران به هند میروند بنابراین .  آنها به غرب مربوط میشوند در حالیکه مردم آسیای دور بالکل مجزا هستند 
و با خصوصیات اروپایی   یافتهمأنوس  یدر حالیکه در اولی تا حدودی خود را در محیط.  اهده میکنند تفاوتی شگفت آور را مش

با خصوصیاتی به غایت بیگانه روبرو میگردند  (  در بخش دوم) بمحض عبور از سند  مواجه میشوند از نظر ویژگی ها و امیال 
 .  که بر همه شئون جامعه سایه افکنده است 

؛  ایران اولین  ایرانیان اولین ملت تاریخی هستند.  میشویم با امپراطوری ایران ما برای نخستین بار وارد تاریخ مستمر 
بیحرکت باقی هستند  و یک حیات طبیعی گیاه وار  هنوزدر حالیکه چین و هند .   از صحنه دنیا رخت بربستامپراطوری بود که 

چین .  این سرزمین در معرض تطورات و انقالباتی بود  که خود به تنهایی منزلتی تاریخی دارد  .ند داده اادامه  هم را تا امروز
اما اینجا در ایران برای [ .   نه برای همسایگان و اخالف خود]  جایگاهی دارند و برای ما و هند در تاریخ فقط برای خودشان
 روحبه   -به دنیای آگاهی است نور زرتشتی متعلق  زیراد و اطراف را روشن میکند ؛  تاباولین بار نوری پدیدار میشود که می

حیات خاص آن بصورت جوهری که  دیده میشود ،  خالصمتعالی و  یدر ایران وحدت.  از خود  مجزاچیز یک  مانند رابطه ای با
وحدتی که افراد را   -همانند نور که تنها آنچه را که اجسام در ذات خود هستند مینمایاند    -است  آزاد میگذارد   شمیزبانرا که 

  فردیت  برای رشد و تعالی و تصریح   -قدرتمند گردند  برای خود   و  جرأت بیابندد که آور تنها تا جایی تحت فرمان می
       .  یشخو
 

... 
 
 
[PH -  174 ] 

      
به    روح  چون توجه اصلی  میباشد شروع تاریخ جهانی  بنابراین بروشنی .  توسعه با تاریخ ایران آغاز میشود اصل تطور و 

    .     مطلق یک دوگانگی  ی کامل  دروفاق به   دستیابی از راه  - نفسانیت  ابدیبقای   تاریخ است ، رسیدن به
 

... 
 

 یکاز  ذاتبطوریکه همزمان فرد خود را با آن   ؛ جامع ذات، بصورت جدایی بشر از  میبینیمدر ایران را  از جامعیتشکل این 
.  د ودیده میش  تنها وحدتی از طبیعت و روح.  استدر اصل چینی و هندی این جدایی صورت نگرفته  .میداند  [ شریکو  ]جنس 

 مخصوص هرحقوق و وظایف در هند .  را حل کند  یشمسئله آزادی خو ابتدا میباید باشد طبیعت هنوز درگیر خود که یاما روح
 فرمان این وحدت تحت در چین.  میگردند  تعیین هاانسان رایترتیبات طبیعی ب طبقبر طبقه و بنابراین اموری خاص هستند که 

 بیرونی یکی است فرمان با او چون  دارای هیچگونه عنصر اخالقی نیست   و بودهنانسان در آنجا آزاد .   استحکومت مشایخی 
اصل ایرانی   دروحدت .  [  نه ناشی از تفکر و اصولو طبیعی است  شبیه رابطه پدر و فرزندی  امری  خالصاً در آنجا اطاعت ] 

ذهن اجازه   یم که بهدیده ارا   بدون اندیشه ابط ور  نقایص قبالً   ابتدا خود را به سطح جدایی از طبیعت صرف ارتقاء میدهد ؛
د مینمایان بصورت نور خود را وحدت ایرانی اصل نوعدر .  د هننمید را  پذیرش آن از روی ارادهحکم و یک  هیچ دخالتی بین 

در .   معنوی خیر  -خلوص معنوی یک ترین عنصر نیست  بلکه خالص یعنی فیزیکی تنها به معنای خود نور البته که در اینجا
 تعالیموجب نظر فیزیکی و معنوی  هر دو بنابراین نور از.   میشود حذف  در طبیعت محدود زنجیر  و  خاص بودن نتیجه

 چیزی عینی رابطه با شبیه بهرابطه ای   -با خیر مجرد   -انسان با نور  . طبیعت صرف د وقیآزادی از موجب   - دگردمی
 . میشود  شتهوادا  یتفعالبه  اراده او  بر طبقو  تکریم شده  و شناخته که    برقرار میکند
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...        
 
[PH -  175 ] 

      
  -بودند آگاه روح در دشتهای حاصلخیز و نیمه  مبهمتولد یک و هند را میبینیم که مانند چین ، موقعیت جغرافیایی  از نظرابتدا 
اهالی ارتفاعات در فتوحات خود روح دشت را تغییر ندادند  .  ند زیست میکن هادر آنکه  ای افواج کوچنده واز جبال بلند  بدور

 دبا اصل خو متحد شدند و مردم کوهستان  - یشوخ مایزبا حفظ ت  -این دو اصل اما در ایران .  د گرفتنبرای خود بلکه آنرا 
دشتهای بین الجبال که نیز   و دو بخش اصلی که میباید به آن اشاره کنیم عبارتند از ؛  بلندیهای ایران .  گردیدند   عنصر مسلط

 .  قرار گرفتند   اهالی مناطق مرتفع هتحت سلط
 

... 
 
[PH -  175 ] 

      
امپراطوریهای مادی  وآشوریان ، پارسیان قدیم   -  (   نام قدیم اوستا )  ( Zend ) قوم زند  عبارتند از عناصر امپراطوری ایران

 ترتیبین بدو  دیمیگردبا خط ساحلی آن نیز همراه اما امپراطوری ایران شامل آسیای صغیر ، مصر و سوریه   -و بابلی 
 . شترا با هم دا و نواحی ساحلی  سرزمینهای مرتفع ، دشت های بین الجبال 

 
 
 

 : زندها
 

از بقایای .  پارسیان قدیم  یمیگیرند یعنی  کتابهای شریعت دین نداوستایی به آن نوشته شده ا متونزندها نام خود را از زبانی که 
از  نیز طوایفیدر اطراف دریای خزر  وجمعی در بمبئی هستند . میتوان هنوز آثاری یافت  آتش پرستان  یا   قدیم اندین پارسی

زرتشت . توسط مسلمانان خاتمه داده شد  به حیات ملی آنان.  آنها دیده میشوند که هنوز شکل پرستش خود را حفظ کرده اند 
تا نزدیک ثلث آخر قرن هیجدهم  این زبان و .  کتابهای مذهبی خود را به زبان زند نوشت   - در یونانی  Zoroaster  -بزرگ 

این گنج با    Anquetil-Duperron  آن فرانسوی معروف باالخره  آنکه تا ناشناخته بودند  اناروپایی نوشته های آن تماماً برای همه
نمی داد  در یک شرکت  را اجازه تسکین آن او دنیای شرق که فقرار دید عطشاز  لبریز.  ارزش را برایمان آشکار کرد 

 نمودبه این ترتیب او به بمبئی رسید و در آنجا با پارسیان مالقات  . نویسی کرد نام   قرار بود به هند کشتی بفرستد  فرانسوی که
  .و به مطالعه ایده های مذهبی آنان پرداخت 

 
... 
 
[PH -  177 ] 

 

در ماد و پارس دین زرتشت . بسختی قابل تعیین است   به آنها اشاره شده است که در کتابهای مذهبی زرتشت  مردم زندزیستگاه 
.  اما هیچیک از این سرزمینها زیستگاه اصلی مردم زند نبودند  : کوروش آن را پذیرفت   مینویسد که 1 گزنفونغالب گردید و 

   قبالً   د که مادهانویسچون او می یم ، بینمی  نیز  را در آثار هرودوت  نامی مشابه  : د یزرتشت آنها را آریاییهای خالص نام
 . دارد قرابتنامی که با کلمه ایران   - ندداشت نام   Arii  ییآر
 

...    
      

پیشوایان مذهبی ، جنگاوران ، :  اشاره شده است   به چهار طبقه.  روشن از سادگی دارد  ینشان قوانین و سازمانهای آن مردم 
 .  انزوا بسر میبردند  مردم هنوز در شرایط   فقط تجارت ذکر نگردیده  که نشان میدهد.  پیشه وران   و  دهقانان

 
... 
 

و   وجود دارند  طبقات اجتماعی دیده نمیشود  بلکه تنها (  کاست)  آن در اینجا طبقه به معنی هندی  مهم است که بدانیم 
همراه نیز قوانین مدنی  و مجازاتها را  های اوستا  هرچند نوشتهوجود ندارد ؛  ختلفبین طبقات مازدواج  برایمحدودیتی 
 .د نمذهبی تعیین میکن مصوبات

 
... 

                                                           
(مورخ ، سرباز ، سرباز مزدور ،  فیلسوف یونانی    -پیش از میالد   944تا   496)      Xenophon    

1
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است ؛    1 یت حسیجامعیک بلکه خود   -ص خاموجود این یا آن   -الما ، برهما ، کوه یا یک حیوان نیست مانند اما نور 

 .را   جامعیت  خود تنهانیست  چیزهای طبیعی فردی را نمی پرستد  بلکه   بت پرستی  ایرانی بنابراین دین.    وجودی بسیط

... 
 
[PH -  179 ] 

      
 منظوربا اینحال .  در اطراف خود   است و انتشار این پاکی یشپاک نگهداشتن خو  هدف نهایی از وجود هر انسانیدر این دین 

توهین و پس از گفته شده است که اگر کسی .  نشان از معتدل بودن دارند  در آن اخالقی قیود گرچه  ستنیاز آن مشخص  دقیق
است از  گوشت  متشکلنیم که قربانی بمی  وندیداد  در.  ید دارتواضع نشان داد  او را دوست خود ب خوداز به شما ناسزا گویی 

با   که انسان پاک و الیق بهشت آفریده شده است ، همانطور"   :میخوانیم در آن .  میوه ، شیر و عطر  ،پاک حیوانات ، گل 
اندیشه نیک ،   داشتن اگر که خود را با د ؛ گردپاک می بار دیگر  پاکی است همانکه   مزدااان اهورادمخ دستوراتاز اطاعت 

 .   " د نپاک نمای  کردار نیک  و  گفتار نیک
گفته ها به این ) مزدا اگفته های اهور   چیست ؟" گفتارنیک  . "که به آغاز هرچیز برمیگردد  آنچهچیست ؟  " اندیشه نیک " 

اضعانه خستایش  چیست ؟  " کردار نیک  .  " (داللت میکنند   مزدااتجلیات اهور  بهروح زنده را ترتیب شخصیت یافته و 
اراده خود او و آزادی   ها در این گفته  : باید با فضیلت باشدیعنی که انسان .  مقدسات آسمانی  که در ابتدای خلقت بوجود آمدند 

 ظاهراً خورشید ، ماه  و پنج ستاره دیگر که .  محدود نمیشود  هستیخاص از اشکال  یمزدا به نوعااهور.  ذاتیش فرض است 
در .  مزدا هستند ؛  امشاسپند  پسر اول او است ااهور نشانه های مهم   -اجرام منیر و مستنیر   -منظور از آنها سیارات هستند 

میترا در .  در مورد بقیه  هم صورت بهمان  رده میشود  اما نمیدانیم که به کدام ستاره اشاره دارد ،میترا هم نام باز میان اینها 
بطور   -ند مینام" میترایی  های جرم"   را  معاصی اخالقی کتابهای زند در میان ستارگان دیگر جای دارد و در قوانین جزا 

نیز به  سیصد سال کیفر در جهنم همراه دارد ، در مورد سرقت باید  را  محکومیت به سیصد ضربه شالق کهشکنی  پیمان  مثال
واسطه بین   یعنی  به میترا مقامی مهم بعد ها .  میترا ذاتی حاکم بر حیات متعالی و درونی انسان است .  آن عالوه شود 

یک اعتقاد  صورتبعدها در روم ب ستی میترا پر.  را ذکر میکند  ستایش میترا   حتی هرودوت .  داده شدهم و انسان  مزدا ااهور
 .ی شایع گردید  و آثاری از آن را حتی تا قرون وسطی هم میبینیم مخف
 
  
 

... 
 

 _______یهود     _______     

 
 
[PH -  195 ] 

      
یک  هم  آنها.   استقوم یهود  تعلق دارند ،در آن  گوناگونعظیم ملتهای  جموعهکه به امپراطوری ایران و به م یگریمردم د

  الذکراخیر  معتقدات با   مخالف دقیقاً  اصول آن  که   - این قوم   دیدگاه که در آن  ، عهد عتیق  کتاب    -  دندارکتاب شریعت 
 ندمعنویات هنوز در قید طبیعت بود در حالیکه در بین فنیقی ها  . د نمیگرد بیان  - هستند ( بت پرستیهای رایج در خاورمیانه )

ظهور میکند  و معنویت در   در عرصه آگاهی فهم از خویشتن .    خالص ل تفکرحاص  -د   نخالص میگردتماماً   ن یهودبیدر 
 امابرخوردیم  "   برهما " خالص ما قبالً به مفهوم   درست است که.  د نمیکن رشد  با آن یاتحادهرگونه طبیعت و  باکامل  تضاد
یک در بین ایرانیان دیدیم که .  باشدموضوعی برای آگاهی نمیتواند  برهما  یین محدودیتچنو با   تطبیع جامعوجود در مقام  فقط

یهوه    "  به حد نزد یهودیاناما ایده نور .  نور   -  حسی بدیههیک  در قالبموضوع آگاهی گردید  اما تنها   وجود مجرد
Jehovah "  در خود فرو  روح اینجا در   ؛ استبین شرق و غرب   نقطه جدایی  همان جااین . خالص  یچیز  - ارتقاء یافت

اکنون   -و اساسی است   یاول  که در شرق وجود  -طبیعت  .   میرسد معنویت  رایو مجرد ب  جوهریاصل یک میرود  و به 
شناخته و طبیعت خدا خالق همه انسانها .   قرار میگیردجایگاه نخست در و روح   کندمی به حد یک مخلوق صرف تنزل دیگر 

 گزیرنااین دین در .   استثنایی   وحدتیک  به   اما این اصل بزرگ  مشروط میگردد.   برای همه چیز میشود  و سبب مطلق
و توسط او  ه دآورایمان  ی آنبه خدای یکتا  ، پذیرفتهآنرا  است که واحد تنها یک قوم زیراشود  وارد می جدایی و استثناءعنصر 

 سرزمینیک مشخص و  قومیک  در این نوع  از الهیات :است  او  قومخدای ابراهیم و   منحصراً خدای یهودیان . پذیرفته میشود 
  حقو  باطل   بعالوه تمایز بین : ند ادر مقابل او همه خدایان دیگر دروغین .  دخیل هستند  یشخداوند خو ص برای ستایشخا

معنوی  و منطقاً  مرامهای  ه هماما .   وجود ندارد چون در خدایان دروغین  کمترین نوری از الوهیت ؛   است تجریدی بسیار

                                                           
  Sensuous  Universality    

1
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هر چقدر هم یک مذهب دارای   .است  ییجابا یعنصردارای   باشد هاآن ایصخص جزو، هر چیزی که  هستندچنین  ادیان  مهه
وجود دارد ،  در هر دینی یک ذات مقدس .  و تحریف شده  ه آمیزطالگرچه مغ میشود قائل حقیقتی یشبرای خوباز هم باشد  یرادا

اما این بدان .  باشد   خودحتی در ناقص ترین شکل  عنصری معنوی  آنها بدنبالمیباید در   فلسفه تاریخ یک رابطه مقدس  و 
 امحتو  تصور کنیم که یم بیافتسهل انگاری  بدام اینما نباید .   ز هستینیک دین است  پس حتماً خیر  آن معنا نیست که چون

   .  است استوار   ءاستثنابر   اً تمامندارد و  یین سعه صدرچن دین یهود .  می آید  بحساب   تنها شکل است که و  رداهمیتی ندا
 

... 
 
 

 
 
 

 _______مصر     _______     

 
 
[PH -  198 ] 

      
زیبا ترین و غنی ترین شهرهایش .   باقی نیستاز شکوه آن  نگیزغم ای یو چیزی جز خرابه ها  است مردهامپراطوری ایران 

حتی در .  قدیمی آنها را نشان میدهند  یهامکانهمچون بابل ، شوش ، پرسپولیس  با خاک یکسان گشته اند  و تنها چند خرابه 
زندگی جدیدی   - باستانروم  همانند  -نیمی از آنها خرابه اند  و هم   - اصفهان  و شیرازمانند   -ایران کنونی  شهرهای بزرگ

امپراطوری ایران  جزوسرزمینهایی که  از.   بکلی از دست دادندبر  ملت های دور ونیافتند  بلکه جایگاه خود را در حافظه 
با  همیشه که از عهد عتیق سرزمینی سرزمین خرابه ها   آن صوصیاتدر خ یتأمل  - استدقت  هآمدند مصر شایستمی بشمار 

حاصل  که آن خرابه های.  اخیر هم بیشترین توجه را بخود جلب نموده است  هایدر دوران حتی اعجاب به آن نگاه میشد و
  .    د نفراتر میرو  ی ماندهباقکه از گذشته برای بشر  همه آنچهدر عظمت و وسعت از  هستند بیشمار رنجهای

 
... 
 
[PH -  218 ] 

      
را که درباره اختصاصات روح مصری از همه جوانب گفته شد با هم بیامیزیم ، اصل مسلط آن این  مطالبیاگر بطور خالصه 
 صورتب و بطور ناهماهنگ  -وسوسه آزاد نمودن آن دیگری روح مدفون در طبیعت  و ی کی  -واقعیت از است که دو عنصر 

که  ]ی بدو  وحدت بیواسطه  بصورت نه  را  طبیعت و روح دو آنتی تز مصریدر وحدت .  اند  تنیده شده در همعناصر رقیب 
طبیعت تنها بعنوان زمینه ای برای تظاهر روح  در آن کهوحدت محدود بصورت و نه [  در ملتهای کمتر پیشرفته دیده میشود

در  وعناصر متضاد این آمیزه ای از بصورت   ذکر شده نوعدو  برخالف کهبل  می بینیم[  شبیه ملتهای پیشرفته] بحساب می آید 
آنها تنها بصورت بین  راستینند  و وحدت باقی میمانیکدیگر  از  مبهم یاستقاللدو طرف این وحدت در .   یابیممی بینابینجایی 
را چیزهای خاص در قالب بنابراین در یک طرف محدودیت و بهم ریختگی اعجاب آور .  د پیدا میکن موجودیت دشوارییک 

زنی یک بز را  که در بازار عمومی اندگفته    - را جسمی ایذداریم ؛ احساسات بربریک با حدت آفریقایی ، جانورپرستی ، و لذ
و خون انسان به انتقام   شده گوشت انسان خوردهبین آنها ژووینال  مینویسد که   و لواط  در اختیار دیگران قرار میداد عمل برای 

بروز  هنری خود را  در قالب هایتصوراتی که   . یشخو یبرای آزاد  را میبینیمدر طرف دیگر تقالی روح   -نوشیده میشد 
 .ه در تالشهای مکانیکی آنها برای تولید دیده میشود ک  مجرددرک یک   همزمان وند میده

 
 
 
 
 

 _______عبور به دنیای یونان     _______     

 
 
[PH -  219 ] 

      
شدن در تبدیل  دد و سبع  به  نیزمفاهیم خاص نمایانده است  و زندان در   اسیریک   بصورت از هر نظرخود را  یروح مصر
یک و  جامعیتاین روح هرگز به .   وقفهبدون  ،  دیگر یبه خاص یاز خاص ، این محدودیتها عرصهن در راندو  این گرداب

و :  ند رجوع نمیکهرگز بدرون خود  هم آن کور است  و برای دیدن همجایگاه عالیتر صعود نمیکند  چون بنظر می آید که 
  .شده است هم استاد  اینکارو در   مشغول میگرددسمبل های خاص  باهمچنان با بی قیدی و جسارت 
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... 
 
[PH -  221 ] 

      
مصر بخشی از پادشاهی عظیم .  شد  بیانیبی بود که ترتبه   از مصر به یونان و عبورایده آل  بطرف درون یا  حرکتو  تحول

اینجا برای اولین بار  .   که دنیای ایران در تماس با یونان قرار گرفت پذیرفتتحول تاریخی هنگامی صورت  اما ایران گردید  
  -قی مانده اند اچین و هند  همانطور که قبالً ذکر شد  ب.  سقوط یک امپراطوری  بهیم  یعنی روبرو میشویک تحول تاریخی  با

انتقال   در قالبدرونی است  اما یک نمود بیرونی هم دارد ، ی جریانعبور به یونان در واقع تحول و  . نه (  پرشیا ) ایراناما 
را به رومیان تسلیم  حاکمیتتمدن و  نیز بعدها  چون یونانیان.   میگرددای که از اینجا به بعد دائماً تکرار  حادثه  -حاکمیت 

 اولین در  بطور مثال که  -نگاه دقیقتری بیاندازیم  این سؤال پیش می آید  حوادثاگر به این .  ژرمن ها  به هم د  و رومیانکردن
قبل از هر چیز میباید ذهن خود را از   . باقی هستند هنوز چین و هند در حالیکه   کرد چرا سقوط   -آن یعنی ایران  مورد

عمری کوه های ماندنی مزیتی بر گل سرخ که :  کنیم  که گویا مزیتی بر تحول دارد  آزاد عمرن بودتعصب در مورد طوالنی تر 
د  یعنی در شآغاز   طبیعت ارت دربا اس تضاددر   در ایران اصل روح آزاد.  ندارند  و به بویی خوش تعالی مییابد دکوتاه دار

اصل جدایی از طبیعت در امپراطوری ایران پیدا . د شد و پژمرده دا از دست هم بنابراین گلهایش رابا وجود صرفاً طبیعی   تضاد
 نیز  ضرورت پیشرفت بدین ترتیب.  هستند   طبیعت اسیر هنوز در مقامی باالتر از آنهایی قرار دارد کهشد که به این دلیل 
تنها وقتی که مرده باشد روح   .کند کامل نیز میباید پیشرفت خود را  حاالروح خود را از قید رهانید و .  همراه آن اعالم شد 
نا آگاهی  در ، در یک مردگی زندگی میکند  -در برهما حل میشود   -د فنا میکنهندو خود را .  قرار میگیردمورد تکریم چینیها 

چون   داردامکان نیم  هیچ پیشرفتی نمی بینها تغییری بین آندر . میشود  جدیدخدایی  دوباره یا آنکه با تولدش   - تمام عیار
با  روح میشود و آغاز  دید معنوی داشتن ،  انایرانی"  نور" با .   میگرددمیسر   روح پذیرش استقالل از راه پیشرفت تنها 

دنیای عینی آزاد ( به آن اشاره گردید نیز که به مناسبتی در باال ) اینجا است که  برای نخستین بار در .  طبیعت وداع میگوید 
داشته  مستقالً را  برده نیستند  بلکه آزادند تا صاحب ثروت خود باشند ، نظام سیاسی خود  و مذهب خویشدیگر ملتها   -د گردمی

چون میبینیم که ایرانیان نتوانستند یک .  است که ایران در مقایسه با یونان از خود ضعف نشان میدهد  جادر همین اتفاقاً .   باشند
کنند  و قادر  "  مطلع "امپراطوری با نظام کامل بوجود بیاورند  آنها نتوانستند سرزمینهای تحت سلطه خود را از اصول خود 

در .  به اختالط عناصری بغایت ناهمگون رضایت دهند  تنها کهدند گردیر بلکه مجبو بوجود بیاورند متوازن یتمامیت تاند شدن
آنها نتوانستند اصولی قانونی برای مصوبات خود  نتوانستند مشروعیتی برای نظام خود بدست بیاورند ؛  ی زیر دست میان ملتها

 از نظربنابراین  چون ایران .  را  یشامپراطوری خو کلتنها خود را بحساب آوردند  نه   یشنند  و در تنظیم قلمرو خوبیافری
بخاطر .  با ضعف ظاهر گردید   در مقابل یونان ناچار ب  در نیامد روح واحد یک بصورت یعنی نیافت    انتظامسیاسی تشکل و 

 انقشون آن  بی نظمی  و  یکه آنها از بین رفتند  بلکه در اثر بی عمل(  ضعف بود نقطهگرچه  شاید بابل یک  ) نبود جبن ایرانیان
ایرانیان نقص خود را بصورت  آرمانیاصل .   کردخود غلبه   فرودیناصل برتر بر یک  یعنی نظم یونانیان   در رویارویی با

 شهوترانی و تجمل شانه به شانه  "  نور"  ایرانی ایده  -تناقضات و ناهمگونیها نشان داد از  پر  و و فاقد نظم سست یاتحاد
قرار   ناآرامی روانی مصری  و  دین یهودی در محض یفکر تجرید  فنیقی ،  فعال بودن و جسارت بحری سوری ،   پرستی
.  ند برسبه آن  آزادی  از طریقتنها میتوانستند در انتظار ایده آل گشتن خود بودند و هنوز عناصری که  اختالط   -  گرفت

بر خود   روح:    و آمیخته شده بودند  کرده رسوخدر هم  بخوبیاین عناصر  در بین آنها  یونانیان را باید با این چشم نگریست که
   .    خود را رهانید و از این راه   فائق آمدبر امور خاص  بینا گردید 
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 یوناندنیای 

 

 
 

... 
 
[PH -  224 ] 

      
ثروتمند شدن آن ؛  دوم  استقالل و   یحقیقت نفسانی  رشد  اول:   بنابراین میباید سه دوره را در تاریخ یونان از هم تمیز بدهیم 

بعدی تاریخی   در مواجهه با قدرت  و سقوط آن انحطاط ؛  سوم   ( برخورد با مردم قبلی تاریخی دنیا )  در اثر فتوحات بیرونی 
در ( د تا از ماقبل خود پیشی بگیرد شویک ملت  قادر می در آن  کهدوره ای ) آن تا کمال درونی اش  آغاز بهمربوط دوره . دنیا 

یک عنصر   -ند شتشرق دا ازهمچنانکه یونانیان   -داشته باشد  نیز الگواگر ملت یک  .آن است  صلیفرهنگ ا بر گیرنده
.  ، یکی اصلی و دیگری با منشاء بیرونی  میشود یفرهنگپایه و دارای دو  گردیدهاصلی آن  جنبه هایوارد  نیز یبیرون یفرهنگ

ی و عقوا یقدرتبرای ایجاد ناصر دخیل در آن عترکیب کامل شدن اول با  هو دور آن میگرددتعلیم  موجباتحاد بین این دو عنصر 
 و پیروزیها دوره سعادت  دوره دوم. دد ش بود برمیگرالگویکه سپس بر علیه همان عنصری که  قدرتی به پایان میرسد ، درخور
را متوجه بیرون میکند  نسبت به اصول خود در داخل بیوفا میگردد  و نفاق  یشخو توانکه ملت همزمان  در این دوره  .است 
واقعیت نشان  و ایده آل   بین خود را با جدایی روندنیز این  در هنر و علم .   میرسد از راهی بیرونهیجانات  بدنبال ختم  درونی
که روحی عالیتر  جدید با ملتی  تصادمو  است  در اثر تماس  دوره سوم دوره انهدام.   آغاز میشودانحطاط  نقطه ایندر .  میدهد 
      .    ود مشاهده نم تاریخی دنیا  هایملت  مهرا میتوان در زندگی ه ین روالا.  دارد 

 
... 
 
 
[PH -  225 ] 

      
 [ مجرد ] Universal  جامع.   میباشد نیز که همزمان فردی است[  یعنی اصول اخالقی و تفکری]  جوهر [  از یآن شکل ]یونان 

 ناسازگار شرایط  اتتأثیرغرق بودن در طبیعت دیگر وجود ندارد  و به تبع آن و   در دسترس قرار گرفته آن  ذاتیبه معنای 
در جزایر متعدد بصورت    است که در اشکال متنوع ای مورد بحث بخشی از ناحیه سرزمین.  دنمیرون بیجغرافیایی نیز از 

تنها (  بخش جنوبی یونان)  پلوپونیسوس .   قرار گرفته است  هایی از انزوا دارد هکه خود نشان ای قاره شکلیک  نیز در و دریا
به بخشهای  غالباً سرزمین  آن.   دنگشته ا مضرس  گوناگونیونان با خلیج های  سواحل:  متصل میشود  اروپابا یک باریکه به 

 .     تسهیل میگردد   همزمان  از راه  دریا و اتصال میان آنها ارتباط  که است  تقسیم شدهکوچک 
 

... 
 

 .  د ننمایمیمطابقت   آن  انعطاف روح و   قوم یونانی   با زندگی متنوع بخوبیدر همه جا    تنوعاتو  تقسیماتآن  ،  برعکس
 

... 
 
[PH -  226 ] 

      
بنابراین .  شکل گرفته اند  منوالبهمین   -ند هستتاریخ  مسیراز  جداکه   -تاریخی دنیا ، مگر پادشاهی های آسیایی  انمردم همه

که در  یاقواماز تعدد .   بود  ممرداز متفاوت ترین  اجتماعی  - بوجود آمد  بی سرو پا  از یک مشتکه مانند روم  همیونان 
ر گفت که کدامیک مردم اصلی یونان هستند  و کدامیک از سرزمینهای بیگانه و مناطق دو با اطمینان نمیتوان  دیده میشودیونان 
  .     نددارتماماً به دورانهای غیر تاریخی و نا روشن تعلق  مهاجرت کرده اند  چون این مراحلبه آنجا 

 
... 
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جلوتر میبینیم  که از نظر فرهنگی از یونانیان را  متمدن   یتوسط مردم  ( ایجاد مناطق مهاجرنشین) استعمار  ینوعبنابراین 
امتزاج  انهای انگلیس در آمریکای شمالی مقایسه کنیم  چون این دومی با بومیمهاجرنشین را با  آنهابا اینحال نمیتوانیم  : بودند 
.  امتزاج یافتند  انمحروم نمود ؛  در حالیکه در مورد یونان مردم تازه وارد با بومی یش خو هایبلکه آنها را از دارایی  نیافت

 .    چهارده یا پانزده قرن قبل از میالد مسیح   -تاریخ ورود این مهاجر نشینان بسیار دور است 
 

... 
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در .  ایجاد نمودند  در یونان ثابت از طریق بر پایی استحکامات و تشکیل دربارها یمراکز مهاجر این خارجیانگفته میشود که 

نامیده   Cyclopianدر دورانهای اخیر کشف شده اند  غول پیکر  بعضی از آنها حتی که   استحکاماتاین آرگولیس ، دیوار های 
   . د نموده بوغیر قابل انهدام که آنها را   شاناستحکام بدلیل  ، میشدند

 
... 
 

نگهداری گنج ها که توسط آنها ساخته  مخصوص بناهای.  در این استحکامات شاهزادگانی از دورانهای حماسی سکونت داشتند 
این استحکامات سپس هسته  .  یمیسنای در  آترئوس  و   مینیاس در ارچومنوس ، مانند گنج خانه  ند بسیار قابل توجه هستندشد

حفظ  ها را در مقابل راهزنی تجارتهم  وند ایجاد کردکشاورزی امنیت بیشتری  برای که هم نددولتهای کوچک گردیدمرکزی 
 وراهزنی دریایی در مجاورت دریا ساخته نشدند وجود میگوید  بدلیل   تاسیدیداس  آنها در عین حال همانطور که.  کردند 

.    ندپدیدار گشت  اتهای سلطنتی شالوده های محکم اجتماعاز آن اقامتگاه  دین ترتیبب.  شهرهای ساحلی بعد ها برپا گردیدند 
  قانونی  اتمقررمبتنی بر این روابط . میشنویم   1 یکدیگر را بهتر از همه از هومر با و  شانبا زیر دستان گانرابطه شاهزاد

وسایل مادی ، شجاعت شخصی ، عقل و بصیرت و برتری داشتن در   ، امالک وسیعتربر اساس ثروت بیشتر ،   بلکه د ندنبو
 .بشمار می آمدند   از نژادی برتر  قهرمانان در مقام؛  چون شاهزادگان ند  بود باالخره تبار و خاندان 

 
  ...    
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کار  خود   اش خانه نبرای ساخت  ند  و اولیسردتهیه میک شانشاهزادگان غذایشان را خود:  ند بودمنش ها هنوز خیلی ساده 

ی بزرگان دیگردر اطراف او اما   -، یک فرمانده کل در سطح ملی  دیده میشود هم هومر یک شاه شاهان ایلیاد   در.   درمیک
است اما میباید موجبات همه مورد احترام  فرمانده بزرگ ند ؛  وجود دار مستقلو  آزاد   مشاوران و معاونان در لباس نیز

 . از ستیز میکشد  آشیل دستشدید با آشیل در گیر میشود  اما  ای در مبارزه چنانکهفراهم کند ؛  نیز یت دیگران رارضا
  

... 
 

س پدر همه خدایان است  اما هرکدام زئو.  میبینیم  یونان(   خدایان جامعمعبد  )پانتئون یک نماد کامل دیگر از این روابط را در 
گاهی با آنها درشتی کرده و تهدیدشان  :  به او  هم عمل میکنند ؛  زئوس به آنها احترام میگذارد و آنها یشنها به اراده خوآاز 

ند که قضیه از حد خود خارج شود  و نمیگذاراجازه میدهند که اراده او حاکم شود  اما  و نشستهبا غرغر عقب  آنها لیکنمیکند 
در هم و   در دنیای خاکیهم .  کند میرا جلب  آنها رضایت همه باالخره به آن یک امتیازامتیاز به این و یک زئوس با دادن 

پادشاهی هنوز به دستگاه سلطنتی تبدیل نشده  وجود دارد ؛   سست وحدتنوعی تنها  بنابراین (  دنیای ملکوتی )  دنیای المپ
 .  میشود  پیدااست  چون تنها در یک جامعه بزرگ است که نیاز به چنین چیزی 

متحد گردیدن   -د پیش آمعظیم و تکان دهنده  ای بود و روابط اجتماعی آنگونه که ذکر گردید  حادثه چنیندر حالیکه وضعیت 
آنها ببار عواقب مهمی برای  که شکل گرفتبا آسیا   وسیع ارتباطیآن  همراه و  2جنگ ترویا در   ، ن در یک امر ملی نیایونا
 .    آورد

 
... 
 
 
 
 

                                                           
(قرن هشتم پیش از میالد    -حماسه سرای یونانی  )    Homer   

1
  

(واقع در بخش غربی ترکیه امروز )    Troy   
2
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این پیروزی  باهیچ نتیجه بیرونی .  فتح و انهدام ترویا بود  هرچند که قصد مالکیت دائمی آنرا نداشتند  انآن ملی اتحاد حاصل

ویری جاودانه از جوانان و ااما شاعران تص  . برای نیل به آناتحاد ملی مگر یک وحدت پایدار سیاسی در اثر  حاصل نگردید
در راهنما  یزیبای انسانی همچون ایده آل هایاین قهرمانی اترمردم یونان ارزانی نمودند  و تصو تبه تخیال انروحیه ملی آن

متحد  مشترک یمسیحیت برای رسیدن به هدف کلهمچنانکه در قرون وسطی .   نددبحرکت در آمآنها  تطورفرهنگ و  پیشاپیش
در واقع جنگهای صلیبی .   اندکی داشتپایدار   نتایج بدست آمده  حاتفتوعلیرغم تمام  اتحادی کهفتح مدفن مقدس ؛    - شدند 

   . گردید   نجاما اسالم   شائبهصراحت متجانس و بی  که بر علیه   بود از راه رسیدهترویا برای مسیحیت تازه   همان جنگ
بین  بتواند رابطه اخالقی که گونههیچ.  تدریجی  انهدامبخشی هم با  و های مقطعی خصومتبخشی در اثر  ند ، نابود شددربارها 
 نیز تراژدی یونانجریان در   بین مردم و دربارها یین وضعیتچن.  اتصالی ایجاد کند وجود نداشت  شانفرمانتحت  اقوامآنها و 

    . برقرار بود 
 

... 
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نسبت به اتفاقات بالفاصله  اما  ستشده ا نوشتهتفصیل برایمان  هچندین جنگ ترویا ب از و گرچه ناروشنتر میشود   تاریخ اکنون
در باره اش میگوید   تاسیدیداس هیچ عمل متحدانه ای دیده نمیشود  مگر آنچه که .   نداریم یکامل اطمینان تا چندین قرن بعد از آن

 زندگی بیحرکت نوعیشهرها  . زیادی شرکت کردند  ملت هایکه در آن  یوبایی     در  یعنی جنگ بین چالسیدی ها  و ارتریاها
 تجارت ثروتمند از راه این انزوا  عین اما آنها در.  د دست میزننجنگ با همسایگان خود  بهند  یا آنکه حداکثر شتدر انزوا دا و

  که همانطور.  ستیزهای داخلی مانعی ایجاد کند  بخاطر  انآن هایچند دستگی  در مقابل ستنمیتوان با اینحال که یپیشرفت ند ؛ دمیش
.  داشتند   هم یزیادثروت  اما  در ستیز دائمی بودند  هم دروناً و هم بروناً  که  در قرون وسطی در ایتالیا شهرهایی را میبینیم 

.  ند میگردهر سو گسیل  بهمهاجرنشینان   تاسیدیداس  بر طبق ومیشود   تثبیتبیشتر  دورهموقعیت شکوفای شهرهای یونان در آن 
هایی از  ند ؛  کلنیآورد بوجود هایی  کلنی دیگر جزیره و چندین  ( ترکیه ساحلی -قونیه  )یونیا  در   آتنی ها به این ترتیب 
 خود تبدیل به کشورهای مادر گشتند  ؛ سپس کلنی ها .  دند تشکیل گردی نیز ایتالیا و سیسیل در ( جنوب یونان )پلوپونیسوس 

ها   نشیناین کلنی گسیل  . دریای سیاه ایجاد کرد  و(  دریای مرمره )پروپونتیس مانند میلتوس که شهرهای متعددی را در 
 شهر مردم قدرت  چندیندر    شکل  کهبه این .  د بوشگفت آور  ای پدیده  2و کوروش  1 باالخص در فاصله بین جنگ ترویا

سکون و از دوران طوالنی یک  طولدر .  آخر را در تصمیمات سیاسی میزدند  حرف داشتند  چون خود را در دست  حکومتی
 فقر و  همزمان بهمان دلیلاما نتیجه بالفصل آن تجمع ثروت های عظیم بود    کهبیخبری جمعیت بشدت رو به افزایش گذاشت  

اشباع  از جمعیت و مناطق بسرعت میشناسیم وجود نداشتامروز صنعت به آنصورت که ما .   پدیدار گشتنیز عظیم  یکمبود
.  می آوردند  بحساب د چون همه خود را شهروند آزادبرونزیر بار حقارت فقر نخواستند  نادارتربخشی از مردم  نهایتاً .  گردیدند 

با و  یافتهدیگر  قطعه خاکی آزاد   در سرزمینیبودند   فشارییکه در آنها تا. مهاجر نشینی بود  میشد کردبنابراین تنها کاری که 
حدی از  برای حفظ   دشحلی  مهاجر نشینی بنابراین راه.  آزاد ایجاد کنند  یبصورت شهروندان جدید یک زندگیتالش خود 

هوس . گشت بر ها بود دوباره ثروتاختالف در  ناشی ازو نابرابری اولیه که  ن بود یسکتبین مردم  اما این تنها یک  در برابری
به این ترتیب :  بکار افتادند  هابرای تحکیم قدرت  خیلی زود دوبارهگردیدند  و ثروتها  شعله ورجدید  حدتیبا  دیگر های قدیمی بار

ظهور  جباران در شهرها   وقتی ثروت یونانیان زیاد شد "  تاسیدیداس میگوید.  در شهرهای یونان پیدا شدند   Tyrantsجباران  
دولتهای  ه  ودیدر زمان کوروش تاریخ یونان به مرحله جالبی رس  . " دندسپرند و یونانیان با حرارت بیشتری خود را به دریا یافت

مذهب و تشکیالت .   بودشکل گیری روح یونانی نیز  دورهاین زمان ضمناً .  ند کرده بودخاص خود را پیدا  هویت هایمختلف 
 .د ونممعطوف میباید بیشترین توجه را  یونانیاناین دوره مهم از حیات ملی  به و  یافتندن توسعه آ خاللدر سیاسی 

چندان برای اتحاد مناسب  سرزمین به این واقعیت توجه کنیم که وضعیت فیزیکی آنباید در ردگیری مبانی فرهنگ یونان  ابتدا 
ر مشخصی یثتأبرعکس  گونه گون است و .  بر روی اهالی تأثیری قدرتمند بگذارد  بتواند که پارچه نیستبدنه ای یک و بودهن

 است کهبوده چنین  هموارهملی دیده نمیشود  اما  همبستگییک و یا  قوم واحدیک  در قالبقابل توجه  یهمچنین اتحاد.  نمیگذارد 
تواناییهای  رشد و  معطوف میگردد  دشانبیشتر به خو هاانسانتوجه   ترل کوچکاشکا بهی اصلقدرت یک شدن تکه تکه  زماندر 
و انرژی شخصی   روح درونیدنیای  بهمی بینیم که   - یکدیگرو مجزا از  پراکنده  -هم بنابراین یونانیان را  .  یشخو رسنا

در از یک طرف آنها را .  هستند  محتاطی و مدبربوده  زمینه های مختلف  در یقیعال دارای و همزمان خود عقب رانده شده 
هر خبری از  گوش بزنگبا نگرانی نیز به حوادث آن  و  مقید،  بینیمبدون اراده می کامالً  بی تصمیم و   طبیعت بارویارویی 

  جسارت و توانی صاحبدر حال شناخت و بهره گیری از آن وجود بیرونی  و  مندانهدنیای خارج ؛  اما از طرف دیگر ذکاوت
می بینیم که   یونانیاندر ردگیری مفاهیم اسطوره ای .  فرهنگ و مذهب آنها هستند  بنیادیاینها عناصر  .  با آن  ستیزمستقل در 

               .   پراکنده صورتب بلکه  را  نه همه البته   -تشکیل میدهند  را هاالگوطبیعی اشیاء 
 

 ... 
 

                                                           
(پیش از میالد   39یا   32در قرن )    Trojan War

    1
  

(پیش از میالد    496تا      400/  066  -سر سلسله امپراطوری هخامنشی  )    Cyrus   
2
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.   رفتنشأت میگدید یونانیان نسبت به طبیعت نیز از چنین اعجابی  فلسفه از حیرت و کنجکاوی نشأت میگیرد ،   به گفته ارسطو
؛  چون دید هوشمندانه  آنرا با امور عادی مقایسه کند ود گردالعاده مواجه  تجربه  روح با چیزی خارق از طریق چنین نبود که

روح  با اینحال ،  بودنیامده وجود بهنوز  یدید چنین  با ضوابط ی آن ها پدیدهنسبت به روند عادی طبیعت و مرتبط نمودن 
نبود عوامل طبیعی نه در مقابل ابلهابی تفاوتی  یک شکلدید آنها ب.  طبیعی کنجکاو شود  عاملهر بود که نسبت به  یونانی مستعد

معتقد و  ندبحساب می آورد و مورد اعتماد  چیزی خارجی ابتدابلکه آن را  ؛   د و سپس ختم قضیهنی که وجود دارهایچیز بشکل
این در اینجا  .  د نایبرقرار نم مفید با آن رابطه ای  دنخود چیزی دوستانه برای روح انسان دارد  و شاید بتوان بطنکه در  ندبود
 آن برای که را  یمستتر  مضمون وقانع ندیدند   حدین هما تهلنیها خود را  با اینحال  اساسی هستند ؛ یمقوالت کنجکاوی و   حس

پس از عبور از   تنهاچیز طبیعی یک  .  تصویر کردند  نیز  آگاهیمشخص از یک مقوله در  یبه مفهوم دنقائل بود عوامل
برای  عاملی عنوانبه  صرفاً آنها طبیعت را   . بیواسطه   و  مستقیمنه   - رفتگمیجای  در ذهن آنها  توسط روح پردازش

    .    دبگذاراثری  آنهابر   ستمیتوان عامل معنوی آن حاصلند  و تنها انستدتحریک قوای داخلی می
 

... 
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با   در ارتباطاساساً  و   مشروط ش ین است که آزادیچن آن بنیادی یصهروح یونانی  میبینیم که خص خصوصیاتدر جمعبندی 
چون آن   آزادی تفکر یونانی با یک عامل خارجی تحریک میشود  اما آزاد است.  طبیعت است عوامل محرک در بعضی از 

 ناپدیدبین   است حد واسطی  این مرحله از روح.  عامل محرک را متحول نموده و در واقع با فعالیت خود از نو تولید میکند 
وجود  خود اصل آسیایی دیده میشود  که در آن معنویات و مقدسات تنها در شکل طبیعیکه در  آنطور )فردیت در انسان  گردیدن
  جوهریهر چیز مربوط به حیات  مبنای  1 فسن    کهحالتی یعنی    -یش اعتماد محض به خو بصورتیت نامحدود نفسانو (  دارند

د حیات خو از عینی  صرفاً   یشکلآنرا به   اما  میکندشروع  بین ایندو  با طبیعت   یواسط حد همچون روح یونانی   . د گردمی
 خود انگیزاننده  - کامل بودنن ساخته خود بخاطرو معنویت هنوز کامالً آزاد نیست  بنابراین  ؛ تبدیل میکند (  شخوی روحیعنی  )
مستتر در طبیعت  مضامیناز  ترروشن هر چه  مفاهیمایجاد   و کنجکاوی  بسوی  گمان با شروع از روح یونانی   . نیست  هم

        .   پیش رفت
 

... 
 

