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، «تاریخ یفلسفه»در  نیست. هگل« ی تاریخفلسفه»، «تاریخ فلسفه»مترجم:  یاشاره]

 تاریخ»کشد. اما در امی، به تصویر میضمای انرخدادهای بالفعل تاریخی را به شیوه

ی نظری، در اندیشه، مجسم ی آن وقایع تاریخی را در عرصه، عصاره و شیرازه«فلسفه

 کند.[می

 

زان ای است که شخصیت و منش فردی به میو اعمال این تاریخ به گونه رخدادها

تاریخ فلسفه در تقابل با تاریخ  ،شود. از این جهتزیادی در محتوا و موضوع آن وارد نمی

خلق و خوی، استعدادها، علایق،  ،گیرد که در آن فرد برحسب ویژگیسیاسی قرار می

ت، فرد اسیک طور کلی برحسب آنچه که از طریق آن قوت یا ضعف شخصیت خود و به

و  هاسترونیخاص، ی است. در فلسفه، هرچه فرد رخدادهاموضوع اعمال و 

زادانه و آ یو هر چه بیشتر با اندیشه ؛است یتر باشد، تاریخ بهترکمی او هاشایستگی

ویژگی  ای که فاقد، اندیشهشته باشدمثابه انسان سروکار دابا شخصیت جهانی انسان به

 .دهدمی ای مولد نشانسوژهعنوان را بهخاص است، خود 

، و بنابراین، شوندنمادین میموضوعی تاریخی همچون در ابتدا  های اندیشهکنش

آنچه هستیم را واقعی ما. اما در واقع ما  هستیمربوط به گذشته و خارج از اموری 

 است گذشتهطور که در تاریخ اندیشه، آنچه تر، همانتاریخیم: یا به عبارت دقیقمدیون 

ی میعنوان یک دارایی دار زمان حال، آنچه ما بهاست، بنابراین دقضیه تنها یک طرف 

 خودآگاه برخورداری از خردیمرتبط است. جایگاه ما در تاریخ داریم اساساً با در اختیار

که متعلق به دنیای کنونی ما است، ناگهان پدید نیامده و تنها از خاک زمان حال رشد 

 -ار ک یعنوان نتیجه، و بهپیشینعنوان یک میراث را باید به دارایینکرده است. این 

 در نظر گرفت. -ی انسان های گذشتهکار همه نسل
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شود، زیرا آن ناشی می سرشترود. این از تفاوتی فرو نمیاما روح جهان در بی

