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 چکیده
و  ی، اخالق فردانتزاعیحق  یعنی یمراحل سه گانه تکامل اخالق هگل نیارتباط ببررسی  مقاله،هدف اصلی این 

نقش  در این نوشتار باشد.میهگل  یآگاه کیالکتید ندیبا سه گانه خانواده، جامعه و دولت در فرا یاخالق اجتماع

 تیمنظم از ترب یندیو دولت( در فرا ی)خانواده، جامعه مدن فرد یخالقهای رشد و نمو ادر زمینهی آگاه کیالکتید

تحلیلی بهره  –ت. برای دستیابی به این هدف از شیوه توصیفی ی و در ارتباط با یکدیگر موردبررسی قرار گرفاخالق

گرفته شد. لذا با بررسی متون هگلی، به ارتباط بین نظام اخالقی او با دیالکتیک آگاهی پرداخته شد و سرانجام 

ها حاکی از آن است که نظام تربیت اخالقی هگل مبتنی بر استنباطی از آرا تربیت اخالقی هگل ارائه شد. یافته

ها ارتباط تنگاتنگی با مراحل سه گانه دیالکتیک باشد که هر یک از آنمیهای سه گانه خانواده، جامعه و دولت زمینه

 سه بین ارتباط کوشدمی شد که ترسیم هگل اخالقی تربیت از فرض آگاهی او دارند. بر این اساس یک الگوی پیش

، زیربنایی بیلدونگ نخستین گام این الگو .کند مشخص را هستند دخیل فرد اخالقی حیات تکامل در که هایی گانه

گیرد. مرحله دوم، جامعه مدنی نام دارد به نام خانواده دارد که در آن تربیت فردی بر مبنای اخالق انتزاعی شکل می

شود. سرانجام، از ترکیب این دو گام، مرحله نهایی الگوی تربیت اخالقی که در آن بر تربیت اجتماعی فرد تاکید می

شود که در حقیقت حاصل می« دولت»ای به نام د. این گام در زیر مجموعهگیرشکل می« رفع و ارتقا»هگل یعنی 

 دهد. مظهر اصلی حیات اخالقی هگل را نشان می

 هگل، دیالکتیک آگاهی، تربیت اخالقی، بیلدونگ، رشد، رفع و ارتقا.:  های کلیدیواژه
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 مقدمه

هگل به عنوان یکی از تاثیرگذارترین فالسفه غربی نقش بسزایی در تحوالت دنیای فلسفه، سیاست 

معتقد است هگل در مبداء و منشاء  1یمرلوپونتو اخالق در قرن اخیر داشته است. شاید از همین روست که 

 یاخالق ستمیدر مورد س قیهرگونه تحق ،حال نیبا ا (.Jahanbaglu, 2003) قرار دارد ریتمام اتفاقات قرن اخ

هگل  یاخالق شهیاند ادیکانت، بن یهگل از نظام اخالق یقادهاشود. انتآغاز می یهگل با انتقاد از اخالق کانت

قابل درک  یتنها در متن انتقاد هگل از اخالق کانت 3یاخالق حیاتو  2اخالق نیسازد. رابطه برا فراهم می

بعاد اجتماعی ـ عملی انسان باعث شده او در خط مقدم سنت تاکید هگل بر ا (.Campbell, 1994) است

سازد. در ایاالت شناسی و اخالق، پدیدار میفکری جدیدی باشد که اولویت عمل اجتماعی را در معرفت

با تاسی  4متحده، نفوذ هگل بر فلسفه تربیتی جان دیویی و پراگماتیسم مشخص است. عالوه بر این، پینکارد

گرایان کالسیک معتقد بود که دانش اجتماعی دانست. بنا به یک تفسیر، هگل مانند عملرا  5از هگل، عقل

و جودیت  6آید. فیلسوفانی مانند فوکو، پیر بوردیواز تالش های افرادی که در یک اجتماع هستند پدید می

اسی و اجتماعی آن های سیهای هگل، ارتباط بین قدرت با اندیشهکنند تا با تاسی از اندیشهتالش می 7باتلر

  (.Farneth, 2017)را بررسی کنند

های بسیاری که افراد به آن تعلق یعنی سازمان -در سطحی که هگل آن را اجتماع مدنی می خواند

آید دهند ـ فرد از حوزه محدود خانواده بیرون میدارند، و به طور جمعی عالیق مشترک جامعه را سامان می

ای برخوردار است. انسان نهد که دارای ماهیت عمومی و از نفوذ پردامنهگام می تریو به گستره عالیق وسیع

در این مرحله ، شاید فقط به صورت مبهم و نیمه آگاه، خود را با مسائلی غیر از مسائل فقط شخصی همبسته 

ی است که رسد. به عبارت دیگر، این تولد آن چیزیابد و به درجه ای از وارستگی )از منافع شخصی( میمی

شود. به زبان هگل، در این مرحله آدمیان خود را مانند بخشی از آن سامان کلی احساس روح عمومی گفته می

 که در جامعه مدنی هاآن یاجتماع یزندگ با خانواده در افراد یفرد و یخصوص یزندگ نیب چالشکنند. می

ها در مرحله سوم وحدت هر دوی آن با تیدر نها شکل می گیر،د ینظام اخالق هگل نخست مرحلهدو در 

بنابراین، از نظر هگل دولت باالترین شکل تحقق (. Lancaster, 2001)رسدمی به پایان یاخالق دولتیعنی 

ساخت، اما باید جامعه بشری بر روی زمین است. این نگاه مقدس هگل به دولت، منتقدانش را برآشفته می

                                                 
1. Merleau-Ponty 
2. Moralitat  

3. Sittlichkeit 

4. Pinkard 
5. The Sociality of Reason 

6. Pierre Bourdieu 

7. Judith Butler 
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ی ظهور یافت که شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم آن را های هگل در دورانتوجه داشت که اندیشه

 سازد.پذیر میتوجیه

پیش از شروع بحث درباره اخالق هگل باید به این نکته مهم توجه شود که در اندیشه او، اخالق با 

های اخالقی کانت است که اخالقیت )حیات اخالقی( تفاوت بسیار دارد. برای هگل، اخالق، معرف اندیشه

باشد های هگل در باب اخالق میآن فراتر رفت. حیات اخالقی که در حقیقت چارچوب اندیشه باید از

 ینیمرحله روح ع نینخستبرخاسته از اخالق کانتی است اما با تغییراتی که هگل در آن ایجاد کرده است. 