و طبیعت صرف را به  که محصول روح است  ت یونانی میزندارا بر خصوصی"   شرط زیباییبا فردیت "  م هر واقعیت این
 .  تبدیل میکند  یشبیانی از وجود خو

 
... 
 
[PH -  239 ] 

      
 .یک پوشش  که در آن روح خود را مینمایاند   یک بیان ،  یونانی عنصر حسی تنها یک نماد است ، سنح  در 

آزاد میداند  چون خالق آنها است  و  شخود را در تولیدات اماروح یونانی هنرمندی متحول کننده است  هبا اینک کهباید اضافه نمود 
   .   نامیده میشوند "  یبشر ی خالقیتها"   هستند که این تولیدات همان چیزهایی

 
... 
 

 تحققمبرای   حال میباید به تشعشعات متعدد این ایده.  یونانی را میسازد  یصهکه هسته خص"   زیبافردیت  "چنین است کیفیت آن 
یعنی فرهنگ خود انسان ؛     نفسانی خالقه  هایکار:  را میتوان به سه دسته تقسیم نمود  خالقهکارهای .  توجه کنیم  آن گردیدن

حکومت  و روابط   دادن شکلیعنی   سیاسی خالقه  هایباالخره  کار  یعنی شکل دادن دنیای مقدسات  و  عینی خالقه  هایکار
 . متشکله آن عناصربین 

 
 ... 

 
[PH -  250 ] 

      
 یدر ابعاد استبداد در شرق دیدیم که. حکومت دمکراتیک اختیار گردید  صرفاً برای این روح و شرایط سیاسی مربوط به آن 

به همان اندازه درست  خود شکل دمکراتیک هم.   بودناسب م طلع تاریخمبرای دقیقاً   که شکل از حکومتآن وسیع رشد یافت ، 

                                                           
Ego     

1
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این آزادی  یم  اما شتاست که آزادی فردی دا درستدر یونان .  یونان همخوان بودبا وضعیت در آن عرصه بزرگ  یشبه سهم خو
یعنی به   -ی آگاه باشد جوهر [  عام ]اصل  به  مستقیم از وابستگی فردمن نفسانیتکه   بود نرسیده تجرید هنوز به آن حد از 

آزاد است  و به آن اصل  یقیدهر از  یشحیات خو های عرصه یاراده فردی در تمام ،در این درجه از آزادی .  حکومت 
     .  میبخشد  واقعیتخود  شخصی سجایای با ناسبدر تتنها  [  قید اتحاد سیاسی] جوهری 

 
...  
 

بلکه قوانین را   -اعتماد ابتدایی و بدون تفکر ندارد یک تکیه بر   -مشایخی نیست  حکومت از نوعیک  مانند حکومت دمکراتیک
 .  میشماردمثبت آنها را د  و نقرار دار اخالقی و منصفانه   هایآگاهی که  آنها بر پایه این با  ،  ضروری میشمارد

 
... 
 
[PH -  253 ] 

      
مشغولیت ذهنی عمده .  برای آنها بیگانه بود   -اساسی است  یعنصرما  ینامروز که در درک  -بطور مجرد  توجه به حکومت 

، این اسپارت ، این  بواقع موجود این آتن یعنی بود ؛    آن و جنبه های واقعی یشخو حیاتجریان در  شانسرزمینمسایل  تنها آنها
برای یونانی سرزمینش .  ین عادات و رسوم امعابد ، این محرابها ، این شکل از زندگی اجتماعی ، این اتحاد بین هموطنان  و 

که بودند "    عقالنیتمعلمان  "آن   1 سوفسطاییاننخستین بار برای .  امکان نداشت  او بدون آن زندگی وبود  او حیات شرط
وقتی که تأمل وارد صحنه .  عمل کند  یشباور خو اساسند و این عقیده جدید را که انسان میباید برمرسوم کردنی را نفساتأمل 

 تقاضا برای راجای چسبیدن به وضع موجود .  تغییر داد شروع شد  نیز آیا میتوان اصول قانون را  اینکه برای گردید  بررسی
  دیگر د کهدیکه در آن فرد خود را در موقعیتی می پدیدار گشت   نینفساآزادی مستقل  ینوعو به این ترتیب   گرفتاقناع درونی 
را  یشخو"  اصول "هر کسی .   باشد با نظم حاکم تضاددر  حاصل کار اگربیازماید حتی  یشرا با وجدان خو باید همه چیز

به این تباهی .   فتو تحقق می یا  آمدهدر عمل بهترین بحساب   شتدامیکه با قضاوت خصوصی او همخوانی  و آن نظری شتدا
 ند که اگر خود در مدیریت دخالت نداشته باشندمی اندیشید چنینهمه  : وقتیکه میگوید  ه استاشاره کرد نیز حتی تاسیدیداس

 .   اوضاع  بدتر خواهد شد
  .  دیردگخصمانه  به مردان بزرگ نگاه  - قضاوت شخصی خود را بحساب می آورد تنها که هر کس  -  شرایطآن در 
        

... 
 
[PH -  254 ] 

 
 علیه هاییعنی همان عکس العمل   - ند تحریک میشد هاند  حسادتدبه انجام میرسان را  الزم  کاریبمحض اینکه این مردان بزرگ 

  .   دندفرستاده میش تبعیدبه و یا  شدهزندانی یا  آنها در نتیجه  - احساسات برابری طلبانه  باهمراه مشکوک  گاننخب
 

... 
 

 .شوند  مالحظهباید  لزوماً یونان وجود دارد که  اهیرجم وضعیتگر در مورد اما سه نکته دی
 

 تنگاتنگرابطه ای (   ی خدایان عاقلهاوحی و ندا) اوراکل ها   بودبرقرار که در یونان  از دمکراسی آن شکل با .1
محکم  یدالیل رب که در آن دومی  )فردی  مستحکم  اراده یک  برخورداری از ،  مستقل یعزمداشتن برای .  ند شتدا

  .ند بودخود  اراده در   شور و  قدرت چنین عنصری ازفاقد اما یونانیان   است مطلق از واجبات (  تکیه داشته باشد
... 
 

دمکراسی  آن وجود شرطی الزم برای که.  بردگی است وجود نکته دیگری که نیاز به توجه مخصوص دارد   .2
در سخنرانیهای مربوط به امور  که  وظیفه بود  هم  و  حق همان شهروند همهبرای  در آن کههنرمندانه و باسلیقه بود  

و   ردهورزشهای میدانی شرکت ک اجرای در ، د  نحاضر باشحداقل د و یا نیا سخن بگوی در مجامع عمومی یحکومت
الزمه چنین وضعی آن بود که شهروندان از کارهای یدی آزاد باشند  در نتیجه .  د نداشته باش در جشنها حضورنیز 

 ستمیبای زمانآن  - کارهای روزمره زندگی یعنی   -آزاد انجام میگیرد  خود مردمتوسط  اکنون آنچه که در بین ما
 .   گیرد  توسط بردگان انجام

 
... 
 
 

                                                           
Sophists     
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[PH -  255 ] 

 
کشورهایی   -های کوچک امکان دارد سرزمینفقط در  سیاز دمکرا خاص شکلهمچنین باید خاطر نشان نمود که آن  .3

 .از شهرها نیستند بزرگتر که چندان 
... 
 

یک   و فرهنگ مشترک یک   وجود  یکدیگر ، با تماس روزمرهداشتن زندگی کردن و  واحد شهریک در همگی 
        قالب پذیر  انشهروند یصهخص در دمکراسی  نکته اصلی آن است که .  را ممکن میسازد   سیستم سیاسی زنده

 .  " از یک جنس"   تماماً یعنی   باشد ، (مومی  - یپالستیک) 
 

... 
 
[PH -  256 ] 

      
و به پختگی رسید  نمود طیخود را  زیبا شناسانه در دوره نخست روح یونانی تطور .  اکنون به دوره دوم تاریخ یونان رسیده ایم 

  تمام در شکوه   -گذارد  دید معرض و به خود را ظاهر کرده  وجود در دوره دوم این.  خود تحقق بخشید  جوهریبه وجود   -
ین احفظ پیروزمندانه آن در مقابل  و   متخاصم یدر مواجهه با نیروی یشاصول خو تأکید بربا  انجام کاری برای دنیا ،  از طریق

 .   م خاصت
 
 
 
 

 نبرد با ایرانیان
 
[PH -  256 ] 

      
تماس تاریخی یونانیان این   برای.   را تشکیل میدهدتاریخ هر ملتی  قبلی تاریخی دنیا ، عموماً دوره دوم دوره تماس با مردم 

شورش   1 ایران ویوناندلیل جنگهای .  ی خود را نشان دادند وجهترین  شکوهبا  دنیایی با ایرانیان بود ؛ که در آن یونانیان به 
آنچه که بخصوص آتنی ها را .  به کمک آنها شتافتند  آتنی ها و ارتری ها   شهرهای قونیه بر علیه ایرانیان بود  که در آن

برای بدست آوردن حاکمیت در آتن شکست  مبارزهپس از   پیسیس تراتوس  واقعه نمود این بود که پسر  در تحریک به شرکت
 .   و به شاه ایرانیان پناه برده بود  هخورد

 
... 
 

شکست دادن و به بردگی  توانایی در بدلیل  بخشی  ،  ندرهبری را بعده داشت  ها السیدمون  ایران و یوناندر آغاز جنگ های 
با خشم از اینکه یونانیان به .  جبارانشان  به دولتهای متعدد یونانی برای خلع دادن بدلیل کمک هم کشیدن مسنی ها  و بخشی

ند  شاه ایران فرستادگانی به شهرهای یونان گسیل نمود تا آب و خاک پیشکش کنند  یعنی ه بودقونیان بر علیه او کمک رسانید
تا آنجا پیش رفتند که آنها را در   شدند  و السیدمونی هافرستادگان ایران بالفاصله برگردانده .  حاکمیت او را به رسمیت بشناسند 

در .  سپس ارتشی را برای هجوم به یونان اعزام کرد شاه ایران .  از آن عمیقاً پشیمان گشتند  هاکاری که بعد  -چاه انداختند 
 میلتیادس  بدون کمک هموطنان دیگر خود در ماراتون تحت فرماندهی  پالتنی ها  آتنی ها و  ، ایران برتر بمراتب ینیرو مقابل

شرح مفصلی از   هرودوت )ن فرود آمد نیاسپس خشایار با جمعی عظیم از ملتهای تابع خود بر سر یونا.  جنگیدند و پیروز شدند 
.  همراه گردید  نیز  ه کمتر ترسناکیک نیروی دریایی ن  ی زمینی ،هانیرو از وحشتناک ای و با زنجیره(   این لشکرکشی میدهد

توسط سیصد اسپارتی و    -تنگه ترموپیل   -اما از راه ورود به خود یونان  بزودی مقهور گشتند   و تسالی  تراسه ، مقدون
سمبل  ود شآتن که توسط اهالی آن داوطلبانه رها شده بود  ویران .  که سرنوشتشان را همه میدانیم   هفتصد تسپیان دفاع بعمل آمد

علیرغم عدم .   نابود گردیدند ددنرا میپرستیدند نفرت انگیز بو جسمایرانیان که خود چیزی بدون شکل و  که بچشمهای خدایان 
 .اتحاد یونانیان  نیروی دریایی ایران در ساالمیس شکست خورد 

 
... 
 
 
 

                                                           
(پیش از میالد   443تا    432)    Median Wars 

   1
  



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       The Philosophy  of  History  -  [ G. W. F.  Hegel ]    (هگل ) فلسفه تاریخ  

__________________________________________________________________________ 

37 
 

[PH -  257 ] 

      
ایران در  جبههشکست خورد  و   پاوسانیاس   توسط در پالتایا  ه بود ماندمارودونیس در یونان باقی  نیرویی که تحت فرمان 

 .  چندین نقطه شکاف برداشت 
اما اینها هم بدون تردید بوقوع پیوستند   ینبردهای بزرگتر.  به این ترتیب یونانیان از فشاری که آنها را تهدید میکرد رها شدند 

چون .  از حمیت و شرافت  مردمی تیاحکای  -لکه در علم وهنر نیز جاودانه گشتند نه تنها در حافظه تاریخی ملتها ببودند که 
  .   ساقط نمودند  قدرتاصل آسیایی را از  آنها  معنوی بودند ، یفرهنگ و قدرتیک نجات  و موجبتاریخی دنیایی  یپیروزیها اینها

 
... 
 

آن  اهمیتوران  بلکه دالسوابق درخشان  حتی  د  و نهرا  مینمایانخود نیست که [   ینفسانفردی و  ]در تاریخ دنیا مقام ظاهری 
.  تاریخ دنیا در تعادلی لرزان قرار گرفت  سرنوشتدر این ماجرا  .  د گردپیروزی می در یکافتخار  ایهماست که  ای  انگیزه
در  ناچیز اهمیتبا  واز هم   یک طرف  و دولتهای جدا از  -و صاحب   دنیایی متحد زیر فرمان یک حاکم  -شرقی  داستبدا

هرگز در . در مقابل هم قرار گرفتند  طرف دیگر در یک سلسله از نبردها ازفردیت آزاد  اصل با  زندهوسعت و منابع ، اما 
 .  چنین شکوهمندانه به نمایش گذاشته نشد   -نامحدود آنهم   -بر عظمت مادی  تاریخ برتری قدرت معنوی 

 
...   
 
[PH -  260 ] 

      
این واقعیت که نه تنها  با د ؛ کنمی برای بزرگان سیاست ممکنرا  میدان عملوسیعترین  بعنوان یک اصل عام ، نظام دمکراتیک 

د که آن قدرتها را برای سعادت همگانی هآنها میخوااز توان خویش را بصورت فردی بکار بگیرند  بلکه  انسانها اجازه میدهد تا
هیچ فردی از جامعه قادر نیست صاحب نفوذ شود مگر  در ضمن.   موجب اعتالی همه میگردد  چنین حکومتی ، بکار اندازند 
 .    را  با فرهنگ یامیال و خواسته های مردم و نیزت و قضاوت دیگران را قانع نماید فراسآنکه بتواند 

 
... 
 
[PH -  261 ] 

      
و به  داشت رشد یافتهیک آگاهی تماماً  وبود   ییتحقق زیبا در خدمتش عمدتاً حیاتکه  را نشان داد حکومتیبنابراین آتن شکوه 

 بندرتعالیق روح انسانها و حیات آنها احترام میگذاشت ، همراه و متحد با آگاهی بود  و هم جدی امور عمومی و  های جنبه
 . و تواناییهای عملی  هاشجاعت متکی بر

  
... 
 
[PH -  264 ] 

      
حفظ حکومت بود ؛  در  معطوف بهاخالقیات در دومی شدیداً .  با یکدیگر بودند  تضاددو حکومت آتن و اسپارت در  ترتیببدین 

 . تبعاً حقیقت هم  و  - ییزیبا رسیدن بهتالش بیحد برای   می بینیم  اما با یک آگاهی رشد یافته ، ای اولی رابطه اخالقی مشابه
فاقد  .  نرسیده بودخود آگاهی معنوی یک درک از  حد باالترین بههنوز در تظاهراتش   یتجذاب و ییزیبا با تماماخالق یونانی  

آن چیز حسی که در کنه )   -از عنصر طبیعی  کامل اییرهو بدون ش  یخو درونتفکر در  غوربدون   ، برای بینهایت بود قالبی
آن  ]از آن بیواسطگی    کامل بدون رهایی و  - ( [ میفهمیدند آنرا آنطور که یونانیان] خصوصیت زیبایی و الوهیت مخفی بود 

درک و غایب بود   - تحدیدآگاهی غیر قابل   -بصورت تفکر   یشتنفهم از خو.   تعلق داشت انکه به اخالق آن [  سادگی بدوی
 ؛  یشروح خو گواهیبا   -د بگیر اودرون خود از تنها را  شدرست و اخالقی است میباید تأیید انساناینکه هر چیزی که برای 

 . درونی و ماوراء حس  صرفاً  دنیایی  -د شوب هم تحقیق میتواند  ( میشود نمایانحسی  یمفهومیا  تأملکه در  ای ایده ) ییزیبا که
 

... 
 
[PH -  265 ] 

      
تا  (  قبل از میالد  092 )از جنگ های ایران و یونان   -زندگی یونانی فقط حدود شصت سال دوام آورد  تمام عیار شکوفایی

در  که  گردید  1 فساد  منشاء  بود گشته  مرسوم باالخره که   نفسانیاصل اخالقیات .  ( قبل از میالد  031 )جنگ پلوپونسیان 
در .  ی فرددر اسپارت بصورت بی اخالقی  ودر آتن بشکل سبکسری در امور عمومی  : ت داشآتن شکلی متفاوت با اسپارت 

                                                           
(  فساد اخالقی و عقیدتی )     Corruption
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تأسف  چاره ای جزتا حدی که   - نشان دادند نیز  آتنی ها خود را نه تنها خوش منش  بلکه با وقار و شریف شانسقوطهنگام 
در آمد و به تباهی در   رذیالنه حرصی بصورت  در میان اسپارتی ها  برعکس  اصل شخصی بودن نداریم ؛  انخوردن بحال آن

       .   انجامید   هرزگی
 

... 
 
[PH -  267 ] 

      
از هر قیدی   نفسانیت"   که در آن جنبه های عمیقتر آن بررسی کنیم  و اصل آن فساد رادر اکنون میباید فساد دنیای یونانی را 

جامعیت   -تفکر .  د میشو به انحاء مختلف مشکل سازنفسانیت  که بینیممی .   م بشناسی  " دشرها  شیخو پرداختن به امیالبرای 
.  ند دامیال فردی و بالهوسیها برای نظام سیاسی مشکل آفری همزمان و  ساز شدبرای مذهب زیبای یونان دردسر   -  1نفسانی

  [ سادگی بدوی و بدون اندیشه ینوعیعنی ]  بیواسطگی  ایجاد با  و شخود و همه گیر شدن ظهوربا  بطور خالصه  نفسانیت 
تباهی  در آنهم   -تباهی ظاهر میشود برای اصل  مثابه یکتفکر بحاال دیگر  .د نمووضعیت موجود را در تمام شئون تهدید 

در حکومت .   نمودمیاصول عقالنی تأکید  روی از پیش بیشو   داخل کردهرا  ی آنتی تز  زیرا  ؛[  تجویزی ] کالناخالقیات 
   آن اصل  پیدا کند  زیرا عالی ترین  تحقق اصوالً وجود ندارد  آزادی اخالقی نمی تواند  های شرقی  که در آنها چنین آنتی تزی 

 اصولی راآنگاه ،  یونان وضعیت در د ، مانندتشخیص دهاثباتی خود را  هصیاما هنگامی که تفکر خص .است  [خالص ] ی مجرد
واقعی در میان  حیاتچون .  یشخو با قالب میگردد محتوا رابطهبا دنیای واقعی مانند  اصول این رابطهد  و نمایمی ایجاد نیز

تحلیلی که هر گونه برای حکومت ، بدون اندیشه بیشتر و بدون   ی برای مذهب ،حیات  - بود آنها یونانیان  همان اخالقیات مرسوم
قرار  مستقلی مقامدر و  دهمحدود دور ش اتتجسمآن د که از گرد مجبور بخاطر آنو  منجر شود تعاریف مجرد  ظهوربه بتواند 

ساختار های   خویش وروداما تفکر بمحض .   میباشد  مستتر  نآدر   روح  که  استقانون بخشی از وضعیت موجود .   دگیرب
جایگزینی  خواستارو   بوجود آوردهل صالح تر از جامعه را اشکا ایده با اینکارو  : قرار میدهد  نقدسیاسی را مورد  مختلف
 . میشود ها موجود با آن ایده آل وضع

طلوع تفکر را در جمع قبالً .    داشت دخالت نیز تفکر  ودننم رهاخود   بودکه آزادی  بهمان اندازهدر اصل آزادی یونانی  
آنها بودند که برای اولین بار قضایای عام را طرح کردند ؛    . مشاهده کردیم ه بودیاد شدهفت دانا  عنوانمردانی که از آنها تحت 
[ .   مفاهیم مجرد هایبجای قدرت  در اشیاء ،] عبارت بود از بصیرت در امور محدود و ملموس تنها گرچه در آن زمان عقل 

  در زمان جنگ ومیبینیم   یعنی دشمن و مخرب آن را تفکر  قدرت فزاینده  بموازات پیشرفت در هنر مذهبی  و رشد سیاسی 
.  آغاز شد  و استدالل منطقی موجود در مورد وضع تأملبا سوفسطاییان .  ه بود یافتعلم توسعه و پیشرفت  دیگر  پلوپونسیان

خود را در پیچ وخم   مشاهده میشد آنان دقیقاً همان کوشایی و فعال بودن که در زندگی عملی یونانیان  و در پیشرفت های هنری
غیر از  هدفیو برای  شده، شکل داده  یافتهکه چیزهای مادی تغییر  صورتهای این ایده جدید نیز نشان داد ؛ یعنی به همان 

ل اشکا در  -که به تفکر آمده و دانسته میشود  آنچه  - روح  اساسی   وجود  ند ، همانطور همدمقصود اولیه خود بکار گرفته میش
 تبدیل به  برای خود مستقالً کار د که ذهن بتواند روی آن کار کند  و این گردیمختلف بکار گرفته شد ؛  تبدیل به موضوعی 

کاری که قبالً   - [  خارجی یبه چیز توسلبدون ]  اتفاق می افتد  درونیآنچه که در دنیای   -فکر ت جنبش.  گردید جذاب ی فعالیت
 لیکن  فاضل یا اهل علم نبودند امابافرهنگ  مردمی کهسوفسطاییان .  د بدست می آوربیت محبوخود به تنهایی  حالنبود  معمول

برای هر موضوع  و  جواب داشتندیک برای هر سؤالی آنان .  پیچاندن زیرکانه افکار  تحسین یونانیان را برانگیختند استاد در 
و در هر را ثابت کنند   مطلبیدر اوج هنرنمایی خود  مدعی شدند که میتوانند هردند  و دامذهبی یا سیاسی نظری کلی ارائه می

در مجامع عمومی برای پیش راندن  نیتوان سخنراداشتن در یک دمکراسی .  را صاحب حق نمایند هاطرفیکی از شرایطی 
ی که هایآن نظرگاه عرضه شایستهبرای قدرت داشتن مستلزم  کاراین.  درجه اول دارد  یاهمیت عمومیدر امور  یشخو اتنظر

 را یونانیان بکمک تواناییالزم میگردد و این  یفرهنگ روشنفکر یک برای این منظور .   است مهم بشمارند دیگرانمیخواهیم 
تا   در دست کسانی که مالک آن بودند گردید ای وسیله به این فرهنگ فکری سپس خود تبدیل.  سوفسطاییان بدست آوردند 

د  و با تغییر دهسوفسطایی خبره میدانست که چطور باید موضوع بحث را بمیل خود   :را به جامعه تحمیل کنند  یشنظرات خو
انسان "   سوفسطاییان این بود که در نزد بزرگیک اصل .  همه گونه امیال بشری باز بود دخالت دروازه برای  دیگر ترتیباین 
 "  انسان "  کلمه چون   ، بود نهاننوعی دوپهلویی   انآن دیگر ه شعارهایهمو نیز در  شعار اما در این   "همه چیز است  معیار
منظور  البته .   منافع شخصی دنبال کردن به معنی هوسرانی  و  و هم میتواند به معنی روح در عمق و حقیقت خود باشد   هم

یک پسند نمودن صرف که یعنی نظریات خودشان ،  پیش بردن  انآن هدفآن بود  و   نفسانی جنبه سوفسطاییان از انسان تنها 
 شعاراین .     ندمیگردید خواست نهایی مبنای  یفرد حاتمرجبدین ترتیب و  بحساب آید حق  پایه چیز کافی است تا آن چیز

خود و حتی در عصر    تاریخ  ختلفدر دورانهای م و  متنوعگرچه در لباس های   ه استدظاهر نموسوفسطایی بکرات خود را 
نهایی همه  پایه بحساب آید   حق چیزی باید چه که در مورد آن  -یک احساس صرف   - افراد نظر شخصیبطوریکه  ، ما

 . تصمیمات گردیده است 
.  وجود داشت   خانواده و غیره  ، خاک آب و،  هادر اتحاد با واقعیت روحی  محدود وحدتاصل یونانی ، نوعی در زیبایی بعنوان 

هنوز   ردمیک عبور نیزاز این وحدت  کههنگامی  حتیثابتی در خود روح اتخاذ نگردیده بود  و تفکر   هنوز دیدگاهدر این وحدت 
از اینها دیگر هیچ  غیرزیبائی ، درستکار بودن در مسیر شایستگی اخالقی ، اما ]   بودو عالقه صرف  ننمود پسندتحت تأثیر 

تفکر خود جوهر مطلق دنیا که  ،  اعالم کردچنین  آناکساگوراس   اما.   [ اصل مجردی برای حقیقت و فضیلت وجود نداشت 
   -تفکر  مطلق ذاتیاستقالل  اصلیعنی   - نفسانیتاصل   سقراط بود که در ابتدای جنگ های پلوپونیسان توسطاولین بار .  است 

                                                           
Subjectively  Universal    
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کشف و شناسایی کند  و این حقیقت و خیر در در درون خویش او یاد داد که انسان میباید حقیقت و خیر را  . د گردیآزادانه بیان 
او را مخترع اخالق  که است درست تر ایناما   میشناسیمبعنوان معلم اخالق را سقراط .   است(  یونیورسال ) جامع خود ت ذا

وظائف و غیره بعهده   اخالقی ، هایفضیلت درک را برای  انتعلیم آن داشتند  اما سقراط  مرسوم  ییونانیان اخالقیات.  بنامیم 
صرفاً  یانسان  -دهد میو انجام  خواهدمی  استشناخته شده نیست که صرفاً چیزی را که درست  کسی انسان اخالقی آن.  گرفت 

  .  باشد نیز نسبت به عمل خود آگاه بایدبلکه   -معصوم 
یک قادر به اخذ  انسانی فرض را بر این گذاشت که فرد  -تصمیم انسانها  استحکام و در رابطه با بصیرت ، اعتقاد  -سقراط 

یک  ل به تبدیخود را  تعبیر یونانیدر نقطه مقابل اخالقیات ملی و مرسوم  و بدین گونه در ست درتصمیم نهایی و اخالقی هست ، 
  دوستانش برای بکند و آنچه را که  باید چه که به او میگوید در موقع لزوم  او گفت که در خود بصیرتی دارد که  .اوراکل  نمود 

گرچه سقراط خود .  موجود گردید  هایجدایی با واقعیت درونی موجب پیدایش دنیای شخصی.  خوب است به او مینمایاند نیز 
 حاال دیگر.   دنیای تفکر بر عکس  ، نداو نبود برای  ینوسمأ دنیایو مذهب آن  جامعهوظائف شهروندیش را انجام میداد  اما 

 را  و هسیود  هومر  شاگرد سقراط  از دنیای ایده آل خودافالطون  .  د می آیبحث در مورد طبیعت و وجود خدایان به میان 
عالیتر از چیزی  یمفهوم دنبالیعنی مبدعان آن نوع از درک مذهبی را که در میان یونانیان رایج بود ، زیرا او   اخراج کرد  ،
عده زیادی از اهالی از زندگی عملی و اجتماعی .  چیزی هماهنگ تر با تفکر   -شود  شمردهمقدس  بجای آنها ستبود که میبای

 مرسوم  اخالقیات  نوعی دید انقالبی نسبت به حکومت آتن بود ؛ چون  اصل سقراط.  بریدند تا در دنیای ایده آل زندگی کنند 
هنگامی که سقراط دوستانش را به .  زندگی واقعی  بین تفکر و  ناگسستنی وحدتییک قالب بود ، یعنی  مانند حکومتبرای آن 
اما .  همواره لحن سلبی داشت ؛ او آنها را به این آگاهی میرساند که شناختی از حقیقت ندارند  اش خطابه میکرد تأمل وادار

طرف استحکامی به مرگ محکوم گردید ، حکم از یک  ندنزدیک میشد عمومی اقبال هب  کم کم  هنگامیکه بخاطر بیان اصولی که
از طرف دیگر  خصوصیت یک  و  -همانطور که آتنی ها سرسخت ترین دشمن خود را محکوم میکنند   - داشت تردید ناپذیر

در خود پیش مدتها ند از ردند که آنچه را که در سقراط لعنت میککنکشف  میبایست بعدهاتازه آتنی ها  زیرا، را  تراژدی عمیق
 یین احساسچنبا بعدها  .  ندبگیرهمراه او مورد قضاوت قرار  شان همخودصحیح آن بود که و   بودریشه ای عمیق دوانده آنها 

نابودی حکومت آتن را  نهایتاً  آن اصل عالیتر کهاما در آتن .  آنها اتهام زنندگان به سقراط را محکوم  و او را بیگناه اعالم نمودند 
حتی در .  به تأمل   -ه بود گرایش پیدا کرد خویشروح به کسب رضایت .  داد مید بدون وقفه به پیشرفت خود ادامه شاهد گردی
مراحل متوالی  نمودنطی با   - انه، آزادمنش بروز میداد یآزادخود را با چون  برجسته بود  ی روحیروح آتن خویش زمان فساد

 ها ، حتی در بحبوحه تراژدی هبان و سرزندمهر.  بودند  اینچنین همهمانطور که واقعاً   - یخلوص رفتار در عین یشخوحیات 
بیشترین عالقه  . کردند   همراه با آنها تا  گورحتی خود را [  ملی ]بودند که آتنی ها اخالقیات  یخصایصشجاعت  و خونسردی 

طنزها  با کمدیهای آریستوفان  که تیزترین  ، آنهاند کنخویش شاد  لودگیهایاین فرهنگ جدید را در این میبینیم که مردم خود را با 
 .  روده بر میشدند  نیز از خنده همزمان و گردیدهبسیار سرگرم   را در خود داشتند

قرار  جامعهدر تقابل با حیات اخالقی  یشبر فردیت خو اصرار در پیدر اسپارت نیز فساد پدیدار گردید ، چون واحد اجتماع  
،  بی پرده  بی اخالقی ،  را فساد در شکل عریان آن  - منزوی از نفسانیت خاص را داریم  یاما در اینجا صرفاً بخش:   گرفت  

که بیشتر (  ژنرال ها )نظامیان بلند پایه  االخصب  ند ،دهمه این امیال در اسپارت دیده میش.  خود خواهی و آزمندی رذیالنه 
برای کمک  خودند تا منافع خود را بضرر کشور خویش و کسانی که یافتمی فرصتی   حاال و بودنددور اوقات از سرزمین خود 
                           .  کنند  تعقیب  به آنها گسیل شده بودند

 
... 
 
 
[PH -  271 ] 

 
 

 امپراطوری مقدونی

      
  -ذکر گردید هم همانطور که قبالً   - سوء استفاده کرد  موقعیت نآ، اسپارت خود را در رأس قرار داد  اما از پس از سقوط آتن 

اسپارت را تحمل  کنندهتحقیر  اعمال تبس دیگر نتوانست  . از خود خواهی  که مورد نفرت همگانی قرار گرفت  یبا آنچنان شدت
حمله استحکامات تبس به  قبالً  آنکهبدلیل اولی   -ها  یسیاناسپارتها و فو.  فرسوده گردید  جنگ با فوسیانی ها در  باالخرهکند  و 
اما هر دو .   نده بودگردیدبه پرداخت جریمه سنگین محکوم   -قطعه خاک متعلق به  خدای دریا یک  بدلیل اشغالو دومی کرده 

که   ندقدیمی آلمان نداشت شرافقدرتی بیشتر از شورای ا دیگر ی یوناناز پرداخت پول سر باز زدند  چون شورای شهرها
ی ها سیانقرار شد که فو این نافرمانی  در نتیجه.   داشتنفع  برایشانتا جایی تبعیت مینمودند که  از آن تنها ادگان آلمانیشاهز
این .   رسیدسریع  به پیروزی    دلفی  اولیبا تخریب و غارت معبد  و زشتاما با خشونتی  مجازات شوند ؛   تبسی ها  توسط
 آخرین تکیه گاه وحدت  بدین ترتیب خدا به اصطالح کشته شد  وو شد انهدام یونان را تکمیل نمود  تقدس شکسته قهرآمیز عمل 
مورد توهین  ،ه شد کشیداز محل خود بیرون   -آن  ممتازاصل   -در یونان داور نهایی بود همواره  چیزی که ونابود گشت  ملی

  .   گردید  و لگد مال قرار گرفت 
.  یک قدرت واقعی سلطنتی   -آسان بود   جدیداراده یک  توسطساقط شده  جای اوراکل  پر کردنیعنی ، برداشتن قدم بعدی دیگر 
را با حاکم آن را بعهده گرفت و بالفاصله جای   به اوراکل  بیحرمتی  انتقامگرفتن وظیفه   - بیگانه  یک پادشاه  -مقدونی  فیلیپ

ن به پایان شارا منحل و آنها را متعاقد نمود که دوران استقالل  فیلیپ حکومت های هلنی.  کرد  اشغالبر یونان   نمودن خود 
سختگیری ، خشونت و   ، پستی   همچون معروف  اتاتهامآن هیچیک از .  رسیده است و دیگر نمیتوانند روی پای خود بایستند 
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وقتی که در رأس  جوان   1الکساندر  پسرش ند  بهبودفیلیپ  ننگ های مایهرذیالنه که اغلب  لخصای همهآنو خیانت سیاسی  
بوجود نیروی نظامی یک مجبور نبود تا  چوناو احتیاجی به باال آوردن این ننگ ها نداشت    . منتقل نشدندیونان قرار گرفت  

را آنمهار  و دهشسوار (  سب خودا) بوسفالوس بر همانطور که کافی بود تا .  آن را حاضر و آماده به ارث برده بود  وا د ، آور
نیات او آماده اجرای برای   فاالنژ مقدونی که  ریافتددقیقاً به همان شکل هم کند ،  یشرا مطیع اراده خو آن تا بگیرددر دست 

ژنرال )  پامینوداسا    که آنرا از روی  در زمان فیلیپ  که قدرتش را همگی  ای صلب و آموزش دیده، آن نیروی آهنین   - است 
 . بودند  شاهد  کپی کرده بود (  تبسی

آن را  که   در تراز مردی  یآموزش  ؛ آموزش دیده بود  الکساندر توسط عمیق ترین و جامع ترین متفکر عهد عتیق یعنی ارسطو
به  محدود  و معمول  در نتیجه سرشتش تماماً از دل مشغولی های :  با عمیقترین متافیزیک آشنا گشت ابتدا  او.  بعهده داشت 

به همان ارسطو این سرشت بزرگ را .  باطل   خیالپردازی های  و تصفیه گردید ،  از خامی ها   صرف (عمومی )  نظرات
روحی را که   نمود   و  تلقین  را او درکی از حقیقت راستین در  بدون پابند گذاشت  اماهمچنان که قبل از آموزش بود  یشکل

 ای کره بمانند  یشخو که براحتی در محیط چنان انعطاف پذیر شکل داد  یوجود همچون  طبیعت آنطور غنی مستعد نموده بود
 . د یمیغلط

بیست ساله ،  یجوان.  آسیا به حرکت در آورد  سویقرار گرفت تا یونان را ب یدنیای هلنبا این تمهیدات  الکساندر در رأس 
نیت .  بودند  ماهر در هنر جنگ که ژنرال های آن همگی کار کشتگانی را در دست گرفتمجرب   سپاهی عمیقاً  یفرمانده

آن  در نهایتو   ی بر سر یونان آورده بود بگیردمتمادی را که آسیا برای سالیان هاین بود که انتقام همه آن چیزآالکساندر 
یونان آنهمه از  که   از دنیای شرق شدر حالیکه در نبرد های.  خصومت دیرینه و جدال بین شرق و غرب را با نبرد پایان دهد 

 بلوغ   با انتشار  و باز گرداند دوباره به آن   که از آنجا مشتق شده بود  فرهنگی راآن اساس  اماتاوان گرفت    آن رنج برده بود
                  .   ل نمود تبدیو آنرا به سرزمینی هلنی  دمغ آسیای شکست خورده را رفع   ، آن در شرق  و اوج

 
... 
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 سقوط روح یونانی
      

.  طوالنی سرنوشت شوم یونان میباشد کمتر مورد عالقه ما است  دنش تکمیل شامل این دوره سوم از تاریخ دنیای هلنی که 
در هیئت شاهان یافتند ، جنگهای  ظهوری مستقلدر عرصه تاریخ  ژنرال های الکساندر بودند  حاال دیگر  خود زمانیکه کسانی 

.  غیرقابل پیش بینی را در سرنوشت خود تجربه کردند  شدید ترین تحوالتطوالنی با یکدیگر کردند و تقریباً همگی آنها 
 .  بود   دمتریوس پولی اورکتس  بارزترین نمونه آن زندگی

  فیلیپ و الکساندر از ضعف خود آگاه شدند  سعی کردند  پس از آنکه توسط  و در یونان شهر ها موجودیت خود را حفظ کردند 
       .  الف زنی کنند  خویش و در باره استقالل خیالی  کردهنشاط ظاهری را برقرار یک تا 
 

... 
 
 
[PH -  277 ] 

      
بهانه ره سوم تاریخ یونانیان ما را به تماس آنها با مردمی که قرار بود بخش بعدی نمایش را در تاریخ دنیا بازی کنند میبرد ؛  ود

آخرین شاه مقدونی   پرسی اوس   پس از آنکه.  آزاد نمودن یونان بود   -  دیگرشبیه همه بهانه های   -اصلی برای این تماس  
مورد حمله قرار   آخایی به رم برده شد ، اتحادیه   پیروزی نشان ه و ب مغلوب گردیدتوسط رومیها  قبل از میالد   118 در سال 

پولیبیوس    با نگاهی به یونان از چشم.  منهدم گردید   کورینس  قبل از میالد  101  گرفت و شکسته شد ،  باالخره در سال
 هم و یا اگر ماند نباقی  جز نا امیدی از اوضاع و پناه بردن به فلسفه راهی هیچاو  مثلانسان شریفی برای میبینیم  که چطور 

اوضاع  یک  - یانیونان  رنگ و وارنگ  امیالخصمانه با  یدر تقابل.   شدن در نبرد بود کشتهنتیجه اش د تنها زمیکاری دست به 
، آماده برای به نمایش قدرت آهنین یک   - شتقرار داسرنوشت محتوم یک   -د کرنابسامان که بد و خوب را یکسان نابود می

  تحکیم یا  تعمیر و ، درمان  دیگر ؛  چون فالکت بار در خرابه ای خرد کردن آن و   هایش ضعف کلیهبا   یونان گذاشتن انحطاط
 . بود  قدرت رومی همان خرد کننده عاملاین .   بودنممکن   آن
 

 
  

                                                           
(پیش از میالد   929تا    940   -اسکندر مقدونی  )      Alexander  III  of  Macedon    

1
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 رومدنیای 
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ش را چنین بیان کرد که نوع جدید آن با نوع خوی با گوته در باره طبیعت تراژدی داشت  نظر در صحبتی که  ناپلئون زمانی

و سیاست جای تقدیر  تسرنوشت محتوم برای بشر قائل نیسکسی یک باستانی متفاوت است  به این دلیل که در عصر ما دیگر 
 قدرت  -مورد استفاده قرار بگیرد  هاشکل جدید سرنوشت در تراژدی بمثابهباید  دید اینکرد که میاو فکر   .قدیمی را گرفته است 

کشیدن  قصد به بندا ،  دقیقاً ب بوددنیای روم  چنین قدرتی  .  که فرد باید در برابر آن سر خم کند و شرایط  اوضاع  خرد کننده
را   2  قدرت مجردجامعیت   تا از آنها   1 جامع حاکمیت مرکزی معبدجمع کردن همه مقدسات و ارواح در  و یاخالق فرد
را  خفه کرد  در   حیات  توان و  که اولی هر گونه نشاط   بوداین  دقیقاً  رومی اصل اصل ایرانی و  تفاوت بین .   بوجود آورد

حیات اخالقی خود را  تا ندبود مجبور در آن واحد های اجتماع . داد  را  ممکن حد تا آخرین بروزاجازه  هاحالیکه دومی به آن
 شکستهروحیه اش :    فرو رفت  اندوهدنیا در  خاطربه این  وحکومت بود  خواست فدا نمودن فدای مقاصد حکومت کنند و این

که  ممکن بودچنین روحی یکبا اینهمه تنها از .   به پایان رسید ناخشنودی بودغرق در دیگر حاال که   طبیعی روح عدب  و کار شد  
 . ید ، روح آزاد در مسیحیت بیاپدید  فوق حسمای چیز

حالت انتزاعی عقب یک روح هنوز به :  آنرا  سرزندگیشادی و   -دیدیم  آن در اصل یونانی وجود معنوی را در حالت نشاط
 بود کهاساس این بر  و  -  دیده میشد افراد در  های عجیب و غریبرفتار  -ننشسته بود  هنوز با عناصر طبیعی در گیر بود 

به آن  ابتدا میبایستروح  نشده بود  چون پیداهنوز   3 مجردجامع شخصیت .   هنر گردید در اخالقی  موضوع فردی فضایل
آن  آزاد ،  جامعیتآن در روم   .  دبرس  دکرشدید اعمال  یانضباط  ی مورد بحث ماانسانخوی بر که   جامعیت مجرداز  درجه
از  و بر پا میکند ، نظام و قدرتی سیاسی حاکم بر فردیت محدود مجردحکومت یک م  که از یک طرف بینیرا  می مجردآزادی 

  فردی  از رفتارهای بیقاعده میبایدکه  4   نفس مجرد  یذاتآزادی یعنی   -قابل آن می آفریند نقطه مطرف دیگر شخصیتی در 
گردد  اما نسبت به عمدتاً در مقوله مالکیت ظاهر می  :چون شخصیت پایه حقوق قانونی را تشکیل میدهد . تمیز داده شود 

سیاسی  جامعیت  -این دو عنصر  که روم را میسازند  .  د بی تفاوت است مهم هستنفرد برای خصوصیات واقعی روح زنده که 
این پناه بردن به   -نفسانیت .   ندظاهر شد نفسانیت قالبابتدا در   -طرف دیگر در   فرد مجرد براییک طرف  و آزادی  در

در .  تاریخ دنیا میشود  در نوین   یوجه  در اینجا زمینه ایجاد  -بصورت فساد روح یونانی مشاهده کردیم قبالً که  یشدرون خو
 بلکه عنصر تاریخی دنیایی    باشد بی نیازخود  درنداریم  که سروکار   محدودبا یک حیات معنوی  دیگر م  مارابطه با دنیای رو

کسب دنبال میشود  صرفاً  بیرحمانه واحساس بدون  یبا جدیت هدفی کهآن است  و  5   جامعیتمجرد از  موضوع  یک  آندر 
 .  است  موضوع مجرد  آن تقویت  برای   سلطه

اینجا  آریستوکراسی از در اما    این نقش را داشتدر یونان ، دمکراسی اساس زندگی سیاسی بود  همانطور که در شرق  استبداد 
قط بصورت دسته بندیها ؛  ف در یونان نیز دمکراسی تکه و پاره شد  اما .  یممیبین نوع سفت وسخت آن را در نقطه مقابل مردم

با یکدیگر   نهخصما ای رابطهدر  تقسیماتی که  - نگه میدارنده کل جامعه را در حالتی تقسیم شده اصول هستند کاین در روم ولی 
 در آخرا آریستوکراسی  تا آنکه ب    Plebs فرو دستانستیز سپس  وآریستوکراسی با شاه   ستیز اول : ند یدو می ستیز ندبود
پدید  انهفرماند متأخرهایی پدید می آیند که از آنها آریستوکراسی جناحاز آن است که  پس  ود پیدا میکنکراسی دست باال را دم

                  .  د مینمایانی روم را باطن وجود  بدرستی است که  گیجنبین دوهم.   تحت فرمان خود می آوردو دنیا را  آمده
 

...  
 