 حاضر است از پیشای فرض این فعالیت مادهزندگی آن است. پیشهمان فعالیت آن، 

دهد، جدید افزایش نمی یرفاً با افزودن مادهکند، و آن را صکه بر روی آن عمل می

دهد. بنابراین آنچه هر نسل در علم و فعالیت فکری پدید و تغییر می شکلبلکه کاملًا 

 ؛دانهای خود را به آن افزودههای گذشته اندوختهآورده است، میراثی است که تمام نسل

آنچه در طول زندگی  تمامبا شادمانی  نیاقوام انسا یهمهخوشبختانه معبدی که 

. دانگذاشتهبه امانت را  طبیعت و ذهن به دست آورده بودند ژرفایاز یارایشان بوده و 

جوهر فکری و متوالی، ی هاروح نسلاین به استفاده از آن است.  ورود ،دریافت این ارث

ای ؛ و این میراث به مادههاهای آندهد. اصول، تعصبات و داراییزمان را تشکیل می

شود. به این ترتیب چیزی که دریافت که توسط ذهن دگرگون می شودروکاسته میف

 ود.شو موادی که روی آن کار شده است، در عین حال غنی و حفظ مییافته تغییر  شده

و غایات تاریخ فلسفه در ذهن سرشت که ممکن است در مورد  هاییپرسشها و ایده

 شود بستگی دارد. توضیحجا ارائه میکه در اینای ما وجود داشته باشد، به ماهیت رابطه

نهفته  امرای بر خود فلسفه است در همین تاریخ فلسفه مقدمه یکه مطالعه واقعیتاین 

 بنابراین .گیری این تاریخ در این واقعیت آورده شده استاست. اصول راهنمای شکل

خاطر بهآن باید هدف اصلی این مقدمه باشد. با این حال، ما باید ی دربارهبحث بیشتر 

  است.اساسی  یدارای اهمیتنیز مفهوم هدف فلسفه داشته باشیم که 

زهم ا را توان دو حالت مختلف نامیدچیست، باید آنچه می تکاملکه برای درک این

خود -در-ن وجودم آنچه شناخته شده است؛ عنوان ظرفیت، قدرت،متمایز کرد. اولی به

 ( است.actusخود، فعلیت )-برای-(. اصل دوم، اصل بودنpotentiaنامم )می

ز نی خردشود و در مورد آشکار میاست، انسان ابتدا ضمنی در مورد بنابراین آنچه 

 ؛ستا طور بالفعل عقلانیاو بهفعلیت داشته باشد،  سوچنین است. پس اگر انسان از هر 

خود است درمعنای واقعی این کلمه چیست؟ آن چیزی که  رسیم.می خردو حال به 

 ود.به آگاهی برسد، بنابراین برای انسان شباید تبدیل شود،  ابژهبه یک برای انسان باید 

آنچه درونی یا ی کردن دیگری جز بیرونی ابژه، علم و حتی تجارت آموزشدانش،  کل

تی تلویحی است به هسه آنچه از آنجا ک ندارند.ت یافتن است و در نتیجه عینی مستتر
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ند کل فرآیبرماند، زیرا میگونه باقی همانکند، با این حال ، قطعاً تغییر میآیددر می

ود به خ ،و جدایی آن پیش رویذهن در این واقعیت نهفته است که  تکامل .تسلط دارد

 سازد.آن را می واصل شدن

ی همثاببه گردد.و به عینیت بازمی ناپذیر داردتعارضی آشتیفلسفه با انتزاع 

به  یخط مستقیم چونباید ناست که  تکامل، این فعالیت فرآیندهای متوالی یانضمام

 در حالکه شود  معرفیای عنوان دایره، بلکه بهشودمبهم کشیده  ینهایتسوی بی

 ،آن یتهای بسیاری دارد و کل، دایرهخود پیرامون در، که استبازگشت به خود 

 گردند.میازب سوی خودبه ی بسیاری در تکامل است که یندهافرآ

 هنوز همای ضروری بوده و آید که هر فلسفهبرمیچنین گفتیم تاکنون چه از آن

 مثبت رعنوان عناصبهدر یک کلیت اند، بلکه همه نرفته بینهست. بنابراین هیچ یک از 

امر عنوان ها بهاین فلسفههریک از اند. اما ما باید بین اصل خاص گنجانده شده آن

د، انجهان تمایز قائل شویم. اصول حفظ شده مسیر طیدر  یاصل چنانخاص، و تحقق 

رگز ای هرو هیچ فلسفهایناست، و از ی پیشینیانشهمهی جدیدترین فلسفه نتیجه

اصل این فلسفه نیست، بلکه صرفاً این است که است د نشده است. آنچه رد شده دورم

ه با عنوان چیزی کبهما نباید تاریخ فلسفه را  و مطلق دانست. نهاییباید نین اصل را ا

 گذشته سروکار دارد درنظر بگیریم. 

م این یک بیداری مداوتاریخ فلسفه، نه با گذشته، بلکه با زمان حال سروکار دارد. 

د معب به سپری شدههای زمان هایشکل نباید همچون کاریدهد. چنین را تشکیل می

و زنده است. یت داشته موجود ،زمان تولیدشمیزانِ ، بلکه به همان شودخاطره سپرده 

ا قطع ی رفتهاز بین ن آیدازپس آن میتأثیرات تولید شده و کار انجام شده توسط آنچه 

در آنها حضور داشته باشیم. خود ما باید ای هستند که آنها به گونه چونشود، نمی

ه کیا یادبودی  دو نه نمااست مرمر و سنگ کاغذ، نه ، بست نقاشیدارآنها نه ی رسانه

 گذاری راها خود گذرا هستند، یا مبنایی را برای چنین این رسانه حافظ آنها باشد.

بید ند، که هستو وجود ابدی ذهن  مفهوم، اندیشه دارای . اما آنهاآورندفراهم می

 دیشهان. فتوحات اندیشه هنگامی که به را بربایند هاتوانند آنسارقان نمی، و زنندنمی

، حضم . بنابراین، چنین دانشی آموختنسازندذهن را می یوجودنفس د، نشوتبدیل می
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نیست: تاریخ فلسفه به آنچه شده، آنچه مرده، دفن شده و فاسد  نسبت به یا دانش