هم گفته  1که به آن حق انتزاعی یا حق مجرد حق است یکند، قلمرویکه هگل اخالق را در آن مطرح م

 آزاد به طبعِ یدر مقام روح که از آزادی خویش آگاهی دارد، یذهن فرد ایشخص شود. در این مرحله، می

و  یماد یزهایچ یدر قلمرو خوداراده  کردن ریدرگکار را با  نیو ا دهدمی یرونیب ینمود ،شیخو یدرون

دهد. از نظر گیری اخالق در خانواده رخ میدر اخالق هگلی، گام نخست برای شکل .دهدانجام می ینیع

در نظر  ن،یبا وجود ا دانند.یم یکیخود را با آن  تیآن هو یاست که اعضا یاخالق یخانواده نهادهگل 

از طریق ) اشدباز هم می وستهیکه پ داریاست ناپا یدارد. نخست خانواده نهادیی نیز هاقصننهاد  نیهگل ا

 یآزاد خانواده، نهاد ،شود. دوم یبازساز یهای متوالدر نسل دیو با ازدواج فرزندان و مرگ والدین(

 یزیاست؛ چ ترمهم زیهمه چ ازآن  درصلحت خانواده و م کندیسلب م شیرا از اعضا یذهن ای ویسوبژکت

ای که افراد حوزه یعن؛ یاست یمقدمه گذار از خانواده به جامعه مدن نی. اتابدآن را برنمیکه انسان مدرن 

 (.Ahmadizadeh, 2016)کننددنبال مینیز خود را  یو خصوص یمنافع ذاتا شخص ،در آن

شود. در این مرحله نام دارد که از آن به عنوان اخالق فردی نیز نام برده می 2دومین مرحله، اخالق

پذیرد که در خیر عموم طرح کند که خیر برای فرد، تنها در صورتی تحقق میکوشد این ایده را هگل می

سهیم باشد با این ویژگی که با خیر شخصی فرد متضاد نباشد. در این مرحله است که نقش مدرسه و نهادهای 

ت ای به نام حیابایست در مرحلهشود. با این حال این نیت فردی و اجتماعی میرسمی و آموزشی آشکار می

یا اخالق اجتماعی با هم جمع شوند تا این تضاد به یک وحدت عینی برسند. در این مرحله فرد  3اخالقی

ای درونی نیست؛ زیرا اراده واقعی باید با اراده دیگری ای فردی و آزاد است. این اراده فردی ارادهدارای اراده

تواند برای ادی درونی به دست آورده باشد میرو در نظر هگل، تنها هنگامی که فرد آزدر تضاد نباشد. ازاین

هر چیز وجودی مستقل قائل شود و رفتارش در برابر آن نه تنها از روی هوس و آرزو، بلکه از روی نظر و 

                                                 
1. Abstract Right (Das Abstrakte Recht) 

2. Morality (Die Moralitat) 

3. Ethical Life (Sittlichkeit) 
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گانه حیات اخالقی او این آزادی درونی نیز از طریق حرکت فرد در گام های سه (.Hegel, 2000)تامل باشد

 دهد.صلی الگوی تربیتی هگل را تشکیل میشود که پایه های احاصل می

 یحساس یهگل در چارچوب نهادها یاخالق تیترب نیب رابطه یبررس پژوهش، نیا یاصل هدف

 و لیتبد یبرا را نهیزم خود، نوع به کی هر کهاست  یکیالکتید ریس درو دولت  یجامعه مدن خانواده، مانند

نهادها در  نیاز ا کیهر  گاهیو جا نقش شودمی تالشلذا، سازند. فراهم می یاخالق اتیبه ح اخالق ارتقا

رو به  یریهگل س یاخالق تینظام ترب .شودروشن  گریکدیها بر هر کدام از آن اثراتو  یاخالق اتیرشد ح

 یمعنا به یرونیب تکامل و یاخالق اتیح به یانتزاع اخالق از حرکت یمعنا به یدرون تکامل ؛تکامل دارد

 یالگو کی چارچوب در یاخالق تیمعنادار ترب ریس نیا ی،اله دولت به خانواده از یاخالق نظام حرکت

 و رفعدر جهت  گرید یبه هم وابسته هستند و از سو ییکه در آن همه نهادها از سو ردیگیشکل م منظم

شود که از می یتلق یاجتماع -یاسیس یامر ی،در نظام هگل تیترب نیبنابراکنند. تالش می گریدیک 1ارتقا

 ریکه در س یکند و بر افرادو نمو می رشد نهادها نیهم دل در وآید می دیپدو دولت  یجامعه مدن نیب عاملت

 یاخالق تیترب نظامنوع  نیاگذارد. می ریو دولت( تاث یحرکت هستند)خانواده، جامعه مدن در یتکامل اخالق

 ها و عقاید ارج نهاده شود()فرهنگی که در آن به همه اندیشه جامعه بر حاکم فرهنگ از متاثر شدت به

و تحول  رییتغ دچاردهد، نهادها رخ می نیکه در ا یاحتمال راتییبه تبع تغباشد. فرهنگ حاکم همواره می

 تکاپو، در وستهیپ ینظام ،هگل یاخالق تیترب نظام ،بنابرایندهد. زمان وفق می اتیشود و خود را با مقتضمی

ثبات روش و  اندیشی،جزم  ،ییستایا که باشدمی نوظهور یایدن دیجد راتییتغ با منطبق و رشد حال در

 یاجتماع ،یاسیس یها یریبا سوگ ییایدنامروز ) جهاندر  مسئله نیاندارد.  ییدر آن معنا هاایده سازیهمسان

( سازند غالب یگرید بر را خود هایاندیشه کوشندمی گروه ها نیااز  کیدر آن هر  که گوناگون ینیو د

 پرتنش یفضا یرو شیپ یاز چالش ها یتواند بخشهگل می یاخالق تیترب ییابد و الگومی یشتریب تیاهم

 سازد.  مرتفعرا  دیجد یآموزش نظام

 

 رویکردهای تربیت اخالقی و جایگاه تربیت اخالقی هگل 

ها، و نتایج نظر به اینکه به دالیل مختلف از جمله تفسیرپذیری واژگان علوم انسانی، تنوع فرهنگ

توان تعریف دقیق و جامعی از تربیت ارائه نمود، ارائه تعریف جامع و مانع از تربیت های جدید نمیپژوهش

                                                 
در متون هگلی که دارای معانی مختلف و متضادی از جمله حفظ و حذف همزمان  (aufhebung)معادل دیگر واژه آفهبونگ . 1

 یک شی می باشد. 
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 ایدولت و  است چراکه، ریناپذاجتناب یندیفرا یاخالق تربیت این،با وجود اخالقی نیز بسیار دشوار است. 

نادرست  ایدرست و  خاص هایناخواه، مالککودکان و نوجوانان، خواه زیها و نملت، مدارس و خانواده

 نباشد شدهیزیرمند و برنامهانتخاب، نظام نیهرچند که ا ؛دهندیها را توسعه مو آن کنندیبودن را انتخاب م

(2000Sajjadi, .) یاخالق تیترب کردیرو کینسبت به  یدرک روشن نکهیا یبرامعتقدند  1کار و استوتل 

 میکن یرا  بررس کردیهر رو یفلسف یمبان دیبا ،میارائه نده آندر مورد  یهای نامتعارضو تبیین میداشته باش

(Gaffari & Bagheri Noaparast, 2001). یهاو روش کردهایرو یو طراح نیکه قبل از تدو یگریمسئله د 

است که  اتیها و اخالقارزش نیب زیعدم امکان تما ایبه آن توجه نمود، مسئله امکان  دیبا یاخالق تیترب

 اتیها و اخالقارزش نیب زیدر بحث تما 2تیه اسمک. چنانگذاردیم یمضاعف ریها تأثروش نیخود بر تدو

و اخالق  5یاخالق هنجار نیو ب 4اتیاخالق و فرا 3علم اخالق نیها، بارزش دیجد نظریهاست که در  معتقد

برخی از پژوهشگران نیز به رویکردهای تربیت اخالقی متنوعی مانند  تفاوت وجود دارد. 7هاو ارزش 6یلیتحل

 11نگزینودنل مهارت و عالقه  کردیرو، 10یانسان یپروژه برنامه درس، 9یتوسعه عقالن، 8هاارزش نییتبرویکرد 

( تربیت اخالقی در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ حاکم، Vengadasalam et al, 2014کنند)اشاره می

گیرد. به طور نمونه، تربیت سیاست های کلی، نظام دینی یا غیر دینی شکل و مبنای متفاوتی به خود می

 یاخالق تیترب ،متحده االتیدر ااخالقی در کشورهای مسلمان، تعبیر دیگری از تربیت دینی است اما 