 

                                                           
Pantheon  of   Universal   Dominion     

1
  

Abstract  Universality  of  Power     
2
  

Abstract  Universal  Personality     
3
  

Abstract  Ego
 
    

4
  

  (  Abstract  Object  of  Universality  )  Abstractum  of  Universality    
5
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اقناع   - نارسنفسانیت   بسط ازمسیر تاریخ روم بنابراین .   تشکیل میداداصل عام دنیای روم را   1 درونگرایی نفسانی  دیدیم که

  برای نخستین بار  کاربردی مثبت نفسانی درونگرایی  اصل   .  را شامل میگردد دنیای واقعی مرئی شدنتا   - درونی حیات
د حتا  است از تصفیه درونگرایی  عبارت تطور.  حاکمیت ، دولت و غیره  دخیل در اراده خاص در  -پیدا میکند  در بیرونتنها 

 یقدرت  توسط اجتماعی  دافعواحدهای  د کهشومی میسر ین ترتیببدمی یابد ؛   تحقق  مالکیت خصوصیکه در   مجردشخصیت 
از حرم نفسانیت به نقطه  تحول : نمود بیانصورت ه اینمسیر کلی دنیای روم را میتوان ب.  استبدادی در کنار هم نگهداشته شوند 

است  یاصول ؛  بلکه تحول جایب یشکشف و بسط خواص خو یعنی  -نیست  آن نوع یونانی شبیهتطور در اینجا .  مقابل آن 
با نگاهی به .   ید خود اصولیبا حکم و تأ چیزی است بلکه  نیستبشکل عنصری از فساد  دیگر که این دومی  خود متضادبسوی 

ید که آنها دارای بیاچنین بنظر شاید   که عمدتاً عبارتند از سلطنت ، جمهوریت  و امپراطوریبخش های مختلف تاریخ روم  
در تقسیم بندی خود میباید  . تطور همه آنها بود  اساس  -اصل روح رومی   -تنها یک اصل  در حالیکهبودند ؛   یاصول متفاوت

 گردید  و در این مورد هم سه دوره تقسیم  به  قبلیتاریخی دنیایی  ملتهایعمر همه .  یم بگیردر نظر را  تاریخ  عام مسیر بیشتر
 تضادم اساسمبانی روم میشود  که در آن عناصری که در تشکیل دوره اول شامل در اینجا .  صادق باشد  این اصل میباید

و حکومت صاحب قدرت گردید  قالب  گرفتند  و وحدت در اوجغنودند  تا اینکه تضادها می وحدتی آرام هنوز در   ندبود یکدیگر
حکومت   -یعنی  در دوره دوم    -خطیر  دورهدر این .  آن حفظ شدند  در بطن که ندبوجود آمد نیز یشرایط متضادآن  همراه

روم  تاریخ دوره؛  این برجسته ترین  دگردمی تاریخ عامه عرصخارج میکند و برای اولین بار وارد  متوجهرا  یشنیروهای خو
باز میشود  ؛  بسوی شرق وسیعتر  جبهه ای.    از خود پیشبا مردم تاریخی دنیایی  آن و تماس  2 جنگ های پونیک  -است 
فتوحات خود  در وسعت درجه از امپراطوری روم اکنون به آن.   ندگردیده اارجمند تشریح   3 پولیبیوس  این تماس توسط وقایع
آخرین به مرحله تضاد با خود و   گیجنبپریشانی داخلی بروز میکند و همزمان دو. د میشوکه مسیر سقوطش هموار  ه است دیرس

حد روم در این مرحله در .   پایان میرسد بهرا رقم میزند سپس با استبداد که دوره سوم این دوره میرسد ؛   عدم تجانس از درجه
 قدرت یافتنبا   همزمان وت خود دیده میشود  اما همزمان در داخل عمیقاً متالشی است  و مسیحیت  کهجالل و جبراعالی 

د  که گردمی  هاژرمن  و  یشمال انتماس با مردم شامل رومتاریخ  دوره سوم.   عظیم می یابد قلمرویامپراطوری آغاز میشود 
        .   ند بگیر بعهدهاست تا نقش تاریخی خود را  آنها نوبت دیگر
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 روم تا جنگ دوم پونیک

 
به  را با توجه   یم  و ریشه رومکنبررسی   عناصر روح رومی را بطور عام ابتدا یم  ، میبایدبشوتاریخ روم وارد قبل از اینکه 
ی که منطقه اپدید آمد یعنی در  آن زمان روم در خارج سرزمین های شناخته شده.  یم نمای تصریح وقرار داده  جستجوآنها مورد 

قدیمی ایجاد  قبیلهیک از  روم   ؛ ها  و اتروسکان ها  ن، سابیالتین ها  های متعلق به   سرزمین  -سه ناحیه مختلف بهم میرسند 
آنطور که در مورد )  پیدا کردرا در گذشته های دور  شهایریشه  شودب وند اشببوده که با قیود طبیعی مشایخی بهم متصل  گردیدن

نه خودجوش بلکه  بلکه از همان آغاز رشدی (  داشتند خود ایرانیان بود  که در آن زمان امپراطوری وسیعی را تحت فرمان
به ایتالیا آمدند و روم را   جنگ ترویا به رهبری آنیاس بازماندگانگفته میشود که .   را در پیش گرفت ونت آمیزتحمیلی و خش
شهر مانند  )خود آلمان حتی سنتی محبوب بود  در ایتالیا ، فرانسه و  در آن زمان با آسیا ارتباطداشتن چون  و بوجود آوردند
    .   فته اند رکه ریشه و یا نام خود را از فراریان ترویا گ میتوان یافت را شهر های زیادی(  تاریخی شانتن

 
... 
 

بودند   تپه های رم  در جوالن بر رویتحت فرمان رؤسای قبایل    یدور  چوپانانکه در زمانی   ندهمه تاریخ نویسان متفق القول
 مشقتتحمل با  اجتماع رومی در قالب یک حکومت غارتگر تشکیل گردید  و اهالی پراکنده در آن اطراف به این ترتیباولین  و

خود میان را که مایل به پیوستن به آنها بود در   آن چوپانان غارتگر هر کسی. ع نیز وجود دارند وقایجزییات این .  متحد شدند 
در این شهر  ند فتمیگر خود میانکه روم را در  ای  اوباش هرسه ناحیه( .  دینام را یک الت خانه  اجتماع  آن  4 لیوی)  پذیرفتند

مخفیگاه بسیار نزدیک رودخانه انتخاب شده بود که آنرا  ای بر روی تپه با دقت محل آنمورخین میگویند که .  جدید گرد آمدند 
طرف زنی وجود نداشت  و از هیچ جدید  جامعهاین  در تاریخی است کهنکته ای به همان اندازه .  سرکشان مینمود  مناسبی برای

به د  که بخشی به آن غارتگر را یک جمعخصوصیات  این دو عامل:  حکومتهای همسایه با آنان زناشویی صورت نمیگرفت 
آنها کسی را به مراسم مذهبی خود دعوت .  ارتباطی با آن داشته باشند  گونهند هیچمایل نبودحکومت های دیگر خاطر آن 

بخشی   -نوعی خرافات حاکم بود  گفته است  وییل که کشاورزانی ساده  که در میان آنها همانطور   -سابین ها   نمیکردند و تنها 

                                                           
Subjective  Inwardness   

1
  

(پیش از میالد    340تا    204  -سلسله جنگهای بین روم و کارتاژ  با سه جنگ بزرگ  )    Punic Wars    
2
  

(پیش از میالد    338تا    266  -مورخ یونانی )    Polybius    
3
  

(میالدی   30پیش از میالد  تا    43  -مورخ رومی  )       Livy    ( Titus  Livius )    
4
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واقعیت یک نیز  بزور گرفتن زنان سابینی .  ترس در بین آنها ظاهر میشدند  هم بدلیل و بخشی خویش یخرافعقاید بخاطر 
در ی ابزار مانندکه  مذهب و آن اینص است  خاجنبه یک این اوضاع و احوال خود دارای .  مورد پذیرش همه است  و تاریخی
   . گرفت مینیات آن حکومت تازه پا مورد استفاده قرار  خدمت

 
... 
 
 
[PH -  284 ] 

      
چون مستقیماً در بر .   ه شوددر تشکیل حکومت آنها شناخت  یانخلقیات روم ین خصیصه است که میباید بعنوان جوهر بنیادی هم

بر ابتدا خود را  از مجبور بودحکومتی که .  است اهداف بزرگ آن اتحاد برای  از خود گذشتگینیز آهنین  و  یگیرنده انضباط
 تنها بلکه اخالقی  آزاد منشانه از چنین چیزی بیرون نمی آید  همبستگی . با زور هم متحد میگشت  میبایست دهدشکل اساس زور 

هم پیمانان  بین اتحاد هشخصی  بلکه آنچه که اساساً باز نوع نه صرفاً  که ؛  هر چند بودفضیلت رومی شجاعت .  تبعیتی اجباری 
با اینکه روم .  د شوهمراه  نیزقانون  بی  خشونت  نوعهر با  میتوانستد  و ممهمترین چیز بحساب می آ ؛ اتحاد میگردیدمرتبط 
بین   قرار بگیرند ؛  بلکه  فرودستداخلی با مردم  ینبودند که در رقابت  السدامونیانها  آنها ماننداما ل داد  را شکاتحادی چنین 

این جدایی .   بود برقرارشکاف  و ستیز   نوعی   Plebians   ( فرودستان ) پلبیان ها  و  Patricians (  اشراف)  پاتریسیان ها
رومئوس   مدفن.  روملوس  و  رومئوس   : ه استگردید صویراسطوره ای در مورد دو برادر که با هم دشمنی داشتند ت در قالب
این سؤال پیش می آید که این جدایی  اما.  ند شتتعلق دانطرف آو فرودستان به   بودکه وقف شیطان   قرار داشت  آونتایندر کوه 

بعدها  .  تشکیل گردید   قسم  اوباش از همه جمعیراهزن  و گرفت ؟  قبالً گفته شد  که روم توسط چوپانان میاز کجا نشأت 
تاً در آنهایی که دیرتر رسیده و ضعیف تر و فقیرتر بودند  طبیع.  نیز به آنجا آمدند   شده اهالی شهرهای شکست خورده و منهدم

حکومت را و  ه گردیددارای مقام و ثروت از پیش که  قرار گرفتندبه کسانی  نسبت و در رابطه ای از وابستگی پایینتر یموقعیت
ای خاص را  طبقه اشراف  ادعا میکند  کهگردیده نیست  به فرضیه ای که اخیراً محبوب توسلبه  نیازی.  تشکیل داده بودند 

 .دادند میتشکیل 
مقدس ؛  زیرا  رابطه ایدر واقع  حتی   -د بحساب می آموابستگی فرودستان به اشراف اغلب بصورت رابطه ای کامالً قانونی 

بدون  وهم بود  طورند  که همانباشبیخدا میتوانستند داشتند  در حالیکه فرودستان  اختیار خویشاشراف قداست مذهبی را در 
با گذاشتند  اما می آنها ن هایند و وقعی به قداست و فالگیریه بودبه اشراف سپردفرودستان این ریاکاریها را . ی مقدساتهرگونه 
از  ترحقوق ، بیش در مورد آن یشبه کرسی نشاندن ادعای خو سپسدر اینگونه مراسم  و  شرکت از حقوق سیاسی جدا شدن

گستاخانه مقصر توهین یک به اتهام   قدرت سیاسی حکومت را آزاد کرده و بر آزادی وجدان تأکید ورزیدندپروتستان ها  که 
ین است که  آنهایی که فقیر و چنم داشته باشیکه باید به رابطه بین اشراف و فرودستان  نگاهی  یمکه گفتهمانطور   . شناخته نشدند

 ولینعمتیبرای خود ند  و گیرآنهایی که مقام و ثروت بیشتری داشتند قرار ب زیر دستند که میشدناتوان بودند  مجبور  به تبع آن
اما خیلی زود جدایی  . ند مینامید  1 عائلین را ، حمایت شوندگان انحمایت ثروتمندکسب برای  تالشدر این :  ند کن دست و پا

خود را  انطرف ارباب  عائلین در مبارزه بین فرودستان و اشراف ، .   بروز میکند  عائلینبین فرودستان و  نیز اینبار یجدید
یا درست  بودن نشانی از قانونیهیچ ن آنا عملاینکه این .  ند بودتعلق مبه فرودستان  بدون تردیدگرفتند  گرچه از نظر طبقاتی 

بتدریج  نیز عائلی همه طبقات ، روابط  حقو تنفیذ آنها در  نیانوقاز  یافتن آگاهید  که با گردمی آشکاربودن نداشت از اینجا 
 .  نیز به پایان رسید  روابط نیاز موقت به آن دیگربمحض آنکه افراد در پناه قانون قرار گرفتند  زیرا؛   ندناپدید گردید

این  و  را تشکیل میدادحکومت جنگ اساس در اولین دوره چپاولگرانه حکومت  هر شهروندی لزوماً یک سرباز بود  چون 
باعث شد تا قرض های هنگفتی  وضعیتاین .  د شودر میدان حاضر  زمانی باالخره میبایست ر کسیسنگین زیرا هبود فشاری 
،  چون به آهستگی اما  ، ندپایان یافت  باالخره با رواج قوانین  این روابط بی قاعده .   وام میدادند اشراف به زیردستان  -د نببار آی

تالش رها کنند  بلکه بر عکس برای دائمی نمودن آن  عائلی روابط قید از  بفوریت که فرودستان رااشراف حاضر نبودند 
سپرده قاضی  شخصی ؛  خیلی چیزها هنوز به میل ندم زیادی داشتابهاهنوز موارد  گانهدوازده مندرج در الواح قوانین .  ند میکرد
مابین اشراف و فرودستان تا مدتهای طوالنی ادامه  بنابراین تضاد   ،اشراف بودند طبقه از  منحصراً هم قضات   - ندبودشده  
ند و به مزایایی که قبالً در انحصار بپیمایرا  ترترقی به مناصب باال پله های تا ندقادر گردید  بتدریجتنها فرودستان .   یافت

 .   ندبرس  دبواشراف 
خانواده ، عشق و  روابطی چون  با اینحال  نداشتروابط مشایخی  در ریشه از رومیان  تربیش در زندگی یونانیان ،  گرچه 

در   اجتماعی آنها ریشه کن نمودن  چپاولگران زندگیو هدف صلح جویانه   ندهمان آغاز پدیدار گردید از عشیره ایبستگیهای 
همان که از  بودند   انیدزدسنتاً خود  بر عکس  -رومئوس  و   روملوس  همچون  -اران روم گذنبنیا.   را الزم مینمودبر و بحر 

 درباره صورت همینب.  ند ه بوداز عواطف خانوادگی رشد یافت محرومو  از خانواده طرد شده  یشخوزندگی اولین روزهای 
.  دند می آورکه همسران خود را نه از راه خواستگاری و تمایل دوجانبه  بلکه با زور بدست  شده استگفته  نخستین انرومی

عنصر یک با خود   بود اخالقیات طبیعی از تعقل ناشیگونه یچهبدون  و ددمنشانه هایبا وحشیگری از همان ابتدا کهزندگی رومی 
منش و  اساسکه   بودخود خواهانه  عدم انعطافی وخانوادگی  سختگیری در روابط و آن عنصر    -آورد  همراه میرا مشخص 

 .  خواهیم دیدنیز داد ، چنانکه در دنباله میقوانین رومی را تشکیل 
 

  ... 

                                                           
clients     

1
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[PH -  287 ] 

      
اراده میکرد از همسر   - را نداشت "  رسمی بودن "  یعنی هنگامیکه ازدواج تبرک  -رسمی  نه چنداناگر شوهری در شرایط 

 .  میکرد  مرخص یتشریفاتاو را بدون هیچگونه  بسادگیخود جدا شود 
 

... 
 

بر عکس ، هوس بازی در   اندر میان رومی.  د که فرزندان بطور یکسان سهم ببرند نحکم میکنچنین اخالقیات  ،وراثت  در امر
 .   وجود داشتوصیت نامه نویسی به شدید ترین شکل خود 

در  که انرومی بی اخالقی فعالحدت .  یم یاب می بدور از شرافتاینچنین خبیثانه و  ن آنانبیدر  بنابراین اصول روابط اخالقی را
پیدا  سیاسی   هایدر اتحاد  منفعل  آنها  بی اخالقی  خود را در حدت  معادل اً ضرورتدیده میشد  نها آ شخصیتخصوصی  وجه
با همان  ودیگر  عدم انعطافید ، مجاز بود که با کرتحمل میحکومت  طرفکه یک رومی از را  عدم انعطافیچون .   درمیک

را عظمت روم  منش این.   دیگر طرفدر  بودن مستبد و طرف نوکری در یک  - خانواده خود جبران کند نسبت به خصوصیات
برای داشتن دید .  و قوانین و فرامین آن بود   بین افراد با حکومت  ابطورکه مشخصه آن عدم انعطاف شدید در   تشکیل میداد

با دشمن   که بصورت سرباز یا ژنرال  کنیم محدود  یقهرمانان آن  تنها به اعمالتوجه خود را روشنتری از این روح ، نباید 
فقط به حکومت و فرامین  یشموارد آنها با تمام وجود خو گونهچون در این  -ظاهر میگشتند  را یا در هیئت سف و هگردیدمواجه 

نیز   به اعمال فرودستان هنگامیکه بر علیه اشراف شورش میکردندباید بلکه   -سستی یا تردید  ذره ای بدون ،ند شتآن تعلق دا
به آرامش  صرف هایظاهرسازی تحت تأثیر بکرات خود بی هدف  در عصیان ها و بی نظمی هایآنها .   بنماییم کافیتوجه 

 انبطور مثال  منتخب  ، هادیکتاتور!   فریب خوردند  چه حق و چه ناحق  برگردانده شدند  و با امید برآورده شدن خواستهایشان
به ارتش  و   کشاندن فرودستان رایبتنها   وجود داشت ی که نه جنگ بود و نه خطری از طرف دشمنهایدر زمان بکراتسنا  

 !   ندگردید ظاهرنظامی    هایسوگندبا   آنهامقید نمودن 
 

...     
 
[PH -  288 ] 

      
ریشه اساساً در  میباید ، بلکه باشند بعداً بوجود آمدهد ننمیتواناینها این خصوصیت و منش از کجا بوجود آمد ؟  :  میتوان پرسید 

 نیزو   مستتر بوده باشند در خصوصیات غریب مردمی که آنرا بوجود آوردند نیزو ان جامعه راهزنآغاز ن هماحکومت از  های
 .   بود  مستعد  توسعه  حرکت وکه کامالً برای   در آن مرحله از روح دنیا

 
... 
 
[PH -  289 ] 

      
آنها  ایصخص حد این عالیترین. میباشد  هامحدودیتبودند که درخور پایبند  مجرددرک از میبینیم که رومیان به آن نوع بنابراین 

یونانیان   و مذهبمانع بود  نوعی در واقع مذهب رومیان .   شانمذهب یعنیآنها ،  آگاهیبرای  حد است  و به تبع آن عالیترین
  .    آزاد  تخیلو   نشاطبرعکس  

 
... 
 
 
[PH -  291 ] 

      
معتقد بودند که بود  آنان  اختیاری خواستهایی از عضخشک و سخت در ب یو عبادت تأمل  بنابراین خصیصه اصلی مذهب رومیان

 آنها برای دلیل اهدافاین رسیدن به .  ند برسبه قدرت مطلق  هاآنتعقیب با آرزو داشتند و   است جزو الهیاتشان بطور قطع
با و مذهب رومیان بنابراین مالل آور .  ند بودبا محدودیت و اکراه به مقدسات خود پایبند   هاآن بخاطر وپرستش خدایان بود  

 . حقیر بود   منافعو   ، فرصت طلبی ها اهداف
 

... 
 
[PH -  292 ] 

      
بلکه قول و قسم های   میساختندبر پا  مذهبی و مراسم  ردهدر مواقع احتیاج سجده ک را نه تنها خدایانرومیان بود که  صیصهخاین 

و  میرفتندبرای کمک گرفتن حتی به سراغ سرزمینهای بیگانه در هنگام سختیها آنها . ند میداشتآنها روا  در حق نیز یمحکم
 .  را وارد میکردند  انآنمذهبی  آیینهایمقدسات و 
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و مراسمی که  یینهاو آ  1  نفسانی مذهبی بودن بر طبق آنچه که گفته شد عبارت بودند از  عناصر برجسته در مذهب رومی 

در   - کامالً آزاد بودند  که توسط مذهب محدود گردندآنبجای  اهداف سکوالر .  اهداف خرافی بیرونی بودند  صرفاً  هاموضوع آن
صرفنظر از اینکه ماهیت اصلی اعمالشان چه  بودند  یدنجانماز آبکشدر حال رومیان همواره .  واقع توسط آن توجیه هم میشدند 

 خودابزاری در دست معتقدان به میتوانست  بخوبیدر بین آنها چیزی جز یک قالب تو خالی نبود   الوهیتاصل  چوناما .  باشد 
 حقیقی الوهیتیک  در حالیکه  دنبجویآن نیات و عالیق شخصی خود را  توسطتا  قرار بگیرد آنها در خدمت فردی ود تبدیل شو
  .   د دارخود  از قاطعقدرتی  بر عکس

 
... 
 
[PH -  296 ] 

      
حکومت روم در مرحله اول رشد خود تحت سلطه شاهان .  ند نشان دادپی در پی خود را  خاصدر دوره نخست ، چندین مرحله 

د  و گردیجدال بین اشراف و فرودستان آغاز .  ند شتد  که در رأس آن کنسول ها قرار داگردیسپس  دارای نظام جمهوری  بود 
برای نبرد با  که به آن امکان داد تاد ش پیدا   با پذیرش مطالبات فرودستان ، آرامشی در امور داخلی رومپس از ساکت شدن آن 

   .  ند ککسب  نیرو  بودحاکم در عرصه تاریخی دنیایی ملتی که قبل از او 
 

... 
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در مناصب باالی سیاسی قرار بگیرند  و تا ند دکه فرودستان صاحب حق ش  -است  این از تاریخ روم نخستنکته اصلی در دوره 

 انشهروند مهسهمی از خاک سرزمینی که خود نیز برای بدست آوردن آن کوشش نموده بودند  امکان بقاء برای ه کسببا 
و تنها پس از تحقق   یافتدرونی دست  یتجانسبه با این اتحاد میان اشراف و فرودستان ، روم برای نخستین بار .  د یتضمین گرد

عالیق مشترک  بسمترضامندانه  کششدوره ای از .  یابد ببیرون گسترش  ویت بسامکان یاف آنچنین چیزی بود که قدرت 
هنگامیکه پس از اختالفات داخلی نیروی خود را ملتها .  از جدال های درونی خسته بودند  دیگر و شهروندان بدنبال آن آمد 

 موضوعو چون   داردجود در آنان وهیجان قبلی هنوز  زیرادر صحنه حاضر میشوند   توان متوجه بیرون میکنند  با تمام
قادر گردید برای مدتی  انرژی رومی ، این سمت گیریبا .  د ند  به دنبال آن به خارج میرونیابنمی دروندر  ش رافعالیتهای خوی

 تضاد.    استحکامی اساسی برای اتحاد و حورم برخورداری از بدون گردانده شد  اماباز  برابری  ،پنهان کند  نقایص آن اتحاد را
عظمت روم  الزم بود کهآن  بروزاما قبل از   نتوانست خود را نشان دهد مدتها تا بعدها بطور ترسناکی سر باز کرد که درونی

  همراهببا خود   ناشی از جنگها  و همچنین مشکالتی که  شکوه ت ، قدرت ، ثرو.   ش بگذاردبنمایو فتح دنیا  هاخود را در جنگ
در .  پیروزیهایشان بود   ضامن آنها  شجاعت و انضباط .   ندداشتمیمتحد نگاه  شانآوردند  رومیان را در امور داخلی کشورمی 

در سهمگین بودن و صالبت  قدرت فاالنژ.  های خاص خود را داشت جنبه مقایسه با یونان یا مقدونیه ، هنر جنگ آوری رومی 
بهره  بین دو چیزآنها از اتحاد  : ل داشتند نفصم ساختاری در عین حالاما   ندبود محکمی هایرومی نیز زنجیر هایلژیون.   بودآن 

 وبودند   متصلبا یکدیگر  بشدت:  سوی دیگر   ازدر نیروی سبک  پراکندگییکسو و  از  صالبت فوق العادهمی بردند ، 
کمانداران و فالخن اندازان در پیشاپیش قوای رومی در زمان حمله بدشمن .  پیدا کنند  هم همزمان میتوانستند سریعاً گسترش

            . د ه میشتعیین سرنوشت به تیغ سپرد از آن پسو   حرکت میکردند
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قدرت در  ی سرمایه دار نخست تاریخ روم میرسیم  که در آن رومیان با بده بستان های نظامی به  هدورترتیب به پایان  بدین

آنقدر هنوز در مجموع  یانروم قلمرو.  د می یافتنبا آن در صحنه روزگار حضور حال میبایست گردیدند  و  مبدل یششایسته خو
.  بود  درگیرقابل توجهی با آن  متخاصم بود  و در جنوب نیروی ایجاد شده   Poفقط چند کلنی در آنسوی رود :  ها وسیع نبود 

 د ؛ مدنسهمگین آن با قدرتمند ترین حکومت های آن عصر بوجود آ هایبرخورد وسوسه هایجنگ دوم پونیک بود که در بنابراین 
مرکز امپراطوری   رم شهر و ایتالیا.  با مصر پس سرومیان در تماس با مقدونیه ، آسیا و سوریه قرار گرفتند و  جنگ با آن
 هاین دور.  چیزی ساختگی ، تحمیل شده و اجباری  بود   همانطور که اشاره شد در واقع یت، اما این مرکز ندآنان باقی ماند وسیع
شرح داده شد که   ارجمند از آخیان پولیبیوس توسط ناشی از آن  فراوانتماس روم با حکومت های دیگر و مشکالت  مهم

 . د بشوننگین یونانیان و فرومایگی و سنگدلی رومیان  هایبازیهوس در اثرکشورش  نظاره گر سقوط باید بود که  چنین سرنوشتش

                                                           
Subjective  Religiosity   

1
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 روم از جنگ دوم پونیک تا دوران امپراطوران

 
قلمرو  را بر خاص خود نشان، دوره ای که تعیین کننده بود و  آغاز میگردددوره دوم  برطبق تقسیمات ما  با جنگ دوم پونیک 

برای کارتاژیان قدرتمند شده اند  که بخش عظیمی از  درخور در جنگ اول پونیک رومیان نشان دادند که همآوردی.  زد   روم
.  بدست آورده بودند   نیادر سیسیل و ساردی نیز و سرپل های محکمی هخود داشت اختیارسواحل آفریقا و جنوب اسپانیا را در 

ملتی  ،  ندبود مبداءدریا بود  اما فاقد سرزمین  آنان عنصر اصلی در حکومت.  کارتاژ را به خاک آورد  قدرتجنگ دوم پونیک 
همه اینها علیرغم .  و مطیع شده  هم پیمان بود از افواجی از مردم  متشکل یشاننیرو ؛  ندبودارتش ملی فاقد  و هرا بوجود نیاورد

بدون هیچگونه او .  د رسان  روم را تا مرز نابودی بودمتشکل از ناهمگون ترین ملت ها  کهکبیر با چنین نیرویی  هانیبال
  سیپیوس  در همان هنگام ولیتا شانزده سال در مقابل صبر و پایداری رومیان حفظ کرد ؛   پشتیبانی مواضعش را در ایتالیا 

Scipios   ( ژنرال رومی )  که به کمک  گردیدمجبور  آنگاههانیبال .   بوجود آوردبا امیران آفریقا  یو اتحاد اسپانیا را فتح کرد
 شکست خورد   ( پس از ایجاد شهر رم سال   112 )او در جنگ  زاما    بود بشتابد ؛قرار گرفته کشور خود که تحت فشار شدید 
 به اندرزهای صلح جویانه که مجبور بود پس از آنو  خود را دید وطن بار دیگر بازگشت هنگامو پس از سی و شش سال مجدداً 

 یموجب تصادمنیز  و  نمود تثبیتروم را بر کارتاژ  بالمنازع   جنگ دوم پونیک باالخره حاکمیتبا این ترتیب .  بدهد  گوش
با  وو خورد شد  در گیر زد شاه سوریه پادخوس  آنتیو سپس.  خصمانه با شاه مقدونیه شد  که پنج سال بعد او نیز مقهور گردید 

در ترموپیل و ماگنسیا شکست خورد  و مجبور شد که آسیای صغیر را تا جبال تاروس او ی عظیم به مصاف رومیان آمد ، ینیرو
ی آن اکه معن  اعالمی  -توسط رومیان آزاد اعالم شدند  و هم یونان سرزمینهم آن  ،  پس از فتح مقدونیه.  به رومیان تسلیم کند 

چون   آغاز گردیدجنگ سوم پونیک  هنگامدر این .  یم بودرا قبالً در رابطه با ملت قبلی تاریخی دنیایی  مورد بررسی قرار داده 
با خاک  و  شد فتح  آنهم  یمقاومت طوالنیک پس از .  ه بود و حسادت رومیان را تحریک میکرد بر آوردکارتاژ بار دیگر سر 

رومیان برای جنگ :  بیاورد   دوام ی در مقابل جاه طلبی های روم بیش از اینپیمان آخیان نیز دیگر نمیتوانست .  یکسان گردید 
 ی ازکارتاژ منهدم کردند  و یونان را به یک دادن را در همان سال شکست(  شهری در یونان )کورینس آنها حریص بودند ، 

بنظر می آمد که   .رومیان بود  قلمروبرای گسترش سقوط کارتاژ و تسلیم یونان نقطه مرکزی .  تبدیل نمودند  یشهای خوتایال
دریایی   -بود  عروس مدیترانه  حاال دیگرروم :  د نهیچ قدرت خارجی آن را تهدید نمیکدیگر  وده است رسیامنیت کامل  بهروم 

      .  که مالت بین همه تمدن ها است 
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جز جمع  یکار  و برای رومیانند آمد ی قبلیپیروزیها  بدنبال یخطر کارتاژ و مقدونیه  جنگهای بعدی بیشتر رفع از اما پس

سیاست الزم یا که  مورد استفاده قرار میگرفتند  خاصینیروها برای لشگرکشیهای .  نبود  باقی نماندهآوری میوه های آنها 
تنها با   ی دیگربا ملت ها رومیان رابطه .  مجرد اقتدار و  برای کسب ثروت ، شکوه  - بودند شخاصیا برای منافع ا و  میدانست

  .زبان زور بود 
 

... 
 

در مقابل  اراده  محض  خودخواهی،   قدرت و حاکمیت مینمایاند از سرد  تجریدیتبدیل به اصل رومی خود را بدین شکل 
در  غرورموجب افزایش تعداد ایاالت .  در قالب عالیق فردی  انهقاطع اما  ، شگونه عنصر اخالقی در عزمیچبدون هدیگران ،  

 هایحاصل کار و فعالیت ثروتها.  به رومیان رسید  عیاشی و  پرستی از آسیا  تجمل.  از آن فساد برخاست  کهداخل روم گردید 
نیروی دریایی هم بوجود یک  دلیلبهمین  و نده بودبه روم سرازیر شد برسم غنیمت تعددهای مپس از جنگ شرافتمندانه نبودند بلکه

که منابع خود را از چپاول بدست می آورد  در  حکومت روم .  ف جنگی اهدا برایآمده بود  نه بخاطر الزامات بازرگانی  بلکه 
 میراث آتالوس  شاه   یشاز آرامش درونآن  محروم گردیدنب برای سباولین م.  گردید  پاره پاره   اثر جدال بر سر تقسیم غنایم

پیشنهاد کرد که  آنرا بین اهالی روم  تیبریوس گراسیوس .  د که خزاین خود را برای روم به ارث گذاشته بود گردیپرگاموس 
کنار بکلی بر قرار نمود  که در اثر نفوذ افراد در حکومت  را مجدداً   لیسینیان تقسیم کنند ؛  او همچنین قانون مالکیت ارضی 

این .  شهروندان بجای بردگان بود این مالکیت برای شهروندان آزاد و پرکردن ایتالیا با  تأمینهدف اصلی او .  گذاشته شده بود 
توسط خود نظام بتواند  چون نظام روم دیگر در وضعیتی نبود که توسط اشراف حریص مغلوب گردید  باالخره رومی شریف  
دچار  مشابه یرا دنبال کرد  و به سرنوشت شبرادر واالیهدف همان  نیزتیبریوس    کایوس گراسیوس  برادر.  نجات داده شود 

مورد پذیرش  و  روشنو همانطور که دیگر هیچ هدف اساسی   ندبدون مهار پیش رفت هاخرابیدیگر ببعد  آن زماناز . گردید 
فساد عظیم روم خود .  گرفتند  دست باال را کشور متوجه آن گردد  نیروهای فیزیکی و فردیت ها  نیرویکه  همگان وجود نداشت

اعمال  و   هاسنا را با رشوه بدست آورده بود ،  و دست به  ظالمانه ترین خشونتموافقت یوگورتا  نشان داد ، که  در جنگ با را 
     .   زد جنایتکارانه  
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مجبور که رومیان  در بحبوحه ایرد شده بود  سر به شورش بر آوردند  و  انسپس هم پیمانان ایتالیا که تقاضای شهروندی آن

هشتاد هزار رومی   میتریداتس  که با فرمان    رسیدخبر    بکشند بدوش  ایتالیاداخل عظیم در  یرا برعلیه قدرت جنگهابار  بودند
کلچیس و   بود  که بر(   ناحیه ساحلی جنوب دریای سیاه )پونتوس  میتریداتس شاه .  ند ا بقتل رسیدهدر آسیای صغیر 

قفقاز ،   نواحی رومیان مردم  بر علیه حکم میراند  و میتوانست در جنگ  توریک   سرزمینهای دریای سیاه  تا شبه جزیره
 . جمع کند  یشزیر بیرق خو  تیگرانس توسط داماد خود ارمنستان ، بین النهرین ، و بخشی از سوریه را 

 
... 
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 جنگ .  شاه پونتوس هنگامیکه امکاناتش به پایان رسیدند خود را کشت   و خاتمه یافت  1 پمپی  توسطجنگ با میتریداتس 

تشکیل داده   اسپارتاکوس  تعداد زیادی از گالدیاتورها و کوه نشینان اتحادی تحت فرمان.   واقع گردید همزمانسرویل در ایتالیا 
توسط نیروی   پمپی  دریایی را هم باید افزود  که  راهزنی  شیوع به این ماجراها .  سرکوب شدند  کراسوس  بودند  اما توسط 

 .  بزرگی آن را مهار کرد 
قدرت نظامی این حکومت بر همه آنها  ماابرخاستند به این ترتیب خطرناکترین و بیرحم ترین دشمنان را میبینیم که علیه روم  

بدلیل .  در این موارد بسیار جالب هستند  پلوتارخ   بیوگرافی های.  افراد بزرگی همانند دوره سقوط یونان پیدا شدند .  فائق آمد 
از روی غریزه  کهافراد فوق العاده پدید آمدند   گونهاین  خود را از دست داده بودجانس و استحکام درونی نابسامانی حکومت که ت

     .   دیدند تا آن وحدتی را که دیگر در میان مردم دیده نمیشد احیا کنند میخود را مجبور 
 

... 
 

است و  برخوردار   روح جهانی  معنویدارند  از حمایت  خویش انجام میدهند و در فکر استثناییافراد  گونهاما آنچه که این
که بتواند آن امپراطوری پهناور را منسجم نگاه دارد   مناسب ایده ای برای یک نظام رگونه با فقدان ه. الجرم میباید پیروز شود 

همان   -گذاشته شده بود  مردمخود استقالل و حاکمیت بعهده سرنوشت .   بعهده بگیردنقش دولت را قادر نبود  نیز دیگر سنا
نوشته  به میتوانیم.  ند کنوالیات روم گذران زندگی ارسالی از   با غله ستبی هدف بودند  و میبای ای می که اکنون تنها تودهمرد
 ثروت و قدرتمیزان مراجعه کنیم تا بیینیم که چگونه امور حکومتی با قلدری  و با سالح در دست  بر حسب   2سیسرو   های

شهروندان رومی خود را به افرادی که .  افراد با نفوذ از یکطرف  و لشکری از اوباش در طرف دیگر حل و فصل میگردید 
 دو مرد با قدرت روم .  میچسباندند حاکم روم شوند  بعداً یافتند  تا می یها ریاست بندآنهایی که در دسته به مجیز آنها را میگفتند و 

مقام ظاهراً در  همراه سنا  و   پمپی  طرف در یک:  ند دارکه در رابطه ای خصمانه با یکدیگر قرار  میبینیمرا   3 و سزار  پمپی
ستیز بین این دو قدرتمندترین مردان نمیتوانست .  با لژیون خود و استعداد برترش  سزار  در طرف دیگر  ودفاع از جمهوری 

که با پیروزیهایش در ایتالیا ، اسپانیا و یونان  به استادی  سزار .  برسد  قاطع  ای  به نتیجه آن رم و مجمع عمومیشهر در 
با چهل و هشت سال پیش از میالد مسیح بکلی ریشه کن کرد  و (   مرکز یونان )فارسالوس  ش را در خوی رقیب رسیده بود 

 .  د باز گردان  راحت نمود  و پیروزی را به رومبکلی را از طرف آسیا  خود خیالاینکار 
 

 ...  
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،  ندبهمراه آورده بود او نفوذ زیادی برای شو تعالیم  سیسرو که با تواناییهای خود در سخنوری احترام بزرگی کسب کرده

از او متابعت  آشکارا  سیسرو که  افالطون .   میگذاشتافراد و امیال آنها  ر گردنرا ب یفساد در جمهوربروز  گناه  همواره
 گاه خود و بنابراین از دید   خویش نبودحیات ادامه به قادر که او دیده بود  آنطورمیکرد  آگاهی کامل داشت که حکومت یونان 

توان جمهوری روم را ب که   بودسیسرو  برعکس  معتقد بود که غیر ممکن ن.  نظام بی نقص را ترسیم نمود یک خطوط اصلی 
و حکومت روم   حکومتیک طبیعت درک .   کافی میدانستسختی  هایدر دورانبه آن را کمکهای موقت دادن  ود کر حفظ 

اما ! "  بر هنرهایش لعنت  که سرزمین مرا نابود کردند "   :  میگوید  سزار  کاتو هم در باره.   باالخص ،  ماوراء فهم او بود 
 کسب برایش جمهوری روم کوش یتمام.   بود  یضرورسقوط  آن   -این تنها وجود سزار نبود که جمهوری را نابود کرد 

موضوع ، مشغله و مایه  آنرا در درون خود فاقد هرگونه معنویتی بود که بتواند:  نظامی بود برتر  قدرتحفظ حاکمیت و 

                                                           
(   پیش از میالد  48تا    360   -  سردار رومی )   Pompey    -  Gnaeus  Pompeius  Magnus   

1
  

(پیش از میالد   49تا    360  -فیلسوف و سیاستمدار رومی  )    Marcus Tullius  Cicero   
2
  

( پیش از میالد   44تا    366  -امپراطور روم )    Gaius  
 
Julius   Caesar   

3
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دیگر به  شود  مسلط   انگیزهسلطه فردی  هوس برای کهوقتی  -کشور  یعنی حفظ   -وطنپرستی   .ش کند خوی خشنودی روح
ند  و عالیق افراد یافترضایت عینی نمی  گونهدر آن هیچ دیگر چون  شهروندان نسبت به حکومت بیگانه شدند.  پایان میرسد 

به ،   بگریزند دیگر دنیای واقعییک  بهدر مقابل فساد تازه پا  تا بتوانند معمول بودت که در میان یونانیان نیافتی را جههمان 
همان کار هنری آنان فقط .  پیشرفته   فلسفهیک   به  ، مجسمه سازی و شاعری  و باالخص لعاده در نقاشیا خارقکارهای 

 هایحاصل کار  بر عکس آتنی ها چیزهایی بود از نقاط مختلف یونان جمع آوری کرده بودند  و نه تولید خودشان ؛  ثروت آنان
برای رومیان بیگانه بود ؛  آنها سعی  آشکارا   -فرهنگ   -کیاست و ظرافت .   صرف چپاول نبود  بلکه   مفید و هوشمندانه

مرکز این تجارت   دلوس.   ندآورد رم  به و بدین منظور تعداد زیادی برده از یونان  بگیرند  یانرا از یونان این چیزها کردند می
برای رومیان  .  گرفتند میکه بعضی اوقات  تنها در یک روز ده هزار برده در آن مورد معامله قرار  میشودبرده بود  و گفته 

   .بردگان یونانی  شاعرانشان بودند ، نویسندگانشان ، مدیران صنایع آنها ، و معلمین فرزندانشان 
 

... 
 
[PH -  312 ] 

      
بوجود جدال درونی را آرام کرد  و همزمان جدالی جدید را در خارج از مرزهای امپراطوری :  انجام داد مهم سزار دو کار 

او :  تنها به دامنه های آلپ رسیده بود  اما سزار دست آوردهای جدیدی داشت  پیش از آنتا  توسط رومیان چون فتح دنیا.   دآور
 در جدال هایتنها با پیروزی مطلق بدست آورد که  یحاکمیت او سپس.  ود شب  قرار بود  مرکز تاریخکه  گشودرا    عرصه ای

تنها با سایه آن   یم بخواه دقیقتر اگر او براستی دشمن جمهوری بود  اما.  رم  بدست نیامده بود بلکه با فتح تمامی دنیای روم  شهر
و همه آنهایی که در طرف سنا بودند و   پمپی  .  نداشتی قدرت هیچگونه دیگربود آنچه که از آن جمهوری باقی مانده  هرچون 

این  زیر   قدرت جمهوری  و میان مایگانی که محتاج حمایت بودند  جایب  -نها را آحکمرانی فردی   -بزرگان آن را میستودند 
، خود را حاکم نمود و دنیای روم را با زور در مقابل  خاتمه دادرا  پوچ  فرمالیسم   این سزار . ند قرار داشت ( جمهوری )  لوا

   .   دسته های پراکنده متحد نگهداشت 
 

... 
 