 .مربوط استشود، بلکه با حال زنده مربوط نمیسپری شده 

متعلق  ،مرحله خاصی از رشد است تجلیای فقط به این دلیل که بنابراین هر فلسفه

خود، دنیای  مردمان ی. فرد زادهاستهای خود محدودیتمشروط به به زمان خود و 

است. او یافته تنهایی در قالب او تجلی به خصوصیات آنو  ساختمان، که است خود

 گریزتواند از زمان خود اما نمیکند،  ازنماییبخواهد خود را هر طور که می تواندمی

. هستی اوستجوهر و ی منزلهبهواحدی تعلق دارد که  جامعاو به ذهن چرا که کند، 

توسط است که  جامعیکند؟ این همان ذهن  گریزاین وضعیت  تواند ازچگونه میاو 

و است  دخو یذهن درباره اندیشیدنفلسفه  کهاینشود. پذیرفته می یفلسفی اندیشه

، تاس خود عصری ، فلسفهایو جوهری آن است. هر فلسفه ن یافتهمحتوای تعیرو ازاین

تعلق م ی کهعلایق درتواند بنابراین تنها می .است روحانیی رشد ای از کل زنجیرهحلقه

 .رضایت کنداست احساس به زمان خاص خود 

در درون خویش و هستی آشکارش بر او پوشیده « من»، استقلال در عصر افلاطون

بود؛ انسان هنوز به خود واصل نشده و خویشتن را آشکارا عیان نکرده بود. درواقع، سوژه 

فهمید. یک آتنی خود واسطه با وجود میفردیتی آزاد بود اما هنوز خود را در وحدت بی

انسان در خود و برای خود آزاد است، و در پنداشت اما این امر که نفسه آزاد میرا فی

ی انسان آزاد زاده شده است، برای افلاطون و ارسطو دانسته نبود. مثابهسرشت خود به

ی ایده سنفآزاد بودن که ایناست، اما  عظیمبسیار  انجام یافتآنها توسط پیشرفتی که 

ها و سده، برای . حس این اصل موجوددر نزد آنها یک کمبود استهنوز  است،انسان 

ها را به وجود ترین انقلابای بوده است که عظیمفعال و نیروی محرکه قدرتی هاسده

خود است که  دانشی نسبت بهآزادی طبیعی انسان،  دانشو  مفهومآورده است. اما 

 نیست. سالکهن

 a)ذهن یک زمان خاص، پیشینی  مفهومعنوان اندیشه و هر اندازه که فلسفه، به

prioriای که اندیشه چونای واقعی است، اشد، در عین حال به همان اندازه نتیجه( ب

عالیت . این فاندشدهتولید تولید خود،  برای کنشو در واقع، زندگی و است تولید شده 

به معنای نابود کردن است. فلسفه کردن یک نفی است، زیرا تولید  ذاتیحاوی عنصر 
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. کند لغودوباره آن را  کهش طبیعت است تا آنشروع یتولید خود، نقطهفرآیند در 

 یاعتنایراه خود را از بی مردمانکه ذهن  کندظهور پیدا میبنابراین، فلسفه در زمانی 

 گشوده باشد. یطبیع زندگیتفاوتی نخستین و بی

 لاً زندگیک نسلشود که یک شاید بتوان گفت فلسفه برای اولین بار زمانی آغاز می

آغاز شده و مردم  اتیزمانی که جدایی و تغییر طبق رده باشد؛خود را ترک ک انضمامی

های درونی و واقعیت زمانی که بین تلاششده باشند؛ به سمت سقوط خود نزدیک 

باشند؛ نکننده قدیمی دین و غیره دیگر راضی هایشکلبیرونی شکافی به وجود آمده و 

ی آن ناراض ازتفاوتی نشان دهد یا بی ی خودزنده یتذهن نسبت به موجود هنگامی که

ه ذهن بوقت در چنین وضعیتی است که آند. شده باشد و زندگی اخلاقی منحل باش

یک  ،در تقابل با جهان فعلیتای اندیشهبرد تا برای خود پناه می اندیشهفضای روشن 

است پس از نابودی آن دنیای واقعی که  تعاملیایجاد کند، و فلسفه امپراتوری اندیشه، 

تری خاکس باخاکستری را تجریداتش . وقتی فلسفه با بوداندیشه آغاز شده توسط 

شتی آتعامل فلسفه،  ؛از بین رفته است اشجوانی زندگیکند، طراوت و آمیزی میرنگ

ود را از خ رو فیلسوفان یونانیایناست. از هاایده جهانواقعی نیست، بلکه در  یدر دنیای

شه در دنیای اندی چرا کهند، نامیدمی هو مردم آنها را بیکار کشیدندکنار میدولتی  امور

 عزلت گزیده بودند. این درمورد کل تاریخ فلسفه صحت دارد.