ای از بنابراین ما با طیف گسترده(. Cam, 2016)است تیتوسعه شخص یبرا یاخالق معطوف به آموزش

رویکردهای تربیت اخالقی مواجه هستیم که توسط پژوهشگران این حوزه مورد شناسایی و بررسی قرار 

هدف  یاخالق تیتربتوان ادعا کرد که طورکلی میها در این جا ممکن نیست. بهگرفته اند که ذکر همه آن

کوشد بر ای است که میهر مدرسه تیفعال یاخالق تی. تربو خواهد بودوپرورش بوده آموزش یشگیهم

 ,Kaur)بگذارد ریفکر و احساسات و نحوه تفکر و نحوه رفتار دانش آموزان در برابر مسائل درست و غلط تاث

الگوی تربیت اخالقی  در ارتباط با تربیت اخالقی هگل، ذکر چند نکته حائز اهمیت است. نخست، (.2015

گاه خود بندی الگوهای مطرح قرار داد. دوم، هگل هیچتوان به عنوان یک الگوی قطعی در طبقههگل را نمی

                                                 
1. Carr  & Steutel   

2. Smith 
3. Ethics 

4. Meta Ethics 

5. Normative 
6. Analytic 

7. Values 

8. Value Analysis 
9. Rational Development 

10. Humanity Curriculum Project 

11. Approach Based on Skill and Affection 
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به صراحت نه الگوی تربیت اخالقی ویژه ای را تبلیغ کرده و نه به صورت مبسوط به مسائل تربیتی به صورت 

 یب یبه نوع دیهگل شا یاخالق تیتربسوم، الگوی عام و تربیت اخالقی به صورت خاص پرداخته است. 

متعلق به  یزندگ»عبارت هگل که  نیا همان طورکه. ستین یکساناما با آن  ،نباشد ینید تیشباهت به ترب

ها و  یزندگ نیخدا بهتر یذات تیاست و فعل تیفعل نیاست و خدا ا یعقل، زندگ تیفعل رایز ؛خداست

 گرید یهگل در جا او ندارد. یاخالق تیترب ودنب ینیبر د یلیدل (Hegel, 2010)« .است یسرمد یزندگ

 (.Hegel, 2008)باشد زین یانسان اخالق دیالزاما نبا ستباتقوا یعرف ی که از نظرانسان داردچنین اذعان می

باشد؛ زیرا های فلسفی و اخالقی او میچهارم، الگوی تربیت اخالقی هگل در حقیقت استنتاجی از اندیشه

گاه به صراحت نه در باب الگوی تربیت اخالقی سخنی به میان آورده و نه به صورت در آثار خود هیچهگل 

هر ، های خود در باب ارتباط بین تربیت و اخالق پرداخته است. بنابراینکامال تخصصی و عمیق به دیدگاه

حقیقت باب کوچکی  شود دررویکردی که در این پژوهش به عنوان رویکرد تربیت اخالقی هگل مطرح می

است برای پژوهشگران جدید که در این حوزه مشغول به کار هستند تا با توسعه و تکمیل آن بتوان گام های 

 تری در اخالق هگلی برداشته شود.تازه

 

 مراحل سه گانه تربیت اخالقی هگل

یعنی سنگ او گیرد باید به اثر گرانبرای آنکه بدانیم تربیت اخالقی هگل چگونه شکل می

توان گفت، موضوع اصلی پدیدارشناسی روح عبارت مراجعه کنیم. به عبارت دیگر می «روح یدارشناسیپد»

است از فرایند طوالنی تعلیم و تربیت به سوی یک فلسفه اصیل. حرکتی چنان غنی و عمیق که از طریق آن 

یابد. برخی معتقدند کتاب پدیدارشناسی شود یا پرورش آگاهی تا مرتبه رفیع علم ادامه میحاصل می شناخت

است که موضوع آن نه شخص بلکه روح آدمی است که در آن وارد بلوغ  1روح خود یک رمان تربیتی

  (.Talebzadeh & Haji mirzaei, 2014)رسدشود و عصر روشنگری و پساروشنگری فرا میمدرنیته می

تربیت به یک معنا در اگرچه هگل به صورت تخصصی و ویژه در باب تربیت سخن نگفته است، اما 

مهم این است که بیلدونگ اصطالحی نیست که  مسئلهشود. آثار هگل بیشتر به صورت بیلدونگ دیده می

تر از معنای سیعمفهوم مورد نظر هگل از اصطالح بیلدونگ واز آن فقط بتوان یک معنا را دریافت کرد. 

 گیرد.ها در مقاطع مختلف انجام میدر انگلیسی است که معموال از طریق مدارس و خانواده 2معمول آموزش

                                                 
1. Bildungsroman 

2. Education 
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شود که اهمیت و جایگاه تربیت به ویژه تربیت کودکان در نظام فلسفی هگل، زمانی مشخص می

و نقش حیاتی تعلیم و تربیت در تحقق  مدرن او درباره جامعه مدنی در نظر بگیریم ها را در پرتو نظریهآن

روح و غایت نهایی عقل در جامعه را لحاظ کنیم. از نظر هگل، کارکرد تعلیم و تربیت انتقال فرد از خانواده 

به جامعه مدنی است . نیاز کودک به پرورش ناشی از احساسات کودکان نسبت به وضعیتی است که در آن 

 ترها را ندارند و مایلند رشد کنند و پرورش یابند. ینکه توانایی بزرگقرار دارند و احساس نارضایتی از ا

فرهنگ یا پرورش، احساس قدرت مطلق، خواه به طور کلی، )به »هگل خود در این باره می نویسد: 
تک برآیندهای )حیات( بندگی، فقط احساس نابودی در خود است؛ گونۀ برون ذات شده(، خواه در تک

 )سرآغازی(آگاهی نیز، به همین سان  )باید دانست که(است،  1خدایگان سرآغاز داناییاگرچه ترس از 
از خالل کار است که آگاهی به خود خویش   .2یبرای خود بود )در حالتی از(است اما نه  برای خود او

د)احساس رسد که تربیت از نظر هگل فراتر رفتن از خولذا، چنین به نظر می (.Hegel,2014: 254) «آید.می

نابودی در خود( در قالب خودآگاهی)آگاهی به خود خویش( است. این سیر تربیت دارای مراحلی است 

آنکه نام شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تربیت هگلی، به تنهایی)بیها اشاره میکه در ادامه به آن

ارت دیگر، تربیت در نظر هگل، به تربیت اخالقی( بر آن بگذاریم حاوی مفاهیم اخالقی ناب است. به عب

شود که مراحلی از است و امری دیالکتیکی محسوب می 3طور ذاتی اخالقی است؛ زیرا تربیت یک کلیت

آید. در تبیین این اخالق را باید طی کند. عالوه بر این، سیر رشد و نمو آدمی امری اخالقی به حساب می

هگل در کتاب  فردمنحصربه ( هگل رجوع شود. ساختار1802) 4«یاخالق اتیح نظام»ادعا باید به کتاب 

اخالق  یعیگام طب یبر رو یکیالکتیمفهوم د کیرا به عنوان « کار»که در آن مفهوم  «یاخالق اتیح نظام»

بار  نیاول یآموزش برا یکیالکتیمفهوم د. شودمی تیبه عنوان کل تربیت شتریموجب درک ب دهد،قرار می

و شود نمایان می 5مستقل جوهر کیفرد به عنوان  نجایدر اشود. وضوح واضح مشخص میدر اینجا به طور 