 
 
[PH -  314 ] 

      
 روم در دوره امپراطوران

 
دوره ند ؛  آن دهپس از آنها خود ملتی تاریخی دنیایی را تشکیل  قرار بوددر این دوره رومیان در تماس با مردمی قرار گرفتند که 

 مخصوصاً  میبایددر جنبه سکوالر .   1 معنوی  جنبهاز و    سکوالر از جنبه از دو جنبه اساسی مورد توجه قرار بدهیم ،   باید را
دنیای روابط   -  حقوقی شخص  به  فرد صرف شدن  لبدیاول  جایگاه فرمانروا  و دوم  ت:   دقت کنیمدو مرحله مقدماتی به 

  .قانونی 
ساختار  غییرتذکر شود  آن است که دولت رومی چنان بی خاصیت شده بود که  یامپراطورآن اولین چیزی که باید در مورد 

 تجمعات مردمی تنها چیزی بود که دیگر با این.  چیز را در حکومت تغییر نداد هیچ فرمانروایی  این شکل جدید از به قدرت
  :بود   مدعی العموم نیز و   کل کارگزارسنا ، کالنتر بزرگ ،  هبرامپراطور ر.   ندگردید ملغیو  ندنداشت تمناسب نوینوضعیت 

  - بوداهمیت با که بینهایت   - هم را اسماً موجود بودند در خود جمع کرده بود و قدرت نظامیهنوز او همه دوایری را که 
و در   گونه حرکتیهر توان یت بود  که از آن خاصبی بغایت  یظاهرتنها دستگاه حکومتی .   خود داشتمنحصراً در دستان 

 تنها وسیله حفظ آن لژیون هایی بودند که امپراطور همواره در نزدیکی  ؛ گونه قدرت و صالبتی رخت بر بسته بود  هر نتیجه
 معمولی در آن  یبعنوان عضو خود میشد و امپراطورداده  ارجاعامور عمومی به سنا درست است که .  نگاه میداشت  رم شهر 

  همجازات شدبا مرگ   جرأت مخالفت با خواست او را به خود میداد  یکس راگشرکت میکرد  اما سنا مجبور به اطاعت بود  و 
گر خطای دیگری از آنها سرنزده بود  خود را میکشتند  که ا قطعیبنابراین آنهایی که مرگشان .  مصادره میگردید  و اموالش

 رومیان بخاطر توانش در ریاکاری در چشم  تیبریوس.  به ارث بگذارند  یشاموالشان را برای خانواده خو بتوانند باشد  حداقل
او از آنها  میانشان که  درسنا  با نابود کردن کسانی  از فرومایگی  طوراو بخوبی میدانست که چ:  انگیز ترین آنها بود  نفرت 
 خود همواره او را درمیان اشقدرت امپراطور همانطور که گفته شد مبتنی بر ارتش بود  و گارد زبده .   سود ببرد میترسید

و به جایی رسیدند که اختیار   هخود پی برد نقش و بخصوص گارد های محافظ خیلی زود به اهمیت اما لژیون ها .  ند داشت
لژیونها خود  ها احترام قائل شدند  اما بعد  برای خانواده قیصر آگوستوس در ابتدای کار آنها تا حدی.  امپراطور را بدست گرفتند 
کوتاه بخشی هم با رشوه  و   خواستند ، بخشی بدلیل شجاعت و ذکاوت ،میکه  خود کردند ؛ آنهایی را میژنرال هایشان را انتخاب 

 خود را  شرقیان برعکس  ساده ای داشتند  و امپراطوران در مدت حکمرانی خود زندگی کامالً  . نظامی  مر انضباط ادر  آمدن
      . ند کردمیدر جالل و جبروت غرق ن

 

                                                           
Spiritual     

1
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[PH -  315 ] 

      
توجه به  بی و بوددرونی  یحیاتفاقد   این نفسانیتگردید ،   خارجاز کنترل  کامل کلمه یابه معن ترتیب بدین  1 نفسانیت فردی

و اهداف   ط هاشر پیش وجود  نیازمندچیزها نه حتی فکری ؛  چون همه این   -آینده و گذشته ، نه ندامتی ، نه امیدی ، نه ترسی 
آرزوها ، شهوات ، امیال  چیزی جز  هاحرکت  انگیزه.   بودی تنها یک حادثه محض یتوضع جا هرآنحالیکه در در   معین هستند

   .  بالهوسی افسار گسیخته  :  در یک کالم  -ند بودخیاالت  ن و
 

... 
 
[PH -  316 ] 

      
و محدود  فاقد اهمیت  منفردچیز یک ، چون  دبگذارتأثیری   در سرنوشت قضیه نمیتوانستامپراطور  شخصی خصایصبنابراین 

ذهنی و اخالقی ممتاز   که از نظر آنهایی حتیداشتند  و   شریف  ایعو طب  سجایاکه هم بودند   زیرا امپراطورانی.  اساسی است 
 . بودند 

 
... 
 

:  روابط آزاد اجتماعی داده شود  بر  مبتنی ختاریامپراطوری ساآن مطرح نگردید  که به ی در دوران آنها مثبت هیچ پیشنهاد
مانند درست را  اوضاع و   شتباقی نگذا  ردی  که از خود هیچچیزی خوب بود ،  حادثهفقط یک  امپراطوران شریف آنوجود 

 .  د داپیش از خود تحویل 
 

... 
 

افراد کلیه .  بدست می آوردند   حقوقی اشخاص  بصورتکه باید مخصوصاً به آن اشاره کنیم ، جایگاهی بود که افراد  ینکته دوم
 .(   بود کوچک ئیبرده داری تنها استثنا ) گونه حقوق سیاسییچبدون ه همگی ،  کامالً برابر بودند

 
... 
 

ه محدود گردید بین مردم گوناگون تفاوتهای در اثرحق مالکیت قبالً .   صی این برابری را توسعه داد و به کمال رسانیدشخحقوق 
با به رسمیت شناختن  اکنون کهکردند  شروع   2 مجردنفسانیت   دیدیم که رومیان از اصل.  ند ملغی شد از آن پس دیگر که بود

برای  به اندازه ایواحد اجتماع یک حقوق خصوصی ، یعنی اینکه  .   بوددر آمده  یت حقوقیحقوق خصوصی بصورت شخص
به آن  که  آن حس رومی  -سیاسی  زنده وجود.   مالکیتکسب  از راه د ، ببخشبه خود واقعیت  بتواند د کهدارحکومت اهمیت 

 فاسد جسموقتی یک همانطور که .  بود  تنزل یافتهحاال دیگر بحد یک حق خصوصی بیجان   -همچون روح حیات میبخشید 
در  هم  صورتبه همان   ؛ کرم ها   حقیرحیات بشکل پیدا میکند  اما تنها مستقل حیاتی برای خود  آن  ازمیشود  هر نقطه ای 
 .   یخصوصحقوقی اشخاص   بهیعنی   -تجزیه گردید   اتمها به   اینجا ارگانیسم سیاسی

 
...       
 
[PH -  317 ] 

      
بین حاکم و  و مبتنی بر اخالق ی منصفانهیفضا زیراد ؛  ورزیتنها قلدری می نمیتوان گفت که امپراطور حکمرانی میکرد  بلکه

طیفی از حلقه های زندگی اجتماعی  که  از طرفقانون اساسی و نظام حکومتی یک تعهد به چون   -وجود نداشت  شزیر دستان
در  و قرار داده  را در خدمت منافع عمومی یشکه انرژی خو ددیده میشو یدر جوامع تنهاباشد برسمیت شناخته شده  شاناستقالل
در شهر ها مراکز دادرسی دولتی وجود داشتند  اما یا بی خاصیت بودند یا وسیله ای برای   .ند شته باشدا نفوذی یمرکزدولت 

کشورشان  یا وحدت اخالقی سرنوشت میکرد  مشغولبنابراین آنچه که دائماً ذهن افراد را .   منظمو چپاول   بر افراداعمال فشار 
بی تفاوتی کامل نسبت به  بدنبالقدر بسپارند  و  اوضاع حاکم آنها را وادار میکرد که خود را به قضا و  : نبود  ناشی از آن
بنابراین انسان یا در ستیز با زندگی بود و .  حسی میجستند  ایذلذدر این بی تفاوتی را آنان یا در تفکرات خود و یا   -زندگی باشند 
 در الطاف امپراطور میدانست  یاجلب در اکتساب وسایل لذت از طریق یا رنوشتش را او س. حیات حسی  نوعییا تماماً تسلیم 

به  میتوانستبه فلسفه پناه میبرد  که هنوز  اینکه یا  ؛ های دیگرکالهبرداری در ارث و میراث  و دغل بازی خشونت ، اعمال 
،    Stoicism(   طرد لذایذ و آالم )رواقی گری   -آن عصر  فلسفی چون سیستم های:    ر و مستقل عرضه کندپایداتنهایی چیزی 

                                                           
Individual  Subjectivity    

1
  

Abstract  Subjectivity    
2
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خود با یکدیگر مشترک گرچه در حیطه   -Scepticism  ،  شکاکیت   Epicureanism (   لذت و تجمل طلبی )اپیکوریسم 
.   بود واقعیتهادنیای در  دن ضمیر انسان نسبت به هر چیزنموبی تفاوت  و آنیکسان داشتند  یهدفهمگی مخالفت میکردند  اما 

یعنی همان فعالیتی که   تفکر  حاصلدر انسان  میشدند که  موجب:  این فلسفه ها بنابراین وسیعاً در بین افراد باسواد رایج گردیدند 
چیزی درونی توسط فلسفه  آرامشاما .    دباش نفسبه  با اتکاء همراه  جمود  نوعی  را ایجاد میکند  (یونیورسال ) جامعیت 
 خود را موضوع و  هگردید  و سر براه مؤدب بطور کامل   کهچون تفکر  ؛  شخصیتی خالصاصول در   - بود بی محتوا صرفاً 
 تحجرو   گردیدمحروم   واقعی یک موضوع داشتن بکلی از  دیگر  بود آرامش رسیده یبه نوع با اینکارخویش نموده و  فعالیت

تبدیل مگر نفی هر چیز واقعی  و  بر نمی آمدکاری این فلسفه از .  د اینم انسانی موضوع ارادهبی هدفی را توانست شکاکیت 
 روح  اقناع  قادر بهدنیایی که دیگر .  نداشت  برای تکیه کردن   که دیگر هیچ چیز استواری  س برای دنیایییأآیه گردیده بود به 

 .  بسر میبردآرامشی عالیتر  آرزویدر   و  نبود  زنده
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[PH -  318 ]  

      
  مسیحیت

 
        1 آگوستوس توسط  کرد  اما حیات درونی و معنوی آن   باز عد واقعیتها که سزار دنیای مدرن را در ب   کردیم قبالً مالحظه 

 حدباالترین  تا محدود بودن و نفسانیت خاص  از اصل آنامپراطوری  که دوره در ابتدای .  گشوده شد (   امپراطور روم )
نفسانیت مجرد  اما یک خاص  در  یشخص  در هیئت   -  زاییده شد  2 نفسانیتاز  منطقد ، نجات دنیا هم با همان گردیتشکیل می

حیات مستقل  جوهر و اساس  داشتن نامحدود بودن و  بجای آن  و بودمحدود بودن تنها قالب این ظاهر دیگر ی که برعکس شکلب
رها شدن از  عذابدر پریشان و  یدر وضعیت  -شد  گفتهنیای روم  همانطور که د.  د اتشکیل مید دری را که او نمایندگی میکذات

انسان  "برای  تنها   که  را عام  برای اقناع درونی آرزوییو   ه بودرسید  هابه یک جدایی آشکار از واقعیت  -طرف خداوند 
.  د مآدنیای معنوی فراهم یک  ایجاد ین ترتیب زمینه برایدو ب  - در دل میپروراند  استمیسر ضمیر انسانی یعنی "    درون

در عین حال نیرویی که روح  اما  خرد کرد یشخو هبخدمت بار را زیر   و متعادل روم تقدیری بود که تمام خدایان و زندگی سالم
تحمل روحی عالیتر و جداگانه  سطتودرد آن  که  بود زایشنقش آن شبیه یک .  تصفیه نمود نیز   انسان را از هر چیز خاص

با خود     و بیکران بودن آن آگاه شود جامعیتاین روح عالیتر هنگامیکه انسان از .  مسیحیت خود را نمایاند  درکه   گردید
 روح   همان ،  ( Truth ) حقیقت ،   ( Absolute  Object ) مطلق ذات.   به ارمغان می آوردنیز را  اوآرامش و رهایی روح 

 ت مطلقذاشود  و بدین ترتیب در  ( منعکسو ) مرئی  دبرای خو ذاتدر آن   میتواند روح است نیز انسان خود چونو   میباشد
روح  تا رها گردید  جوهری حیاتاین اما برای آنکه بتوان از عینیت  . یابد بو جوهر خویش را  پیدا کردهحیات جوهری   خویش

 وجودیآن انسان  بخاطرکه   طبیعی روح عدالزم است که ب    - بردببسر در صلح  یشتنبتواند با خو و  ودهدیگر با خود بیگانه نب
 . د شوو آرامش روح کامل   ناپدید گشتهد   تا آنکه عنصر بیگانه گردحذف   - میشودتجریبی  وخاص 

محوری است که دنیا بر همان این اصل جدید .  د باش  3 ثالثی د که شودرک میقابل هنگامی بصورت یک روح خدا بنابراین 
رسید خداوند پسرش را  آن وقتی که زمان:  "   انجیل میگوید. این هدف و نقطه آغاز تاریخ است .  روی آن ورق میخورد 

نیز و   بودایده روح  پیدایش آن منتجهکه رسیده بود  تطور ی ازحلامر به  این معنایی ندارد مگر آنکه خود آگاهی" .  فرستاد 
در باره یونانیان گفتیم که قانون برای .   اییمنمبطور کامل تشریح اینرا اکنون میباید  .   کامل آن مراحل فهمس نیاز برای ساحا

شکل یک بود  اما در   آگاهی از روح ینوعروح یونانی   .  "را میشناسد   روحانسان خود "   : اینکه روح آنان عبارت بود از
مادون هر چند روح دست باال را داشت  اما اتحاد بین مافوق و  .  آنء اصلی اجزا منزلهصری از طبیعت بابا عنهمراه  ومحدود 

      .  طبیعی بود  یدر قالبهنوز خود 
 

... 
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 عینبی محتوا و به ذات نام چیزی چوناما :   یم بیندر میان رومیان می  اکنون که در میان یونانیان غایب بود را نفسانیتعنصر 

به تکریم مقدسات ربط  ستندحتی شرم آور ترین انحطاطات میتوان نفسانیت در آن  -بود محتوای خود را از امیال و هوسها گرفت  
و بهمان  یشدر خور اصل خو جدید تحققی  - افراد یافت هایشخصیت صورتبیشتری بعنصر نفسانیت بعداً تحقق  این.   ه شوندداد
برای خود بیکران هستم  و وجود مادی من عبارت است از دارایی هایی که برای   4 نفس یک در مقام. انتزاعی و بی محتوا  حد

آن در اصل تمام کار   واز این نمیرود  فراتراین وجود درونی دیگر .   برایم شخصیتین امن برسمیت شناخته میشوند  و تصدیق 
ند  که بود فرد تنهاد  اما همزمان شدیداً تحت فرمان یک مدنبحساب می آ ذرات همچونافراد بنابراین .  همین خالصه میشود 

  دستوراتی مقدس اساس بر ان و زیر دست  رابطه بین حاکم]  داشت قرار شخصیت های خصوصیباالی سر  مسلط بعنوان  قدرتی
و امپراطور ارباب مستقیم  بود بلکه بیواسطه و شخصی معین نمیگردید یا یک اصل عام  وقانون اساسی یک در  مندرج حقوق یا 
هیچ شمردن یعنی ،  بودچیز پوچ یک  تنهاآن حق خصوصی بنابراین .  [ بحساب می آمد امپراطوری  کلدر  شخاصا همه

شخصی   هر.   بودعذاب دنیای روم همان این تناقض .  د یبدل گرد حقحقوق مداری به محرومیت کامل از  نوع اینو  هاشخصیت
 آنهااشخاص صاحب تمام داراییهای  همه د  در حالیکه شخصیمیگرد مالکیت حقصاحب تنها   شیبر طبق اصل شخصیت خو

انضباطی برای  تبدیل به منحوس اما این تضاد.  د یاعتبار میگرد یواحد اجتماع بالفاصله باطل و ب برای یحقهرگونه که چنان بود
چیزی باشد ؛  میباید وحدتی ثابت  سمتاین کشش باید ب  . مشتق میشود (  یعنی کشش )ضبط کلمه انضباط از  .  دیگردتمام دنیا 

قرار بگیرد  تا  مورد تعلیمبرای آن  است تحت فرمانش آنچه کهآن انجام شود  و  سمتباشد تا کشش بوجود داشته در پشت پرده 
تضادی که دنیای روم را بیمار   . دیگردایه مطلق حیات پ به دستیابی رفع عادت وسیله و انکار نفس نوعی.  د شوصل امقصود ح
پوچی خود   ابرازشخصیت را وادار به  فرهنگی که  در خدمت انضباط   - تشکیل میدادرا   ین انضباطاکه  بودی چیزکرد همان 

 . د کرمی

                                                           
( میالدی   34پیش از میالد  تا    09  -امپراطور روم  )     Augustus     

1
  

Subjectivity      
2
  

   Triune       (مرکب از سه چیز   )
3
  

Ego     [نفس  - یک شخصیت   ]
4
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 بحراناز این  رهاییاین خواری نفس منزوی  و اشتیاق برای   -نفس ، این درد ناشی از پوچی فردی  عذاباین ذهنیت ، این 

و اهمیت   است که به یهودیان  وزن همان چیزیاین .  در جایی غیر از دنیای روم  به جستجو بپردازد  الزم بود  - یروح
با عبور از   -در آن روح به خود آگاهی کامل رسید  و ار گردیدآن مرحله عالیتر پدید بود که ذهنیتین اچون از .  د میدهتاریخی 

بیان این حس را به خالص ترین و زیبا .  در جوهر خویش  انعکاس بهحیات که موجب پریشانی و عذابش بود  باآن شکل بیگانه 
تشنگی روح برای خدا ، اندوه عمیقش از  : آن چنین است  مضمون اوج یم  و در انبیا  که بینمی  داوود ترین شکل در سرود 

قالب در در باره این روح در همان ابتدای کتابهای شریعت یهودی  .  تقدس رسیدن به و  ندش و آرزو برای هدایت  اصیمع
خود را با خوردن از درخت دانش   کامل  اقناع نمادی از خداوند خلق گردیده بود  همچونانسان  که .  میخوانیم  هبوط اسطوره 

آن انسان سعادت طبیعی خود را به ارتکاب با  که یهمان معصیت:  در اینجا معصیت تنها دانش است .  خیر و شر از دست داد 
انسان صرفاً طبیعی هم  وچون حیوانات نه خیر هستند و نه شر  :  است نهفتهکه شر در آگاهی  است ژرف حقیقتی.  باد داد 
      .  ترتیببهمان 

 
... 
 

اصرار در هر چند که .  در واقع  دقیقاً همان تحولی است که از او انسان میسازد   -است  بشر ابدیبنابراین داستان   این هبوط
وقتیکه   میبینیمداوود سروده در  راچنین وضعی  و آرزو برای خروج از آن  ازاحساس عذاب  ،شر است  خود این موضع

هبوط هم می بینیم ؛  گرچه باره چنین حسی را در " .  و با ثبات  تازه یبه من قلبی پاک عطا کن ، روح وندا خدا"   :   میگوید
 می بینیم  عبارتبا اینحال در این داستان نوید آمرزش را در این .   است تداوم عذاب و تنها  دیده نمیشودش در آن راماثری از آ

میوه آن از که آدم آنپس از  وند خدامیگوید که  دیگری و باز هم عمیقتر در جای"  باید کوبیده شود  ( شیطان)  سر افعی"   :
حرف  وندخدا و"  د دانخیر و شر را می وبنگرید که آدم یکی از ما شده است اکنون "   میگوید را دید که درخت خورد  شیطان
خدا را خود   - خاصو  جامع با شناخت    - خودکه انسان با روح   این استحقیقت  ،کنین   وصریح  .  شیطان را تأیید کرد 

انسان .  باقی میماند  خود برعکس در پریشانی درونی انسان:    نه انسان  -میکند  علنیاما تنها خدا است که آن را .  درک میکند 
این در .  ست نی آشکار   یشنهایی برای کل وجود او هنوز برامحل آرامش مطلق و و ست  نرسیده اسعادت آمرزش هنوز به 

به حساب  نهایی حکمش ، کنونی وضع در، حس عذاب  تا آنجا که به حال مربوط میشود.  دارد  فقط برای خدا وجود  نخستوهله 
مالکیت ،  ه بوددگردیبرگزیده عطا  قومیک به تنها از تبرکی محدود و موقت که  میشدل یتشکت  انسان در ابتدا  سعاد.  می آید 

و با نذورات بیرونی و  درست است که در معابد برایش قربانی میکنند .   بودنخداوند  محضردر هنوز  ه اوپنا.  سرزمین کنعان 
از  وسط رومیانت یهودیان تنبیه در نتیجه  برگزیده  و مالکیتش بر کنعان ،  قوماین اما سعادت دنیوی .  توبه درونی  کفاره میدهند 

.  فردیت آن برای رومیان باقی ماند استقالل و  نابودیتنها و  ه بودسرکوب کرداز قبل شاه سوریه در واقع آن را .  شد  دریغآنان 
و ملت به نقطه   نددبوسعادت از بین رفته  پایه هایدیگر همه .   متفرق گردیدشناس  خدا قومآن و  شتگمعبد صهیون منهدم 

مقابل نقطه در .   دچار میگرددن عذابی که انسان وقتی به خود واگذار میشود همابه   -آغازین آن اسطوره عقب رانده شد 
حس یک بسط این ایده بنیادی به  الزم  کارتنها .    قرار داردذهن بسوی خدا  توجهروم ، آگاهی از شر و  دنیای سرنوشت جامع

سرزمین کنعان و خودشان یهودیان قبالً .   او ل طبیعتمکم  -انسان  محدودن بعنوان وجود آ نشناختبرسمیت و  بود جامع عینی 
  این شالوده سعادت وجود نداشت  ودیگر اما اکنون .  میدانستند  کاملو  محدودبمنزله آن وجود  وند خدا برگزیده بعنوان قومرا 

 .  گشت  پدیدار در ارتباط با او بود  اً اساس  سعادتپر  واقعیت   آنبه خدا  که  نسبت فالکت و بی اعتقادیحس  الجرم 
 

... 
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 مفریاز واقعیتها ناشی برای پریشانی چون .  و معصیت  به روح  شدند  تبدیلبترتیب  آنتی تزهای شرقی  یعنی نور و تاریکی 

.  میگردد  ممکن آرامش است که جاآن درو تنها   -  جامع دروناً  چیزیعنوان ب انسانیاراده   - وجود نداردخود نفسانیت جز 
چشمه سرو   ستا زخم کهنه برای یک  هم یاما این تمیز در ضمن مرهم  ،شر  وخیر   بین جدایی به قائل بودن یعنی معصیت
  .  ابدی سعادت 

 
... 
 

 . ه شده است ایاندروح محض به انسان نم مثابهب ییخدا ذاتدر مسیحیت 
 دوم  وجه  و این خود از خویشتن جدا میشود  ثانویاما روح چیست ؟  آن ذات خالص متجانس و بیکران و الیتغیر که در مرحله 

 نفسانیت منزوی  واقعیت که این  با جداییاین  اما.  جامعذات با  تضاددر   منزوی یوجود بمانند د ، سازیرا قطب مخالف خود م
اً در اشغال منحصریعنی ]    تنیشبا خو و بدون دخالت عامل خارجی مستقیم  رابطه در اثر داشتن  ( یذرّ  - ناهمگونپراکنده و ) 

 یشمطلق در درون خو یانعکاس مثابهاگر روح ب( .   دنشبا خود یکی بدلیل  )از بین میرود  است  جامع  ذاتیخود  [  نبودخود 
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 طرف دیگر بمنزله روح  ازدانش   وعواطف کل  در برداشتن  با ق از یک طرف عش  -تعریف شود آن مطلق   گانگیدو  بدلیل
  آن  و  "پسر "  و " پدر:  " میشود  نمایان تثلیثیآنگاه   -[  و انفعال پذیرش با  تقابلقوای نفوذی و فعال  در  شامل کلیه  ]

 قضیهفرض  حقیقت بیان از این اانسان ب رابطه کرد کهمیباید توجه " .   روح "  است  یعنی  آن  صهمشخکه اساساً   دوگانگی
درک یک با  . از این قطب مخالف بدرون خویش است  مجدد برگشت د  وسازروح خود را قطب مخالف خویش می چون . است 

   طبیعتهمان  ،  و خاص  محدود حد مفاهیم در   یافته تقلیل  ،است  ا دپسر خ  همان  روح در  متضاد شکلآن   محض ایده آلی
.  د بحساب می آیی الهذات متشکله در  [  ءی از اجزایک ]صر اعن ی ازخود یکروح محدود بنابراین :    و روح محدود  [ دنیا ]

 با   انسان  وحدت  در مسیحیت   -د نمون اچنین بی را میتوان اشتمالاین و د گردمی مندرجبدین ترتیب انسان خود در ایده خدا 
 .   است  ضفر خدا 

  
  ... 
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 .  رسید  آرامش و آمرزش  دنیا به  با این ظهورکه انسان است ؛  و  ییخدا  - انسانی که خدا است   -د گردیمسیح  ظاهر 

 
... 
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 شکلفقط بدین او قرار میگیرد ؛   وند به آسمان عروج میکند و در سمت راست خدا  است که پس از مرگتنها  ومسیح میمیرد 

برای نخستین .   "د نمو محقیقت هدایت خواه کلرا به  تانوقتی که دیگر با شما نیستم  روح:  " خود میگوید  مسیح.   میشودروح 
 هاه بعدبرای حواریون ، مسیح زنده  همان چیزی نبود ک  .شدند  مشحون   که حواریون از روح القدس بود    در عیدالخمسین بار

  دلیل نای هب.  شد  آنانحقیقی معنوی آگاهی  برای  یموضوعتبدیل به  پس از مرگش و اولین بار ا ،برایشان روح کلیسا گردید 
  . نیست  شخصیت تاریخی  دیدگاه درستییک انگاشتن مسیح تنها بعنوان 

 
... 
 

       نظری ایده   مفهوم  آنگاه بیشتر چیزی حتی معصوم بنگریم  و نه و متعالیفرد اگر قرار باشد که به مسیح تنها بعنوان یک 
 طور کههر.   شروع  براینقطه ای  واست  یک آرزو تنها اما این. د میمان حقیقت مطلق نادیدهمورد در  (گمان پردازانه ) 

تعالیم چگونه  کههر طور که میخواهید ثابت کنید   -  یتاریخ هرو   ینقدهر  ، یتفسیر هر میخواهید در مورد مسیح بیاندیشید ،
آغاز   جاآن و جایا در این و ندرواج یافت  هایا امیال اسقف  و  این یا آن منافع بر طبق و هرسمیت یافت آناندیشگران  توسط  کلیسا
  چیست ؟ بذات خویشایده و یا حقیقت  :  دارد توجه  ارزشسؤال یک تنها   -این چیزها هر طور که میخواهند باشند   -   ندگردید

  .چون تنها روح است که روح را باز میشناسد   ،نه معجزات   استانسان  خود مسیح  شهادت روح الوهیت برای گواه بعالوه تنها
 

 ... 
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تطور ایده مسیحی بسیار طوالنی  این چگونگی پیگیری.  مسیحی منجر به تشکیل کلیسا گردید  گاهحال باید ببینیم که چگونه دید

آن  جریانتأسیس دین مسیحی است  که در  این تطور مرحله اول .اشاره بکنیم  آن کلیمیشود  و در اینجا باید تنها به مراحل 
که در   مبینیرا در اناجیل اربعه می  بیان این.   بصورت انتزاعی  آغاز در د  اما نیدبیان گرد زیادی حرارتاصول این دین با 

.  موضوع اصلی است   -[  صدقو م  یحقیق مستثنائاً ن وجودی همچو ]عروجش به دنیای معنوی   -آنها نامحدود بودن روح 
پاک دارند آمرزیده میشوند  چون خدا را خواهند  یآنهایی که قلب"   . با شجاعتی استثنایی قدم در میان یهودیان می گذارد مسیح 
 بر علیه  تمام   بغایت صریح  و آبستن توانی برای عصیان  گفته ای  -موعظه اش بر باالی کوه میگوید در این را او "  دید 

:  خود را به انسان مینمایاند  وند قلب پاک جایی است که در آن خدا.  ی که میتوانند بر ضمیر انسان سنگینی کنند درستچیزهای نا
 گفته های دیگر هم همان  . شده است  مجهزبر علیه کلیه قیود بیگانه و خرافات   گرددسرشار پر مغز   این گفته معنایآنکه از 

آمرزیده میشوند " و  "  چون آنها را باید فرزندان خدا نامید : بر قرار میکنند   آمرزیده میشوند آنهایی که آشتی:  " ا را دارند معن
باشید    عیبدرستکار و بی " و  "   تعلق داردآنان  بهچون پادشاهی بهشت  : نمودن حق آزار میبینند  قرارآنهایی که برای بر

همان  از  خلوص محض تا  روح  ابدیتعالی .  د نشان میده روشن را کامالً مسیح در اینجا الزامی   ." انند پدرتان در آسمان  م
 .همه چیز قرار داده شد  اساسابتدا 

 
... 
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تحقق .  است  آن تطورات تاریخ   در واقع پس از آن جریان تاریخ یو تمام  میباشداین اصل  توسعه و تکامل دوره دوم مرحله

 نحواریوبر   روح  که بود تنها پس از مرگ مسیح  قبالً اشاره شد که .  کلیسا   -بود   ن مسیحیارا  ازی جماعتتشکیل  ابتدایی آن
چون :   آزاد شد و به آرامش رسید   درمسیح انسان یعنی که  ، ک کنندایده حقیقی خدا را درردید  و آنان توانستند گ ظاهرش خوی

از  یی با رها صرفاً  او که  دیگرد آشکار برایش و این واقعیت دانسته شدجوهر انسان روح  و شد شناختهدر او ابدی حقیقت 
   .محض  به حقیقت میرسد   در خود آگاهی  خویش و غرق شدن هایمحدودیت

 
... 
 

در  نخستین باربرای   و تمام تامحقیقت :   ندانیم   است که دین مسیحی را تنها محدود به تعالیم خود مسیح این دیگر مهمنکته 
  شاتجربه   در اولین جماعتآن .   بروز نمود یفکردستگاه  این بود که مسیحیکوچک در آن جامعه .   دیردگظاهر  حواریون او

.   ه بودخود قرار دادهدف را  شخویکه توسعه  حقیقتی آن رابطه با رابطه با دنیای روم  و   -خود را در رابطه ای دوگانه یافت 
 .  بررسی خواهیم نمود  بطور مجزااین دو رابطه را 

خود را از الزم بود که بنابراین .   پیدا کندن دنیا بسط ماهمیبایست در  تجامعه مسیحی در دنیای روم بوجود آمد و مسیحی
و اعمال   و بر علیه فرامین ، دیدگاه ها  ادهتشکیل د برای خود جماعتی جداگانه   -هرگونه فعالیت در حکومت بدور نگاه دارد 

  آورد بحساب نمیبود  و به تبع آن  امپراطور را حاکم مطلق  خود  جدااما چون از حکومت .  حکومت عکس العملی نشان ندهد 
 .قرار گرفت  خصومتمورد تنفر و 

 
... 
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  - اعتقاد بعد تئوریک  -  1 جزم  که  کنیم توجه اهمیت دارد بسیار با حقیقت  جامعه مسیحی در مورد رابطه دوم ، یعنی رابطه

پدران و مستشاران کلیسا .   فتگرانجام  بسیار دیرترحکومت از بطن آن  یک  ظهور و شده بود بالغیش در دنیای روم از پ
اجازه .   تأمین گردیده بود با توسعه فلسفه   از قبل  جزمرا تدوین کردند ؛  اما یک عنصر اساسی این (   جزم )اصول عقاید 

قبالً اشاره شد که نفسانیت و .  د میگردیط وربمعصر به دین آن که چگونه فلسفه  دقیقتر بشکافیمبدهید این موضوع را 
  توسط  و بعنوان تنها مأوای نفس  بیروح  شخصیتیک  بصورت وجود داشت  انتزاعی شکل یک در درونگرایی رومی  که تنها 

 از قبل بنیاد تفکر بدین ترتیب.  گردیده بود  متحولتصفیه و    جامعیت درجه  و شکاکیت به(  زهدگرایی )رواقی   های فلسفه
تنهایی   به و  بوده بی اهمیت سندی م    تنها در اینجا جامعیت.   بود بیکرانی یکتا  خدا  ی فکرنظام در این و   گذاشته شده بود

در خیال   که یکرانبی، آن  اما آن یکتای مطلق.  د چنین شوتا  است خاصتنفیذی محدود و  محتاجنیست  بلکه  یچیزی موجب
نگاه   بری  خود را از هر چیز محدود قلمرومفهوم شرقی است ؛  چون مفاهیم غیر قابل سنجش  که یک اساساً  وجود دارد 

 بنی اسراییل  محسوس  ناو  نا دیدهخدای همان  خدای شرقی  در حیطه تفکر ،  یافتن حضوربا .  بومی شرق هستند  د نمیدار
در .  این اصل توسط مسیحیت تبدیل به چیزی تاریخی دنیایی گردید .  د شومی بشری یدر قالب مفهوم  یک  موضوع کهاست 

   فتمیپذیر  صورت  و از نظر روانی اً درون اکنوناما  :    دعملی شابتدا از طریق فتوحات  شرق و غرب بین دنیای روم  وحدت 
  .   گرفت فرا  را غرب روح شرق   -
 

... 
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آن از طرف دیگر به  خود تعالیم در  ندرجبا حقیقت ممسیحی با دنیای روم از یکطرف  و رابطه اش  اولیه جامعهبا تشریح رابطه 

 قلمرو جامعه مسیحی.  کلیسا   -  ندقرار بگیر مورد توجه باید هم تعالیم آن و هم دنیای بیروندیگر حال که   سوم میرسیم مرحله
موکول  آینده بهفقط  وچون این پادشاهی یک وجود فعلی هم دارد  :  و مسیح روح حاضر و مقتدر آن   -پادشاهی مسیح است 

نه تنها در تضاد با بت پرستی است  بلکه با حیات  وجود ؛  و آن داردوجود مادی هم  یک این فعلیت معنوی بنابراین.   نمیشود
ی دیگر نیست  بلکه همزمان نوعی هادین مانند یکلیسا  که تبلور این وجود بیرونی است  صرفاً دینچون  .  هم عام سکوالر  بطور

حیات دینی کلیسا تحت فرمان .  دیگر سکوالر اشغال میکند  اشکالی را در کنار گاهخاص از حیات سکوالر هم هست که جای
 همی دهسازمان نوعی،  در این پادشاهی خدا.  آن  اعضاء انتخاب آزاد  تحت فرمانعد سکوالر حکومت کلیسا ب    امامسیح است 
 . د الزم میگرد

 
... 
 

                                                           
(     اصل عقاید   -جزم  )   Dogma    
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میکند  و  کسبنیز  شخصد  می بینیم که جامعه مسیحی یک جایگاه بیرونی مشسازمان درونی که به آن اشاره این عالوه بر 

برخوردار   استثنایی یحفاظتاز  ستمیبایاینها بعنوان تملکات متعلق به دنیای روحانی  .  صاحب تملکاتی برای خود  میگردد 
برابر در   ( کشیشان )  مسیحی یونو روحان  شتحکومت ندا در مقابل دینیکه کلیسا هیچ  دچنین بو بالفصل آن تعبیرد  و نباش

بدین  .  روحانیون  و  روحانیبر تملکات   کلیسا حاکمیتحق د به گردیمنجر  تصمیم این.  ند بودمسئول نمحاکم قضایی سکوالر 
و  از یک طرفمتشکل از افراد خصوصی و قدرت امپراطور صرفاً بین یک اکثریت  ترتیب با ظهور کلیسا تضادی تماشایی

و  اتانتصابهر چند که  .   دمبوجود آ طرف دیگر از درئیس خود را مستقالً بر میگزی جامعه روحانی  که بی نقصدمکراسی 
 تابیشتر کلیسا   تطور با اینحال   -  نددنمو آریستوکراسی یک به تبدیل خیلی زود این دمکراسی را   انهکشیش های  تقدس بخشیدن

     . مربوط میگرددنهای بعد دورا و بهاینجا تعلق ندارد   بهدوره مورد بحث ما 
 

... 
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در دنیای مسیحی داشته  جایی ستنمیتوان دیگردر میان یونانیان بصورت اخالقیات مرسوم دیدیم  را که که  آنچهد ش نتیجه این

 که خاکی   -نفسانیت مستقل است یک  در حالیکه اصل مسیحی  ندتی خودجوش و بدون اندیشه بوداچون آن اخالقیات عاد.  باشد 
 آزادی یونانی.  در مقابل اصل آزادی نفسانی دوام بیاورد  ستنمیتواندیگر یک اخالقیات بدون اندیشه .  در آن حقیقت میروید 

زیر بار انسان دیگر .  آزادی مطلق در خدا به میان آمده است  اما اکنون اصل وحی ؛   و  داری برده محتاج بود ؛   اتفاقیچیزی 
 بارهدر  انسان خود حاال دیگر.  بخشی از حیات معنوی است خود با این آگاهی که او   -بلکه تابع عشق است   وابستگی نیست
  را  خود حکم میکند و در مقابل هر چیز محدود [  رجوع میدادند  اوراکلها هاییکه یونانیان به وحیچیزآن یعنی ]  اهداف خاص
در   کهدنیایی به ،   به پشت صحنه رانده میشود  یر آن دنیای معنوی نفسانمحض در باشدهر آنچه که خاص . د دانتام االختیار می

صاحب اختیار انسان خود :  گردیدند  لغیبکلی م خرافات اوراکلها بدین ترتیب .   استدرجه دوم  تنها چیزی مقابل روح مقدس
  .شد  گیریها تصمیم  مطلق در بزنگاه

 
... 
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مربوط به مردم   - معمولی ]  تأمل  وندب  یروحان  های وجود  دنیای نمودن اشباع حل شود  ستمسئله ای که میبایبنابراین 

نوعی این بود که  بر عادتهمواره که انسان بیاد دارد  آنجاتا .  د دیده میشوعام در اینجا  ای نکته.   بود  با ایده روح  [ عادی
  ینوع  که این تنها  می بینیم دقیقتر اما پس از بررسی ؛   هم بین دین و دنیا  همانطور که ،  بین عقل و دین فرض باشد تضاد

  -این است  در فقط  تمایز بین دین و دنیا.  الهی و چه انسانی  است ، چه   وجود اثباتی روح بطور عام   عقل  .است  جدا سازی
 بشر تعقلبه  قوه   در خداوند شدن معبدی که در آن حقیقت و آزاد  -و ضمیر انسان  قلب  است در  1 عقل  همان که دین خود

 اختیارو  فهم   برایمعبد آزادی انسانی   دمی یاب  انتظامبا همان عقل  درست که  یحکومت از طرف دیگر:  عرضه میشود 
  شده پی ریزیدین   توسط   آزادی در حکومت بدین ترتیب .   نامید  میتوان الهیرا که هدف غایی آن   یک واقعیت است آگاهانه

را تشکیل   که اصل بنیادی دین  چیزی است نهما عمل کردن بهصرفاً   و حفظ میگردد  زیرا درستکاری اخالقی در حکومت
 قالب دراصل دینی  ی ازتولیدیعنی   -عقل انسانی است  در قالبآنچه که در جریان تاریخ میبینیم صرفاً نمایش دین .   میدهد

و دنیای واقعی رفع  یضمیر انسانناهمخوانی بین حیات درونی  ترتیبین ه اب.   را فتح  میکندانسان  که قلب آزادی سکوالر 
در خود روم قدیم  مسیحیت .  ژرمن ها     - یا مردمانی دیگر  -دیگر  یمردمبرای   شد یرسالتامر تحقق آن با اینحال   .میشود 
 .  بیابد   زمینه ای برای تحقق و ایجاد یک امپراطوری ستنمیتوان

 
... 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Reason    
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 امپراطوری بیزانس

 
ند  به ظهور یافت دیگر پس از او متوالیاً چندین امپراطور مسیحی.  دین مسیحی بر تخت امپراطوری نشست    1 با کنستانتین کبیر

ت ، از میگرفامپراطوری روم همه دنیای متمدن را دربر .  نتوانست کار زیادی برای دین قدیمی بکند  دیگراستثناء ژولیان  که 
رم .  منتشر گردید  یقلمرو عظیم چنین  در گستره بسرعتمسیحیت .  از قلب آفریقا  تا دانوب  واقیانوس غربی تا رود فرات 

ی از اسالف کنستانتین در میالن یا جاهای دیگر سکونت گزیده بودند  و تعداد زیاد.  منحصر بفرد امپراطوران نبود  پایتختدیگر 
در ابتدا جمعیت آن عمدتاً از مسیحیان .  شد   2 او خود دربار دومی را در بیزانس قدیم بوجود آورد  که مشهور به کنستانتینوپل

 همچنان امپراطوری.  د برسقبلی  ای آنبه پجی رفت تا این مکان جدید در شکوه خرزیر بار هر   و کنستانتینتشکیل میشد 
. و آنرا بین دو پسر خویش قسمت نمود  کردیک جدایی گاه بگاهی را دائمی   تئودیسیوس کبیر  آنکهماند تا  باقی یکپارچه

 .  گذاشت میبه نمایش  می بخشیدندی را که به دنیای روم شکوه سویآخرین بارقه های کم   حکومت تئودیسیوس
 

... 
 

یونان :  را بدست آورد   امپراطوری شرقی پسر بزرگتر ، آرکادیوس ، .  تقسیم گردید   امپراطوری روم بین دو پسر تئودیسیوس
برادر کوچکتر  هونوریوس    و  رامصر  وآسیای صغیر ، سوریه ، (  با آسیا تماسآخرین بخش اروپا در  )با تراسه همراه قدیم  

 بالفاصله پس از مرگ تئودیسیوس  نابسامانی حاکم.  ، بریتانیا (  فرانسه )ایتالیا ، آفریقا ، اسپانیا ، گل :  را   غربی امپراطوری
 .بیگانه از پای در آمدند  اقوامگردید و والیات روم توسط 

 
... 
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شاه )   شاه هرولیپاد  اودوآسر  توسط   آنها  توخالی  هیمنه امپراطوران غربی بشکلی مضحک درآمد  و عناوین کار در نهایت
 جدیدی ت مسیحیمل غربمدت درازی دوام آورد  و در  امپراطوری شرقی  .گردید  ملغی (  از تبار ژرمن شرقی - بربر ایتالیا

،  دینی تعالیم  به  میگردیدآن محدود  هدامنشد  و میمسیحیت در ابتدا از حکومت جدا نگاه داشته .  با تهاجم قبایل بربر بوجود آمد 
اکنون ما .  سیاسی  انگیزه یک قدرت سیاسی بود ، یک :  غالب شده بود دیگر اما حاال .  و غیره   سازمان داخلی ، مقررات

ای بسیار همیبایست چیز وکه فرهنگشان تازه باید شروع میشد را بربر  اقوام   در یک سو:  مسیحیت را در دو شکل میبینیم 
یونانی و فرهنگ بسیار  متمدن صاحب علم یدر سوی دیگر مردم و  یاد میگرفتندعلم ، قانون  و سیاست را  همچون ابتدایی 

 .   را  پیشرفته شرقی
 

... 
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رشد  برای  لزوم  از برجسته اینمونه  و  گذاشتهرا به نمایش   شگفت انگیزترین تضاد دین ترتیبب ،  این دو امپراطوری

جاییکه میتوان   -امپراطوری بسیار متمدن شرقی  تاریخ . مقابل چشمان ما قرار میدهد  را در مسیحی ذهنیت با یک ملت یفرهنگ
یک دوره هزارساله از جنایت ، ضعف ، پستی و   -مطرح گردد  خود بصورت خالص و حقیقی  توقع داشت که روح مسیحیت

در اینجا معلوم میشود که مسیحیت  درست از .  ؛  تصویری بغایت زننده و بی ارزش  نشان میدهدرا اصول بدون وقفه  فقدان
رهبانیت و دیر قالب میتواند در .  باشد  ناتوان   و همانقدر هم  بی محتوامیتواند  تا چه اندازه نظر خلوص و معنویت درونی 
ر قلب ب  بی محتوادین یک  تأثیر مورددر  ی رایج قولو  نکته.  رد در مصر دا ریشه چیزی که -نشینی بکلی از دنیا جدا شود 

  هر دو و خصوصی   سیاسی زندگی آنگاه بود   جامعچیزی   مسیحیتمورد ادعای اگر عشق   میگوید  که وجود داردانسانها 
 آرزوی مقدسیک  بتواند این طور نگاه به موضوع شاید.   میگردید بشر تماماً درست و اخالقی  وضعیتند و بودبی نقص می

بر  همه امیال و آرزوها .  وجدان  تنها مربوط به  ودرونی است  یاما دارای حقیقت نیست  چون دین چیز را بیان کند مآبانه
و  د ؛  راستیبیننبآموزش  عمیقاً  که ستالزم ا ندبرسحقیقت به بتوانند   تفراس و ، اراده  خالف آن است و برای اینکه  ضمیر

اعمال منطقی و عقالنی برسند ؛  حکومت میباید سازمانی  سطحهای عملی میباید به کنش و هاعادت -شود  عمولممیباید  درستی
 بتواند درخشد شایدمینوری که در تاریکی .  حقیقتاً صحیح خواهد شد  نیز عقالنی داشته باشد ،  آنگاه در دراز مدت اراده افراد

یک  میتواند مثالی بارز است که چگونه مسیحیت  امپراطوری بیزانس.  که روح داشته باشد  را د اما نه تصویرییافرینب یرنگ

                                                           
(میالدی   990 تا   202  -روم  امپراطور)    Constantine  the  Great

 
 
   1

  
(استانبول )      Constantinople    

2
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بازسازی   اصول آن متکی برکومت و قوانین حکل دستگاه  اگر که ،  دحفظ کنبا فرهنگ  یبین مردم در رابی محتوا   مشخصه
 بی بندوباری عوامانه  سویک از .  بی قانون  شتی اوباشم  -در بیزانس مسیحیت در دست تفاله های جامعه افتاد .  باشند   نشده
دین  دنیایدر  . ند دنموو آن را به چیزی چندش آور تبدیل   خوش کردند جادین  چترزیر در  سالوسانهدیگر رذالت  سویو از 

به مقامات کلیسا  دینی تعالیم استقرار.  ب مقامات مذهبی انتصادوم   اول  استقرار تعالیم دینی  و :  ند کرددو چیز اولویت پیدا 
خاص   موضوع قضیه تبدیل به این لذا.   بصیرت نفسانی  - میدهد تشکیلآزادی را اصل مسیحیت  در صورتیکهگردید واگذار 
آتش کشیدن و به   ، آدم کشی  همه جا صحنه هایدر دند  و ش شعله ور ی شدید داخلی جنگها وبین مردم عادی گردید  درگیری

 .  بهانه جزم مسیحی  اب البته ،  نددچشم میخورغارت  به 
 

... 
 