 یفلسفه چونکنند، نمیورزی فلسفه عامطور های معین صرفاً بهاما مردم در دوره

اندیشه همان  خاستگاهآید، و خصلت قطعی میکه در میان مردمی پدید  است عینیم

کند؛ و با آنها ارتباطی روح مردمی را اشباع میهای تاریخی است که تمام جنبه خصلتی

فلسفه  زا شکل خاصیک دهد. بنابراین، پایه و اساس آنها را تشکیل میتنگاتنگ داشته، 

دها و اشکال حکومتی، شود، با نهاخاص مردمی که در میان آنها ظاهر می سازماندهیبا 

ها، مقارن است. های آنها، آداب و رسوم و لذتاخلاقیات، زندگی اجتماعی آنها و قابلیت

ها و روابط خارجی آنها، ها و دستاوردهای آنها در هنر و علم، با مذاهب، جنگبا تلاش

یی که این اصل و شکل خاص برتری خود را در آنها حفظ هاهمچنین با انحطاط دولت

 والاتر یاصل هاکه در آن ی جدیدهاو پیشرفت دولت سازمان دهیبا  نیزرده بود، و ک

ی طبیعتِ گوناگون خود، ذهن در هر مورد در کل عرصه کند.تجلی و تکامل پیدا می

ن بنابرای ی خاصی از خودآگاهی بدست آمده را تشریح و گسترش داده است.اصل مرحله
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 اگونگونهای فلسفه یکی از این جنبه .است تشکیلاتذهن یک مردم در غنای خود یک 

 هایلشکی کلیهاست، مفهوم ذهن در  اییترین شکوفکامل فلسفه؟ یککدام  امااست. 

روح است همان گونه که ، روح زمان است ، آگاهی و جوهر روحانی همه چیزاست آن

فهومی که خود واحد، در م یعنوان کانونمتکثر در آن به یت. کلکندرا عرضه میخود 

 .یابدانعکاس میشناسد، را می

ی ی حقیقی فلسفه است، حتی اگر مفهوم فلسفه به واسطهاستقلال اندیشه، وهله

های کرانمند محدود کرده است هنوز کامل نشده این تعین رسمی که آن را به ابژه

ی وحکمت انسانی یا حکمت دنیرا  مورد احترام استاین استقلال اندیشه که  باشد.

خود داشته و منشأ خود را از جهان گرفته ی را ابژهاند، زیرا آنچه زمینی است نامیده

کنون ا به درستی آن را حکمت دنیوی نامیدند. هاانسان کهمعنای فلسفه بود است. این 

هستی کامل است، یک عنوان محتوای جهان، ای که بهکه مفهوم فلسفه را اندیشه

که تعینات موجود در این محتوا چگونه  دهدنشان داده می تعریف کردیم، تاریخ فلسفه

 د. نشونمایان می رفته رفته

طابق پاسخ کلی م شود.کجا شروع می درپرسیم فلسفه و تاریخ آن می صرفاً در ابتدا 

 امر جامعشود که جایی آغاز می درگفته شد. فلسفه  یزی است که تاکنونچ با آن

ریافت د جامعبه شکلی  هستیجایی که در شود، یا ک اردا خودپذیرا یک هستیعنوان به

فاق کجا اتدرشود. پس این درباره اندیشه آغاز می در جایی که نخست اندیشیدن، و شود

تاریخی است. اندیشه باید برای خود  پرسشافتاده است؟ از کجا شروع شد؟ این یک 

ور هایی بخشد و از غوطه، خود را از طبیعت ردرآیدباشد، باید در آزادی خود به وجود 

درون خود وارد شود و  بهعنوان آزاد باید صرف خارج شود. به شدن در ادراک حسیِ

درستی باید از جایی آغاز شود که مطلق . فلسفه بهدست یابدآزادی از به آگاهی  روازاین

، ندرا اندیشه کی آزاد نه تنها مطلق معمولی نباشد، و اندیشهیک مفهوم شکل  دردیگر 

که )ی عنوان اندیشه، وجودی آن را درک کند. یعنی در جایی که اندیشه بهبلکه ایده

عنوان جوهر اشیا، که آن را بهوجودی ممکن است خود اندیشه باشد( را درک کند، 

 چنین کاری را همچوند و ایی کنچیز شناس مهه ماندگارکلیت مطلق و جوهر درون

 .انجام دهدیک موجود خارجی 
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 هک تعین انتزاعی استیک ، آوردبه پیش میکه خود را  جامعاین تعین  اندیشه،