 ژهیبه و یو آموزش یهای فلسفجنبه وستنیپ (. ,1979Hegel)رسدمی 6متقابل قیتصد کیق آموزش به یاز طر

اتحاد به  نیتر است. اکند، واضحعشق صحبت می از اتحاد 7«فرانکفورت دوران»در هر زمان که هگل در 

                                                 
1. Weisheit 
2. Fursichsein 

3. Totality 

4. System der Sittlichkeit 
5. Independent Substance 

6. Mutual Acknowledgment 

7. Frankfurt Period 
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وپرورش آموزش یکیالکتیمفهوم داما  ،1«نایدوره »در طول . هاست ییجداها و همه تفاوت یلغو تمام یمعنا

 یابد. می یشتریب نمود

شود برای دیالکتیک، بنیادین دانست. نخست، اندیشیدن به چیزی در به نظر هگل سه رکن را می

زمان معطوف به خصوصیات متناقض است. سوم، به طور همخودش و به طور جداگانه. دوم، اندیشه ضرورتاً 

یابند. هگل معتقد است این خصوصیات متناقض، با القا و ارتقای خویش، در خود، بالفعل حقیقی وحدت می

 در را یاخالق تیترببتوان  آنکه یبرا (.Gadamer, 2015)توان یافتتمام ارکان دیالکتیک را نزد قدما می

به  مرحلهسه  نی. انمود توجه ندیفرا نیا یاصل مرحله سه به بایستمی داد نشان یهگل یآگاه کیالکتید

 شناخته یهگل کیالکتیعنوان د باباشد که ( می2نهاد)برنهاد، برابر نهاد و هم سه گانه ندینشان دهنده فرا ینوع

خود نشان داده  یخود و در خود و برا یسه گانه اما توسط خود هگل به صورت در خود، برا نی. اشودمی

به اختصار  ای یدر تجربه حس نیقیکند که به آن شروع می یصورت آگاه نیتر ییاز ابتدا هگلشده است. 

آنچه در هر  افتیاز در ریکند به غنمی یاست که کار یاز آگاه یگوید. منظور او صورتمی یحس نیقی

 قیبندی اطالعات خام حاصله از طررده ای میتنظ یبرا یکوشش چیه نیاز ا ریماست. و به غ یرو شیلحظه پ

است که بر  یپردازد صورتآن می یکه هگل به بررس یآگاه یبعد بخشرو دهد. ازاینحواس به خرج نمی

. اوردیوحدت و انسجام به وجود ب ینوع ،یتجرب خام یها داده در خواهدمی لبه طور فعا یطبق آن، آگاه

 نیاز ا کیگیرد. در هر می یادراک و فهم پ یعنی یمرحله بعد را در دو یتکامل آگاه ریهگل س نیبنابرا

 یرا بر طبق خواص کل ایکند. در حد ادراک مثال اشمی فایا نیشیتر از مرحله پنقش فعال یدو مرحله، آگاه

مرحله در حد فهم،  نیکند و در افهم حرکت می یبه سو نی. بنابراستین یکاف نیکند اما ابندی میشان رده

 ایکند  یشیای برسد که بتواند در خود بازاندبه نقطه دیبا یسازد. اما آگاهمی یمبتن تیخود را بر واقع نیقوان

درآمده است.  یخودآگاه ای شتنیاز خو یگفت به صورت آگاه دیکه با نجاستیبتابد. ا شیبه درون خو

 یخودآگاه به بتواند تا کندمی عبور فاهمه وادراک  ،یحس نیقی گانه سه از هگل یآگاه کیالکتید نیبنابرا

 :از عبارتند هگل یاخالق تیگیری تربمراحل شکل اساس نیا بر. ابدی دست

 کردخاطرنشان  دیبا لدونگیارتباط با مفهوم ب در: 3گیری فرهنگی یا بیلدونگشکل: مرحله نخست

 اریبس ی.تجربه آموزش و فرهنگ ت،یترب مانندذکر شده است  یمتفاوت و گاه متناقض یواژه معان نیا یکه برا

باید توجه داشت که بیلدونگ از فرهنگ ذکر کرد.  قیدق معادل کی مفهوم نیا یبرا بتوان که است دشوار

                                                 
1. Jena Period 

2. Thesis, Antithesis, Synthesis 

3. Bildung (Cultural Formation) 



 113 ...یآگاه کیالکتید یهگل بر مبنا یاخالق تیترب یالگو                                       1398و زمستان  زیی، پا2، شماره 9سال 

دانند به واالتر است. ازآنجاکه در سنت آلمانی، بیلدونگ را پرورش درونی به منظور دستیابی به دانش می

دانست، اما اینکار کمی با  احتیاط همراه است؛ چراکه  توان آن را معادل تربیت یا نزدیک به آننوعی می

های تربیت در بیلدونگ وجود دارد )مانند معنای تربیت با بیلدونگ متفاوت است هرچند برخی مشخصه

گونه توان اینهای فرهنگ در بیلدونگ( اما عکس این قضیه صادق نیست. به طور کلی میتشابه مشخصه

تر تربیت و فرهنگ است که از دیالکتیک آگاهی ل، بیلدونگ شکل عالینتیجه گرفت که در اندیشه هگ

شود. در حقیقت بیلدونگ در حیطه تربیت هگلی از تربیت مستقل است و نباید آن دو را با هگلی حاصل می

منظور  یکجادر  .دارد یکل اریبس ییدر نزد هگل معنابیلدونگ واژه  هم همسان در نظر گرفت. بنابراین

 یتمدن ساز ندیبحث بر سر فرا شتریبو در جای دیگر،  سازدخود را می ی،است که با ساختن ش پرورش فرد

  (.Parham, 1985)است

گیری فرهنگی بیلدونگ و شکل. دیآیفلسفه هگل به حساب م یدیکل میاز مفاه یکی لدونگیب

تربیت در نگاه هگل از طریق ممکن است هر دو به یک معنا به کار نیایند اما ارتباط معنایی نزدیکی دارند. 

رسد همانطور گیرد. به نظر میگیری یا توسعه فرهنگ از راه تکرار و بازشناسی اشتباهات صورت میشکل

را نیز از  1که هگل، مفهوم دیالکتیک را از فلسفه افالطونی اخذ کرده است، اصل بازشناسی یا نظریه تذکار

پذیری بارزه سخت بین نفی تمایل فردی و تالش برای مسئولیتاو به عاریت گرفته باشد. در بیلدونگ، یک م

شود که در آن نیاز طبیعی گونه آغاز میاجتماعی وجود دارد. در حقیقت حیات اخالقی مورد نظر هگل این

دهد و خانواده به جامعه مدنی و در نهایت به دولت پیوند می خورد. در فرد جای خود را به نیاز جامعه می

گیرد. در اینجا نه تنها شمول از درکِ رابطه تضاد و مخالفت درونی فرد شکل میناختی جهانبیلدونگ، ش

ها گیرد. تالش برای آشتی بین این فاصلهرابطه او با خدا که رابطه او با دیگری و جامعه نیز مورد سوال قرار می

دارد. یکی تقویت وضع کار بیلدونگ است. به نظر هگل، بیلدونگ دو حرکت متضاد را با خود همراه 

ای جدید برای فراتر رفتن از این موجود)برای برآورده ساختن نیازهای طبیعی فرد( و دوم تشکیل تجربه

وضعیت. به عبارت دیگر، بیلدونگ شامل کلیت یک عمل دیالکتیک درونی است که به بازسازی دوباره 

رو در گیرد. ازاینامعه مدنی صورت میاین خودبازسازی در درون ج (.Tubbs, 1996)انجامدخود فرد می

نگاه هگل، جامعه مدنی، حاصل یک فرایند طوالنی و پیچیده توسعه تاریخی است. از نظر او جامعه مدنی 

بنابراین برای هگل،  (.Sabzeie, 2007)انجامدگیری دولت میای است بین خانواده و دولت که به شکلفاصله

زی انسان است زیرا تعلیم و تربیت، هنر اخالقی ساختن آدمی است تا به ای برای اخالقی سابیلدونگ زمینه

                                                 
1. Reminiscence 
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او نشان دهد تا با فراتر رفتن از طبیعت نخستین خود، به سوی یک طبیعت روحانی، و سپس به سوی اجتماعی 

شدن، تبدیل به یک موجود فرهنگی شود که از وجود طبیعی اولیه اش فراتر رود. از نظر هگل این تنها بخشی 

 برسد زیاش به جامعه نو اثرگذاری ردیبه خود بگ یآنکه بتواند نقش اجتماع یبرا لدونگیباز موفقیت است. 