[PH -  339 ] 

      
سبب  هم  اسقف ها   حسادت و حرص و  آلکساندریا   و آنتیوچ   در کنستانتینوپیل ،(  پاتریارک )انتصاب اسقف اعظم 

 . گردیدند  درونی درگیریهای متعدد
 

... 
 
 
[PH -  340 ] 

      
  بربرها  توسط هم درون دچار پریشانی گردید  و از بیرون در  گوناگونامیال  و  هوسها در اثر بدین ترتیب امپراطوری بیزانس 

 کشور دائماً .  دهد  انجامدر مقابل آنها  ضعیفمقاومت یک ابراز جز  نمیتوانست کاریدیگر  امپراطور  -تحت فشار قرار گرفت 
امیال پست و حتی  تجلی   د ؛انشان مید را تصویری نفرت انگیز از بالهت امپراطوری کلی آن وضع. در ناامنی بسر میبرد 

شورش ژنرال ها ، برکناری .  ند ردو اشخاص  خفه میک  لاعمار ، اجنون آمیز که رشد هر چیز شرافتمندانه را در افک
 و نیز  شانپسران یا  توسط همسران و امپراطوران  به خوراندن سمیا  سوء قصد   دسایس درباریان ،  و انامپراطورها توسط آن

صحنه هایی است که تاریخ در مقابل ما میگذارد  ؛   هاینا  -میکردند  قماشهای از هر هشو خوا زنهایی که خود را تسلیم هوسها 
های ترک   قدرت زیرعمارت پوسیده امپراطوری شرقی در   - (  میالدی  1013 ) در حدود اواسط قرن پانزدهم   - تا سر انجام 

 .  خرد گردید  پرتوان
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 ژرمندنیای 

     
 

 
 
 
 
[PH -  341 ] 

      
نوع از آن   -خود مختاری نامحدود آزادی است  صورتب  حقیقت مطلقهدف آن تحقق .  روح ژرمن روح دنیای جدید است 

ل اصل مسیحی حامسرنوشت ملت های ژرمن این است که .  که شکل مطلق خود را هدف غایی خویش قرار داده است  آزادی
و نفس   Objectiveعین   ]مصالحه بین ایده   -اصل آزادی معنوی به اذهان هنوز ساده و شکل نیافته آن مردم . د نباش

Subjective  ] -  مفاهیمزیرالیه ای  در  بمثابه صرفاً داشتن ایده آزادی    روح جهانیتحقق خدمت به  در؛  سهم آنها  راه یافت 
   . خویشتطور آزاد و خودجوش از خودآگاهی نفسانی  توسط ن نبود  بلکه ایجاد آنمذهبی آنا

در باره یونان و روم بررسی  که وقتی  برعکسکنیم که  یادآوریتقسیم دنیای ژرمن به دورانهای طبیعی آن باید  شروعدر 
در مقابل مردمی  و  تاریخی جهانی پیشین  در پشت سر مردمان   - ه نداریم سویرابطه خارجی دویک دیگر  اینجامیکردیم 
پیش   یونان و روم.  این مردم  بکلی متفاوت بوده است  تطور مسیرتاریخ نشان میدهد که .  دشوبراهنمای ما بتواند که   -متأخر 

ی آغاز اکندگی داخلژرمن ها برعکس  با پر.   رسیدند  بلوغدر درون خود به از آنکه انرژی خود را بطرف بیرون هدایت کنند 
تازه بعد از آن بود که .  چیره گشتند   پوسیده توخالی و   های و در مسیر خود بر تمدن گردیدهسرازیر   دنیا در سپسکردند  
 .  بیگانه   و قانون  سیاست  زیر نور فرهنگ ، دین ،در   آنان آغاز گردید ، تطور

 
... 
 
[PH -  343 ] 

      
 ایجاد هماهنگی عاملو همزمان   بودحقیقت  وجدان آگاه این که ؛  چون یافتمی رشد  تجسم حقیقت مطلق  بمثابهیکسو کلیسا  در

 ،  را متوحک  -د ردنیای محدودیتها را اشغال میکیش  خوبا اهداف که  ایستاده بود ،آگاهی سکوالر در سوی دیگر .  فرد با آن 
تاریخ اروپا رشد .   بطور عام    و نفسانیت  اعتماد متقابل یا  و  [ ناشی از آن عواطف و مهربانی اجتماعی ] 1 قلب  اساس بر

نه فقط   - هر کدام از آنهادر حکومت ؛  سپس از آنتی تزهای درونی   دیگریدر کلیسا و یکی ،  است بموازات هماین دو اصل 
یک خود برای اینکه هر کدام از آنها  )  هم از این ساختارها بطور مستقل یکهر  درونی یکدیگر بلکه در دنیای در ارتباط با

 .آنتی تزها   بین  توافق  اً نهایتو (  است مستقل کلیت
 .سه دوره این دنیا بر همین اساس مورد بررسی قرار خواهند گرفت 

 سپسبه دین مسیحی  و  آنان نگروید  تطور آغازین این مردم ،  -اول با ظهور ژرمن ها در امپراطوری روم آغاز میشود دوره 
دنیای مسیحی .  د باشدوره آغازین چندان در خور توجه این که  است آنسجایای بربریک و ساده آنان مانع از   .تملک غرب 

این دوره تا .  روحانی و سکوالر دو روی یک سکه اند   وجوهیک ملت  که در آن   -میخواند  "  مسیحیت "خود را   دیگرحال 
 .   ادامه مییابد  2 زمان شارلمانی

کلیسا برای   - میرساندمخالف  ینقطببصورت   و  استقالل منطقی منسجمیک حد آنتی تز را به  طرفدو هر یک از دوره دوم 
با اتحادی شارلمانی .  پادشاهی فئودال  یک و حکومت برای خود بصورت(  حکومت روحانیون )تئوکراسی  یک خود بشکل

 ی از اشراف رم ایجاد نمود  به این ترتیب اتحادی بین قدرتهای معنوی و سکوالر پدیدعضو ب  بر علیه لمباردها روحانیجامعه 
پادشاهی  یک رست در همین هنگام  بجایاما د. داده شد  بشارت اتحادزمین به پیروان این روی  ربپادشاهی آسمانی  نوعیو  آمد

آزادی .  د نموخود را ترک  مأنوسو دنیای  گرفتبیرون را بخود توجه تام به یک  شکلدر آسمان ، درونگرایی اصل مسیحی 
جنبه سکوالر ؛  از یکطرف به شدیدترین  درجنبه مذهبی و هم  درد ، هم یرذالت ها درست به ضد خود بدل گرد نتیجهمسیحی در 

دو  در این دوره .    یهوس رگونهدر ه  حدتی بربریکبا   -وابستگی ها و از طرف دیگر به بیشترین زیاده رویهای غیر اخالقی 
 یافتهمتابعت انتظام نوعی  کوچکو  بزرگتهای سیاد  -تشکیل حکومت ها  اول :  ند هست توجه  قابلجنبه از جامعه بخصوص 

از  یاثر کوچکتریند  بدون ندر می آی و محکم   خصوصی ثابت وقحق شکلابط به ور همهنشان میدهند  بطوریکه از خود 

                                                           
  Heart 

   1
  

(میالدی   834تا    042   -پادشاه فرانک ها  )    Charlemagne
    2
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تنها به  تضاداین .   بین کلیسا و حکومت تقابلدوم . آشکار میگردد   نظام فئودالی  قالبدر  متابعت انتظام یافتهاین   .یت جامع
 از ینوع  -د شغرق  دنیاگراییکلیسا  که مدیریت دنیای معنوی را بعهده داشت  خود در همه گونه که  آمدوجود باین خاطر 

    . است چون در آن هر هوسی با دین توجیه میگردد  نفرت انگیز از انواع دیگر بیشتردنیاگرایی که 
سکوالریته .   تشکیل میدهد  دوره سوم راپایان دوره دوم  و آغاز   -یعنی  نیمه نخست قرن شانزدهم   -حکومت چارلز پنجم 

  بابی در یدارای معیارها به تنهایی خوداز اینکه  یو آگاه  -از قدر و قیمت ذاتی خود است  شدن در حال آگاهدیگر  حاال
آزادی  اصل تجدید حیات  طریقاعتبار مستقل از این آگاهی از .  انسان میباشد  هایاخالقیات ، درستکاری ، پاکدامنی و فعالیت

           رفرماسیون  بکمک  بار  برای اولینو   هگذشت  یسهمگین فرهنگ اصل مسیحی اکنون از انضباط .  بوجود آمدمسیحی 
.   د داراین دوره سوم از دنیای ژرمن از زمان رفرماسیون تا عصر ما ادامه .  به حقیقت و واقعیت میرسد  (  اصالحات دینی )

  -ادراک  -  بدون محتواتفکر .  میرویند   عقالنیتجامع دنیا میشود  و از این اصل اصول   شعار اول تبدیل به  اصل روح آزاد
 آگاهییک کسب از راه  ،رفرماسیون بدست آورد  باتفکر محتوای حقیقی خود را برای اولین بار اما  ،یافته بود  تطورقبالً 

که :    از آن خویش کرد و فرهنگی در خور ب تساکا  به از آن زمان تفکر شروع .  روح آزاد معنای بخش از جانو  شخصم
 انتظامعقل  بکمکی و آگاهاز روی دیگر  حیات سیاسی حاال.  ند یدآن بعدها ضوابط اساسنامه های حکومتی گرد هاصول مشتق
اصرار بر آن بود که هر ادعایی می باید مشروعیت  واعتبار خود را از دست دادند دیگر اخالقیات مرسوم و سنتها .  می یافت 

 .  نیافته بود  یتحققهیچگونه تا پیش از رسیدن به این دوره آزادی روح . خود را بر اساس اصول عقالنی اثبات کند 
پادشاهی پدر یعنی یک خلق همگون و منسجم  با .  را معادل پادشاهی های  پدر ، پسر  و روح القدس دانست  ها میتوان این دوره

ر خداوند است مظه  پادشاهی پسر.  را میبلعد  یشفرزندان خو که  عنصر زمان حاکمیتمانند   -صرف  عویضت  ، ر مکررادوا
 .  القدس تلفیق این دو آنتی تز است  پادشاهی روح.  نور می افشاند  بر آن از دور که  -با حیات سکوالر   صرفاً در ارتباط

مشخص تکرار   ، جمعحاصل   مثابهدر عصر ژرمن ها  ب.  این مراحل را میتوان با امپراطوریهای پیشین مقایسه نمود 
اخالق  )ی جوهر  وحدت  ؛ دوره عهد شارلمانی را میتوان با امپراطوری ایران مقایسه کرد.  دورانهای گذشته را مشاهده میکنیم 

در بی  و سکوالر  یمعنوهر دو جنبه در هنوز و   شتقرار دا  قلبدر انسان درونی ، در  یکپارچگیشالوده این   -(  اجتماعی
 .  بود هماندخویش  پیرایگی

ً ایده آل آن میتوان زمان پیش از چارلز پنجم را مقایسه نمود ؛   وقتی که اتحاد واقعی دیگر وجود با دنیای یونان و اتحاد صرفا
 یکبهمان شکل که در درون .  ند بوده گردید متحجر صوصیخاص بودن در قالب امتیازات و حقوق خ وجوهزیرا همه   شتندا
هستند  همانطور هم حکومت های مختلف در امور خارجی خود تنها جدا از هم  یشمطالبات خو زاویهاز ، طبقات مختلف  امعهج

یک تعادل قوای اروپایی  آنها ایجاد سیاستی دیپلوماتیک پدیدار میگردد  که در مسیر .  ند داری نسبت به یکدیگر بیرونرابطه ای 
 هم آگاهی در ضمن( .   کشف آمریکا)  را کشف میکنددنیا خود  در آن دورانی است که.  یه یکدیگر متحد میکند لعله یا را بر 

عنصر  خود را در  ( اخالق اجتماعی ) یجوهردین عینی .  ند و قدر آن را میداند در دنیای ماوراء حس کسب میکبصیرتی 
 آشکارترین حقیقت بنیاد عمیقبرای خویش در  نیزند و میرساحسی  وضوحبه درجه  ( مانند هنر مسیحی در زمان پاپ لئو )  حسی

هر چند (  لوتر -سقراط  )درونگرایی روح آغاز میشود  سپس. مقایسه نمود   1 میتوان این دوره را با دوره پریکلس.  میگردد 
مطلق ظاهر  بشکل و در قدرت خویش  بود خارجی امکانات وسیع دارایچارلز پنجم .   بودکه جای پریکلس در این زمان خالی 

این دوره ای است که . ند بودغایب قلمرو آزاد در او یک ایجاد  برای ابزارهای قاطع نتیجتاً پریکلس  و   د  اما روح درونییگرد
دنیای ژرمن عناصر متمایز  دیگر ؛  اکنون دبینمی آشکارتر خود راروح  د نمیپیوند  بوقوع  که در قلمرو واقعیت هاآن جدایی با

 . طبیعت اصلی خود را مینمایانند 
نه بصورت هنوز دیده میشود  اما  بوضوحاینجا  در  جامعیک اصل  وحدت.  دوره سوم را میتوان با دنیای روم مقایسه نمود 

است  و  قبولف عقالنی مورد اهدابرتری .   شناسانهخود تفکر   یکی چیرگ بصورت بلکه  مجرد جامع خودمختاری وحدت
میخواهند   آن و در خود حق مردم حق را برای خود.  ف مشترک حکومت ذوب میشوند اهداامتیازات و خاص بودن ها در مقابل 

به همان اندازه هم دین .  نیستند  بلکه اصول وارد امور دیپلماتیک میگردند آداب خاص بین ملتها چندان مورد توجه  و دیگر
 تفکر مجبور شود کهخود  یا توسط  ،   یابدارتقاء   ایده  فهم حد بهباید  بلکه  یا ؛  تفکر بدور نگهدارددخالت نمیتواند خود را از 

خرافات تبدیل به و  گریزدب  یقدسمخشک  دهشت بسوی  ،  حضور تفکر از عذاب یا  و  -گردد بدل  عمیق و جدی یاعتقاد به
 .  د شو
      
 
 
[PH -  347 ] 

      
 مهاجرت بربرها

 
ما ژرمن ها را .  در باره این دوره در مجموع چیز زیادی برای گفتن نداریم ، زیرا اطالعات کمی برای تأمل در اختیار میگذارد 

مناسب برای  ینأمجنگل های آنان همواره م.  جنگل هایشان دنبال نخواهیم کرد  و به منشاء مهاجرت آنها نخواهیم پرداخت تا 
در   -میکند  همراهشرح معروفش را در باره آلمان با عشق و اشتیاق (   سناتور رومی ومورخ  )مردم آزاد بود  و تاکیتوس 

متعالی چیزی یسم را حکومت بربر اما نباید با این گفته .  ن تعلق داشت آبا فساد و تکلف دنیایی که خود به  دنیای آنان تضادمورد 
 به خطا برویم  که وضعیت وحشیان آمریکا را بمنزله زندگی بشر در آزادی حقیقی بحسابآنچنان بشماریم  یا اینکه مانند روسو 

                                                           
(از میالد  پیش   423تا    434  -دولتمرد بزرگ یونان )    Pericles    

1
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  ی است سلبوجود دارد که وحشیان از آن بیخبرند   اما این تنها امتیازی  شمارییب تیمطمئناً در اینطرف اندوه و بدبخ.   بیاوریم
 .  محسوب میگردد متعالیدر وجدان های بلند مرتبه تنها نعمت آزادی اثباتی است که . است  اثباتیدر حالیکه آزادی اساساً 

اشتراکی از عالیق و عواطف  همزماناست  و  خویش مستقالنهم که هر فردی دارای آزادی میبینی در نخستین آشنایی با ژرمن ها 
سرازیر  همچون سیل بسوی امپراطوری روم آنها سپس میبینیم که .  ست نرسیده اسیاسی  به درجهگرچه هنوز  ،د دیده میشونیز 
 موجباتبیشتر بود که  یسکونم مناطق به ژرمنها نیاز نیز بخاطر بخشی و  رومبخشی بخاطر حاصلخیز بودن قلمرو .  ند میشو
بخدمت سربازی  نیز یکپارچهبطور  ژرمن علیرغم جنگ هایی که با رومیان داشتند  افراد و حتی قبایل.  ندحرکت ایجاد گردیدآن 

  .  ندنیروهای رومی سزار میجنگ در کنارکه  سواران ژرمن را میبینیم   حتی تا زمان نبرد فارسالیس.  آمدند می رومیان در 
 

... 
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همان   " قلب ".  مینامیم   که ما آن را قلب عجیب و غریب یچیز  -طبیعی بود  حس عدم تبعیضدارا بودن  هاژرمن صهمشخ

.  د بدست می آیو نامعین   بشکل عام   ء  ضمیرارضا  اً نظیر  که در آن  اراده  در قیاس باروح است   عینو نام نارس تمامیت
[  قلبی] بحث   ردوم  صیصهمیکند  اما خ حق خود را طلب خاص از اراده و تمایل است که یشکل بشری ( سجیه )خصوصیت 

از   " دنیوی نزلتم "مانند ] موقعیت عینی  گونه؛  در واقع به هیچنیست    خاص مانند ثروت و افتخار و غیره یفاهدادارای 
 . عام از خرسندی  معنایی  -انسان   روح  کلی وضعیت هبلکه ب توجه ندارد [ قبیل ثروت و احترام و غیره

 
... 
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"  قلب . " عینی دنیای مسیحی عرضه میکنندعد ب  ن نفسانیتی که آنان به هماو   مردم ژرمن است فطرتدر   مجرداین همان اصل 
  -[  دسر و کار دارتمامی طیف حقیقت  اب که چیزی]   را داریم  مطلق غایت در مسیحیت ما  خاص است ؛  هدففاقد هر گونه 

 .  د کن  و مشغول  که بتواند نفسانیت را اشغال هر چیزی
 

... 
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       کیفیت  . یم  یعنی کهن ترین وضعیت تاریخی ملتهای ژرمن رسبررسی اصل ژرمن در مرحله ابتدایی حیات آن می بهسپس 

"  قلب "ی  در خود ماد؛  چون اهداف بود  یخاص هدفنیافته و فاقد هرگونه  تطور ، بی محتواآنها در ابتدا کامالً  نزد"  قلب "
 خویش صرفدر شکل انتزاعی "  قلب .  " محضپوچی یک   - بدون خصلت است خودی خوداستعداد به این .  ند دخیل نیست

در باره مذهب .  بربریک می بینیم ، گنگی ذهنی و ابهام  ت ددر وضعیت ابتدایی ژرمن ها نوعی بال ت است ؛  بهمین دلیلدبال
یک   .توسط رومیها ریشه کن گردیدند  کهل تعلق داشتند به گ  (   کاهنان و جادوگران) دروئیدها .   یمدارکمی  اطالعاتها آن

به آن اشاره هم در قلوب آنان داشت ، چیزی که قبالً  یبسیار کمنفوذ   اما مذهب ژرمن ها  بودوجود مهم شمالی  غریب اسطوره
مقاومت زیادی  ساکسون ها درست است که .   اثبات میشود با این واقعیت  که چه آسان آنان به مسیحیت گرویدند و مجدداً  کردیم

.   علیه خود سرکوببر   بلکه  ه بودچندان بر علیه مذهبی نبود که او با خود آورد مقاومت در مقابل شارلمانی کردند  اما این
جبران   قتل بعنوان جنایت مجازات نمیشد  بلکه با جریمه نقدی.  مذهب آنان عمقی نداشت  همینطور هم درک آنان از قانون 

خوی خاص آنان را   و تبعیض  تجرید درت برای فقدان ق  - است آنانمیان در  عواطف عمیق نبودناین نشانی از .  میگردید 
انتقام خونی در .  بحساب بیاورند و نه بیشتر  آنان قتل را تنها بمنزله صدمه ای به اجتماع  تا خویی که باعث میشد  - درقم میز
بر فرد نداشت ،    تسلطی اجتماع   در میان ژرمن ها.  شرف خانواده صدمه دیده است  فکر میکنند آن است که برایاعراب 

  .    بحساب می آمدارتباط اجتماعی یک در  عاملترین  عنصر آزادی مهم انآن در نزد زیرا
 

...  
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 آندر .  نکته اصلی در تشکیل حکومت است   - اتحاداز  شید ناوقی  آزادی فرد در اجتماع  و - عاملدو  دست در دست دادن

 یروححکومت مانند که  شرط با این و  -میگردند   عینم  ثابت یدلخواه نیستند  بلکه بصورت روابط حقوق وظایف و   دیگر
 سیاسی عواملو   اعمال  به قانونی ات اختیار اعطاء  نیزو  اهداف خاص یعنی ، ماند ب باقی بر آن و حاکم دباشجسم کل  برای

اما در اینجا اختصاصات حکومت .   گردد برای کل آن  ی ثابتیمبنا جامعه  و منافع  خصیصه عام  -  میباید از آن نشأت بگیرند
د  بلکه تماماً نخصوصیات تعاریف و قوانین عام را نمیپذیردیدگاه فوق  خالفبر در آن   روابط اجتماعی ژرمن را داریم  که

 بهیچوجه نه   نشانی از شهر یا اجتماع داشته باشند  اما یا یقالبشاید .   ندمتالشی گشته ا حقوق و تعهدات خصوصی  بصورت
بنابراین حکومت موزاییکی از حقوق خصوصی بود  و حیات .  خصوصی  یامتیازات  هستند و حقوق خاص مطلقاً  ؛ قوانین  جامع

 .  فرساینده  تغییر شکلهایمبارزات و  از  کند  یدست آورد  سیاسی عقالنی
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که افراد و جماعتها آنچه را که بدبختی آنها است  باالترین خوشبختی خود بحساب می آورند  و بالعکس  بر   بدین ترتیب می بینیم

 .بزرگترین بدبختی میجنگند  بمانند یشخوشبختی خو ضد
  La v'erit'e , en la repoussant , on l' embrasse    .  بود  میرسد که آنرا پس زدهبه حقیقت  به درجه ایو  درحالیاروپا  .

  -آن  شرف  -هدف مطلق آن  را  با تحقق بخشیدن به  یشدر چنین جوشش هایی است که  خداوند حاکمیت خو اتفاقاً درست
 . ملتهای روی زمین  نا خود آگاه   و اراده ، اهداف خصوصی  ها ، اندوه هاناخشنودی بخاطر ،  اعمال میکند

تحقق  بکمک آن بتواند  محدود که روح واجب برای تصفیه ای   -تاریخ دنیا  در این جریان طوالنی بنابراین در حالیکه در غرب 
خیلی   ادامه داشتدر شرق  که همزمان  در تجریدروح  تطور  برای الزم تصفیهمیبینیم  که  ،  حال پا گرفتن استدر   -یابد  

، حتی ناگهانی ،  در نیمه  به بار نشستو سریعاً   شتطوالنی ندا فرآیندیک به  یاین دومی احتیاج.  میرسد  انجامزودتر به 
 .  در اسالم  نخست قرن هفتم میالدی ، 
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 اسالم

 
تا دنیایی از واقعیت آزاد ملت ها ریشه میدوانند    -دنیای اروپایی را می بینیم که در حال نوسازی خود است  از یک طرف 
 1 تفرد  مشاهده می کنیم که آنها کار خود را با آوردن کلیه روابط اجتماعی در قالب. رشد و توسعه یابد  همه جهاتبسازند که در 
 و با اینکار ددرمیاز هم  اتفاقی وعاتینت دراست   متعارفعام و  اً تد و باریک که چیزی را که ذابلی  فراستیبا   -شروع میکنند 

کوتاه سخن ، .  ند نمایمی ی گوناگونها از میثاق سر در گم یکالفتبدیل به   قانون باشدیک یک اصل ساده و  آنچه را که میباید
 جهت گیری د نمو  گی و تفردآشفت،  از شانسمتشکل سیاسی پیچیده  ساختاریک  گرفتن در پناه همزمان که غرب شروع به 

که هر   عامل تعادل این.  برقرار کند  از نو را تعادل کل حیات معنوی  تا  د آمددر عالم پدی آن مخالف درست  ضرورتاً  یدیگر
ضمیر و خوی انسان را پاک و   یوجهو به کامل ترین  در جریان انقالب شرق پدیدار گشتتفرد و وابستگی را از بین برد   گونه

  -3  آگاهی نفسانی محض  موضوعمطلق توجه و ایمان و بهمان اندازه هم  را موضوع  2 یکتای مجردد  و آن نموتصفیه 
    .  نامشروط را شرط حیات نمودآن  وکرد   -تنها هدف واقعیت   -ن یکتا آشناخت منحصراً 

بر  شت داللت دامقابل آن شکل اثباتی نقطه در  که  بودقبالً با طبیعت اصل شرقی آشنا شدیم  و دیدیم که عالیترین شکل آن سلبی 
 بودند که آنانکه اصل وحدت محض به حد تفکر ارتقاء یافت  زیرا تنها  بودتنها در میان یهودیان .  واگذاری به طبیعت صرف 

 فهممرحله  تاتصفیه ذهن که  هم هنگامیحتی تا  وحدانیت   باور به اینبنابراین .   دادندانجام می از روی تفکر را یکتا پرستی
یهوه .    بودگردیده آزاد   سنگینی میکردستایش یهوه  هگرد بر  که  از آن تفردیدیگر اما  ؛  تداشادامه  ش رفتپیروح مجرد 

تنها به  واین خدا تنها با یهودیان عهد بسته بود :  اسحاق و یعقوب خدای خدای ابراهیم ،   -بود قوم منحصر بفرد تنها خدای یک 
معنوی ،  در این  جامعیتدر این .  د دور انداخته شصی به خصوآن رابطه در اسالم .  این مردم خود را آشکار نموده بود 

  (آن یکتا ) هللا .  نداشت  جامعیتین سادگی و همهدفی جز تحقق  یانسان شخصیتمفاهیم ،  محدودبیکران و نا خلوص و سادگی 
این یکتاپرستی را تنها  انیتستایش خدای یکتا است و نفستنها هدف دین اسالم  . خدای یهودیان را نداشت  ایجابیاهداف محدود و 

چون  و؛   ت روح را داردکیفیاین یکتا براستی .  خدای یکتا  در برابر سکوالر وجود  تسلیم طرحمشغله خود میداند ، همراه با 
 خودبری است  ؛  بطوریکه نه نفسانیت  زمینیاین یکتا از هر صفت  لذا د شو هضم غایتدر  تماماً اجازه میدهد که  انسانی نفس

در  راهبانه یاستغراق و نه ست نیدین هندو   اسالمدین اما .   است و محسوس محدودو نه موضوع تکریم آن  میشودمعنواً آزاد 
به فعالیت   دهشوارد زندگی سکوالر  محضسلبی  قصدبا یک  که است نیرویی  -نفسانیت در اینجا زنده و بیکران است .  مطلق 

 اسالم خالصاً در موضوع پرستش .  د شوبیکتا  آن محض ستایشتقویت  ی کهنحوو در امور دنیا دخالت میکند  اما تنها ب میپردازد
نه مافوق   -بشر است  محمد یک پیغمبر اما .  تحمل نمیگردد   هللابرای   ینماد  هیچ واندیشورانه است ؛  هیچ تصویری 

در حیات واقعی هیچ چیز نمی تواند ثابت باشد  اما مقدر است که همه که   -است  چنیناصلی در اسالم  پیام.  ضعفهای انسانی 
یکتا تنها قیدی باشد  آند ، بطوریکه پرستش نخود در همه شئون زندگی بدون هیچ محدودیتی بپرداز به توسعه حیات و فعالیتچیز 

و ملی   در این انرژی فعال ، همه محدودیت ها  همه تمایزات طبقاتی  در این بسط ،.   رسندببه وحدت  بتوانند در آنکه همه 
تنها ایمان است که    -محترم شمرده نمیشود   تبار  دارایی یا پایه بر  محو میگردند ؛  هیچ نژاد خاصی ، هیچ ادعای سیاسی

 چنیناز بیکران که حاصل  ییحس خاص بودن و جدا حذف  -، روزه گرفتن  به آن یکتا ،  ایمان آنپرستش .  بحساب می آید  

                                                           
Particularity    

1
  

the   abstract  One    
2
  

pure  subjective  consciousness    
3
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اینها مضامین دستورات   -یعنی بخشیدن بخشی از دارایی های خود  ، زکات دادن  -  از محدودیت جسم عبوراست ،   یحس
که برای ایمان در جنگ کشته شود  بهشت برایش س آنک. ایمان است  در راهاما باالترین سعادت کشته شدن هستند   یاسالم

   .قطعی است 
؛   شتدا ی خاص جایگاه  بیشکلچیز  فهم و   بودساده ترین شکل خود  دردر آنها روح .  دین اسالم از میان عرب ها برخاست 

مبداء  میالدی   122 در سال هجرت محمد از مکه.  یافت  را در شکل پایدار و منسجم  یچیزنمیتوان  ان چون در صحاری آن
به او  مبا پیروی از تعالی او اخالفش پس از وفات و بخصوص شحتی در زمان حیات او و تحت زعامت.  تاریخ اسالمی است 

سپس از دجله و   .بود   میالدی  130پایتخت آن دمشق در سال  گشودنآنها در سوریه و  فتح اولین  .فتوحات وسیعی نایل گشتند 
مصر ، شمال آفریقا و اسپانیا  در غرب .  گشت  انتسلیم آن یزودبو نیروی خود را متوجه ایران کردند  که  هفرات عبور کرد

لوار شدند  که در آنجا از چارلز مارتل در نزدیکی شهر تور در   رافتح کردند و وارد جنوب فرانسه تا نزدیکی های رودخانه
در شرق بترتیب .  یافت  گسترشبدین صورت قلمرو عرب ها در غرب  . شکست خوردند    میالدی 132مرکز فرانسه در سال 

انتشار دین آنان  با  نیزاین فتوحات  و .  ایران را که ذکر گردید فتح کردند و بدنبال آن سمرقند و جنوب غربی آسیای صغیر را 
 آنهایی که.  مه مسلمانان بدست آورد کامل مانند ه یحقوقهر کس که به اسالم گروید  .   ندپیوست  سرعتی خارق العاده بوقوع

رفتار مالیم تری با مغلوبین داشتند ؛  چنانکه اگر مایل به  اعراببعد ها اما .  نپذیرفتند  در دوران های اولیه سالخی شدند 
یک دهم  مجبور بودندشهر هایی که بالفاصله تسلیم میشدند .  بدهند  (  جزیه )پذیرفتن اسالم نبودند  تنها می بایست مالیات ساالنه 

  .  فتح میشدند یک پنجم  ستآنهایی که می بای وکل دارایی های خود را بدهند 
.  ند کوشیداشتیاق  حد اعالیهدف آنان برقراری ستایشی مجرد بود  و برای انجام آن با .   مسلط بود ذهن مسلمانانر ب  تجرید

تفکری مجرد که   -(  Abstract) چیز مجرد  یک ، یعنی  اشتیاق برای  بود   ( Fanaticism) تعصب دینی نوعی این اشتیاق ،  
است که تنها رابطه ای تخریبی با چیز ملموس داشته باشد ؛ چنان جوهر فاناتیسم  . دیدگاهی سلبی در مورد ترتیبات معمول دارد 

متحد با همه  و در عین حالاز هر گونه بستگی حقیر   بریارتقائی   -فاناتیسم مسلمانان همزمان قادر به باالترین ارتقاء بود اما 
،  ترور   لیبرتهدین ارهاب ، گویای وضعیت آن بود همانطور که   لقب.   هستند فضیلت هایی که متعلق به بزرگواری و واالیی

کمیت و ثروت حا حاصل پیروزیاست  و دارای اهدافی خاص ؛   محدوداما زندگی واقعی بهر حال .  گویای دوران روبسپیر 
  نه بر ماسه اند ؛  متعلق به امروزند  ناپایدار و ساخته  اما همه اینها .  افراد  بینیک سلسله  و اتحادی  به یدادن امتیازات ، است
اجتماعی بی تفاوت است  و شتابان در مسیر  اتهمه عالیق مشتاقانه ، مسلمان در واقع نسبت به این مصنوعآن وجودبا .  فردا 

در این دریای بیکران حرکتی .   بوجود آورددر توسعه خویش اسالم سلسله ها و سلطنت های متعددی .  تقدیر به پیش میرود 
شفاف  باز همواره در آید که  هم شکلی به هرهر چیزی .  نیست  برای همیشه پابرجاهیچ چیز  ووجود دارد  مقابلدائمی بطرف 

پادشاهی ها     :با استحکام ذاتی بودند  یآن سلسله ها فاقد انسجام.  به آسانی سیالن پیدا کند  میتواند آن هرباقی میماند و در 
 وقت هر اینها  همهبا .  افرادی که آنها را تشکیل میدادند به سادگی ناپدید گردیدند  وانجام ندادند  مضمحل شدنبنابراین کاری جز 

به در شکوهی از آزادی خود را   -دریای متالطم یک شبیه موجی عظیم در   -گیرد بقرار  امور شریف در رأس که روحی
  یموضوعهرگاه .  دیده باشد نتر و صادق تر از آن  متهورشریف تر ، با سخاوت تر ، کسی  هرگز کهبطوری  نمایش میگذارد

در حالیکه .  با تمام روحش   -میشود  فهمیدهجذب و توسط او تماماً  فته گرددپذیر طیب خاطرفردی با  توسط و معین خاص
 یک  تنها   فرد  امادر اسالم   -از آن ها "  انبوهی " در  بهتر است بگوییم وند بوددرگیر   تنوعروابط م  و صورتهااروپاییان در 

د به باشکه عشق  هر جا.   است  یا سخاوتمند ظالم ، محیل ، شجاع به نهایت درجه   او؛   و فقط همان بحساب می آید  1 هوی
همه  شعشق تعظیم  برده است  براییک فرمانروایی که عاشق .   هاترین عشقداغ در حتی  -همان اندازه هم بیوفایی هست 

که  میخواهدنیز بخاطر او میگذرد  اما از سوی دیگر  یشخو و از تخت وتاج  را به پای او میریزد خود بزرگی ، قدرت و شرف
 در واقع آن حرارت . مینمایاند   هم انخود را در شعر عرب و صحرا نشین  پروا بی  هوایاین .  فدا کند او را با همان حدت

که خود چنان،  دارد آن نسبت به ی کهاطفوع و یشخو تخیل  موضوعشدن در غرق یعنی   - یاز هر قیداست تخیل رهایی کامل 
     .ند گرد ناپدیدخواهی و نفس پرستی بکلی 

.  شوند ب در اشکال خاصو متعالی   ی شریفهاچیز  افراد ممکن است مشتاق.   گردیدنبه کاری عظیم تر  قادرهرگز اشتیاق 
که با هیچ چیز   - چنان است همه جانبهو به تبع آن اشتیاق مجرد اما .  اشتیاق یک ملت برای استقالل نیز هدفی معین دارد مثالً 

در شرق  است که  شوقی نآ و  -  علی السویه اندمطلقاً برای آن  دور و بر هایچیز همهد و شناسمحدود نگشته و حدی نمی 
 . اسالمی وجود دارد

.  رسید  خود شکوفایی حد با آن به باالترین  که توسعه علوم و هنرهای مختلفبود  پیشرفتیآن فتوحات عرب ، گسترش با  هم پا
د که عمر باعث تخریب کتابخانه مشهور انگفته .  در ابتدا می بینیم که فاتحین هر چیز مربوط به علم و هنر را منهدم میکنند 

در هر صورت احتیاجی   :آن وجود دارد و یا خیر این کتاب ها یا حاوی چیزی هستند که در قر" او چنین گفت  . اسکندریه شد 
امپراطوری آنان .  و آنرا در همه جا پراکندند   هاما خیلی زود  اعراب در ترویج هنر متعصب گشتپس از آن   .  "به آنها نیست 

امپراطوری  کنار گوشه وشهرهای بزرگ در .   رسید   3  هارون الرشید و   2 عصر خلیفه  المنصوربه اوج شکوه خود در 
افراد .  تأسیس گردیدند  زیادی و مدارس بر پاند ،  قصرهای افسانه ای گردیدکه در آنها تجارت و تولید شکوفا   ندساخته شد

که نه تنها با جالل و جواهرات گرانقیمت ، اثاثیه و قصر های خود بروناً جاییدانشمند امپراطوری در دربار خلیفه گرد آمدند ، 
سادگی و بی ریایی مخصوص اعراب صحرانشین  در ابتدا خلفا.  نیز  در درون با شکوه خود  میدرخشید  بلکه با نور شعر و علم

خلیفه ابوبکر بخصوص در این باب مشهور )   ندمیگردیدقایل ن قومی فرهنگو  اجتماعی مقام بجهتی تبعیضرا حفظ کردند  که 

                                                           
(شور   -هیام )   Passion      

1
  

  (شجره عموی پیغمبر  از  -میالدی    034د متول)  المنصور      
2
  

(  محل دفن طوس ایران -میالدی   863و   وفات    در ری ایران  میالدی  009 متولد )   هارون الرشید    
3
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ریا  از  فارغبی پیرایگی .   نداو نزدیک میشدبه   خلیفه در تساوی کامل بافقیر ترین بادیه نشین ، ناشناس ترین پیرزن  .   (است 
    . ند بودحاکم در رابطه ای یکسان با  همه  شروح و بفضل آزادی  بودنآداب و رسوم  محتاج

امپراطوری بزرگ عرب . دوام ابدی ندارد  یهیچ چیز یتجامع زیرا بر اساس:  امپراطوری عظیم خلفا زیاد دوام نیاورد 
      -  مهاجم   جدید بردگان و طوایف  تخت های سلطنت توسط   :  همزمان با سقوط امپراطوری فرانک ها بزیر آمد 

قوم .  بوجود آمدند و سلسله های مختلف به سلطنت رسیدند  یپادشاهی های جدید  ،نابود گردیدند    -  2  و مغوالن  1سلجوقیان  
با سرد شدن فاناتیسم  دیگر .   3 اریهاسجانی  حول با تشکیل مرکزیتی در محکم ایجاد کند ، مان نهایتاً موفق شد قلمروی ثع

  4 یجوانمردبحد یک   اروپایی شجاعتصحرا نشین  مسلمانان در نبرد با .  باقی نماند  هااصل اخالقی در ضمیر انسان گونههیچ
شاعری و  از شرق نوعی جدید از  . ندبخصوص فلسفه از عربها به غرب برده شد وعلم و دانش . رسیده بود  بارزو  مقبول

 رشته ای ایجاد چیزی که توجه گوته را به شرق معطوف نمود و موجب  -نمود  درخششن آلمانی ها شروع به بیتخیل آزاد در 
شدت اشتیاق  یتدریجبا فروکش کردن  اما .  است همتبی   لطافت طبعگردید  که در "  دیوان " غزلیات او در  های مروارید از

 نخستین از همان علیرغم آنکهتمتعات حسی و گردیدند   مسلطحیوانی ترین امیال .  فرو رفت   هادر بدترین رذالتشرق خود 
  می آمدند  جای فاناتیسم اجر مؤمن در جنت بحسابتنها و  بودند گردیده خاص مقرراتی مشمول  ل شریعت اسالمییشکت مراحل

تنها در یک نقطه از اروپا بدلیل  شدنو تحمل  یشمناطق آسیایی و آفریقایی خو بهتن نشسدر حال حاضر با پس . را گرفتند 
خود  بی خیالی و خواب شرقی  دراز صحنه تاریخ ناپدید گردیده  و   حسادت قدرتهای مسیحی ، اسالم از مدتها پیش در مجموع

 . است  فرو رفته
             
 
 
 
[PH -  360 ] 

      
  امپراطوری شارلمانی

 
پس این امپراطوری ( .   میالدی   129 )تآسیس شد    Clovis  کلویس امپراطوری فرانک ها ، همانطور که قبالً گفته شد ، توسط 

ز خیانت ، ترور و شورش  باردیگر متحد گردید  و با ،فراون  های ستیزکه  پس از از مرگ او بین پسرانش تقسیم گردید  
بدست   اینها در واقع.  سرزمینهای فتح شده بسیار افزایش یافت  تاامار کسب در داخل بدلیلقدرت شاهان .  تقسیم شد  دوباره

و  ندامپراطور تعلق داشت که به یدیگر چیزهای مهههمراه ب  دببار آمبرای شاه  زیادی یدائماما درآمد   ندفرانک های آزاد افتاد
دریافت  در ازایاینها را شاه بصورت هدیه شخصی غیر قابل توارث به جنگجویان خود میداد  که .  از مصادره ها  حاصلغنایم 

که زنجیره  گردیدند   ( vassal ) به شاه  تبدیل به زمینداران بزرگ وفادار  آنها بعدها   -نسبت به او متعهد میگردیدند  شخصاً  آن
 سازمانرا  یشاهپاد مشاوران هایو انجمن دوایربا آنان همراه شدند تا  نیز  ی بسیار ثروتمنداسقف ها.  ند تشکیل دادرا  فئودال او

(   حاکمان مناطق ) ماژوردوموس ها فئودال   در رأس زنجیره.   ندبوجود نیاورد اقتدار سلطنتی محدودیتی برای  با اینحال ،دهند 
 دخم دچار قرار دادند ، بطوریکه شاه  خود تحت الشعاعشاه را  اختیاراتاینها بزودی تمام قدرت را قبضه کردند و .   ندداشتقرار 
  پپین لبرف ،.  بوجود آمد   کارلووینگیان ها  سلسله   ماژوردوموس ها   از این.  گردید تبدیل  ی صرفو به عروسک  گشته
  . به پادشاهی فرانک رسید    میالدی 112در سال    چارلز مارتل  پسر

 
 

... 
 
[PH -  361 ] 

      
محکم بین  یپاپ تاج امپراطوری بسر نهاد  و از آن به بعد اتحاد با دست  -شارلمانی   -میالدی ، پسر پپین  822در سال 

را حفظ  قدرت بزرگ یک بربرها امپراطوری روم هنوز منزلت  چون در میان.   بوجود آمد  کارلووینگیان ها و مریدان پاپ
فن نوشتن و  حتی وتمدن ،  مذهب ، قوانین و همه شاخه های دانش   که از آن  ی بشمار می آمدمرجعآنان  برایو   کرده بود

رهانید  خود و  (صحرانشینان عرب )  هانساراس  چارلز مارتل  پس از اینکه اروپا را از قید .  نده بودالفباء  به آنان رسید
آنهم  بود بسر نهاده یامپراطور تاج شارلمانی  اما  ؛رسیدند   " رومی اشراف  "   مقام  به و سنای روم  مردم  از طرف اعقابش
 .  پاپ  شخصبا دست 

   . رومی   و یونانی  مسیحی بتدریج به دو کلیسا تقسیم شد ،  دنیای دیندر آنها  کهامپراطوری وجود داشت دو دیگر بنابراین حاال 
 

... 
 