 یمردمکه انضمامی  یدر تاریخ است، شکل آنِ واحداین آغاز در اما  .آغاز فلسفه استسر

، که اصل آن همان است که در بالا بیان کردیم. اگر بگوییم آگاهی آزادی با اندگرفته

شود، باید در مورد کسانی که فلسفه با آنها آغاز می، این اصل پیوند داردظهور فلسفه 

ن اساس آبرخود را هستی باشد. مردمی که این آگاهی از آزادی را دارند،  ی بنیادیناصل

ه ک مفهومیبر  صرفاًمردم  کل وضعیتقوانین و یابند که و درمی، کنندپیدا میاصل 

 وار است.، استدارددربردهد، و در مقولاتی که ذهن از خود شکل می

است که آزادی است که آزادی واقعی این واقعیت  ،عملی یاز جنبهدر این ارتباط، 

 فرد مستقلِ یک شود که فرد خود را دهد، و این تنها زمانی آغاز میمی رشدسیاسی را 

است، یا جایی که سوژه به آگاهی از  کرانو واقعی بداند، جایی که اهمیت او بی جامع

 .شمرده شودشخصیت رسیده است و در نتیجه تمایل دارد که تنها برای خود محترم 

دن به یآزاد فلسفی با آزادی عملی این ارتباط مستقیم را دارد که اولی اندیش یاندیشه

خود  ، بهخوداندیش استدومی چون و کند، می را فراهمو واقعی  جامعی مطلق، ابژه

 .بخشدمی جامع یخصلت

رو، اندیشه ابتدا با امر ایناز شکلی جامع درآوردن.به را چیزی  اندیشیدن یعنی

 عینی وچه در چیزهای طبیعی یا آنو  کند،ای عینی برخورد میعنوان اندیشهجامع به

ی اندیشه مثابه ابژهحضور دارد را به همچون امر جامع در آگاهی حسی فردی است و

 جامعیتو شناخت این  تشخیصآن این است که در  خصوصیتدومین  کند.ن میمعی

 .انمممی درحال تقابل باقیعینیت نظرگاه از با آن در عین حال من،  ،بیکرانعینی و 

کند، اما جامعیت صرفاً به ذهن فردی وجود خود را همچون یک جامعیت ادراک می

ود به تعامل رسیده است، این معنی این خودارتباطی است. این وجودی که با خ

مردمی خود را که اینبرای دهد. ، وجود ذهن را تشکیل می«من»کرانی شخصیت و بی

ین اکافی است که موجودیت داشته باشند. باشد، جامع  بودن آنها صرفاًآزاد بدانند و 

، ما وجود واقعی نمونهها از نظر اخلاق و هر چیز دیگر است. برای اصل کل زندگی آن

رو هرگز این، و ازباشدکه آزادی شخصی شرط اول آن شناسیم جا میخود را تنها تا آن

  توانیم برده باشیم.نمی
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دیشه انی کمال یافته امپراتوریخود را در  فرجامیونانی در نوافلاطونیان  یفلسفه

 تییابد که هنوز غیرواقعی است زیرا کلو در جهان بالقوه موجود آرمانی میخرسندی، و 

 استنفسه فیدارد. این جهان همچنان فاقد فردیت  یتوجودم جامعیتفقط در عنصر 

 سویهر دو  تشابهکند که در اساسی در مفهوم است. فعلیت ایجاب میای وهلهکه 

-ودخ شود. از طریق این نفیِ  برنهادهمنفی همچون یک چیز ایده، کلیت مستقل نیز 

 ،. ذهندکنترفیع پیدا می ذهنبه ده ابتدا ی مطلق است، ای، که سوبژکتیویتهزیسته

ه کذهن است تا جایی یک است. اما این فقط  دانشی نسبت به خودی سوبژکتیویته

عنوان یک کلیت، خود اوست، و برای خود یک بهکه ای ی خود او چیست، ابژهبداند ابژه

 کلیت است.

 در ابتدا فقط صوری است، اما امکان واقعی امر جوهری و بالقوه سوبژکتیوی ایده

از طریق این  تحقق بخشیدن به خود و شناسایی خود با جوهر است.است. هدف جامع 

ی ه ابژهصرفا بدیگر  آلایدهمطلق، یت سوبژکتیویته و وحدت منفی و از طریق این منف

 .شودخود میای برای ابژهبلکه شود، ما تبدیل نمی
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