  .شودمی محسوب هگل یاخالق تیترب ریس مرحله نیدوم نیا. باشد همراه توسعه و رشد با بایستمی

است. رشد در اندیشه هگل، برای نشان دادن رابطه بین قوه  کلونگیانویا  1رشد مرحلهمرحله دوم: 

به عنوان  رشدشود. از نظر هگل در هر شکلی از توسعه، دو اصل قوه و فعل وجود دارد. و فعل استفاده می

آنکه  یبرا دیبالقوه با لیپتانس نیحال ا نیوجود دارد. با ا یا یبالقوه در وجود هر ش یدرون لیپتانس کی

 هموارهسازنده و  خود کی هگل، یبرا روحداشته باشد خود را بالفعل سازد. همانطور که  یرونیب ینمود

توان دانه را مثال زد. دانه قابلیت رشد دارد؛ زیرا در درون خودش، برای توصیف این اصطالح میبالفعل است. 

برای خود دارد و تکرار  ای است که هر دانه ایقابلیت تبدیل شدن به یک درخت یا گیاه را دارد. این تجربه

ها نیز همین جریان وجود دارد. این چرخه توسعه خود، یعنی از بالقوه به بالفعل شود و در درون همه انسانمی

تواند نشان دهنده تفاوتی باشد که بعدها در از ابتدا در وجود هر فردی قرار دارد. بنابراین محتوای آن دانه می

این اصطالح برای نشان دادن توسعه عقل یا به بیان خودش، آشکارسازی  شود. هگل ازرشد او نمایان می

برد. این توسعه مراحل مختلفی دارد؛ جنینی، کودکی، نوجوانی، جوانی و پیری. عقل کودک آدمی بهره می

ساالن این توسعه یا رشد، صریح و روشن بوده کند در حالی که در بزرگبه طور بالقوه یا تلویحی رشد می

شود که در آن ذهنیت این توسعه در نهایت به این مهم منجر می (.Tubbs, 1996)بلیت تبدیل شدن را داردو قا

دهد. به عبارت دیگر، اگر بیلدونگ بکوشد به ای به امر فراتر مییا من، جای خود را به صورت آگاهانه

رود و ظاهرا ت یا منیت فراتر مینیازهای فردی و تعالی درونی بها بدهد، در این مرحله، فرد از مرحله ذهنی

 (. دهد توسعه را لدونگیب کوشدمی آگاهانه کهیحال)در کندمتضاد با بیلدونگ عمل می

 نام به یسنتز در بایستمی سرانجام که باشدمی لدونگیب تز یآنت ،یاجتماع رشد و توسعهبنابراین 

 یشود. موسسات آموزشپررنگ می یآموزش یمرحله نقش نهادها نیا در .برسد یینها تکامل به ارتقا، و رفع

 فایدر توسعه و رشد فرد ا یبه نوبه خود نقش کیهر  ینیمدارس د ،یهای خصوصمدارس، آموزشگاه مانند

رشد و  ایدوم  مرحله بنابراینکرد.  ادی 2یاجتماع یریادگی عنوان به آن از توانمی یریتعب بهکنند که می

 یاخالق تیکار ترب انیپاتواند نشانگر نمی یییابد و خود به تنهامعنا می لدونگیتوسعه، صرفا در تکامل با ب

                                                 
1. Entwicklung (Development) 

2. Social Learning 
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و  ابدیتواند غنا آفهبونگ می ایبه نام رفع و ارتقا  یبا رشد و توسعه با مفهوم سوم لدونگیب بیترکباشد. 

 شود.  لیتکم

باشد. در حقیقت ترین مرحله تربیت هگلی میاست که در حقیقت عالی 1خودبازسازی مرحله سوم:

انجامد؛ رابطه سه گانه ای از تز، آنتی تز و سنتز. رابطه نفی)بیلدونگ( نفی)توسعه( به نفی نفی)رفع و ارتقا( می

فرهنگ، ای برای تغییر است. تغییر دهد که هر جنبش آگاهی، نمودی از تجربهاین فرمول کلی هگلی نشان می

گیری فرهنگ جدید و بازسازی فرهنگ تازه بر مبنای آگاهی فرد. این فرمول رابطه بین تجربه و شکل

دهد فراتر رفتن از بند سازد. کاری که هگل انجام میذهنیت، فرد و دیگری، خانواده و جامعه را روشن می

آفهبونگ در (.  ,1996Tubbs) تها فلسفه غربی در دام آن گرفتار بوده اساست که قرن 2دوگانه انگاری

شود و اروپائیان برای بیان مقصود هگل در هر یک از سطوح، اندیشه هگل در سطوح متفاوت به کار برده می

اصطالح خاصی را معادل آفهبونگ به کار می برند. آفهبونگ از دیدگاه مراتب آگاهی) یعنی آگاهی، 

شناخت)یقین حسی، ادراک و فاهمه( درگذشت یا خودآگاهی و عقل( و یا دیالکتیک آگاهی مبتنی بر 

گذریم یا آن حقیقت و آن مرتبه درگذشتن است. از حقیقت موجود یا از مرتبه کنونی ادراک حقیقت درمی

 3ای دیگر برسیم و به همین اعتبار آفهبونگ از دیدگاه گایستشوند تا به حقیقتی تازه و به مرتبهدرگذشته می

در واقع کلیت یافته و وحدت یافته مراتب پیشین است تعالی یافتن یا تعالی  )روح( که مراتب بعدی آن

 (.Parham, 1985)گویندرو، از معنای دوگانه آفهبونگ سخن میبخشیدن است. ازاین

و هم حذف  ای لغوآفهبونگ از نظر هگل برای گذار دیالکتیکی است که در آن مرحله پست تر هم 

کند که اگر استدالل می 4نای یهگل در درس گفتارهاشود. تر ابقا و حفظ میای عالیدر عین حال در مرحله

ممکن نخواهد بود  یگریبه د یکیگذر از  میبنشان ارویرو گریکدیدو مفهوم ضد  مانندرا  کرانیکرانمند و ب

 دهیشیندین کرانیآنکه به ببی میشیندیبه وجود کرانمند ب میتواننتواند بود اما در واقع، نمی انینهادی در مهم ای

 ؛است نداز کرانم شیب یزیکه وجود کرانمند چ میکن قیکار تصد نیکرد و با ا یرا نف ینف دی. پس بامیباش

  (.Copleston, 2009)است  کرانیوجود ب یدر زندگان یمدَ یعنی

ر دارند. نخست، کند که با هم در ارتباط پیوسته قرابنابراین تربیت اخالقی هگل سه گام را طی می

شود. بیلدونگ در مرحله دوم از گیری فرهنگی، تربیت یا بیلدونگ آغاز میتربیت اخالقی از طریق شکل

رود و در نهایت در رفع و ارتقا)آفهبونگ( به تعالی طریق رشد و توسعه)انویکلونگ( به فراسوی خود می

                                                 
1. Aufhebung (Self-[Re-]Formation)   
2. Dualism 

3. Geist  

4. Jena 
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با مراحل سه گانه تطور اخالقی هگل)حق انتزاعی،  انجامد. البته باید در مقایسه و نسبت دادن این سه مرحلهمی

طورکه  هماناخالق و حیات اخالقی( و همچنین مراحل سه گانه خانواده، جامعه مدنی و دولت احتیاط کرد. 