                                                           
(میالدی   3334الی    3690) سلجوقیان      

1
  

(  میالدی  3908الی    3260)   مغوالن    
2
  

( میالدی   3828الی    3909   -  نیروی زبده عثمانی) جانیساری     
3
  

    Chivalry   
4
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و  مشمول خدمت نظام  بودند    خود سرزمینهمه مردان آزاد  برای دفاع از .   "  احضار رعایا " بر بود  مبتنینظامی  قدرت

 و   Counts(  سرداران )کنت ها   زیر فرمان(   میلیشیا )این نیروی شبه نظامی .  ند کندر جبهه خدمت  زمانی ستبایمی
 عنوان تحت  -حکم راندند  امپراطوری در که بعدها بر نواحی وسیع مرزی  قرار داشت  Margraves(  مرزبانان )مارگریو ها 

تقسیم کرده بودند که بر هر کدام یک کنت ریاست     Provincesبر طبق تقسیمات عمومی  کشور را به والیات   .ها "  مارش "
همچون   یکه در شهرهای بزرگ بودند   Dukes(    امیران )دوک ها  آنها  مافوق  کارلووینگ ها در اواخر دوران .  میکرد 
بدین ترتیب دوک :  دوک نشین ها گردید مدیریت آنها موجب تقسیم کشور به .  داشتند  کونتسو مشابه آنها   ، راتیسبون کولون

.  امپراطور منصوب میگردیدند  از طرف  این دوک ها.  بوجود آمدند   راتیا ونشین های آلساتیا ، لوران ، فریسیا ، تورینگیا 
از دست  دست به شورش میزدند امتیازات خود رااگر حفظ کرده بودند پس از انقیاد را  یشخو  ی که  شاهزادگان موروثیلتهایم

اما یک ارتش .  پیش آمد   و ساکسونی ند ؛  این وضع در آلمانیا ، تورینگیا ، باواریا میگرفتداده و زیر فرمان دوک ها قرار 
در واقع  امالک را با این شرط در اختیار داشتند   زمینداران بزرگ امپراطور.  وجود داشت  اضطراری مواردبرای   دائمی هم

امپراطور گسیل میشدند   سویصاحب منصبانی  از  برای حفظ این سازمان .   ندعرضه کنت نظامی اخدمد هر گاه فرمان برسکه 
 .  و امالک سلطنتی را بازرسی کنند  کرده در امور حقوقی تفتیش و نیزتا اوضاع امپراطوری را بررسی نموده  و گزارش دهند 

 
... 
 
[PH -  363 ] 

      
اسقف ها بر تأسیسات بزرگ کلیسا که مؤسسات آموزشی .  ده بود کرعظیم کسب  یقدرت پیشدر زمان شارلمانی دستگاه کلیسا از 

را که تقریباً محو شده بود   که علم ه بودکوشش کرد زیرا شارلمانی.  ریاست میکردند   و حوزه های دینی هم به آنها متصل بودند
ند که با دادن هدایا به کلیسا کار خیر میکنند معتقد بودافراد مذهبی .  احیا کند  دوباره ایجاد مدارس در شهرها و روستاها ترویجبا 

  .  میکردند جبران را  یشبربرترین و بیرحم ترین پادشاهان با دادن کفاره اعمال خو  باور با این وو ثواب میبرند 
 

...  
 
[PH -  365 ] 

      
امپراطوری روم توسط  ، شداز خو شأت گرفتهن  سیاسی یقالبمسیحیت در  تحکیماولین   -چنین بود وضع امپراطوری فرانک 

یک سازمان محکم نظامی و  توانست که  می آید عالی فوق العادهبنظر   آن رفتح شرکه  دستگاه حکومتی.  مسیحیت بلعیده شد 
بکلی فاقد  این ساختار با اینحال پس از مرگ شارلمانی معلوم گردید که.  یک دستگاه قضایی در داخل امپراطوری بوجود آورد 

نورمان ها ، مجار ها ، عرب ها  و دروناً بیکفایت در مبارزه با بی قانونی   بی اندازه بی دفاع در مقابل هجوم  -است   استحکام
و   رقت بار ترین اوضاع ،یک قانون اساسی فوق العاده  بموازاتکه  بنابراین می بینیم .   همه جانبه های، چپاول و زورگویی

،  میشونددرست به همان دلیل که ناگهان پیدا ،  سیاسی عظیمهای  چنین دستگاه.  در همه شئون خود نمایی میکنند  هاپریشانی
همه عکس العمل در بروز  نیاز بهآنها :  د نگردمی تأمین آنها خود یدرون ایاصطکاک هتوسط  که  هستند اضافیند تقویت منیاز

  .  د گردی پدیدارند  مانند آنچه که در دوره بعد دار جوانب
 
 
 
[PH -  366 ] 

      
  قرون وسطی

 
یک امپراطوری پر قدرت به پایان میرسد ، دوره دوم با عکس العمل تشکیل  دردر حالیکه دوره نخست دنیای ژرمن با موفقیت 

.  بودند   روح و حیات آن عناصر بیحد حاکم بر قرون وسطی و هایفریبکاری مسبب آنها میشود که  آغازهایی تضاداشی از های ن
شدن   پاره پاره  که با  -حاکمیت مطلق امپراطوری فرانک بود  بر علیه  مختلفملیت های عکس العمل  از طرف نخستین 

و   هااطاعت بر علیه   -دومی از طرف افراد بر علیه مقامات رسمی و قدرت های اجرایی بود .  امپراطوری خود را نشان داد 
با این عکس العمل حاکمیت .  افراد گردید  ماندن بی دفاع تاً و نتیج زوا موجب ان هاحرکت این.  نظامی و قضایی حکومت  انضباط 

بدین .  شدند  جدیدی افراد در سایه قدرتمندان پناه گرفتند و این قدرتمندان خود تبدیل به زورگویان : مطلق حکومت ناپدید گردید 
عکس العمل سوم  از .  گردید  فئودالی نظامی بعداً تبدیل به جویو این پناه  بروز نمودوابستگی مطلق  ی ازترتیب تدریجاً وضعیت

 پستوسط کلیسا  ها رانیزیاده رویهای سکوالر در هوس.  موجود  نظم  بر علیه   عکس العمل عنصر معنوی -طرف کلیسا بود 
از .  را از دست داد  یشسکوالریزه شد و مقام شایسته خو عملاین  ه شده و تحت کنترل در آمدند ، اما کلیسا خود در جریانزد

که   شکل میدهندتاریخ قرون وسطی را   و عکس العملها  این روابط  .اصل سکوالر آغاز گردید ی درونگرایبود که  آن هنگام 
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 کشورهای همین ناپایدارید  اما از طریق آم بوجودی عمومی ناپایدار ینوع ؛  از آنها  قرار دارد  1 جنگهای صلیبیاوج آن 
 .  ند یدرس خود  به استقالل داخلی و خارجی  مسیحی مختلف

 
 

... 
 
[PH -  373 ] 

      
 امور  بهکه   دنیای واقعی ضد بر  جامعیتالعمل عنصر عکس العمل سوم که در باال به آن اشاره شد ، عبارت بود از عکس 

د و سپس عمدتاً توسط کرباال حرکت  طرف به پراکنده های یعنی از مالکیت   - این عکس العمل از پایین .خاص تقسیم شده بود 
 فردی غیر مجاز هایقدرتحد اکثر که تنها  زوایدر آن ان.   ه بودحسی از پوچی همگانی بر دنیا مسلط گردید . شد  ترویجکلیسا 

 عذابخراب در  وجدان  یک  و مسیحیت از رعشه ند نداشت  اتکایی دیگر انسانها  [ حکومت ناموجود بود ] ندنوعی حیات داشت
 وحشتاین .  ر اروپا حاکم گردید بزودرس دنیا   اضمحالل در قرن یازدهم  ترس از نزدیکی روز قیامت و باور به .   بود

را در  یشتمام داراییهای خود را به کلیسا بخشیدند  و عمر خو هابعضی.  ها وادار نمود کارغیرعقالنی ترین  ارتکابانسانها را به 
تنها .  در هرزگی های لجام گسیخته به باد دادند تماماً خود را  هستی مردم اکثریتاما   دادنهای دایمی سپری کردندتوبه و کفاره 

زمان ، قحطی های همتقریباً .  افزود می ها و وقف ها   شخیاالت واهی ، بخش نشر کلیسا بود که بر ثروت خود از طریق
بی قانونی ،    شرایطن آدر .  گوشت انسان در بازار عمومی بفروش میرفت :    ندکردمیدرو قربانیان خود را  نیز وحشتناک

ایتالیا  مرکز مسیحیت ، .  بود  وجه غالب و رایج اخالقی   کاریشهوات حیوانی ،  حادترین هوسهای بربرانه ، تقلب و فریب
معانی صحیح  ایلدر نتیجه فض ویگانه بود هر گونه فضیلت برای این عصر ب.   به نمایش گذاشتشدیدترین نوع نا بسامانی را 

  ها حتی  به تعدی گاهی هم   و  د بر خشونت و زورگویینتنها داللت میکر آنها خود در کاربرد عمومی:  خود را از دست دادند 
 اختیاردر کسانی که امور وقفی را .  آلوده نمود  یکسان ایتالیا ماننداین فساد همگانی مردان مذهبی را هم .  و شناعات جنسی 

ل خود زندگی امیا مطابقآنها کامالً در آمد و با   هدکر  حاکم بودندشده مسئول حفظ آنها داشتند خود را بر امالک کلیسا که 
این مدیران اوقاف ه بکه  هم صومعه هایی.  محدود نموده بودند  ناچیزبه دستمزدی  راهبان و کشیشان را در حالیکه  میکردند

.  یا برای پسرانشان قبضه میکردند و خود یا برای تصدی امور را  نیز مالکین اطراف ومجبور به آن میشدند  تمکین نمیکردند
و بخشی  یشند ،  بخشی با قدرت خونگهدارتوانستند مالکیت خود را میبودند در رأس صومعه ها   ی کهتنها اسقف ها و راهبان

که زمینهای  ییدر اسقف نشینها.  از خانواده های اشراف بودند شان بیشتر زیرا  شدند یشبه حفظ خو قادر شاننخادماتوسط 
اعطای مقام .  فئودال بودند مالک خدمت برای سلطنت و به داشتند  اهالی متعهد  در اختیار وام بصورت کشاورزی سکوالر را 

هر کسی که آرزوی بنابراین .  باشند متکی  انبود که این مردان مذهبی به آن انشو بنفع قرار داشتبه اسقف ها در اختیار حاکم 
اسقفی و رهبانی  اتمقام تقسیمامر در   یعاد یفرستد و درنتیجه تجارتبتقاضای خود را برای شاه  ستمی بای  میکرداسقف بودن 

بدین ترتیب  ومیگرفتند  هاا انتصاب به این مقامرا ب یشنزول خوارانی که به حاکم پول قرض داده بودند  اجر خو.  د گردیرایج 
    .   بدترین افراد صاحب اختیار مقامات معنوی گردیدند 

 
... 
 
[PH -  375 ] 

      
  تالش کرد استقالل کلیسا را در این اوضاع ترسناک تأمین(   پیش از این معروف به کاردینال  هیلد براند)   2  گریگوری هفتم

که از همان ابتدا  داشتباید توجه .  کشیشان را اجباری کرد  برای ممنوعیت ازدواج آنکهاول .   طریقدو  هکند ، مخصوصاً ب
 .    قرار داشت کشیشان از ازدواج بر پسندیده و الزم بودن پرهیزهمیشه عقیده عمومی 

 
... 
 

مریدان  و   صابات بی قاعده در حوزه اسقف ها، یعنی تجارت و انت های مذهبی بودعنوانکار دوم او اقدام بر علیه خرید و فروش 
اً دستگاه مذهبی ناچارباشند ؛ امری که  هاد که الیق اداره آننبه بعد ادارات مذهبی به کشیشانی واگذار شو آنقرار شد که از .  پاپ 

 .قرار داد  مالکان بزرگخصمانه با  تقابلرا در 
انجام آنها کلیسا را از وابستگی و آسیب پذیری در مقابل بی قانونی های  اینها دو کار مهم بودند که گریگوری قصد داشت با 

 .سکوالر حفظ کند 
 

... 
 

 بی محتوااین اصل  با اتکاء بهتنها    -بر مناصب سکوالر گردید  بر مفاهیم الهی در صدد اعمال قدرتمبتنی کلیسا بمنزله قدرتی 
 .   نی مافوق سکوالر استروحامقام که 

                                                           
   Crusades     

1
  

(میالدی    3684تا    3628)     Gregory   VII    
2
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... 
 
 
[PH -  376 ] 

      
گردهم آییها   اسقف ها در کشورهای مختلف شوراهای محلی کلیسایی را فرا خواندند  و در این:  بدین ترتیب کلیسا استقالل یافت 

موقعیت را در امور سکوالر بدست  ترین با نفوذ کلیسا  ترتیببه این .  برای اتحاد و پشتیبانی یافتند  استوار حوریکشیشان م
  .   آورد 

 
... 
 
[PH -  377 ] 

      
جوهر ایمان مسیحی قبالً .  شکل قدرت آن را یعنی   -عنصر معنوی را در کلیسا با دقت مورد بررسی قرار بدهیم  الزم است که

این تفوق در .  د آمده باشق ئفاوقتی جوهر معنوی را درک میکند که بر طبیعت خود تنها انسان  . است  اصل وساطتد که گفته ش
که طبیعت انسان و خدا اساساً یکی باشند  و اینکه انسان بصورت روح دارای آن خواص ذاتی و  امکان خواهد داشتصورتی 
در  آندرک بیواسطه امکان است  و  یگانگیاز این  آگاهیداشتن وساطت این شرط . د نتعلق دار الهیکه به ایده  باشدفطری 

در خود بیدار نگاه آنرا که انسان آگاهی خود را حفظ نموده و دائماً  میشودبنابراین آن  مهمهدف .  ه شد وجود مسیح به انسان داد
که توسط کشیش متبرک  یتکه نان دارد ؛  حضورنان مقدس در  براستیمسیح :  خلقت انسان است  هدفدر واقع این . دارد 
یک جنبه از این .  و پیوسته و مکرر قربانی میشود  هدیانسان گرد و تأمل خدای حاضر است  که موضوع تعمق همان ه باشددیگرد

حسی و منفرد  یچیز صرفاً  اوو   هبودجریان واقعی و جاویدان یک قربانی شدن مسیح  کهاگر  شته باشد صحت دامیتواند باور 
د ؛  نمیک زویمنحسی را  بعددارای این خطا است که  باورآن ؛  اما  موجود آسمانییک ،  ( یونیورسال ) جامعبلکه تماماً   باشدن

بنابراین رفرماسیون .  د گردنمی حدودم به ذهن و روحتنها میشود و حضور مسیح  ودهستحتی بدون مؤمنین هم  مقدس نان زیرا
کرد  بیانلوتر تعالیم مهم خود را چنین .  د هدبحمله خود قرار  هدفین جزم را ا حق داشت که(  اصالحات مذهبی لوتر )لوتری 

تأکید کرد که  نان او ،  نانتکه  این و نه درتنها در مؤمنین حضور می یابد   معنوی دارد و مسیح یارزش صرفاً که نان مقدس 
ند و معصیت میکندر مقابل نان مقدس  اما کاتولیک ها .  دیگر ندارد  اشیاءچیز خارجی است و ارزشی باالتر از یک مقدس تنها 
دارای یک شئ صرف  همچون برای آنها ذات مقدس .  ندشومیقائل چیز خارجی تقدس  رای یکبصرفاً  خود با اینکار
دست بیگانه بیافتد ،  میتواند ب:    یدخالتهر گونه در آید بدون  ان همبنابراین میتواند به تملک دیگر  استیت خارجی خصوص

فیض انسان   عالی ترین بدین ترتیب.  ی بیرونچیز یک  در قالبصرفاً روح صورت نمیگیرد  بلکه درون زیرا پرستش آن در 
 بکمکهستند و آنهایی که باید آنرا  ی متبرکین موهبتداشتن چن ای بین آنهایی که بشکاف نیز در عمل.  د می افتدر دست دیگران 

.   ندشمرده میشوخود با الوهیت بیگانه به ذات غیر روحانیون .  دم بین روحانیون و بقیه مر  -دیگران کسب کنند بوجود می آید 
چیز  در حد یکذات مقدس  تقلیلاز  بر آمده  شقاقی :  نموده بود  گرفتارکه کلیسای قرون وسطی را  استمطلقی  شقاقن همااین 

 در کل تطور.  د شونفیضی  صاحببتوانند که بقیه می بایست میپذیرفتند تا   کردندمیمعین روحانیون شروطی را .  خارجی 
 هر چیزی را ابتدا ستکه می بای:  تعالیم شریعت ،  بصیرت معنوی و دانش ذات مقدس  منحصراً در تملک کلیسا قرار گرفت 

 کوچکترینبدون  اطاعت در اعتقاد ،   - اطاعت وظیفه آنان بود:  باور میکردند  غیر روحانیون فقط سپس مقرر میکرد و 
  ببند اجبار و بگیر و آن  حاصلخارجی نمود  و  هایقانون گذاری را موضوع  بشر این اوضاع اعتقادات.   دشانیرتی از خوبص
 .  د ش

که  با این باورچون .   ابعاداز ذات مقدس در همه  جدا هم ن اساسیبودند  و بر هم جدا عموم مردم به این ترتیب از کلیسا
 نمیتوانددیگر روحانی واسطه بین انسان غیر روحانی از یکطرف و خدا و مسیح از طرف دیگر است ،  فرد غیر روحانی 

او در مقابل ذات  در حقکه  افرادی  -واسطه ها این کمک ا د مگر بشوپذیرای حضور ذات مقدس در نیایش های خود  بتنهایی
د  و همراه آن رایج گردیبدین نحو ستایش قدیسین .   قدیسین  -فوت شده ، انسان های بی نقص  افرادمقدس شفاعت میکنند ، 

قدسی از  ی پرستش تندیس ها یشرقبخش در .  شدند میقدیسین و زندگی آنها نسبت داده این انبوهی از داستان ها و اکاذیب که به 
 باشد  حسیصرفاً  حتی اگریک تندیس ، یک تصویر ، :  پیروزمندانه جا افتاده بود  ی طوالنیستیزهاو پس از  هیافت یتقبل محبوب

پرستش اجساد  تاً و نتیج  بیواسطه تر نیاز داشت  چیزیبرای تأمل  به  یغرب بخشمخت زبازهم محتاج تخیل است  اما طبیعت 
 آرزو   هر مسیحی معتقد ود گردی باببطور رسمی در قرون وسطی   حیات مجدد مردگان دین ترتیب ب.  باب  گردید  در آنجا 
او مطمئناً .  قدیسین پرستش مریم مقدس اولویت داشت  نمیااز .  داشته باشد نزد خود بقایای مقدس را  تکه ای از آن   که داشت 

معنای  قدیسینپرستش این  باد  و اما روح و تفکر از این هم باالتر هستن  -یک عشق مادری   -مفهوم زیبای عشق خالص است 
بردگی  ،  با به تباهی کشاندن اصل آزادی  بدین طریق.   گذاشته شدخود مسیح دیگر کنار  وناپدید گردید  انسانها خدا در روح

 .   گردید  مسلط قانون  تبدیل به مطلق
 

... 
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[PH -  379 ] 

      
یکی   - ندشتوجود دا معنویحاال دیگر دو پادشاهی .   همراه بودسکوالر  ازجدایی کامل اصول معنوی یک با این تباهی عموماً 

 است که میتواند   علم تنها .   بودای آن حیات سکوالر فضکه عنصر و  اخالقی اجتماعیدر قلب و قوه شناخت و دیگری  یکائذ
  شاهدهمواره رت یک ایده واحد درک کند  و این واقعیت را در یابد که  زمان واجتماعی را بص فضیلتی نیادو  پادشاهی خداوند 

چیز مشترکی با امور   بتنهایی[   عواطف دینیداشتن یا ] ی مقدس ماباما .   این وحدت بوده استسمت دائمی به  یگرایش
 همراهی قاطعدر حد یک  حضور  اینظاهر شود  اما  پر ثواب   تواند در آن عرصه بصورت اعمالشاید ب:  سکوالر ندارد 
اصوالً و  هستندخارجی  یهایعواطف مذهبی برای تاریخ چیز.  ایده آزادی نمیرسد  داشتن بحد  -نیست   با آن  اخالقی اجتماعی

عملکرد  بصورتمیشناسد ، باز چون تاریخ در واقع امپراطوری روح است که خود را در آزادی نفسانی خویش   ؛د نتاریخی ندار
قرار  تعادلدر زندگی واقعی وجود نداشت ؛  آنتی تزها در   قدسی تبلورآن در قرون وسطی .  اخالقیات اجتماعی در حکومت 

 . ند  گردیده بود اثر بی  خوداساسی  جنبهدر سه  اخالقیات اجتماعی .  نداشتند 
صحیح نیست که بگوییم .  در عواطفی که با ازدواج ظاهر میگردند   - میشودمربوط  عشقیک جنبه از اخالقیات اجتماعی به 

ازدواج در واقع برای کلیسا  . بر خالف اخالقیات اجتماعی است  باید گفت که پرهیز از ازدواج بر خالف طبیعت است  بلکه
نکته .  د شمرده میشمقدس تر   واجدچنان نزول یافته بود که پرهیز از ازآنبلکه   باشد که می بایست حدیمقدس بود  اما نه در 

 رب تماماً   احترام او.  انسان توانا باید برای گذران زندگی خود کار کند   -  مربوط میشود  فعالیت  بهدوم اخالقیات اجتماعی 
فقر ،   این اصل  خالفدرست بر در آن زمان .  برای رفع نیازهایش استوار است  یشتکیه اش بر کوشش ، رفتار و ذکاوت خو

نکته سوم در .   گردیدمیمزین نشان تقدس به و بدین ترتیب فرد فاقد اخالق :  بیشتری داشتند  احترامتنبلی ، فعال نبودن ، 
، مانند پیروی از قانونی که انسان  صورت پذیرد  اخالقی و عقالنی هایاز چیز صرفاً  می باید  اطاعتاخالقیات آن است که  

 کارهایشاست نباشد  و یا آنکه  نا آگاهعمل خود  نسبت بهکه   شرط الو ب هدفبدون  یتبعیت تنها  نی کهد  یعمیدانعادالنه  آنرا
رضایت خدا کسب د که برای دنهمین نوع از اطاعتها بوتنها اما دقیقاً .  د نذکاوت نباش بدون آگاهی وو نه کوراکور یتاحرک صرفاً 

شناخته از آزادی   پیروی  کلیسا  مافوق  خواسته رببنا  و  شتندارج میگذا  ؛  تعالیمی که اطاعت برده وار را ندانجام میگرفت
 .   ندمیشد

همه  با اینکارکس منظور اصلی خود بدل گشتند  و عدرست بر  یهایبه چیز شعار  تجرد ، فقر و اطاعت بدین طریق سه 
 را تشکیل میداد کهمذهبی  یدستگاه فقط کلیسا دیگر یک قدرت معنوی نبود  بلکه.  گردیدند  ارزش بی نیز اخالقیات اجتماعی

در نتیجه این .  بود   مستقل یبصیرت فاقد  و اقناع  رابطه دنیای سکوالر با آن  بدور از معنویت ، بدون تفکر  و محروم از
که تمام تاریخ این دوران   دیده میشدندتوجه به وجدان ، هرزگی ، و پریشانی امور   در هر سو نابکاری ، غیبت مطلق اوضاع
  .نشان میدهد  وضوحآنرا ب
 .  د یگرد درونی   وسیع  و عمیق   هایتضاد  برای  نمادی کلیسای قرون وسطی   این اساسبر 
 

... 
 
[PH -  381 ] 

      
یک نظام سلطنتی  در کنار کلیسا وجود از  در باال.  که به تضادی مشابه گرفتارند  قرون وسطی میبینیمطول در هم را  هاحکومت

شده یک عنوان توخالی تبدیل به اما آن قدرت با این واقعیت که مقام سلطنتی تنها .  گفتیم که بازوی سکوالر آن را تشکیل میداد 
بلند  های خواستهکه میخواستند او را وسیله دستیابی به  مه خود امپراطور و یا کسانی حتی دیگر مورد احترام وبود فلج گردید 

ی ها؛  زیرا امیال و نیرو  آن عطا میکنندخود به صاحب  کامل رااقتداری دارند  مانند این بود که؛   نمایند نبود دخو پروازانه 
یک   اتحادی که آن عامل در ثانی.  ند نبود توخالیبهیچوجه تحت فرمان آن مقام دیگر موقعیتی مستقل بدست آورده  و  فیزیکی

واگذار شده بود که   افرادسجایای رحمت به  دیگر  مینامیم  وظیفه شناسیآنرا  ما حکومت قرون وسطی را منسجم نگاه میداشت و
 .   خیانت بدترین نوع  به گردید تبدیل وظیفه شناسیدر نتیجه این .  احساس مسئولیت عینی نداشتند  گونههیچ
 

... 
 
[PH -  382 ] 

      
یکطرف مذهبی بودن و اعتقاد به دین بود  که زیباترین چیز درونی است  و از  درافراد دیده میشود  که  ایصتضاد سوم در خص

 .  اراده   و  در ذکاوت بربریک   مکنونات سرچشمه میگیرد  و در طرف دیگر نوعی عقب ماندگیعمیق ترین 
 

... 
 

خود  در اثرشناخته شده  تا حدی بربریت ها ؛  حقیقت   وحشتناکترین ضمیر انسان توسط  های پاکیشدن عالیترین  آلودهاما با 
د و شبود  حاکم   آنچه که غیرعقالنی ترین ، پست ترین ، خبیثانه ترینهر ؛   کردابزار صرف تنزل یک بحد   پرستی و ریاکاری
دیده شده بود  و تنها  زمانصحنه ای بود که تا آن جرکننده ترین این چندش آورترین و منز  -د تقویت گردی نیز با احساسات مذهبی

  .  دهد بو توضیح  نددرک ک چنین چیزی را میتواند است که فلسفه
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... 
 
[PH -  383 ] 

      
در عوض  کلیسا بمنزله عکس العملی در مقابل دنیای سکوالر نگاه کردیم  اما این عکس العمل چنان بود که حرکت ما بنابراین به 

که معنویت از  تناسبی همان به.   آورد در تحت فرمان خویش گیرد مورد مخالفتش قرار  باید چیزی را کهرسیدن به هدف خود 
حاکمیت سکوالر یک بنابراین  ،  بدست می آوردقدرت سکوالر  بهمان اندازه هم  زیر بار وظائف اصلی خود شانه خالی میکرد

 .  نظام فئودالی   -یافت   منظمی و تطور  انسجام
 

... 
 

به  کردند اهالی مناطق مختلف شروع.   دبچشم میخور گوناگون ابعادی بود که در حرکتشاهد  میالدی دوره از قرن یازده تا سیزده
 .  ند میگرفتبر پا گردیدند که همه مردم ناحیه را در بر  یکلیساهای جامع  -ساختن کلیساهای عظیم 

 
... 
 

و دیگر  برای آموزش حقوق در بلونا  یمدارس.  بود  خود در اوج  1 مدرسیفلسفه :  علوم تا حدی شروع به بازگشت نمودند 
این تأسیسات عمدتاً مدیون برپایی و رشد شهرهای بزرگ بودند ؛  .  طب آموزش برای  هم  جاها تأسیس شدند ، همینطور

مانند  چون شهر ها.  خواست بود چنین جوامعی بشدت مورد  ایجاد.   حاضرموضوع مورد عالقه مطالعات تاریخی در عصر 
 .  می آمدند  بحساب موجود که قدیمی ترین قدرت قانونی و   -فئودالی بودند  هایکلیسا  عکس العملی در مقابل خشونت

 
... 
 
[PH -  385 ] 

      
زور غصب  و یا آنهایی که با ند خرید شدبازاز اشراف یا قوق فئودالی حهنگامی که بعد ها این جوامع قدرتمند تر گردیدند  تمام 

مالیات ،  گونه  هرزیر بار یافتند و خود را از خویش  ی برایقلمرو قانونی مستقل  که شهرها تناسبیبه :   ندشده بودند لغو گردید
ج پذیرایی مخارشهرها بود برای پرداخت  اتی که بیش از همه دوام یافت تعهدفشار.  رهانیدند نیز   گمرک و اجاره بها
طبقه تجار خود را .   مشابه بزرگان دیگر در مواقعهمینطور برای و   آنهادر هنگام اقامتشان در محدوده  شامپراطور و ملتزمان
  . ند  که برای هریک حقوق و تعهدات خاصی وجود داشت سازمان داد یدر اصناف مختلف

 
... 
 
 
[PH -  387 ] 

      
که در آنها برای اولین بار یک نظام اجتماعی مبتنی   دیدیم کلیسا که قدرت خود را مافوق همه حاکمان عصر ارتقاء داد و شهرها

بر علیه این دو قدرت نوپا عکس العملی .  شاهزادگان و مالکین فئودال ظاهر شدند  در مقابلقدرتی  همچونبر حقوق جان گرفت 
  .د آمدر  در ستیز  شهرها  هم باو   پاپ  با  همامپراطور  ود ؛  شنشان داده از سوی شاهزادگان 

 
... 
 
 
[PH -  388 ] 

      
برای انتخاب  خاصامتیاز   دارا بودن اصرار بر امپراطور و سکوالر بود  خود مختار قدرت و حاکمیتیک خود  نیز قلمرو پاپ

 مردم اما.  مبارزه میکرد  حکومت به یین حقچن تسلیمبر علیه  و  داشتحاکمیت سکوالر خود خدمت پاپ و استفاده از او در 
 صورت مبارزهبنابراین :     تحمل میکردند آنرا بدلیل تظاهرش به معنویاتکه   ی بودندقدرت سکوالرهمزمان تحت فرمان 

و   دمیداجدید  تخاصمی هرا بجای خود همواره  آشتی  که در آنها   پایین و باالهایش  بدلیل فرسایش.   داشتمالل آور  یفرسایش
   .  بود  ها آن  برای حربه ای  نیز خود

 
... 
 

                                                           
  Scholastic   

1
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[PH -  389 ] 

      
دوم  کالیکستوس  پاپ  و  توسط هنری پنجم  میالدی  1122جدال بین پاپ و امپراطور بر سر تقسیم قدرت سرانجام در سال 

مجمع روحانیون قرار شد امپراطور عصای حکمرانی را داشته باشد و پاپ طوق و عصای دین را ؛  :  بصورت زیر پایان یافت 
در امور به اسقف اختالفات سکوالر  هنگام بروزانتخاب کند ؛ سپس امپراطور  اسقف ها را در حضور امپراطور یا نمایندگان او

بدین ترتیب جدال طوالنی بین قدرتهای سکوالر و .  تقسیم قدرت در کلیسا را داشته باشد  اختیار دهد و پاپ انحصاراجرایی 
 . رسید  باالخره به پایانروحانی 

 
 

 جنگ های صلیبی 
   

د ،  در دیگر از آن خود کنت دست باال را در آلمان مصوبابر طبق  توانست پیروزی با آنکلیسا در مبارزه فوق پیروز گردید  و 
ه گردیدعلم و هنر همه شاخه های  وزندگی  شئونهمه  سرور کلیسا حاال دیگر.  منتها با روندی آرامتر هم چنین شد  اروپاممالک 
آن در   برایبود و عطش  کمچیزی هنوز   همه جانبهاما علیرغم این توسعه .   دبحساب می آمگنج های معنوی  الیزالو منبع 

برای فهم این کمبود  میباید به طبیعت خود دین مسیحی برگردیم  .  د ربیگانه میک یشز خوآن را ا بطوریکه  میگرفتباال مسیحیت 
 .    دپشتیبانانی دار شابت قدمثدر آگاهی پیروان  اکنون که از آن  ای و مخصوصاً به جنبه

 
... 
 

وجود  وخاص دنیا را ترک نموده انسانی مسیح بعنوان یک شخصیت .  معنوی  اً صرف بود همزمان حضوریاما این حضور 
بر  مقدسوجود  از آنجاییکه . دیگر فقط  در مفاهیم ذهنی وجود داشت حاال یعنی او   -موقت او تنها چیزی متعلق به گذشته بود 

 احبصو  پاپ  هر چقدر هم عالیمقام .  ظاهر شود  داالیی الما   چون یروی زمین اساساً از نوع معنوی است  نمیتواند در هیئت
یک بصورت و  بطور عینیمسیح را  میتوانست پس کلیسا چگونه.  خود را تنها خادم خادمین مینامد  باز هممسیح  فتخالمقام 

عشای  که بصورتبود    1 شام واپسیناشاره شد   به آن همانطور که در باال تحقق؟  شکل اصلی این  کند متحققوجود حاضر 
  ارائه  و جاویدان مکررحیات ، رنج ، و مرگ مسیح واقعی  بصورت یک فداکاری   براستیکه در آن :    گردیدمیاجرا  ربانی

ظاهر   فتمی یاکه توسط کشیش تبرک    2 ینان مقدسحسی بصورت  یوجود معین و حاضر در قالبیک مسیح بصورت .   شدمی
کامل و  یتضمین  ییکلیسا آییناین  بااست که  روح مسیح  همان این یعنی  :تا اینجا همه چیز بدون اشکال است  د ؛ یمیگرد

به  هستند مقیدمیشود   عرضهآنها ربانیت  از طریقدر این آیین مذهبی آن است که اعمالی که  مهم اما نکته. د پیدا میکنبیواسطه 
ین هم خود را با بود کهقادر کلیسا .  بجای خدا پرستیده شود  باید  چیز مادییعنی که نان مقدس ، این   - خاص بودن محدودیتهای

دیگر  شوددر چیزهای مادی خارجی حاضر میتواند شد که خدا  پذیرفتهکند  اما وقتی یک بار  قانع نیز ربانیت از حضور حسی
بدین ترتیب .   د استبیححضور  گونهاین ها براینیازتنوع د ؛  چون نمتنوع میگرد بی اندازهاین تظاهر خارجی بالفاصله  صور

  میشودظاهر  هر جاییدر  کس آن یا و بر این براحتی د  که در آنها مسیحسر در می آورنکلیسا  عمل برای این یمصادیق بیشمار
و انسان میگردد   اصلی واسطه بین  ثانی شفیع یک تبدیل به  سته هم مادر مقدسش که به بشر نزدیکتر اوخود و حتی بیشتر از 

پر و  انهحضور معصومیک امکان ند  چون شومیمقدس  تجمعات میزبانان  در مسیر خودتندیس های معجزه گر باکره مقدس  )
  یقت انگیزر  در شکل های د  بخصوصنمیشو ارگزبرآسمانی  اشیاء اتبنابراین در همه جا نمایش( .  به خدا میدهند  را رأفت
کلیسا .  مجزا و منفرد درک میگردد  یپدیده ها در قالبمختلف معجزات قالب ؛  و خداوند در  مانند آنو   مسیح زخم های   مانند

:    میدهداز دست نیز طبیعی بکلی ثبات و یقین خود را حیات  منینؤبرای مذهبیون و م و میگردددر این دوره دنیای معجزات 
بمنزله قانون و طبیعت روح درک  و با شرط جامعیتدیگر مسیحی دین و ربانیت در   گرددبر میآن  ضدمطلق بر  یقین برعکس
     .  بودبه تباهی کشیده شده  شکه در آنها شکل عقالنی وجود  مینمایاند بی محتوابلکه خود را در پدیده های منفرد و   نمیشد

؟  چه چیزی آن را  میگرددموجب ی را س کمبودح نوع چهاین نقص  براستی اما:   ه میشوددید کلیسا ، نقصی تطور کاملدر این 
بدون  آنکه مرتکب   -  دباشاصول خویش  میاندر  یو رضایت کامل  بدنبال چیز دیگر تمتع  دوران وادار میکند که در این

که بهیچوجه   -، ظواهری موقتی  هستند ی پراکندهنقاط ها  و زمانها تنها کانآن تندیس های اعجاز آمیز ، م  ؟  دبشو ارتداد
مسیح و در هر کلیسایی پیدا میشود   مسیحیت برترین نشاناین نان مقدس  .   ندباش الهیت برای متعالی و مطلق یتجسمنمیتوانند 

و  واقعیحضور این ؛   دارد  عامو  عیننام  ماهیتی این هم اما خود:   است یافته مقلوب یماهیت ،  خاص و حاضر دتجس آن در
دارای تداومی خاکی  مکان؛  اما در  آن حضور از نظر زمان در گذشته قرار دارد.   تبلور یافته است مکاندر نیست که او  دقیق
  [در فلسطین ]  او وجود خاکی میشود  آرزوی مسیحیتبنابراین .   غیرهو  بخصوص این دهکدهدر ،  است محل خاصاین در 
ند  اما مسیر منتهی به اماکن مقدس در برو جاآنزیارت  بهدسته دسته قادر بودند زائران پیش از این هم .   دبه آن  برس  باید که

.  کلیسا نباشد  اختیاردر  مسیح  تابوتکه اماکن مقدس و بخصوص  بشمار می آمداین توهینی برای مسیحیت .  دست کافران بود 
آنها کسب منافع بیشتر برای ممالک  که هدف از  دبراه افتادنآن جنگ های صلیبی دنبال به  و شداین احساس متحد  حولمسیحیت 

 .فتح سرزمین مقدس  صرفاً در گیر در آن نبود  بلکه 

                                                           
   The  Last  Supper  -  Holy  Supper (شام واپسین عیسی با دوازده تن از حواریون خود  قبل از به صلیب کشیده شدن )      

1
  

Host   
2
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همانند لشکرکشی یونانیان بر علیه ترویا  اینجا هم  نیروهای مهاجم .  غرب بار دیگر به اقدامی خصمانه علیه شرق دست زد 
الکساندر قرار  یا   زیر فرمان آگامنون که یونانیانبرعکس ه  تماماً متشکل از اربابان و شوالیه های مستقل فئودال بودند ؛  گرچ

وجودی حاضر و  تهیه آن موضوعد که شدرگیر  در تعهدی امامسیحیت .   تحت فرمان شخص بخصوصی نبودند اینها داشتند
  .   دآغاز کرغرب را برعلیه شرق  این هدف اساسی جنگ های صلیبیبا  کلیسا.    پوچی  حقیقی اوج   - برای خدا بود  شخصم

  هچندین هزار از یهودیان قتل عام شد.   ندجنگهای صلیبی در خود غرب برداشته شدابتدای همان نخست و بالفاصله در  هایقدم
  ناما ی براهب.  کرد  بسمت شرق آغازو پس از این مقدمه وحشتناک مسیحیت لشکر کشی خود را  ندو دارایی هایشان ضبط گردید
این نیرو در نهایت بی نظمی از .  با انبوهی از اوباش بحرکت در آمد  صفوف آنان پیشاپیشپیتر معتکف از آمینس  در 

شد  و کمتر  میزد  اما تعدادشان کم نیز دست به چپاول و غارت در مسیر خود میرفتپیش مجارستان عبور کرد  و همینطور که 
محلی از اعراب نداشت و توده آنها معتقد بود که خداوند هیچ عقل  زیرا استفاده از.  و تنها عده کمی به کنستانتینوپیل رسیدند 

تقریباً عقل ملت های اروپا را از دستشان  حرکت که اشتیاقاین ادعا محکم ترین اثبات برای .   است انآن مستقیمراهنما و حافظ 
و به مارسی میرفتند تا سوار کشتی   کردهوالدین خود فرار دست کودکان از  گروه گروهکه بعدها  استقعیت ربوده بود  این وا

 . فروخته شدند  عرب نشینان صحرابه بعنوان برده بقیه توسط تجار  اماچند تایی به آنجا رسیدند .  و به سرزمین مقدس بروند  دهش
خود را در مالکیت  وفوق العاده و تلفات بسیار  نیروهای عادی تر نظامی به هدف مورد نظر رسیدند  رنجهای پس از باالخره

محل مصلوب  )،  جلجتا (  محل دستگیری مسیح )،  باغ جنسمانی  ( زادگاه مسیح ) بیت اللحم  -یافتند  مهم مقدس کلیه مکان های
  بود نمایانهمچنان آن تضاد بزرگ    - در همه اعمال مسیحیان  وکشی لشکر طول در تمام.  و حتی مقبره مقدس (  نمودن مسیح

. به عمیق ترین ندامت و تحقیر   موسعت و خشبیشترین نیروهای صلیبی از  احوالدر غییر ت  - ( آن زمان صهمشخنکته ای  )
او  نثاررا  شاناستغاثه های سوزناکو  ندسجده کرد خود بر گور منجی آنهاهنوز خون اهالی اورشلیم از دستانشان میچکید که 

 .  نمودند 
در آنجا  کاملی گردید و نظام فئودالیتبدیل اورشلیم به یک پادشاهی .   گردید دارایی خودترین اعلی ترتیب مسیحیت مالک بدین 

میالدی   1220جنگ صلیبی دیگری در سال  .  حضور بادیه نشینان  مطمئناً بدترین انتخاب بود  دلیلنظامی که ب  -برقرار گشت 
این ترتیب عطش مذهبی خود را بر  همسیحیت ب.  منجر به فتح کنستانتینوپیل و برقراری یک امپراطوری التین در آنجا گردید 

  تربتکشتی های مملو از .  بگذارد  یش خو های منجیدر قدمگاه  پا یمانعهیچ طرف نموده بود ؛  حال میتوانست بدون 
دستار مقدس ، صلیب و :  جسدی از مسیح بدست نیامد  چون او به آسمان رفته بود .  سرزمین مقدس به سوی اروپا رفتند 

؛  در  رفتگکه ارتداد حقیقی صورت   قبر مقدس بود همان جواراما در .  بودند  آنجا یمقدس عزیزترین یادگاریها تابوت باالخره
 مردندعمومی   [ محبوبو  ] باطل  کفن مقدس افکارکنار در .  نابود گشت  بکلی چیز حسییک  عمیق آن قبر بود که پوچیکنار 

  گیریرددر .   بود چیز جدیهمه دیگر ؛  در آنجا [  ندیدمانده بود ناپدید گرد تاریکیآنها جوهر حقیقت در  بخاطرتوهماتی که ] 
 : ند یافت ودننم آگاهمجالی برای  معروف و آن کلمات پدیدار گشت عطفینقطه   -چیز حسی  آن یعنی  -و حاضر   معین  آن تجسم

.  د پیدا کنقبر یک را در  یشمسیحیت قرار نبود که غایت حقیقت خو.   " تو مجاز نیستی که فساد جسمانی آن مقدس را ببینی  "
 می جستند مسیح را در آن   جسد  وقتیکه  به حواریونزمانی که   جوابی را شنیددوم همان  باردنیای مسیحی برای  تابوتدر این 

نباید بدنبال اصل دین خود در   . "در آسمانهاست  ،جا نیست آنمیان مردگان میگردید ؟  او  در چرا بدنبال زنده: "   داده شده بود
یم که ه بوددید.   او را بجویید درون خودتاندر  ، روح زندهیک میان مردگان ، بلکه در  هامیان چیزهای حسی باشید ،  در قبر

  یئاز بیکران در یک ش معین یکه انسان بدنبال تجسم ه بودبین محدود و نامحدود به تباهی کشیده شد وحدت  متعالیچگونه ایده 
بدین را  و  گیتهی را یافت  اما نه اتحاد بین سکوالر و جاودان تابوتمسیحیت [ .   نان مقدسدر ] می گشت  منتزع و خارجی 
 یتجسم معینآن یعنی که :    سلبی بود نتیجه ای که گرفتدر آمد  و بعمالً از گمراهی .  سرزمین مقدس را از دست داد  ترتیب

معین ، مظهر اتحاد  تجسمآن  کهرجی ؛  در هیچ چیز خا  د  و نهبجوی صرف تنها در آگاهی نفسانی د میبای را که بدنبالش بود 
که انسان باید در  رسیدبدین طریق دنیا به این اعتقاد .   تاسفرد در  معنوی انهخودشناساستقالل  همانی گسکوالر و جاودان

و   دمیرس  مطلق اقتداربه  نفسانیت   بدین ترتیب:  د روی که طبیعت خدایی دارد بجوهرمعین از  یدرون خود به دنبال تجسم
و  یشتنخو رتکیه ب آن باکه  گفت بایدجنگهای صلیبی بود  و  نهاییاین نتیجه .  خدا میگردد  جانبه باارتباط همه  داشتن مدعی

در مورد آزادی  ویشاز اصل خ یت  و درکفغرب در مقبره مقدس وداعی دائمی با شرق گ.  فعالیت خودجوش آغاز گردید 
       .  نگردید   ظاهر  واحد بصورت    تاریخ  عرصه در هرگز ت دیگرمسیحی  .بیکران نفسانی بدست آورد 

 
... 
 