 یبعد مراحل و( فاهمه و ادراک ،یحس نیقیاز مراحل سه گانه شناخت ) عبورهگل  یآگاه کیالکتید در

( به ظرافت 1ناخشنود یو آگاه تیشکاک ،یرواقهای سه گانه )آگاهی با( عقل و یخودآگاه ،یآگاه) یعنی

ما را دچار خطا کند. اما  دیشا گریکدیسه گانه ها بر  نیانطباق هر بخش از ا است؛ مورد بحث قرار گرفته

ارتباط بین این سه گانه ها قابل توجیه است. دیالکتیک هگلی در حقیقت عبور از مرحله  که داشت توجه دیبا

رو نظام تربیتی هگل، اکتشاف دقیق پیامدهای هر اول و دوم برای رسیدن به تعالی مرحله سوم است. ازاین

لی، سرانجام به ای با دیگری است. هدف این نظام غلبه یا نفی نیست. چنانکه هر نفی در نظام هگنوع رابطه

 شود. تر منجر میساختاری تازه و البته متعالی

 

 دیالکتیک آگاهی هگل و نقش آن در تربیت اخالقی

ترین اثر هگل، نحوه شناخت و سیر آگاهی است. اگر بحث اصلی در پدیدارشناسی روح، یعنی مهم

بدانیم، این آگاهی خود شامل  سه مرحله اصلی آگاهی هگل را در قالب ایده منطقی یا مفهوم، طبیعت و روح

باشد. دیالکتیک آگاهی هگل در سه مرحله در خود، سه بخش اصلی منطق، فلسفه طبیعت و فلسفه روح می

شود. در مرحله نخست که مرحله بدون واسطه شناخت از برای خود و در خود و برای خود مطرح می

شوند آگاهی زهای محسوسی که در برابر ذهن واقع می)عین ها( مانند چی2هاباشد، انسان از ابژهها میواقعیت

کند؛ یاد می« خودآگاهی»نامد. در مرحله دوم که هگل از آن به می« آگاهی»یابد. این مرحله را هگل می

آورد. در اندیشد و شناخت را به صورت واقعیت بیرونی درمیانسان در مورد واقعیتی که به او داده شده می

آمیزد. کند در حقیقت عینیت و ذهنیتِ دو مرحله پیشین در هم مییاد می« عقل»از آن به مرحله سوم که هگل 

را با جزئیات بیشتری موردبررسی قرار دهیم باید بدانیم که در پدیدارشناسی،  مسئلهبا این حال اگر بخواهیم 

و در نهایت بحث  شودو سرانجام آگاهی می 5و فاهمه 4، ادراک3بحث و تحلیل به ترتیب شامل یقین حسی

  (. ,2008Hyppolite)شودمطرح می 6درباره خودآگاهی

                                                 
1. Conscience Mallheureuse 

2. Objet 

3. Certitude Sensible 
4. Perception 

5. Entendement - Verstand 

6. Conscience De Soi 
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بنابراین، هگل از ساده ترین و ابتدایی ترین شکل آگاهی که خود آن را قطعیت و اطمینان در سطح 

کند. قطعیت حسی به سادگی اطالعات حاصل از تجارب حسی ما را دریافت نامد آغاز میتجربه حسی می

حال قطعیت حسی یک آگاهی نارساست. در مراحل ادراک و شعور، اما این قطعیت حسی کند. با این می

رسیم. در مرحله ادراک، آگاهی سبب روشن شدن اشیا بر شود و ما به نوع جدیدی از آگاهی میرفع می

 ,Jahanbaglu)شود. در اینجا آگاهی به مرحله خودآگاهی رسیده استها میهای کلی آنحسب ویژگی

آنکه خودآگاهی به رابطه یک سوژه و ابژه. حال 1از نظر هگل، آگاهی عبارت است از رابطه سوژه (.2007

با سوژه ای دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر، در اندیشه هگل خودآگاهی صرفا از رهگذر به رسمیت 

شناختن  این به رسمیت(. Janbaz & Aliakbarmesgari, 2013)آیدشناختن از سوی دیگری به وجود می

تواند ای آزاد است که میدیگری، نمود اصلی تربیت اخالقی هگل است. از نظر هگل هر فردی دارای اراده

ها در اندیشه های خود دست یابد. از سوی دیگر، دستیابی به امیال و خواستهبر مبنای آن به امیال و خواسته

یات اخالقی آن جامعه هماهنگ باشد؛ بایست با روح قومی، سنت حاکم و در حقیقت حاخالقی هگل می

در این باره معتقد هگل ها به هر طریقی نخواهد بود. یعنی در اینجا آزادی به معنای رسیدن به امیال و خواسته

پندارد و به می یعیطب یها را موجوداتشکل که آن نیهاست بدساختن انسان یهنر اخالق 2،آموزش»است: 
 هیثانو عتیطب کیها به آن هیاول عتیکه چگونه طب نیو ا ابندیدوباره  یولددهد که چگونه تها نشان میآن

 . (Stern, 2012, P. 137) «.شود نیبا وجودشان عج معنویت نیکه ا یبه شکل .شود لیتبد معنوی

شود که ما بتوانیم از این آگاهی جدید خود در تعامل بنابراین، خودآگاهی تنها زمانی حاصل می

دانش آموزان و  نیب یگفتگو در وکالس درس  در نمونه، طور بهاجتماعی خود با دیگران بهره بگیریم. 

در  نیهمچن و سازندمی برآورده را گریکدیهای خواسته مشترک، تعامل با همه که ایجامعه در ایمعلمان 

در  جامعه کیک دولت اخالقی که شرایط آموزش، تربیت، کار و خالقیت را برای ما به عنوان عضوی از ی

های هگل اش ملهم از اندیشه، که تربیت انتقادی3روست که پائولو فریرهسازد. ازاینهم تنیده فراهم می

خنثی وجود ندارد و انسان بودن همانا رابطه داشتن با دارد چیزی به نام تربیت باشد به صراحت بیان میمی

ها و ارتباط شان با جهان واقعی، در یک فرهنگ این ارتباط بین انسان (.Freire, 1989)دیگران و جهان است

شود، اراده فردی افراد تابعی از اراده واقعی جامعه باشد. است که باعث می 4ویژه یا به گفته هگل روح قومی

اش یعنی توان نقش بارز خود را در تربیت اخالقی بشر ایفا کند که در شکل واقعیآگاهی، زمانی میبنابراین 

                                                 
1. Subject 
2. Pädagogik 

3. Paulo Freire 

4. Volksgeist   
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نمود یابد. باید توجه داشت که حتی همان خانواده که مرحله نخست تربیت اخالقی هگلی  1تربیت اجتماعی

 آید، در فرایند تربیت اخالقی هگل ماهیتی کامال اجتماعی دارد. به حساب می

 

 یش فرض الگوی تربیت اخالقی هگلپ

های فلسفی و اخالقی هگل، یک الگوی تربیت اخالقی ترسیم کرد؟ پاسخ به توان از اندیشهآیا می

 زدن چنگهایی را که با هگل فلسفهاین پرسش آسان نیست. اساسا هگل اعتقادی به تربیت تجویزی ندارد. 

و  یقصدشان آموزش اخالق ،اوهایی را که به گمان فلسفه ایزنند می انبریهای عارفانه، به اصطالح مبه بینش

تربیت »برای همین به شدت بر  (.Copleston, 2009)دیدچندان سودمند نمی ،مندی نظاماست نه فهم یمعنو

کلیسا به این بسنده نکرده است که عبادت خدا را بجای آوریم و از »دارد که تازد و بیان میمی« کلیسایی
برخودار شویم بلکه شیوه اندیشیدن، حس کردن و خواستن ما را هم تعیین کرده و چنین مرحمت الهی 

ها تجویز کرده است. برای همین کلیسا با آن نوع تربیت، به حقوق طبیعی کودکان قوانینی برای همه این زمینه
نان را بیشتر به زند و به جای پروراندن شهروندان آزاد، آدر گسترش آزادانه استعدادهای خویش لطمه می

برد و نیز نام می« تربیت خانقاهی»در تقابل تربیت کلیسایی که هگل از آن به . کندگروهی برده تبدیل می

کند و چنین کند حمایت میتربیتی که بر عهده دولت است، هگل به شدت از تربیتی که دولت تعیین می

شهروندان  نیحق ابیت کودکان در اختیار کلیسا، قرار دادن تر با توان گفت کهنمی ایآ»دارد که اذعان می
 . (Hegel, 1990)؟دهیمیرا در معرض خطر قرار م شیهای خوتوانایی به گسترش آزادانه استعدادها و دیجد

بنابراین به نظر هگل آنچه برای ایجاد یک دولت حقیقی الزم است وجود نوعی سازمان خدمات 

دار باشد و از سایر طبقات اجتماعی متمایز اجتماعی است که مسئولیت رسیدگی به عالیق کلی جامعه را عهده

ادهای مستقل و نیمه تواند شامل تمام نهاین سازمان خدمات اجتماعی می(. Lancaster, 2001)و مجزا باشد 

کنند مانند نهاد مستقل دولتی باشد که به نوعی سیاست های کلی نظام آموزشی یک کشور را ترسیم می

کند. از وپرورش و مراکز دینی. از سوی دیگر، دولت نقش اصلی را در تربیت اخالقی افراد ایفا میآموزش

بایست قوانین را اجرا کند انین را ندارد بلکه مینظر هگل، دولت همانند پادشاهی مشروطه فقط نقش تایید قو

های آموزشی نظارت کند. عالوه بر این از نظر هگل، کشور، مفهومی انتزاعی است و گذاریو بر سیاست

کند؛ البته کشور در عین حال امری واقعیت آن، امری صرفا کلی است که در وجود شهروندانش تجلی می

یعنی (؛ Hegel, 2000)ا کلی آن باید در اراده و کوشش افرادش، تعیّن پذیردباشد و وجود صرفواقعی نیز می

                                                 
1. Social Education 
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دولت بدون وجود مراکز آموزشی، موسسات مدنی، نهادهای آموزشی مردمی، مراکز دینی که در جامعه 

 تر از همه این ها، خانواده که نقش اصلی را در فرایند تربیت کودکانمدنی رشد و نمو یافته اند و البته مهم

به زعم هگل از گذاری صحیح آموزشی نیست. آفرینی مثبت در عرصه سیاستکند، قادر به نقشایفا می

در جامعه  زیفرهنگ ن نیا(. Hegel, 2003)آوردبه دست می تیفرهنگ است که فرد، منزلت و فعل قیطر

تمام  دیو با بوده یروح قوم یتجل استفرهنگ  نیهگل، دولت که سازنده ا دیدگاهکند. از ظهور می یمدن

و  یفرهنگ دیاست با یو اقتصاد یاسیس هبه همان اندازه ک ی دولتعنی ؛را پوشش دهد یقوم یابعاد زندگ

 یا وهیبه ش تیاراده، در نها یهای خاص و جهانویژگی ،یاخالق اتیدر ح ن،ینابراهم باشد. ب یتیترب

 ،و دولت یمانند خانواده، جامعه مدن یاخالق اتیح یشوند. در نظام هگل، نهادهابا هم متحد می میرمستقیغ

 (.Jennings, 2010)هستند یآزاد دهیاز ا ینیع یشکل ها

آمیز هگل از دولت ممکن است چنین به نظر برسد که دست باال را بسا با توجه به توصیف اغراقچه

امعه پیشرفته را بر اما در واقع چنین نیست. هگل ج عهده دارددر تربیت اخالقی، خود دولت و حاکمیت بر 

شود، ای از شکل های حیات که هر یک به موجب یک گذر طبیعی به شکل بعدی منتقل میوفق سلسله

های دیگر کوشیده تا امر او در فلسفه اخالق مانند بسیاری از حوزه (.MacIntyre, 2000)کندتصویر می

و کلیت را با توسعه تاریخی آشتی دهد.  معقول را به زمین آورد و عینیت را جایگزین انتزاع کند و ضرورت

کلید این نظریه اخالقی، برداشت او از ارتباط بسیار مهم اخالق با جامعه است که او آن را اساسی ترین بافت 

کند به شرطی که هر دو به خوبی درک شده باشند. از نظر هگل تنها در بافت های نظریه خود تلقی می

 ,Becker)شوداعی انجام کارهای صواب، به گونه ای عینی معنادار میاجتماعی خاصی است که تصور انتز

بنابراین اگر سه پایه نهایی اندیشه هگل یعنی خانواده، جامعه مدنی و دولت را در قالب دیالکتیک (. 1999

ان نامید که به ترتیب هم« کلیت»و دولت را « جزئیت»، جامعه مدنی را «وحدت»توان خانواده را بیان کنیم، می

باشند. کشمکش میان وحدت خانواده و جزئیت جامعه مدنی نیز در نهاد میسه گانه برنهاد، برابر نهاد و هم

 شود.دولت به مثابه واقعیت سامان کلی حل می

ای عقلی هستند؛ زیرا هر دو واقعی اند، اما تنها از نظر هگل، خانواده و جامعه مدنی هر دو تااندازه 

گیرد، به طور کامل عقلی و اخالقی است. انسان فقط در حالت یک شهروند دو قرار میدولت که بر فراز هر 

شود، که معنا پیوندد یعنی با آن یگانه میبردار، موجودی اخالقی و آزاد است. او درصورتی به کل میفرمان

(. Lancaster, 2001)شودفرایند یگانه شدن، در خانواده واقع می نیمرحله اکند. نخستین و ارزش پیدا می

گذشته از صبغه  مسئلهیابد. این بنابراین در اندیشه هگل، مرحله نهایی تربیت در دولت اخالقی سامان می
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دهد. هگل نیز مانند افالطون بر نظارت گذاری کلی تربیتی نشان میسیاسی آن، نقش دولت را در سیاست

دهی تربیت اخالقی تاکید می ورزد. باید توجه کلدقیق فرایند تربیت و البته نقش غیرقابل انکار دولت در ش

تواند از اتباع خود خواستار رعایت داشت که این نقش، یک نقش هنجاری نیست. از نظر هگل دولت نمی

تواند چنین چیزی را از آنان بخواهد. از این گذشته، قوانین اخالقی باشد بلکه تنها به عنوان مرجعی اخالقی می