 
[PH -  394 ] 

 

مسیحی را آزادی اصل   ،ه گردیدبه تباهی دین و روح قدسی موفق قبالً :  خود رسید  اقتدار اوججنگ های صلیبی کلیسا به  با
ی هوسرانیهالغو  بجای خود با اینکارحال و   ه بودنمود تبدیل تحریف و به یک بردگی غیر اخالقی و نامشروع از روح انسان

 . در خدمت اقتدار کلیسا درآورد حتی آنها را همه  زاهدانه خویش  دستوراتجایگزین نمودن آنها با  باو خشونتها  قانونخالف 
 دیگر پایینتر بود مانند شاهزادگانامپراطور در مقامی حاال دیگر :  پاپ در رأس قدرت سکوالر قرار گرفت  صلیبی  در جنگهای
      .  واگذار کند   قوابعنوان فرمانده کل   و هم اجرای آنها را به پاپ   که هم صدور فرامین  و مجبور بود

 

... 
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[PH -  395 ] 

      
رضایت مورد یعنی   -که هدف شکوهمند جنگهای صلیبی  ساده دلیلاین  ه، ب دنگذار  سقوطرو به نمیتوانست احترام برای پاپ 

تعصب برای .  پاپ در حفظ سرزمین مقدس ناموفق بود   به همان اندازه هم.  حاصل نگردیده بود   -انتظار از حضور حسی 
آنها را برای نجات تشویق کرد   چندین بارتأثر از شکست مسیحیان پاپ با .  امور مقدس در میان شاهزادگان اروپا از رمق افتاد 

  یشعطش خوتسکین روح  مأیوس از .  چیزی را تغییر دهد نست انمیتوو   دیگر فایده ای نداشتزاری  گریه والتماس و اما 
پدیدار  بینظیر  یعمقبا بار و  تگی برای اولینیخگس ینوع.  عالی ترین شکل حضور حسی ربانی  در خود فرو رفت درک برای 

با عبور از زندگی غیرعقالنی و   -خواهیم بود که در آن روح   جنبش مذهبی و روشنفکرانهیک زمان به بعد شاهد  نایاز .   شد
استفاده میکند و یا انرژی خود را  خود و از منابع خویش برای اقناع رفتهیا به دنیای داخل خود   - یشمنزجر کننده پیرامون خو

 . بدنبال آزادی میرود  وقفه یب ود گیر می بکار واقعی اهداف اخالقیدر دنیای 
  

... 
 
[PH -  397 ] 

      
وجود .  دیگر شروع شده بود   -  1  یدیجرت جامعیت  -فکر تتطور .  پدیدار شد  ی در مسیر علم مصدری مشابهدیگر با  یجنبش

 شتپذیرفته شده بودند ، اشاره به این واقعیت دا اهدافن آ تحقق مشترک داشتند و اعضای آنها برای یکه اهداف تمودّ های انجمن 
در ت بود  که اتفکر در آغاز متوجه الهی.  گشت میآگاه  نیز د که یک اصل عام در حال شکل گیری بود  و بتدریج از قدرت خو

 چونو   مشترکند زیرا فلسفه و الهیات در موضوع خداشناسی.   تغییر یافته بود  فلسفه  به الهیات مدرسی تحت عنوان آن زمان
  . کند بررسیتفکر  انوارزیر که این تعالیم را در   بر آمدبود  این جنبش در صدد نجزم مسخ شده چیزی جز یک الهیات کلیسا 

 
... 
 

 صحت ؛  برای اثبات تأمین میشدنداز خارج  همچنان میبایست مواد آن زیرا  تفکری که چنین شروطی داشت هنوز آزاد نبوداما 
کامل  آورد  که پاسخمی همراه خود هم اما تفکر سؤاالت زیادی را .  نمود میبود که فلسفه انرژی های خود را صرف  موادین هم

موضوعات خوبی برای بحث و   مطیع آنها نباشدو چون تصمیم گرفته بود که   دندیافت نمیشدر مضامین کلیسا  براحتی به آنها 
کلیسا بود  که از  شریعت در در انقیاد آن موادیزیرا   آمدبحساب می ابزار قابل اعتماد  یفلسفه در واقع نوع.   پیدا شدندجدل 

  .   بین تفکر و باور ممکن نبود  تضاد  اختفاء هااینهمه قطعی گردیده بودند  اما  با  پیش کامالً 
 

... 
 
 
 
[PH -  398 ] 

 

 سلطنتعبور از فئودالیسم به 
 

اکنون اما .  نظری   از نوع دیگر و بخشی  نفسانی بخشی از نوع   بود بسوی یک اصل عام یگرایش دارایفوق   پدیده اخالقی
 هوسهایپیشرفت های آن دوره  تا جاییکه به ختم تالطمات .  یم توجه کنبه جنبشهای عملی سیاسی آن عصر  بخصوصمیباید 
که قلمرو  بود اقتدار نهایییک  ظهورعد اثباتی آن ب    .د داشتنسلبی  نقشی  یدقدرت مربوط میگرد پایان دادن به پراکندگیی و فرد
مساوی  ییک قدرت سیاسی به معنای واقعی که عوامل تحت فرمان آن دارای حقوق  - را در بر میگرفت همه چیز ستمیبایآن 
اصل حاکمیت .  به سلطنت بود   این همان پیشرفت از فئودالیسم  .د باشند و در آن اراده فردی تابع منافع مشترک همگانی اشب

 چنین حکومتی  عوامل.  ی ذات انیتحقمحروم از  نیرویی  ؛شاهزادگان ،  اربابان   -فئودالی نیروی خارجی افراد است 
 اینکهاما :  د  عهده داشتن ربوظایفی برای اجرا  هر کدام  که  ند بود  اربابان سلطنتیبا قدرت و یا  گانشاهزاد ،بزرگ  زمینداران

 چه با اعمالن نماید ، تمکیه بتواند آنها را وادار به ک حاکمه قدرتتوان ند یا خیر  بستگی داشت به ادآنها این وظایف را انجام مید
 ضمانتو  بود  تحمیل گردیدهن این امتیازات فئودالی خود با زور ه شدبرسمیت شناخت بعالوه:  دادن امتیازات  و چه باقدرت 

را اعمال  فائقاقتداری اصل سلطنت نیز البته .  آن ادعا بود  پایهکه تنها  امکان داشت با اعمال قدرت دائمیانجام آن وظایف فقط 
 د ؛  جایی که هوسهستن یشفاقد قدرت مستقل برای پیروی از هوسهای فردی خو خود که بر اشخاصی ی استد اما آن اقتدارنمیک
به  است و متعهد  شدهناشی در نظام سلطنتی اساساً از یک دستگاه سیاسی  اقتدارنمی بینیم  چون  دیگریک تقابل بادر  دیگر را ها

 -است  قطبییک نوع حکومت چند  اما حاکمیت فئودالی.    میگردداهداف منصفانه ای که قانون اساسی بر آنها استوار  پیگیری
 زیراوجود ندارد   یک ارباب داریم و رعیت تنها یسلطنتحکومت ؛  بر عکس در  چیزی جز اربابان و رعایا دیده نمیشوند در آن

                                                           
Abstractly  Universal   

1
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بنابراین در .   باشدآزادی واقعی  یک آغازسرمیتواند  و اینبندگی ملغی گشته  و قانون و حقوق برسمیت شناخته شده اند در آن 
    . قرار میگیردقانونی  مشترکهدف یک حکومت زیر چتر و   محروم میگردندقدرت داشتن سلطنت هوس های افراد از 

 
... 
 
[PH -  402 ] 

      
بشریت به .  باروت   -تجهیزات بهتر گردید  داشتن بدلیل شانبرترموقعیت اشراف از  بیشتر موجب محرومیت جدید اختراعیک 

ی هانیرو ه باروت یکی از مهمترین چیزهایی بود که دنیا را از سلط.  جای خود را باز کرد  هم آن نیاز داشت  و بالفاصله
تفاوت بین اربابان   با ناپدید گشتن تفاوت بین سالح ها.  را در شرایط یکسان قرار داد  جامعهفیزیکی رهانید  و قدرتهای مختلف 

.  دست دادند اهمیت خود را از  استحکامات و قصرها  وقابل باروت دیگر قلعه ها امن نبودند مدر .  و رعایا هم از بین رفت 
 بودمکن شریف ترین انسانها م دیگر چون حاال بخوریم  حسرتهای عملی  شجاعتها و فضایل فردی ممکن است که برای ارزش

از روی عقالنی و  ید  اما  از طرف دیگر  باروت شجاعتندور کشته شو کمینیاز  و پست یک بزدل  توسط یبا شلیک تیر
از ترتیب برتر یک تا   ممکن گردید اختراع بود کهاین  با کمکتنها .  نظامی نمود  اترا اساس تفوق  -ارزشی معنوی   -اندیشه 
 یدشمن  - میشودجمع یک  متوجهزیرا شلیک اسلحه گرم  ندارد  نقشی فضایلی که داغی احساسات در آن  - بیابد جایی فضایل 
جنگجویان با متانت به مالقات مرگ میروند  تا خود را برای یک هدف سیاسی مشترک فدا .   نبرددر حال   فردیک نه  ومجرد 

خود را اساساً بر هوشمندی ،  تکایاست که تنها بر زور بازو تکیه ندارند  بلکه ا ایندر کنند و ارزش ملتهای با فرهنگ دقیقاً 
تحت   افراد ح اروابین   ستان  بر اتحاد و اتصالی محکمبا عهد همچونو   میگذارند استعداد فرماندهان خود وهنر فرماندهی 

 .  فرمان 
 

... 
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اقتدار تضعیف  برای یل گوناگونعوام  -حکومت ها و جوامع به آگاهی از یک ارزش اخالقی مستقل رسیده بودند دیگر چون 
برای  شد یفرصتتفرقه و نفاق عظیم در کلیسا  که موجب تردید مردم در عصمت پاپ گردید  :   دست بدست هم دادندپاپ 

پاپ  توانستنداز پاپ یافتند و  بیشترکه اقتداری    ( سویس ) باسله  و  ( آلمان ) کنستانس  در شهرهایمجمع روحانیون  تصمیمات
 از برسیا )   آرنولد.  بود    1  اصالحات مذهبی  برای ینیاز مؤکدحمالت متعدد به دستگاه کلیسا .  ند کنها را عزل و نصب 

سوء   بر علیه مبارزه در مسیح  و  جانبدر ستیز با  جزم خالفت پاپ از  (  چک )هاس  و (  انگلیسی )ویکلیفه ،  (  ایتالیا
 یاین تالشها  با اینحال دامنه و افق.  برخوردار گردیدند  از پشتیبانی عمومیرا بی آبرو نموده بود  دستگاهآن استفاده هایی که کل 

هنوز به  فوق الذکر از طرف دیگر مهاجمین  وود مناسب نببرای یک حمله همه جانبه زمان از یک طرف هنوز .  محدود داشتند 
در جلب وند میکردحمله  فضل فروشی سالح با تنها به تعالیم کلیسا (  بخصوص آن دو تای آخر )بلکه  قلب قضیه نزده بودند 

   . مردم ناکام شدند وسیع  توجه 
هدف مشترک ، هدفی یک .  داشت  دشمنی خطرناکتر از مخالفین فوق سیاسی در حال تکوین  این ساختاردر  اما اصل کلیسایی

؛  در مقابل این  ورده شدآ به ارمغان  برای سکوالریته  تشکیل حکومتها جریان در بود  بی نقصی  اخالقی اعتباردارای اً ذاتکه 
خود عزلت با حفظ "   قلب "  ت حاد خود خواهانهاخصوصی.  بودند  فاقد قدرت هوس های افراد  واراده ، آرزو   هدف مشترک

.  و نرم گشته بود  کوبیدهفشارهای وحشتناک قرون وسطی  تحت  -که نمایانگر روحیه آلمانیها است  بلوط   چوب  گرهمانند   -
روح را   - ه را به پریشانی مبتال نمود"  قلب "کلیسا .  ارباب رعیتی نظام آهنی این انبر فشار عبارت بودند از کلیسا و  فکدو 
نتوانست  با اینحال؛   نبود د اوروح انسان دیگر از آن خو بطوریکه   گرفتار نموده بودشدیدترین قیود و وابستگیها از  یزنداندر 

بهمان .  انعطافی بیحد دارد  خاطرد   چون مسیحیت ذاتاً اصلی معنوی است  و به این نرساب  وت هندورخ انحطاط  حد آن را به
بشر را لگد مال   ه بودنمود بلکه دارایی کسان دیگر هم  هنظام ارباب رعیتی  که جسم انسان را نه تنها از آن خود ساخت هم  شکل

 چندان نه.  نابود گشت  خویش هایخشونت در اثر باالخره دومیاین و   دکرمیبردگی و امیال لجام گسیخته  ، همه نوع بربریسم
:  شر هستند   انموجد چون بربریسم ، شهوت ، بی عدالتی .  ت شبردگی بود که بشریت آزاد گ خاللبردگی بلکه از  بدلیل
کنترل  عدم و  افراطهمین چنگ از  نامناسب است  و  و مذهبی بودن برای اخالقیات  باشد اندر زنجیرهای آن  ی کهانسان

 روحیه وحشیانه و رعب آورهمان کلیسا نبرد را با همان خشونت بدوی و با .    او را رهانید  مورد بحثخواستها بود که انضباط 
بتواند در همان حال نگاه داشت  تا نیز اً دائمجهنمی شکست داد و  یارهابکلیسا دشمنانش را با :  برد میبه پیش  یشدشمنان خو

به  انسان این نبرد را از سر بگذراند  چون بایستالهیات میگوید که هر انسانی .  را خرد و در سکون رام نماید  روح بربریسم 
نبرد  که  شکل  اذعان کردوجود  باید اینبا .  میرسد  واقعی آرامشبه  ذهنی جراحتیک طبیعت شر است  و تنها با عبور از 

در آن .    دوبخواهد  متفاوتبسیار   یافته باشد ملموستحققی  آشتیکه هنگامی و  متفاوت باشندآن  هنگامیکه شرایط شروع
 (  ظاهر میشود  اما در شکلی کامالً متفاوت بعد ها دوبارهدر واقع ) دیگر بخشوده شده است آور  عذابعبور از فشار صورت 

عنصری الزم در  مرحله سلبی  براستی.  جامعه اخالقی قرار میدهد عناصر یک حلقه انسان را در  ، زیرا بیدار گشتن آگاهی

                                                           
Reformation

 
   

1
  



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       The Philosophy  of  History  -  [ G. W. F.  Hegel ]    (هگل ) فلسفه تاریخ  

__________________________________________________________________________ 

73 
 

ستیز درونی محو  آن شاق هایجنبه که همه بطوری میگیردرا بخود  تعلیم  جویانه آشتیتطور انسان است  اما حاال دیگر شکل 
   . میگردند 

  -  ت موجودادر رابطه با واقعی سبکوجدانی به نیز رسید  و  روح  برای بشریت اکنون به آگاهی از یک آرامش درونی واقعی
چ عصیانی بر علیه الهیت یه دیگردر این خود آگاهی که انسان به آن رسید .  ایستاد  یشروح بشر بر پای خو.  با حیات سکوالر 

ده از خیر و درک میکند ؛  آکن یشوجود خودرون که ربانیت را در  پا به عرصه نهاد بهتر ینفسانیت بجای آن  د ،ودیده نمیش
     . هستند   و عقالنیت حسن  مزین به که  میکند  ای و آزادیخواهانه  حقیقت است  و فعالیت های خود را متوجه اهداف عام

 
... 
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 به غرب پناه   زیادی از یونانیان عده آن  بدنبال.  این تجدید حیات علمی سقوط امپراطوری بیزانس بود برای زمینه خارجی 

 شانکلید  زبانکه آن  هم و با خود نه تنها دانش زبان یونانی بلکه گنجینه هایی را ادبیات یونانی را در آنجا رواج دادند  ،بردند 
آشنایی با آن زبان اساساً میتوان گفت که مقدار بسیار کمی از ادبیات یونانی در صومعه ها حفظ شده بودند و .   منتقل کردند بود

        ویرژیل  :    در رابطه با آن آداب قدیمی هنوز نفس داشتند  ووضع طور دیگری بود  اما در مورد ادبیات رومی.   داشتوجود ن
راهنما در جهنم و ندامتگاه حضور  در هیئت یکدر دانته او ) بزرگ بحساب می آوردند  یرا شعبده باز(  حماسه سرای رومی )

و  بهره بردن  ظرفیت یونانیان  توجهات باردیگر به ادبیات باستانی یونان معطوف میگردند ؛  غرب از طریق نفوذ( . می یابد 
کامالً متفاوت با آنچه که اروپای قرون وسطی با آنها خو  یو فضایل جدیدی یها ؛  ایده آل کسب نموده بود راآنشناختن ارزشهای 

  . پدیدار شد قضاوت در مورد آنچه که ستودنی و قابل توصیه و تقلید استند ؛  مالکی کامالً نوین برای پیدا شدگرفته بود 
 فرمالیسم مدرسیاروپاییان با آن آشنا بودند عرضه میکردند ؛  که یونانیان در کارهای خود اخالقیات دیگری را بغیر از آنچه 

و در او دنیای  یها افالطون را شناختهغرب:    متفاوت بسیاری طبعبا  د بده  متفکرین نظری جای خود را به  مجبور گردید
د  که مانند استفاده از باروت  با این ایده های نوین گردیانتشار  عمده محملهنر تازه کشف شده نقاشی .  یافتندجدیدی از انسانیت 

 برقراریبرای   قادر نمودن انسان ها راه مینمود ، از خود را بر آورده  و خواسته زمان   داشت خصوصیات مدرن تطبیق
تحمل  کلیسا  توسط داشت  فایده  تا جاییکه مطالعه آثار باستانی برای اعمال و فضایل انسان ها.  ارتباطی ایده آل با یکدیگر 

 . در حال ظهور است  برای مقابله با آن کامالً بیگانه نیز یدر آن آثار بیگانه روحکه شود  لتفتم د ، بدون آنکهگردی
آرزوی انسان   - است ت آن دوره میطلبد  اشتیاق روح برای خارج اخصوصی شناختجنبه مهم دیگری که توجه ما را برای 

روح ماجراجویانه دریانوردان پرتقالی و اسپانیایی راه تازه ای را بسوی هند شرقی گشود و آمریکا .  یشبرای آشنایی با دنیای خو
کاشف  ) هدف کلمبوس. نگردید  اصول و عواطف کلیسا  باعث زیر پا نهادن  نه بهیچوجه قیامتراین اقدام   .را کشف کرد 

اموال سرخپوستان ثروتمندی او  نظردر عدی مذهبی داشت ؛  ب    اآشکارنیت او :  هدف سکوالر نبود یک بهیچوجه تنها   ( آمریکا
به مسیحیت در  نیز و اهالی کافر آنجا  دیگر صرف میشدند  بودند می بایست برای یک جنگ صلیبی شدنانتظار کشف که در 

دریانوردی   این واقعیت آشنا کرد که زمین چیزی محدود و معین است  و فن اآگاهی از کروی بودن زمین انسان را ب.  می آمدند 
بدین :   باال کشید  صرفرا از مرحله ساحل پیمایی  و خودبرد   های فراواناز ابزار جدیدی که مبتنی بر مغناطیس بود فایده 

 . پیدا شدندترتیب وسایل فنی در موقع نیاز 
دماغه امید   از کنار   مسیر هند  و  کشف آمریکا  و زیبا ،  شکوفایی هنرهای  آموزشتجدید حیات   به اصطالح  -این سه حادثه 

این روز .   شتدااز طوفانی طوالنی نشان از روزی روشن و درخشان  را میتوان با سرخی شفق در سپیده مقایسه کرد که پس  -
یدن شروع به تاب قرون وسطی  ترسناک پر حادثه و   شب طوالنی ،آن از  که پس است   ) Universality ( جامعیت   فروغهمان 
یعنی  با شریفترین و عالیترین چیزها  و اینکه   -میگردد تمایز م  اختراعات جنبشروزی که با علم ، هنر و   - میکند بر دنیا

 جاویدان و راستین  بشکلی حاال دیگر دن کلیسا رهایی یافته بود  شبشریت که توسط مسیحیت آزاد گردیده و از طریق ابزار 
   .   می یابد را  یش جوهر خو

 
... 
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 عصر جدید

 
 در مسیحیت اصالحات مذهبی

 
 ،  آن باورآن فساد را می باید در این واقعیت جست که تجسم معین و خاص  ربانیت مورد  ریشهفساد در کلیسا بومی بود ؛  

 نیز هنر توسط یندهپاال  تحوالت. ) بود  رشد یافتهدر بطن آن  نتراشیده تیمادی قالبخارجی در  یعنصر  -چیزی حسی بود 
بود ؛  هیچ  خلع نمودهمعنویت آن را از پیش خیلی وقت از   -روح دنیا   -  روح اعلی   .(  ندبتنهایی برای رفع آن کافی نبود

یک یعنی    -  باقی گذاشترا همچنان آن تجسم خاص و معین  بدین ترتیبآن نداشت ؛   هب تنپرداخمعنویت و یا  به عالقه ای
از پایینتر  مقامی در دیگراز آن پس .   ارتقاء یابد  معنوی ینفسانیت  آن بهکمک  اب بتواندبدون آنکه   را  نفسانیت حسی بیواسطه

 وبداند  را حسی   که چیز حسی بود زیرا قادر گردیده است  سبقت گرفتهدیگر از آن  روح حاالو این  قرار میگیرد  روح دنیا حد
 درست برخورد کند  و   به شکلی محدود  آموخته بود که با چیز محدود نیز و  چیزی صرفاً خارجی  را  چیز صرفاً خارجی

 .  داشته باشد   محق و سزاوار نفسانیتی   در قالب  اعتماد بنفس باو  مستقل  یین کار نقشهمدر
بصورت  خود را   ددر گیر شوتا با آن   تمی یافوقتی که کلیسا دیگر مخالفی ن  دستگاه روحانی بود باور  که ذاتی یعنصرآن 
خود را   ییا مانع ند تا بدون اجازه میگرد آنگاه عناصر آن آزاد  دواندبریشه محکم چیزی وقتی که .  نمودمیآشکار  فساد مایه

در   اصلی منفی همچوند  و ششر و فساد مایه که  کلیسا بود خود خارجی در چیز یک تکیه به ن همابنا براین .  ند نشان ده
و این   یکطرف آنها قرار داشتکه کلیسا در  بودندروابطی  همان این فساد به وسعت نفوذ دامنه های  . رشد یافت آن  آغوش گرم

 . دمینمورسوخ  نیز در آنها دیر یا زود الجرمعنصر تباهی 
 بهخرافات   -صرف  ئ شبا یک به زنجیر کشیدن ذهن با یک چیز حسی ،   - بودخرافی اً تمامن دوره آمذهبی کلیسا در جوهر 

با دور شدن از طبیعت واقعی خود در جوهری ترین   ؛  چون روح تسلیم برده وار در مقابل  صاحبان قدرت :   اشکال گوناگون
وابستگی  ینوعرا از دست داد  و گرفتار  یشخو  تریّ ح   [ صرفاً حسی  با فدا کردن آزادی خود برای چیزی]  یصه اشخص

پذیرفته بود  چون  حاکم  نیز معجزات مورددر   بچگانه زننده و بشدت ساده لوحی  نوعیچیز بیگانه گردید ؛  یک به   سخت جان
بدین  روزمره ؛  و   د  آنهم برای مقاصد صرفاً محدودنشان میده  و محدود  منقطع بود که ربانیت خود را بطریقی کامالً شده 

 در  رذائل کلیه وو خدعه   دورویی  ، بیشرمانهو   بربرانه مفاسد انواعلجام گسیخته ،  پرستی حرص قدرت ، شهوت منوال 
 از قیودتنها ؛   بودنگشته  انسانی و مطیع ادراک یدهتعلیم ند بطور صحیح ؛  چون عنصر حسی در آن خوردند می چشمکلیسا به 
الفت میکرد  چون در مخ نمایندگی آنرا  ه کلیساک  فضیلتیآن سوی دیگر  از. و بربرانه   صحیحشده بود اما بشکلی نا رها خویش

ً آنهم  و شتسلبی دابیانی  تنهاحسی  امیالبا   مهاربرای را  اخالقی  دستوراتباید  طورکه چ ستنمیدان  ، انتزاعیبطور  صرفا
  و  ،  انکار نفس بتجنّ    جز  نقشی برایش باقی نماند دیگر  در زندگی واقعیبدین ترتیب  وبکار بگیرد   یحس مفرطکامجوییهای 

 .   عطالت
 
  

...  
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خود   ریایاصیل و بی  قلبی فایکه براین تحول اساسی  با ص ه بودمقدر گردید ژرمن ها  و مغتنم   باطنیخلوص و صمیمیت 

با همه توان خود در حال جمع آوری ثروت و  و  -ند بوددنیا در تکاپوی سفر به هند و آمریکا  تمامدر حالیکه .  د شو اثر گذار
د که در جستجوی آن شساده پیدا  یراهب  -خورشید هرگز در قلمروشان غروب نکند  تا کره خاکی  تمامکسب تسلط سکوالر بر 

میجست سنگی  یدر تابوتهر چیز حسی و خارجی  از   ایده آلیته مطلق  که مسیحیت  بجای اعماق ژرف بودربانیت  ممتاز مظهر
 بنحویکه   یقلبهمان  در  -قلب و روح  جستجویی در  -از هر چیز حسی و خارجی  (بری   و پالوده   مفهومی) ایده آلیته   -

باطنی ترین و   برایتسکین عطش  بخاطر و مجروح گردیده بود مبتذل ترین و خرافی ترین ابزارها حکمف با یوصتغیر قابل 
آن  رفع و در صدد   نمودهرا در جزیی ترین جنبه های آن کشف   مطلق حقیقت مقام  شدن تباه دیگر ، حال هاچیز  عمیق ترین
بهیچوجه در   -مسیح  ، راستینمعنویت  یعنینفسانیت نا محدود   -دکترین ساده لوتر این است که تجسم خاص ربانیت . بر می آید 
در ایمان و   -د بدست آیمیتواند  وند نزدیکی به خدا از راه جوهری معنوی تنها  همچونبلکه   یافت نمیشودخارجی  یک هیئت

 حتی نه وحسی بجای خدا نیست  یدکترین  گذاشتن چیز خواست این.  این دو کلمه همه چیز را بیان میکنند .  معنوی  متاعاست
 یدین چیز خارجی  بازسازی تمام تعالیم  این بطالن.   باشدحسی ن بهیچوجه بلکه حقیقتی که   غایبواقعی و غیر  اماذهنی چیزی 

این .  بود  تباه شده در آنها شهمه آن خرافاتی را که کلیسا متصالً در آنها میلولید و حیات معنوی تصفیهمیکند و  ضروریرا 
ختلف ؛  چون کار به چیزی گفته میشود که میتواند تحت شرایط ذهنی م شتدا زیادی اتکار اثر  باالخص بر دکترین اتتغییر

یک بهیچوجه   ایمان.  ر امصرفاً بر اساس دستورات صاحبان در روح انسان  بلکه  ونه لزوماً از روی ایمان  -انجام گیرد 
 مثل  -شته باشد محدود تعلق دا یهای که تنها به ذهنصدیقت  -چیزهای محدود نیست   با صرفاً در رابطه خشک وخالی دلگرمی
 در شده  بازرا گفتند   یا آنکه بنی اسراییل از خشکی  آن  و این و وجود داشتند  زمانی  فالن و فالن اشخاص  به اینکه  ایمان

ما ؛  چون اگر هیچکدام ی را دارند که توپ های قدرتمقابل دیوار های جریکو همان  یا آنکه شیپورهای  - عبور کرددریای احمر 
  ماضیو   مافاتامور در واقع ایمان به .  دید لطمه ای نمیکوچکترین ما از خداوند  شناخت بازبه ما نمیرسیدند   هم از اینها
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 توثیقدر مورد این .  ،  حقیقت مطلق ، حقیقت خداوندی  جاودان به آن چیز  نفسانی وثوقبلکه   کمبود آن حس میشود که نیست
آن را که فرد   است  وثوقی بکالم دیگر ،   -  را بوجود می آورد آن است که که تنها روح مقدسلوتری تأکید میکند  کلیسای
   . دخو یجوهروجود بلکه از   یشعجیب و غریب خورفتار های  بانه  میکند ،  احراز

... 
 
[PH -  416 ] 

      
حقیقت از دید .  عینی حقیقت  جنبهکه  دنمیشو شمردهفردی به همان اندازه واجب  اقناععواطف نفسانی و در کلیسای لوتری 

حقیقت  کسب ازای در  را  یششود ،  وجود خاص خو اشباع نیست  ؛  نفس باید خود از حقیقت  کامل و تمام یچیز لوتری ها 
، خاص بودن  دیابمی در حقیقت را  یشآزادی خو بدین ترتیب روح نفسانی .   بدست آوردآنرا بتواند  تا  بدهد(  اخالقی )اصلی 

اگر .  د یابمی بدین شکل تحققآزادی مسیحی .  خویش میرسد وجود حقیقت  تحقق راهخود از خویشتن خود را فدا میکند و به 
خواهیم روبرو   صرف دیدگاه اراده طبیعی یکبا تنها ،  آنگاه  حقیقت نفسانیت تنها در عواطف خالصه شود ، بدون آن جنبه عینی

 .   بود
مستقل  روح :  چنین بود شعار بزرگ  -ند جمع شده اکه مردم بدور آن   این اصول بیرقی نوین و متأخر برافراشته شدهاعالم با 
خود  لوحهسرشعاری است که همان این .  د میرساستقالل  بهد و تنها در آن یابحیات خود را در حقیقت می همزمانکه آزاد   و

آرامش  رساندن  و دنیا  این اصل به منظم  القاءمگر  دنمانکاری دیگر به بعد   از آن دوران.  یم میکنخدمت  به آنقرار داده ایم و 
 .   بیرونیبه تحققی عینی و [  در مسیحیت ]  نهفته

نتیجتاً  قانون .   جز تفکر نیست یکاراست ، که  جامعیتفرهنگ تولید قالب برای  عملسر و کار دارد ؛  شکلهافرهنگ اساساً با 
 بتوانندمطابقت نمایند  تا  عامو غیره میباید با اصول (  قانون اساسی )مالکیت ،  اخالقیات اجتماعی ،  دولت ،  حکومت ، حق 
 تحقق بخشدخود را در اراده نفسانی  است که میتواندتنها روح حقیقت  ترتیببدین .  در توافق با اراده آزاد باشند و   بوده عقالنی

ی قالبحد  و به میگیردقدرت   نسبتی که روح آزاد نفسانی همان به.  اراده بخود میگیرد  فعالیتهایخاصی که  هایدر آن شکل  -
 : وقتیکه میگوییم   ما باشد  باید همان معنای مورد نظر این.   دشومی  تحققمنیز  ارتقاء مییابد  روح عینی  جامعیت برای

 .نیستند   ظاهر میشود  دنیای واقعی روابط   در  که  دین  جز حکومت ها و قوانین چیزی .  گردد حکومت مبتنی بر دین 
   . باشد   آزاد  مقدر است که  بر اساس طبیعت خویشدقیقاً  انسان  :   بیان نمودچنین  را میتوان اصالحات مذهبی  جوهر

 
... 
  
[PH -  422 ] 

      
.  روشن کنیم  بیشتری ،  حال میباید آن رابطه را با جزییاتصحبت کردیم زندگی سکوالر  ودکترین جدید  بیندر باال از رابطه 

 ارتباطییش از طریق از آزادی خو  ی کهروح آن :  که بود معنا این شاملرشد و توسعه روح از زمان اصالحات مذهبی به بعد 
اثباتی و  ]وجود   بمثابه   پروسه عینی از  کامل  ختشنابه   یعنی  -  است یافتهآگاهی  حادث میشود که بین انسان و خدا 

.   دگیرمیبکار   سکوالر  روابط  عظیم عمارت بنای درو   راهنمای خود ساخته  حال آن را - رسیده است یالهذات [  شخصم
برای سکوالر دنیای که  است اصل که حاصل تقالهای دردناک تاریخی بود قبول این[ بین اراده عینی و نفسانی ]  آشتی  الزمه

که خیر را زیرا   -خیر امور تنها شر بحساب می آمد  و ناالیق برای  آندر حالیکه پیش از  دارد  قابلیت تجسم بخشیدن به حقیقت
و  ربانی بوده ی امرنیز   که اخالقیات و عدالت در حکومت اعتقاد بر این است اکنون دیگر.  چیزی ماوراء این دنیا میدانستند 

 آثار آنی از یک.  وجود ندارد  هاچیزی باالتر و مقدس تر از آن با اخالق اجتماعی   ستورات خداوند هستند  و در رابطهدجزو 
تا نشان دهد که ازدواج  اختیار کردلوتر همسری .  شمرده نمیشوداز آن مقدس  پرهیزکمتر از   کردن که دیگر ازدواج میشوداین 
در روزهای   گوشت  صرف چنینهم.  به مبارزه برخاست  یشخو ضدبدگویی های  در مقابل و با اینکار   درست میداندرا 

او میبایست   از آنها پرهیز بخاطر خیالی هایمخالفت با برتری برایو درست هستند ،   قانونی هاکار آنکه تا نشان دهد   را جمعه
در :  و این اتحاد چیزی اخالقی است   یاجتماع ابستگیهایوبا   -خانواده انسان را با اجتماع آشنا می سازد .   چنین میکرد

اریها  ساز دنیای اخالقیات اجتماعی  ارتش همیشه حاضر پاپ را تشکیل میدادند ،  همانگونه که جانی منزویحالیکه راهبان ، 
بعالوه مردود شمردن کار .  جدایی خارجی بین روحانیون و بقیه مردم گردید  حذفازدواج روحانیون موجب .  ارتش ترک را 

ت ، و صنعت خویش از فراساست که با فعالیت ، این د که برای انسان ارجح ش؛  پذیرفته  بحساب نمی آمد یمقدسچیز دیگر 
پولی دارد آن را حتی در کسی گر اکه  استبا عدالت  همخوانبسیار بیشتر .  و خود را مستقل سازد  یافتهوابستگی نجات 

اینها  اما  رساندرا به همان تعداد از افراد میپول  آن چون او با اینکارو عاطالن بدهد ؛    تجمالت خرج کند  تا اینکه به گدایان
اخالقی ارزش دارای صنعت ، تولیدات دستی و تجارت حاال دیگر .  کرده باشند هم  یتالشآن  کسب برای حالمی باید بهر 

کلیسا قرض دادن پول با بهره را گناه .   ندناپدید گردید ند نشأت میگرفت کلیساتعالیم و موانع پیشرفت آنها که از   ندپذیرفته شده بود
در زبان فرانسه )   لمباردها  بطور مثال.   ه بودگردید کلیسا دستورات محکمکامل منجر به نقض آن  نیاز بهاما :  اعالم کرده بود 

به شاهزادگان پول در سرتاسر اروپا (  از اشراف ایتالیا) مدیچی   دستگاه خصوصو ب(  به معنی صرافی است "  لمبارد "
  اختفایامکان از  شکلبه همان نیز  اطاعت کورکورانه یعنی   -در کلیسای کاتولیک   نکته مقدس سوم.   ندمساعده داده بود

اصل حاکم بر   ، در خواست و عمل اطاعت از قوانین حکومتی  بمنزله عنصر عقالنی.  خود محروم گردید  ریاکارانه  وجوه 
 .  گردید  بشرفعالیت 

 
... 
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[PH -  424 ] 

      
 راتوسط آن دنیای اخالق بتوان هنوز بصورت نظامی که  وبود  ( بی محتوا )  انتزاعی یآشتی بین خدا و دنیا ابتدا محدود به شکل

  .در نیامده بود  نظم داد
 

... 
 

 ذاتخواسته میشود که  فرداز  بنابراین .که قلب انسان آن چیزی نیست که باید باشد   - استین چندقیقاً  قضیه  جنبه نظری و عام
 .  که انسان خود را شر بداند  ندرا بشناسد ؛  یعنی  تعالیم کلیسا اصرار داشت یشخو
 

... 
 
[PH -  425 ] 

      
و اجتناب ناپذیر  ، یا نه  جایی داشته باشد اودر درون میتواند که آیا روح خیر  ه بودقربانی یک تردید عذاب آور گردیدانسان 
  .    ددرک باشقابل  فرد توسط خود حتماً میباید   که کل پروسه تحول معنوی د آممی بنظر 

 
... 
 

 رانده درونذهن بشر بطرف .  بین دنیاهای کاتولیک و پروتستان  ، مشترک ارتباط وجود داشتاین  در هم پدیده مهم دیگری
 و  حیات نفسانی زنده انسان از آگاهی.   بحساب می آمدبا سکوالر   در نهایت بیگانگیو عنصر دینی  انتزاع  سویب میشد ، 
نیرویی  همچون د ، نآورهمراه نیز را   اهریمن خود باور به  با او بیدار شده بودند  که در  درونی داشتن خواسته هایش ریشه
 .  بود  حاکمیت سکوالر آن  شرقلمرو   که عظیم

  
... 
 
[PH -  426 ] 

      
زمینه ساز محاکمات بیشمار برای   -شیطان و طرح هایش  باور به  - بودباور به این قدرت خاص و انتزاعی که قلمرو آن دنیا 

 .  گردید   و هم پروتستان کاتولیک کشورهای هم در  یجادوگر
 

... 
 
 
[PH -  427 ] 

      
  تأثیر رفرماسیون بر توسعه سیاسی

 
 قانون اساسیاز  منبعثصاحب اقتداری در آن پادشاه  کهدر مسیر توسعه سیاسی آن عصر  ابتدا تحکیم سلطنت را مشاهده میکنیم  

 هایبه دوران  به آن دست یافتندو انسجامی که حکومتهای اروپا   ارتقاء  قدرت سلطنت برای یننخست هایقدمبرداشتن .  گردید 
 به ارث رسیده حقوق و وظائف خصوصی کلیه هنوز ندبود تکویندر حال در حالی که این تغییرات .  د نباز هم دورتر برمیگرد

 بی اندازه  ید  اهمیتیافتندست  بدان  اجرایی حکومت اندام  که  حقوق خصوصی ازشکل آن .  از قرون وسطی اعتبار داشتند 
برای مالکیت تخت سلطنت  و توالی  حق انحصاری یک خانواده   -در رأس آنها یک اصل ثابت و اثباتی می بینیم .   رددا

 .  ددهمی  راکد مرکزیتی   حکومت به چیزی که.  که به پسران ارشد محدود میگردید   یتمالک این موروثی
 

... 
 
[PH -  429 ] 

      
همانطور که  افولاین  اصلی عرصه .  در چندین  کشور اروپائی بسیار طوالنی خواهد شد   جزییات افول آریستوکراسی شرح

این .   یرسمی حکومت مراکزاقتدار اربابانه آنها به  انتقالبود  و   نمودن حقوق خصوصی اشراف فئودال محدودقبالً گفته شد  
 .تحول به نفع پادشاه و مردم هر دو بود 

 
... 
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[PH -  430 ] 

      
بخش از آن  و تأکید تصریح  در واقع حقوقمواظب باشیم که این  باید صحبت میکنیم همیشه حقوق کامل شهروندانوقتی که از 

هنوز  مردمولی حاکمیت خود محروم گشتند  حق زیرا گرچه اشراف از .  ند رسمیت می یاب با اینکارکه   دنمنافع خصوصی نباش
برای  ی از آنهابخش  ؛ تیکآریستوکرا نظام قضاییاز  شانو متابعت  شانبدلیل وابستگی کاملشان ،  رعیت بودن تحت فشار بودند 

 محصوالت آزادانه  اجازه فروش  ت الزامیاخدم برای بخشی هم بدلیل داشتن تعهد  ند ،دمیش شناخته ناالیق اصوالً داشتن دارایی 
  .   د داشتنرا ن خویش

 
... 
 

در برای اولین بار خود را اساسی  یوجه صورتب  از حکومتها و روابط مابین آنها  بهم پیوسته ایشبکه همچنین می بینیم که 
پادشاهان که اقتدار سیاسی خود را گسترش داده :  درگیر گشتند  با یکدیگر آنها در جنگ های متعدد .  مینمایاندعصر آن سیاست 

هدف و نفع واقعی از این جنگها بدون استثناء .   بر همه گونه ادعا  اصرار با   ندیدگردمیمتوجه سرزمین های دیگر  بودند  حاال
 .  فتوحات بود 

  
...  
 
[PH -  433 ] 

      
کلیسای .   خود برای کسب حیات سیاسی  کلیسای پروتستان بود اتمبارز حوادث قرون وسطی  هدنبالیک حادثه مهم در 

 ریهایدرگی  تملکات سیاسیدر رابطه با  عالیق سکوالر بود که بخواهد هب آلوده آنبیش از  یشپروتستان حتی در بنیاد خو
  .  بزند   دامن  را  رقابتهای سیاسی  و  سکوالر

 
... 
 
[PH -  434 ] 

      
 برایو در فرانسه آنها   داشتند اما در کشورهایی چون اتریش  شاهزادگان نسبت به پروتستانها موضعی خنثی و یا حتی دشمنانه

  پروتستانها برای  امنیتکسب  جهتناگزیر  قدمیجنگ .  مگر در پناه استحکامات  ندداشتنپرداختن به امور مذهبی خود امنیت 
دارایی های خصوصی   بارهدر   مهم تصمیمات مستلزم اخذبلکه  شعور ساده از عهده آن برآید یک ی نبود که مشکلزیرا   گردید

وضعیتی   .د خواست میشدر  الکیت در آمده بودند  و اکنون بازگرداندن آنها با حقوق کلیسا به م تضادکه در د میگردیو عمومی 
شاهزادگان و .    قرار داشتبی اعتمادی مذهبی در به این خاطر که ریشه آن  عیارتمام بوجود آمد ؛   تمام عیاراز بی اعتمادی 

پس از شکست آنها  .  ضعیفتر بود  از آن هم عی آنها حتیتدافت اقداماآن زمان اتحادی ضعیف داشتند و  در روتستانپشهرهای 
تفسیر آن که  و ماجراجویانه  صلحی را تحمیل کرد  با جسارتی غیرمنتظره  ( پروتستان )آلمان  ماوریس  شاهزاده ساکسونی

در   نبردها این.  اجتناب ناپذیر بود  لاز همان اونبرد .   شتگذاوا بحال خود را تماماً  هااصلی خصومت ریشه مورد تردید بود  و
ابتدا دانمارک و سپس سوئد برای آزادی قیام   هانآکه در   نداتفاق افتاد(    میالدی  1108  الی  1118 )    جنگهای سی ساله طول

   .  کردند 
  

... 
 

فرسودگی  با  -باشد  داشته  با معنامفهومی اصل که یک  از شناختبدون نیل به   -د رسینتیجه ایده آلی به پایان هیچ ستیز بدون 
به پایان  توافقبا این  جنگ  بودندهای متخاصم در آن منهدم شده طرفویرانی مطلق  که همه یک در  وهمه طرفهای درگیر 

عاقبت .  بیرونی حفظ کنند  ینیروی شکلو حیات خود را ب به مسیر خود ادامه دهند همچون گذشته که همه عوامل درگیر میرسد 
 .    داشت طبیعتی سیاسی  کار در حقیقت 

 
... 
 
[PH -  436 ] 

      
 برای با سرافکندگی و پریشانی عظیم  -به رسمیت شناخته شد  پروتستان  یاستقالل کلیسا(   میالدی 1108) صلح وستفالیا  با

اما این حقوق .  گردید  نیز مبنای حقوق سیاسی آنو آلمان شد   ظموجب حف قعدر خیلی موااین صلح نامه .  کلیسای کاتولیک 
 .    را در بر میگرفتبود که آلمان آنها  آن سرزمینهاییسیاسی در واقع  تأکید حقوق خاص 
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... 
 
 
[PH -  437 ] 

      
 و  می یافترسمیت  هم از نظر سیاسی حاالو   زور بدست آمده که با  گردید بین دو مذهب همزیستییک نتیجه ستیز بنابراین 

در بهتر بگوییم  ]  که روابطشان بر طبق اصول از پیش نوشته شده مدنی  و یا  بوجود می آوردرا  متعددی جوامع سیاسینیز 
 . قرار میگرفت  بر اساس حقوق خصوصی  [ امر واقع

 
... 
  
 
 
[PH -  438 ] 

      
   Revolution   انقالب   و      Eclaircissement   رفع ابهام

 
 

 باور به  عین حال در آن آزادی مذهبی و آرامش درونی را  اما  همراهو   ه بودل نفسانیت را مرسوم نمودوپروتستانتیسم اص
  تجسم آن [  و  بودهانسان  لحامصترین عالیتضاد با در ]  که  را  قدرتیک   باور بهنیز و   است چیز شیطانییک نفسانیت اینکه 

در مورد منشاء نفسانی اراده و   یمالل آور بررسیهای   به  زبان بازیهای ریاکاران در قلمرو کاتولیک هم .  است "  دنیا " 
این بحث .    بودخوشایند مدرسان الهیات  تنها بینانه  و وقت گیر که ریزگردید ، آنچنان منجر  انگیزه هایی که بر آن اثر میگذارند

 خردر آ و نددکرشر را به خیر تبدیل  خیر را به شر و   ندمتزلزل میکردو جدل ها  که همه نظرات و قضاوتهای خاص را 
  قالبیک تفکر هر چیزی را در .  تفکر را   -روح را تهی جنبه   ، را نفسانیت صرف خود فعالیتمگر  ندباقی نگذاشت را چیزی
در الهیات مدرسی قدیم موضوع .  محصول آن  نیز خودو  جامعیتی است بطرف رانشقرار میدهد و در نتیجه  تأملمورد  جامع

در الهیات   باقی ماند ؛ (   مربوط به دنیای پس از مرگ )تماماً فرا دنیوی همچنان دکترین کلیسا   یعنیحقیقی مورد بررسی 
روح انسان را  -؛ زیرا در یک سو اراده فرد را داریم  ه استرابطه اش را با امور فرا دنیوی حفظ کرد  پروتستان هم هنوز روح

محدوده هنگام تفکر نفس به  اما.   را خباثت شیطان نیزالهی را ،  روح مقدس را  و  رحمتنفس را  و در سوی دیگر  خود   -
همانطور که ] دارند  کاملی حضورن برایش آ موضوعات  ، در تصرف خود داردچیزی که آن را به دنیای درون خود میرود ؛  

را به حد  موضوعدر هنگام تفکر میباید نفس زیرا [  متمایز و جدا از هم بودند به آنها اشاره شد اً فوقکه  ذکائیمختلف  درجاتدر 
 یشنور خالص  تنها با خو چون نفس خالص  مانند  ،است  آن نهایی و مطلقبحد این همان آزادی .  ارتقاء دهد  جامعیت

معنوی  دیگر نمیتواند  یاحسی  ، است بنابراین چیزی که با خود مغایر[ اصل بیگانه  هرگونهبدون درگیری با ] سروکاردارد 
 موضوعیک کار عملی .   مواجه شودآزاد است و میتواند با آزادی با آن   دروناً   تنوعی چنین در تأمل هنگامچون  باشد خطری

اندیشه میکند ،   موضوعات خویشبا آرامش روی  اما یک کار تئوریک:  قرار داده و مصرف میکند  استفاده را مورد  یشخو
یعنی   عمیق بودن درونی برای عالیترین حدتفکر   با این توضیحبنابراین .   وجود ندارند  صر بیگانهاکه در آنها عنمطمئن از این
       .  نفسانیت است 

با دنیای اطراف شبیه  اشست رابطه نیهنگامی که بدین عمل مشغول  زیرا  نباشدانسان آزاد نیست  وقتی که در حال فکر کردن 
  در درون  و ماوراء اشکال دیگر وجود    Ego نفس   رسوخ این  -این درک .   برای حیاتبیگانه  یاست ، شکل غیررابطه با 

وفاق در وجود  شامل بالفاصله[  و عینی  نفسانی حکمت   یکی بودندرک کامل  یعنی] با عمیق ترین اعتماد بنفس   همراه
مبنای  حکمت چون [  دنیابنیادی  نهادیعنی  در ]  دارد حضورپیش دروناً  آن از موضوعکه وحدت بین تفکر و  زیرا:   میگردد
از  متمایز تماماً   دیگر شکلیبنابراین آنچه که موضوع تفکر قرار میگیرد . چه درونی و چه بیرونی  ، ی آگاهی استجوهر

 . [غیر قابل درک ]  نابهنجار جوهری بابیگانه و چیزی و نه   [ چیز خارجییک یعنی  ]  وجود نیست
 همدنیای بیرون از  و  است آنخالص ترین شکل  در حیاتاین به معنی وفاق در .  تفکر رسیده است  درجهحال روح به 

 هم  - دنیا آن  -طبیعت   آن  حس میکند که روح.  دارد [ یعنی نفس ] که متفکر نشان دهد را  حکمتدرجه از د تا همان همیخوا
و درک   موجوددر دنیای   تأملبه عالقه .  آفریده است  حکمت طبق اصولآن را بر  وندچون خدا شود حکمت ازباید تجسمی می

،  قوه جاذبه و غیره  ها، تیره ها ، قدرت موجودات چیزی جز انواع واست   جامعیتطبیعت تجسم .   میشود همه گیرآن دیگر 
 در حالزیرا از یکسو   ؛  دنیا در باره علمی میشود  علم تجربیبدین ترتیب .    اند تجلی یافته  که بصورت یک  پدیده نیست

 پدیدهاین پنهانی که موجب بروز نیروی آن ی ، جوهروجود  یعنین ، وانیق  کشفمشغول است  و از سوی دیگر  ها پدیدهمشاهده 
آگاهی اندیشمندانه برای .  خالصه میکند  هامشاهدات را در اصول ساده آنبدست آمده از داده های  بدین ترتیبو   -د گردمی ها

همانطور که این ملتهای .  در تفکر که همه چیز را به پریشانی میکشاند  رها گردید  گری از سفسطه توسط دکارت اولین بار
ملتهای  هم  بهمان صورتبرای نخستین بار خود را نمایاند ،     Spirit  روح ژرمن بودند که در میان آنها اصل   خالصاً 

بر  که  - نسبت داده شد به آنها   یعنی دوگانگی درونی خصوصیتاین فوقاً که )   2 مجرد ایده آنها   بودند که توسط  1 رومانیک

                                                           
.فرانسویها ، اسپانیایی ها ، پرتقالیها ، ایتالیاییها و غیره   -( زبان قدیمی رومی ) زبانهای منشعب از التین ملتهای با   -   Romanic nations    

1
  

Abstract  Idea     
2
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باالخص  ن آنها میادر بنابراین خیلی زود راهش را   علم تجربی .  د شبرای اولین بار درک   ( دگردیمستولی میآسانتر آنها 
 ، را ، گیاهان بودکه خداوند بتازگی ماه و ستارگان را آفریده  انگار.   (پروتستانهای انگلیسی با همراه ) باز کرد ایتالیایی ها 

 عالقه ای حقیقی  تنها آنموقع بود که آنهاوضع شده اند ؛  چون  ین باربرای نخست و جدیداً حیوانات را ، مثل این بود که قوانین عالم 
روشن انسان  دید.   برتری داردآن  برکه   یافتند  یحکمت انواررا در  یشخو حکمتزمانی که  ند ، حس میکرد دنیا در خودبه 

کشف قوانین طبیعت انسان را قادر ساخت تا با هیوالی خرافات زمان خود  و با .    رمفسّ فعال و  ش سریع ، تفکر ششد ،  فهم
 .  مبارزه کند   قدرت های ناشناخته که تنها گوش بفرمان جادو بودند نشانه هایکلیه 

که [ و مادی ] کلیسای پروتستان  آن چیز خارجی  مثل در کلیسای کاتولیک همحاال دیگر ،   ندبیشتر بوداز این هم  دست آوردها
تنها تکه ای نان مقدس   - بحساب می آمدچیزی خارجی و مادی و نه بیشتر یک تنها    ندبه آن فضیلت مافوق بشری نسبت میداد

 .  استخوان  خمیر بود  و جسد قدیسین تنها 
را  پدیدهیک ی که هایچیزتنها بعنوان   گردید و قوانین طبیعت  مصون اقتدار  مبتنی بر هایباور  برابر در مستقل نفسانیت اقتدار 

و  معلوم از قوانین چون طبیعت نظامی :  ه معجزات ممنوع گردیدند کلیبدین ترتیب .  ند شناخته شدد نبه پدیده دیگر ربط میده
 راه آشنایی بااز  بشرد  ؛  رسآرامش می بهدر آن   او که  دارد حقیقتآن چیزی ؛  انسان با آن انس دارد و تنها  شده است تعریف

 .  طبیعت آزاد گشت 
 

 ... 
 
[PH -  441 ] 

      
 -حکمت  )عقل    -خیر و حق  صحیح قوانین طبیعت و معناییعنی   - موجوداین مفاهیم عام استنتاج شده از آگاهی واقعی و 

را    Eclaircissement( توضیح )  رفع ابهام   عنوان به رسمیت شناختن اعتبار این قوانین .    ندنامیده شد   Reason(   استدالل
که جای همه گونه اقتدار   -معیار مطلق  .  ی جدید از ایده ها را بوجود آورد یاز فرانسه به آلمان رسید  و دنیا .  دریافت نمود 

باره  مشخصه  حکم خود روح است در  -را میگیرد (  بخصوص حق سیاسی ) مبتنی بر اعتقادات مذهبی  و قوانین مثبت حق 
بین عینیت ] پس از یک بررسی آزاد  در روشنایی  ،  لوتر  آزادی و آشتی   .مورد  باور و اطاعت  قرار بگیرد باید می که   آنچه

وضعیت ] او پیروزمندانه اعالم کرد که سرنوشت جاویدان انسان :  د نمورا برای نوع  بشر  در عمل  تأمین  [ و نفسانیت 
آنچیزی که باید در او  مضمون اما .  [ نمیتواند برایش ساخته شود ]  دکامل شومی باید در خود او [  اخالقی و معنوی او 

به  حساب آورده شد مانند یک   در او دارای اهمیت حیاتی بشود  توسط  لوتر چیزی بدیهی میبایدحقیقتی که   -صورت بگیرد 
بر این قرار میگیرد  که این مضمون باید  ظرفیت   اصلاما  حاال .   شده استبرمال  مذهب   چیز داده شده ،  چیزی که توسط

برای  و  -از بابت آن  دروناً  قانع شود   نفس بتواند [  در این دوران مدرن ] چیزی که    -واقعی  را داشته باشد   بررسی شدن 
 .قرار بگیرد   تفحص مورد  بالاستثناء   میباید این اثبات درونی  هر گونه  جزمی

 
... 
 
[PH -  442 ] 

      
نتایج .   2 تماثل و   1 تناقض  متعارفی دو اصلبر  بودمبتنی  و د دانشان  عام و مجرد  یاین اصل تفکر ابتدا خود را درشکل

و  طرداز مطالب مربوط به انسان و خدا  بطور کامل را  گمانه پردازی   نوعهر  رفع ابهام  جریانند و شد فشردهتفکر بنابراین 
برده  جامعیتو در قالب  ندبه ساده ترین شکل خود خالصه گرد  قضایاپیچیدگی  که   گرچه اهمیت بیحد دارد.  نمود  ریشه کن
 .  ضمیر واقعی انسان را  روح زنده را قانع نمیکند ،   هنوز انتزاعی ، این اصل مجرد  اماشوند ، 

  .  حاضربه عصر   د ، به دنیای خودمان ،برما را به آخرین پله تاریخ می  صوریاین اصل مطلق 
های وسوسه .  که خود را در حیات بیرونی می نمایاند   اراده دنیای  -است   روح دنیای  عینزندگی سکوالر تجسم اثباتی و م

  ییکاربردها؛   اندپیوسته نا  گذرا و  حقق میکند  اما اینهاتمدر آنها خود را  که حیات درونی  هستند  دیگر ینیز اشکالصرف 
؛  و اگر واقعاً  جامعاً ذاتو  اساسی ، مستقل   اما آنچه که اخالقی و عادالنه باشد متعلق است به اراده.   خواهش ها از التغییر مئدا

  ارادهکه بدانیم یم ؛  یعنی  باید بپرهیزاز تمایالت ، وسوسه ها و آرزوها بعنوان چیزهای خاص  میباید آنگاهبدانیم که حق چیست 
که   -نیستند    وسوسهیک چیزی جز  نهایتاً   وسوسه های اجتماعی  سخاوتمندانه ، خیرخواهانه  و تمایالت.   چیست خوددر ذات 
این قالبهای خاص و  همه آنچه که اراده در ذات خویش است تنها هنگامی درک میگردد که.  خالف آنها هم وجود دارند موارد 

اراده آنگاه آزاد است .   یشظاهر میگردد ، در معنای مجرد خو  آنگاه اراده بصورت اراده. دید شده باشند ناپ  خواهش هاضاد پرت
بلکه تنها خویشتن را اراده   (مادامیکه چنین باشد وابسته است  زیرا)  آرزو نکندرا  یشبا خو یگانهب و ، بیرونی  مغایرکه چیزی 

 تعالیمهمه قوانین این حق ،  پایه نتیجتاً    -نماید  پایه حق و تعهد است ب یشاراده ای که خود را موضوع خو. اراده را ، کند 
خود حقی است مطلق و ذاتاً   - و  پایه ذاتی  هر حقی است   اصل فی نفسه   آزادی اراده .     آن هب آن  و تعهدات مربوط اساسی

ی بنیادانسان میشود  و بنابراین اصل   حتی  انسانآن توسط در مقایسه با حق های خاص دیگر ؛    نوع جاویدان  و عالیترین
چون در اراده کردن خویش ،  به خود میگیرد ؟   شخصم یشکل اما سؤال بعدی این است که چگونه این اراده    .روح است 

ف ئمیدانیم که حقوق و وظا و  :چیزی خاص را اراده کرده است  اینجامگر ارجاع مجدد به خویش ؛  اما در  وجود نداردچیزی 

                                                           
   The  axiom  of  Contradiction     

1
  

   The  axiom  of  Identity     
2
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 ون اراده خالصچ امااز اراده  مورد آرزو قرار میگیرد  شخصشکلی م وبردی خاص رکا.  وجود دارند  بواقع خاص و مجزا
این شکل در در واقع .  نیست   موضوع و کاربرد اراده باشدکاربرد آن  تا وقتیکه خاص  پساست موضوع خویش  خود تنها
از  معینکه شکلی تا ایناراده انتزاعی  این  طورت  اما جریان ماوراءالطبیعه.  نیست  بی محتوا   ارادهیک چیزی جز خاص 
ن اصل آکرد که  یادآوری بایدهرچند .  از آن  در اینجا مورد بحث ما نیست  جدید شدن حقوق و وظائف ناشیو  بگیردآزادی 

نفس ،  تشکیل دهنده آزادی یعنی خود آگاهی ،  محض وحدت  آن اساسبر .   1  فلسفه کانتینظری در آلمان یافت ، در  یاقبال
 چهو   استدالل نظریچه   - هستند  مفاهیمی که حاصل تفکر همه یعنی   -ه مفاهیم عام کلیمطلقاً مستقل است  و سر چشمه 

و عقالنیت اراده چیزی نیست جز    ؛  استدالل عملی  بمثابه اراده خالص و آزادیعنی  -[  یا مفاهیم] ن عملی تعیّ   عالیترین نوع
 .  وظیفه   برای خالصاً  حق ،  وظیفه حق خالصاً برای   -خواستن این و فقط همین   -حفظ نفس در آزادی خالص 

... 
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  اجتماعمقوله (  بطور مثال ) یکی از مهمترین آنها  : در ارتباط بودند   مورد نظر صوریبا اصل  براستیمقوالت مهمتری هم  

حقوق طبیعی ؛   بقاء  -سیاست حکومت   -سیاسی است امری خود  اما هدف از اجتماع :   میباشد  و آنچه که بنفع اجتماع  است
دیده رابطه مستقیمی اینجا .  تساوی حقوق در مقابل قانون   همانگردید  معلومبیشتر چنانکه آزادی  و  همان یعنیحق طبیعی اما 
همان انسان ها هستند  که "  تعداد زیاد " زیاد است ؛  آن  تعداد یک نمودن د  ، زیرا تساوی ، هم ترازی ، حاصل مقایسهمیشو

 یتفکر باباقی ماند  زیرا (  بدون محتوا ) صوری شکلبهمان اما آن اصل .  یعنی  آزادی  خصوصیات بنیادی آنها یکی است ، 
  بی محتوا یش خو ه بیواسط  در شکل  است  و محض  حکمتاز   آگاهی  خود اصوالً  با ادراک  که    -  میگرفت پا  انتزاعی

جوهر یعنی  با     است  ، با دین   زیرا هنوز در مقام مخالفت  از آن ببار نیامدبیشتری  حاصلتاکنون ( .   رسو نا نامتأمل ) 
  .   عالم صلبمطلق 

... 
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، مانند  عمومی افکاردنیای اصلی که مانند اصول پیشین به   -د تا مبنای حکومت گردد شیک اصل اندیشمندانه کشف  دین ترتیبب

نیز خود را مدیون عواطف مذهبی   منشاء و  تعلق نداشت  امثال آنها و مالکیت و   وسوسه های اجتماعی ، آرزو برای امنیت
کمتر از   کمی ،  با خود آگاهی  استکه معادل   2 اصل ایقان  بهبلکه   -  است قدرت حاکم  یالهکه انتصاب  آنطور،  نبود

آگاهی از .  هستی و آزادی است  عانیمترین عمیق  رابطه بااین کشفی عظیم در .  تمیز داده شود  حقیقت ، که میباید از آن
که انقالب فرانسه حاصل فلسفه  میگویند.   است گشته غالب ترتیبو فلسفه بدین شده معنویت اکنون پایه اساسی ساختار سیاسی 

 ربمثابه ذات خالص ه  و برای خویش خود در ذات یچون نه تنها حقیقت  ت که فلسفه را عقل عالم می نامندبود و بیدلیل نیس
ب که انقال ادعابنابراین نباید  با این .  امور دنیوی می بینیم که در همانطور   هست نیز بلکه حقیقت در شکل زنده آن است یچیز

درکی   نه و است  تفکر تجریدی یک تنها  بدو امراما این فلسفه در .  یم کنمخالفت   گرفت  اولین محرک خود را از فلسفه
   .وجود دارد میانشان اندیشمندانه که شکافی عظیم  موضعدو   -از حقیقت مطلق  مشخص

قدرت اشراف درجه یک  قبل از انقالب که گفتمیباید . مقابل حقوق موجود قرار گرفت نقطه اصل آزادی اراده ، بنابراین در 
را که به آنها نسبت به طبقات پایینتر مقام های خود از بین رفته و آنها از امتیازات خود محروم گشته بودند ، اما  توسط ریشیلیو 

امتیازات گیج کننده انواع بود از  اشباع شدهشرایط سیاسی در فرانسه آن زمان .  حفظ کرده بودند مانند روحانیون   ندمیداد برتری
فساد اخالق و روح  ع انوای که با خود بدترین وضع ،شرایطی بغایت غیر عقالنی   -بودند  در تضاد  هرگونه عقل وتفکری باکه 

به یک بی حقی  گردید تبدیل  دنمایان شبدور از حق  و چیزی که وقتی چهره واقعی آن   یک امپراطوری   -را همراه داشت  
و تجمالت دربار ، اولین  ها  دولت در تأمین ولخرجی گرفتارید ،  بومردم دوش فشار سنگین و وحشتناکی که بر .   وقیحانه

انسان ها به بررسی موجب گردید که فشار :  روح جدید شروع به تحریک ذهن انسان ها نمود .   ندگردید ها  امل نارضایتیوع
بلکه به غیرعقالنی   ندگردیدصرف اهداف حکومت نمی  ندمیگرفتاز مردم بزور وم شد که پول هایی که معل.   بپردازندامور 

تغییر بناچار با خشونت همراه بود  .  یکپارچه بیعدالتی است  تنها گردید که کل نظام سیاسی آشکار.   ندترین وجه به باد داده میشد
دربار ، روحانیون ،  که دولت این کار را نمیکرد  این بود که دلیلی .  فت دولت انجام نمی گر بدستزیرا کار تغییر و تحول 

بی   حق  داشتن  یا و فرصت طلبی  یا بدلیل نبودند  یشاز امتیازات خو صرفنظر کردنبه  حاضرخود پارلمان   و نیزاشراف 
ی سازگار  فردی انتزاعیهای اراده نمی توانست با اصل  قدرت یواقع محوردولت بعنوان  به این علت که و باز هم ؛   پایه

ایده  آن قالبدر  امکان نداشت کهکاتولیک بود  دولتی ؛  و باالخره  چون  دانجام دهن اساس آحکومت را بر  بازسازیو  داشته
را بدور مذهبی   قداست و وجدانزیرا   پذیرفته شود  تعهد مطلقنهایت  بعنوانبتواند   -عقل تجسم یافته در قوانین یعنی   -آزادی 
مقاومتی در  گونهبیعدالتی نتوانست هیچ کهنهاه د و دستگگردی مدعی اقتدار ناگهان  حق ایده آن مفهوم ، یعنی .   ندمیدانست از آن 

دیگر میبایست بر این حاال د و هر گونه قانونگذاری شبنابراین حکومتی در توافق با مفهوم حق برقرار . مقابل تهاجم آن نشان دهد 
چنین  از زمانی که خورشید در آسمان قرار گرفت و سیارات شروع به گردش به دور انسان کردند  هرگز.  دبگیرصورت اساس 
.  بکمک آن دنیای واقعیت ها را میسازد  او ،  که شیعنی  در تفکر  -او است  مغز در وجود انسانمرکز که  نداشت سابقه یدرک

  که نرسیده بود   انسان بحد درک این اصل آن زماناما تا   ذهن بر دنیا حکم میراند ؛ لین کسی بود که گفت آناکساگوراس او

                                                           
(میالدی   3864تا    3024    -فیلسوف آلمانی   )     Immanuel  Kant   

1
  

The  principle  of  Certainty    
2
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.  همه متفکرین در این شادی سهیم گردیدند . این یک بیداری با شکوه برای ذهن بود .  دیت کنمدیر راواقعیت معنوی   میبایدتفکر 
ربانیت و اشتیاقی معنوی دنیا را فرا گرفت ،  همانطور که آشتی بین ؛  پدیدار گردید  ن انسان هااذهدر اغرور  ی ازاحساس
  .  برای نخستین بار میسر گشت  نیز سکوالر

 
 :دو نکته زیر میباید اکنون مورد توجه قرار بگیرند 

   
 .مسیری که انقالب فرانسه در پیش گرفت  .1
 .قالب تاریخی جهانی گردید نچگونه آن ا .2

 
  

 :  که انقالب فرانسه در پیش گرفتمسیری  .1

 

آنچه که با آزادی ]   - چیز آن خود  -ت آن یعین  -یکی مربوط است به ذات و محتوای آن :  دارد  جنبهآزادی دو 
 آزادی الزمه ؛  دیگری مربوط میشود به شکل آزادی ، شامل آگاهی از عمل خویش توسط فرد ؛  چون[  انجام میشود 

 خواست آنهانتیجه و   بودهبدون تردید از آن خود او  اعمال ،  یعنی که آن اعمال را از خود بداندآن که فرد  است این
که   ندبگیردقیقاً مورد توجه قرار میباید بر طبق تحلیل فوق  عملدر  یحکومتسه عنصر و قدرت .  او باشد  خود

 .تشریح گردیده اند   1 فلسفه حقجزییات آن در کتاب  

 

I. به این مقوله آزادی مالکیت و آزادی شخصی تعلق  :     آزادی واقعی  یا  عینی  - حق ذاتی   -عقالنیت وانین ق
آن ترتیبات مالی که  یبرداشته شده اند  و تمام باقیمانده بندگی های فئودالیته حاال دیگر از سر راه . ند ردا

در [ عملی ] واقعی    2 لیبرتی.  ند یده او مالیات های آن ملغی گرد تعهدات  -بودند   میراث  دوران فئودالیته
اجازه دادن به همه برای استفاده از قابلیت های خود بدون  -آزادی تجارت و حرفه نیز هست  محتاج ضمن
اینها خالصه ای از عناصر .   برای همه دوایر مختلف حکومتیو آزادی ورود به   - یمحدودیتگونه هیچ

حتی به رعیت و برده بودن  دنمیتوان چون احساسات و عواطف  -ند نیستعواطف مبتنی بر و  بودهآزادی واقعی 
انسانی که خصوصیت معنوی وجود خویش را  بلکه مبتنی بر تفکر هستند و خود آگاهی  -دهد بنیز اجازه تداوم 

     .   میشناسد 
 

II. اجرای رسمی  هر چیز از بیشدولت کار .  است  دولتعمل میپوشاند عموماً  جامهقوانین به  اما عاملی که
؛  یعنی  به  کندمنافع حکومت را تعقیب میباید در روابط خارجی دولت :   آنها  اقتدار  قوانین است و حفظ

باید برای رفاه و رساند  و در آخر می بدر مقابل ملت های دیگر یاری  ی مستقلواحداستقالل ملت بعنوان 
چون کافی نیست که :  د دار نام مدیریتچیزی که   -بکوشد  نیز سعادت درونی کشور و کلیه طبقات آن

داشته باشد  نیزتجارت یا حرفه را دنبال کند ، این کار می باید برای او حاصلی  یک شهروند تنها مجاز باشد که
بیابند   میباید فرصتدر ضمن خود را بکار بگیرند ،  آنها  ؛  کافی نیست که انسان ها مجاز باشند تا قدرت های

.  است  تنفیذ عملی آنها هم و  مجرداصول هم ، هر دو  شامل حکومت بنابراین .  تا آن را با هدف انجام دهند 
.  ، اراده ای که تصمیم میگیرد و مشکالت را حل میکند یک اراده نفسانی باشد  عالیتفاین تنفیذ میباید حاصل 

قدم .   استتنفیذ چنین اصول عامی  صادیقاز مخود   -قانونی  ترتیباتاین و تصویب  وضع  - قانونگذاری
پیش می آید این سؤال  اکنون.  میگردد  آنهاگذاشتن  اجرابه و [   مشخص]  قریراتت انجام از  متشکل  یبعد
اما اگر حکومت  : ویژه پادشاه است  امتیاز؟  باالترین تصمیم ،  صاحب تصمیم نهایی کدامستاراده :   که

.  ند کن کتسیاسی شر گیریهای اراده های فردی نیز میخواهند در تصمیمتعداد زیادی از  باشدبر لیبرتی مبتنی 
که خواهد بود  هولناک تناقضیناکافی  یا بهتر بگوییم  راه حلی؛   همان همگی استدر واقع اما این تعداد زیاد 

 قانون وضعکه خواست او در  میخواهد کسیهر تنها چند نفر مجاز باشند در آن تصمیمات دخالت کنند  زیرا 
کنندگان   چپاول ند  اما آنها اغلب فقط باشنمایندگان مجلس باید آن چند نفر از قرار . سهیم باشد  دخو هب مربوط

 .   قوتهمان   به  است تناقضیبرتری اکثریت بر اقلیت نیز .   اکثریت هستند
 
 

III.  چیزی   -را   3  استعداد  د ، یعنیرا الزم میکناین تصادم بین اراده های نفسانی بنابراین توجه به نکته سومی
 مواردیی بمثابه اساس بلکه پذیرش باطنی قوانین و قانون هاآن عادی رعایتدر قوانین ؛  نه تنها در  پذیرفته شده

عقاید و نظرات . را تابع آن نمایند  خاص خود  افراد که اراده وظیفه اخالقیباالترین بعنوان ثابت و الیتغیر و 
وندان در شهرهم مختلفی میتوانند در باره قوانین ، قانون اساسی و دولت وجود داشته باشند  اما میباید استعدادی 

و اصراری   ندهقرار د  در درجه دوم منافع عالی حکومت  در مقابلنظرات را  گونهاین تاباشد وجود داشته 
مقدس تر و باالتر  ؛  بعالوه  هیچ چیز نباید  نداشته باشندکه آن منافع عالی مجاز میشمارد بر آنها چه بیش از آن

                                                           
 ( Hegel  -  1820 )   [ Elements of  the ]  Philosophy of Right   

 1
  

(آزادی سیاسی   -دارا بودن حق شهروندی )    Liberty    
2
  

لق   -استعداد  )   (   طبع  -خ  Disposition    
3
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آید  نباید شامل چیزی می بشمار  ینو مقدس تر ینباالتریا اگر هم مذهب  برای حکومت باشد ؛  حسن نیتاز 
 قوانین و قانون اساسیعمیق ترین عقالنیت این است که  هنشان براستی.  بیگانه و مخالف با قانون اساسی باشد 

بحساب   یک حکومت مذهبی  خطرات را باید از و ریا   جدا باشند  زیرا تعصب حکومت بکلی از مذهب 
در ریشه یکی هستند ؛  و قوانین باالترین  لیکنمذهب و حکومت متفاوتند   جنبهاما گرچه دو .   آورد

 .   مشروعیت خود را از مذهب میگیرند
؛  زیرا دولت  میگرددناممکن گونه حکومت عقالنی هردر اینجا میباید صریحاً بیان نمود که با مذهب کاتولیک 

تنها در مذهبی میتوان یافت که با  را اینند  و بعهده بگیرآن استعداد را  متقابالً تضمین نهایی و مردم میباید
 .ساختار سیاسی عقالنی در تضاد نباشد 

د  و شماربه دولت میداند  و استعداد را اصل حکومت میوابسته افالطون در کتاب جمهوریت خود همه چیز را 
مدرن دقیقاً در قطب مخالف آن است  و همه چیز  نظریه.  د میگذارر این اساس بیشترین تأکید را بر آموزش ب

اراده طبعی مناسب برای پایداری آن اما هیچ تضمینی وجود ندارد که . واگذار میکند   را به اراده فردی
 .  حکومت هم داشته باشد 

ررسی ب را  ایده حق در تطابق با  حکومتالگوی تغییر و   اکنون با این مقدمات میباید مسیر انقالب فرانسه
اولین .   دبحساب نیامدناستعداد و مذهب :  گردیدند  حاکماصول مجرد محض فلسفی  مرحله نخستدر .  کنیم 

د در رأس حکومت باشد  و قدرت اجرایی شدولت قانونی فرانسه سلطنت را به رسمیت شناخت ؛  پادشاه قرار 
.  د بعهده بگیرقوانین را وضع از سوی دیگر قرار شد که  مقننهد ؛  قوه شکل بگیراو و وزیرانش  محوریت اب

 یشخو جذبدولت را  قدرتتمامی  قوه مقننهد ؛  چون شیک تناقض درونی  چاراما این ساختار از همان ابتدا د
همه .  در دست قوه مقننه افتادند  گیبودجه ، امور مربوط به جنگ و صلح  و سرباز گیری همتعیین  :   نمود
باید سوای قانون است  چون هر ساله چیزی  ت خوداما بودجه در طبیع.  قانون قرار گرفت  عنوان تحتچیز 

 انتصابات  بعالوه .  داشته باشد دولت است  خود آن را در اختیار میباید درستید و قدرتی که بگردتجدید 
دولت بدین ترتیب به قوه .  ند بودمربوط  معضلاین  ابطور غیر مستقیم بنیز و غیره    دولتی وزراء ، مقامات

بود از  لبریز نظاماین همچنین .  به پارلمان داده شده است قدرت دولت انگلستان که  مانند  مقننه منتقل گردید ،
 ظن واقع شدند  چون دیگر قدرت سابق را نداشتند  و کشیشانسوء بی اعتمادی مطلق ؛  خاندان سلطنت مورد 

د  و نتیجه با این وضعیت دوام بیاورن که ندبودنقادر نه دولت و نه حکومت .  ند بود هسر باز زد تحلیفاز  نیز
، مشروعیت خود را از  این است که این دولتسؤال .  نوعی دولت همیشه وجود دارد  اما . انهدام هر دو بود 

نیروهای مسلط   .ن از مجامع ملی و کمیته های آ حقیقتاً و  عمالً ولی در تئوری از مردم ؛   فته است ؟گرکجا 
  - قرار داردبه آن شکلی که در محدوده اراده نفسانی   آزادی ،مانند   -هستند  بی محتوااصول دیگر اکنون 
 آنهایی که مقابلدر  ؛نقش دولت را ایفاء کند   "اکثریت  " مقابلدر این فضیلت میباید حال .   فضیلت یعنی 

شدت  نیز بود و منحط گردیدهحد صدور جواز  دری که لیبرت یک یا به و کهنهبه منافع  شانفساد و وابستگی
 میگردد بی محتوامفهومی تبدیل به فضیلت در اینجا .  ده بود کر یمانآنها را نسبت به فضیلت بی ا  ایشانهوسه

 اما.  آنهایی که مستعد آن هستند و آنهایی که نیستند   -د میشوشهروندان به دو دسته موجب  تقسیم  صرفاً و 
اوج  سوء ظنبنابراین .  تشخیص داده شده و مورد قضاوت قرار میگیرد  دیگر استعدادیک استعداد تنها توسط 

سوء  .کارش تمام است  گیرد بقرار بدبینی  در معرض بمحض اینکه چیزی است که فضیلت لیکن؛   گرفت
 مذهبی یک در واقع وجدان شیافت و به زندانی شدن پادشاه انجامید  که اراده نفسانی مخوفظن قدرتی 

برای  راستیب که اذعان کردقرار داد  و باید  چیزاصل فضیلت را در رأس همه   1 روبسپیر. بود   کاتولیک
زیرا فضیلت  ؛    ندگردید  مرهروز امورحاال دیگر   فضیلت و ارهاب.  ترین چیز بود جدی این مرد فضیلت 

.   می آوردرا همراه   ها ستمگری  با خود ترسناکترین استاستوار  استعدادبر   منحصراً  اش سیطره نفسانی  که 
ین میکند بهمان اندازه تعیکه  هم را تشریفات قانونی اعمال میکند  و مجازاتیهر گونه ش را بدون خوی قدرت

خود  و حتی عالیق، همه ه تمایالت هماین جباریت نتوانست زیاد دوام بیاورد  زیرا .   مرگ  -ساده است 
.   ند کردقیام  آنگونه افراطی و متعصب بود خود که در حدت بسیار خشنی لیبرتبرعلیه این نوع از حکمت 
؛  تنها با این تفاوت که در رأس آن بجای  دیگرد معرفی شبیه آنچه که برکنار گشته بود منظمیک دولت سپس 

 یوحدت نه  د  امانایجاد ک یاخالقوحدتی ت که میتوانست گرفقرار  تعویض قابل پادشاه یک هیئت پنج نفره
؛  این ساختار  بود  مجامع قانونگذاریدستان و دولت در  نداوج گرفت ها ظن ؛  در زمان آنها هم سوء  مستقل
.  بود  هتجربه کردرا   قدرت دولتی یک برای   نیاز اساسیبه سرنوشت قبلی دچار گشت  زیرا  بناچارنیز 

رأس  در مستقلیک اراده خود را بعنوان متعاقب آن یک قدرت نظامی بازسازی کرد و  بشکلآن را   2  ناپلئون
.  د کرنظم مامور داخلی فرانسه را  خیلی زودو   او میدانست که چطور فرماندهی کند:  حکومت قرار داد 

 " سر عقل " بر   که جرأت کرده بودند خودی بنمایانند انتزاعی راوکال ، ایدئولوگ ها ، و افراد اهل اصول 
در خصوصیاتش  که های زیادیقابلیتاو سپس با . ظن جای خود را به ترس و احترام داد  سوء دیگرآورد  و 

 نظامات و   اروپا را تحت سلطه خویش در آورد د  توجه خود را به امور خارجی معطوف نمود ، سراسردنبو
اما :  همتا   یپیروزیها بی نظیر بودند  و لشکرکشی ها در کارآئی ب.   بر قرار نمودرا در همه جا  خود  لیبرال

و مذهبی آنان   ملی استعدادمردم ، یعنی  استعداد.  دیده نشده بودند  بوضوحچنین اینبودن پیروزیها فایده هرگز بی

                                                           
(  میالدی  3034ژوئیه  28تا       3048)     Maximilien  Robespierre  

 1
  

(میالدی   3823تا    3003)     Napoleon  Bonaparte   
2
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دوباره   " 1 قانون اساسی سلطنت" بر اساس  مشروطه سلطنتنهایتاً این غول را بزیر کشید ؛  در فرانسه 
.  ظاهر گردیدند دوباره و سوء ظن  [ خوش خیالی ] یعنی   استعداددو آنتی تز  اما  اینجا هم.  برقرار گردید 

کردند و میوقتیکه وفاداری و عشق خود را به سلطنت اظهار  حاکم بود فرانسویان  امورکذب و نادرستی بر 
قانون " چون گرچه   . و تظاهر سپری گردید  مسخرهنمایش پانزده سال .   نمودندمیبرای آن آرزوی برکت 

 زهمدو طرف به آن سوگند خورده بودند  اما باهر پرچمی بود که همه زیر آن رفته  و "  اساسی سلطنت 
بنابراین .   آرزو میکرد یشخو بطندر موجود را  اتاز نوع کاتولیک بود  که نابودی نظام مسلط استعداد

پس از چهل سال جنگ و پریشانی غیر قابل  باالخره.  د و دولت سرنگون گردید آمد پدی شکستی دوباره
گرچه یک .  د آرزو کناینهمه آشوب را  و ختم شد آرامشویک قلب خسته راغب  طبیعی است کهتوصیف  
گردد  و از سوی دیگر می آن باعث الجرمکه اصل کاتولیک   گسستیاما از یک سو   خاتمه یافت مهم موضوع

هنوز  ناهماهنگیاصلی  شکلدر رابطه با دومی  .  باقی ماندند   میشودمربوط که به اراده نفسانی انسان   آنچه
یعنی که واحد   ، نشان میداد هم باشد  اراده عام تجریبی  یکمیباید   ایده آلعام  اراده  که نیازاین  خود را در

.  سهیم باشند  ی در دولت درجه ایا به  و  ندداشته باشحاکمیت   یا باید  با ظرفیت مستقل خویش های حکومت
یک سازمان سیاسی که در  وجوداز و   مالکیتو   یآزادی شخص از نا خرسند از برقراری حقوق عقالنی  و

زبده    اعضاینفوذی که  ازهر یک نقش خود را داشته باشند  و  بتوانند مدنی حیاتمختلف  اجتماعاتآن 
 اینها   با همه تقابلدر    "لیبرالیسم " وجود داشت    اعتمادی که نسبت به آنها از و   ندبر مردم داشتجامعه 
که همه دولت ها  با این ادعااراده های فردی ؛   سیطرهکه اصرار داشت بر   حاکم نمودرا   2 یپراکندگاصل 

ی ظاهر بر این جنبه   با تأکید .  د نیابب مخصوص مشروعیتی هاآن درو  آنها باشند ویژهقدرت میباید منبعث از 
.  د اسازمان سیاسی را نمید گونههیچ تأسیساجازه  ما حزب مورد بحث  -  بی محتواییاین   -آزادی  از 

خاص  اراده فرمانی از سوی یکبعنوان   تیلیبر  نمدعیاخاص در دولت بالفاصله از طرف  هایبرنامه ریزی
وزراء را از قدرت سپس  اراده اکثریت.  د زده میش هابر آنو مهر قدرت مطلقه   گرفتهمورد مخالفت قرار 

مورد  بازند بوددولت شده  خود ند ؛  اما حال که دسته دومپر کردمخالفین جای آنها را  کسانی ازو  نمودبرکنار 
.   یافتادامه   بدین نحو آشوب و نابسامانی.  و به همان عاقبت دچار میگردند   گرفتهخصومت اکثریت قرار 

چیزی است که اکنون تاریخ را اشغال میکند  و حل آن به آینده همان این تصادم ، این دشواری ، این مشکل 
        .    شده استموکول 

  
 
 

  : گردید  تاریخی جهانیچگونه آن انقالب  .2

 

 یشچون در ذات خواکنون میباید انقالب فرانسه را در ارتباط ارگانیک آن با تاریخ دنیا مورد توجه قرار بدهیم ؛  
متمایز  آن پاراگراف قبل بود میباید از معنای وسیع مورد بحثکه  یصورحادثه ای تاریخی جهانی است  و آن زمینه 

،  یا از طریق فتوحات و  اه  یافتاصل تقریباً به همه حکومت های مدرن ر آن  ، نظر انتشار خارجینقطه از .  گردد 
باالخص  فرانسه   - و رومان کاتولیک   بخصوص کلیه ملت های رومانیک.  حیات سیاسی آنها سریع در  یتأثیربا یا 

 در  د ؛  اول از همهشرشکسته در همه جا و  لیبرالیسم اما.  قرار گرفتند   در قلمرو لیبرالیسم  -اسپانیا  و ، ایتالیا 
هر در  شکست دوباربا  فرانسه  سپس در شعباتش در اسپانیا و ایتالیا ؛  در واقع  یش درخو تجارتخانه مرکزی

 به آنجا قانون اساسی ناپلئونی توسطکه اولین بارهنگامی ،در اسپانیا  یوضع چنین.  شده بود  در آن داخل که یحکومت
  در   -معمول نمود آن را (  مجلس قانونگذاری اسپانیا )   Cortesکه وقتی  هم دیگربار ،  پیش آمدبرده شد 

Piedmont    (یکی از نواحی بیست گانه ایتالیا   )اثر و بار دوم در  ادغام شدامپراطوری  دری که بار اول هنگام 
 .  دبرقرار گردی دو بار نیز  و نئاپل شورش داخلی ؛  در رم 

آن دنیا  اما بردگی مذهبی؛   طی کردمنبعث از فرانسه  دنیای رومان را   صوری یچیز بمثابه بدین ترتیب لیبرالیسم 
حق و پای  که فکر کنیم زنجیرهایی که  نیست چون صحیح .   حفظ کرد  همچنان در زنجیرهای بندگی سیاسیرا 

بدون اصالحات مذهبی  ندقادر انقالب  اهداف یعنی که   -خواهند شد   گسسته  آزادی را می بندند  بدون آزادی وجدان
با بعضی اصالحات همراه در ایتالیا   - قدیمی خود برگشتند   اوضاعبه  دوباره این کشورها بنابراین  . دنپیدا کنتحقق 

که حداقل میتوانستند الف  آن آریستوکراسیهای  قدیمی و ژنوا  ونیزحکومتهای  .  سیاسی  اوضاعدر خارجی 
پایدار ببار  یقادر نیست نتایج ، برتری مادی در قدرت.  پوسیده از بین رفتند  ی یاستبدادها همچونمشروعیت بزنند  

ناپلئون نتوانست اسپانیا را به آزادی مجبور کند همانگونه که فیلیپ دوم نتوانست هلند را با زور به بردگی :  بیاورد 
 .  بکشاند 
.  نیم ،  بخصوص ملت های پروتستان را میبیملتهای رومانیک قدرت های دیگر اروپا را اوضاع  عکس هتدر ج

نشان  یشاستحکام درونی خو  از  و عظیم  عمیق  نشانهاییو  نیافتادند   نا آرامی ها  ن در گردابااتریش و انگلست
 .  د دادن

 

... 

                                                           
Charte    

1
  

Atomistic  Principle    
2
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[PH -  456 ] 

      
  -تحقق یافته است    در آنهستند که اصل آزادی  قالبیو اینها مراحل اصلی آن   هیدرسبه آن تا کنون است که آگاهی  نقطه ایاین 

 ربطیب اراده   تسلیم   -ی حقیق آزادیقوانین   - عینی آزادی  الزمهاما .     تریّ ح   ایده   طورزیرا تاریخ دنیا چیزی نیست مگر ت
بصیرت انسانی و   آنگاهذات خود عقالنی باشد  در  هدفاگر .  در ذات خود بی محتوا است  نوع اراده این زیرا  -است 
  - 1  حریت نفسانییعنی   -عنصر اساسی دیگر  و آنگاهد ندر تطابق باش نمایندگی میشودآن  توسطی که حکمتبا میباید او  اتاعتقاد

[  گردیدبه این اکمال منتهی که ] از ایده  یآن پیشرفت تعمق در بارهما خود را محدود کردیم به .  که متحقق میگردد  یدرا خواهیم د
مردم را برجسته  سوابقکه  یدورانهای باشکوه از،  تقدم بدهیم  این توفیقمفصل از  یتصویرارائه  سعادت که به دبوالزم و 

  در آیینه  ایده تجلیفلسفه تنها به .  سرنوشت آنها در پیروزی و شکست  اهمیتافراد  و  سجایای،  زیبایی و عظمت   ندمیکرد
 مهمد ؛  پناه میبر تأمالت دیار آرام فرساینده هوسها که سطح جامعه را متالطم میکنند به  کشمکشفلسفه از .  توجه دارد   تاریخ

آگاهی از حریت   تحقق آنیعنی ایده حریت  که   -  آن میگذرد از یشبرای تحقق خو ایده طوری است که برایش شناخت جریان ت
   .است و نه چیزی کمتر از آن 
 خداشناسی حقیقی همان اینو   -و تحقق روح است  تطوردورانها ،  جریان   آیینهدر   متغیر خودتاریخ دنیا ،  با صحنه های 

 تاکنون یعنی آنچه که  -و تاریخ دنیا آشتی برقرار میکند  است که بین روح  بصیرتتنها این .  خداوند در تاریخ  تبیینیعنی است  
 . اساساً کار خود اوستهمه چیز  نیست  بلکه"   خدا از از غیر " چیزهیچ  تنها نه   -واقع میشود   هم و هر روز ه واقع گردید

  
 
 
 
 
 
 

 [  پایان ترجمه کتاب اصلی]  
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Transition       مرحله عبور از یک وضعیت پایدار به وضعیت پایدار بعدی  
 
Universal در برگیرنده همه عناصر در حوزه تعریف خود بدون استثناء           -جهان شمول    -مطلق    -جامع    
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