که هیچ چیز مخالف اخالق یا امری را که در باطن، براندازنده اصول اخالقی باشد،  وظیفه دولت این است

در صفت مطلق خود،  یت،ترب تواند گفت که در نگاه هگلاز سوی دیگر می .(Hegel, 1990)تجویز نکند

 یحت یاراده ذهن کهاست  یتیتالش ترب یناز راه هم»: واالتر است ییبه رها یدنو تالش در جهت رس ییرها
را دارد  ییو توانا یستگیشا ینتنها در آن، ا ی،که اراده ذهن ینیتیع ید؛خواهد رس ینیتدر درون خود، به ع

آن گشوده و خود  یراهِ خود را به سو یژگی،که و یتکل صورت ینا ها،ینمثال باشد. افزون بر ا یتکه فعل
یل اص وجود در خود یژگی،دهد که وا میر یناناطم ینا الح ینفهم در ع به شکل یعنیرا پرورش داده است 

بایست از مراحل این رهایی به معنای سیر تکاملی تربیت اخالقی است که می (.Hegel, 2017)شود یتفرد

ای برای توسعه و ارتقای خود بردارد. نکته مهم در ترسیم الگوی سه گانه خود بگذرد و از هر مرحله توشه

توجه  دیباداند. با صراحت گام نهایی تربیت اخالقی را دولت میتربیت اخالقی هگل جایی است که او 

نشات  یهای فردتک ارادهکند از وجود تکمی ادی یاله یدولت که هگل از آن به دولت نیداشت که خود ا

عالوه بر این، انحالل خانواده در . استو در جامعه رشد کرده  افتهیتر در دل خانواده تولد  شیگیرد که پمی

کوشد ه مدنی و جامعه مدنی در دل دولت، به معنای نفی آزادی فردی نیست. بلکه در حقیقت، هگل میجامع

تا از طریق این فرایند تکامل تاریخی و طبیعی اخالق با گذر از سه گانه خانواده، جامعه مدنی و دولت، 

 ها بازگرداند.آزادی واقعی افراد را به آن

رسم کرد، خانواده به عنوان بنیاد اصلی تکامل تدریجی اخالق  توان از هگلدر الگوی فرضی که می

ورسوم و ها، آدابشود. جایی که در آن کودک با الگو قرار دادن والدین خود، بر مبنای سنتمعرفی می

شود. به عبارت دیگر، ترکیب اخالقی تربیت و فرهنگ در نقش بیلدونگ، های حاکم، تربیت میفرهنگ

کند. در این دوران، کودک وان نخستین گام تکامل حیات اخالقی کار خود را آغاز میدر این مرحله به عن

اش قادر به درک مسائل عینی اخالقی )اخالق انتزاعی( نیست. در نتیجه، والدین به دنبال رشد جسمی و عقلی

ها درک سبت به آنهای اخالقی را به مرور به کودکان خود بیاموزند حتی اگر آنان نتوانند ناند اندیشهموظف

بایست کمک به گویی، وفاداری، در این دوره کودکان میصحیحی داشته باشند. به طورنمونه، راست

های جدیدی ها را در قالبهمنوعان را از والدین خود بیاموزند تا در زمان ورودشان به جامعه مدنی، بتوانند آن
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رو به زعم نهاد گسترش دهند. ازاینهای مردمپذیری و حضور در انجمنمانند مشارکت مدنی، مسئولیت

توجهی هگل، انضباط و کنترل دقیق رفتارهای کودک در این دوره اهمیت دارد؛ چراکه بی نظمی و بی

هایی مسئول، مستقل و خودباور توانند به عنوان انسانشود و نمیها میکودکان باعث عدم تربیت صحیح آن

نی بگذارند. در این دوره، کودکان بیشتر با استفاده از حواس پنجگانِ خود پا به مرحله بعدی یعنی جامعه مد

رو نخستین گام دیالکتیک آگاهی کوشند تا با دنیای جدید ارتباط برقرار کنند و آن را بهتر بشناسند. ازاینمی

 باشد.هگل نیز یقین حسی می

آموزد، به عنوان واده میهای مختلفی را در خانپس از آنکه کودک در یک دوره طوالنی، نقش

گذارد. در این دوره یک فرد مستقل و صاحب اراده و آزادی اندیشه، پا به مرحله دوم یعنی جامعه مدنی می

قدرت آگاهی و شناخت کودک از یقین حسی به ادراک مبدل شده و اخالق انتزاعی جای خود را به اخالق 

فردی کودک بنامیم، در این مرحله فرد با تربیت دهد. اگر مرحله نخست را مرحله تربیت اجتماعی می

اش های فردیاش در برابر آزادی دیگران، خواستهشود. جایی که در آن آزادی فردیاجتماعی روبرو می

شود. از در برابر خواست عمومی و میل به تالشش برای موفقیت با همکاری و مشارکت جمعی رودر رو می

کند. به همین منظور حله نقش اصلی خود را در زندگی افراد شروع میسوی دیگر مفهوم کار، در این مر

است که هگل کارکرد تعلیم و تربیت را انتقال فرد از خانواده به جامعه مدنی می داند. نیاز کودک به پرورش 

 ناشی از احساسات کودکان نسبت به وضعیتی است که در آن قرار دارند و احساس نارضایتی از اینکه توانایی

 ترها را ندارند و مایلند رشد کنند و پرورش یابند. بزرگ
تعارض بین تربیت فردی و آزادی شخصی در گام دوم الگوی تربیت اخالقی هگل با مفاهیمی مانند 

)به عنوان گامی برای درک دیگری(  )به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و شخصی( و مشارکت اجتماعی کار

های متعدد در قالب گام دوم تکامل حیات اخالقی هگل یعنی رشد و رضدهد. این تعاخود را نشان می

بایست در مرحله ها میشود. با این حال، رفع نهایی این تعارض)انویکلونگ( تا حدودی مرتفع می توسعه

کوشد هم به آزادی کند. دولتی که میسوم صورت گیرد؛ جایی که در آن دولت حضور خود را اعالم می

ها را به آزادی فراتری مانند آزادی اندیشه یا عقل بکشاند. در این مرحله تربیت بها دهد و هم آنفردی افراد 

را گذرانیده  ادراکرسد. دیالکتیک آگاهی و شناخت نیز مراحل ابتدایی یقین حسی و اخالقی فرد به اوج می

م نهایی با رفع و و به فاهمه رسیده است. این مرحله سوم همان حیات اخالقی هگل است که در گا

شود. بنابراین اگر هدف غایی تربیت اخالقی هگل را رسیدن به آزادی بدانیم که ارتقا)آفهبونگ( همراه می

بی شک چنین است، باید دانست که آزادی واقعی از نظر هگل، عبور از آگاهی و خودآگاهی و دستیابی به 
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یابد: دولت در بیان هگل به دو علت اهمیت میگیری باشد. براین اساس، شکلاندیشه مطلق یعنی عقل می

شود؛ و آزادی فقط در اجتماعی که شکل دولت را به خود آزادی به معنای حقیقی فقط در دولت محقق می

تواند توسط همه به عنوان حق به رسمیت شود چراکه فقط در آن صورت میگرفته است امری عینی می

به آنچه گفته شد، الگوی فرضی تربیت اخالقی هگل را در شکل با توجه (. Houlgate, 2006)شناخته شود

 توان نشان داد.( به طور خالصه می1)

 

 
 الگوی فرضی تربیت اخالقی هگل: 1شکل

 

 نتیجه

به  دنیرس یفرد برا نیروح ا نیبنابرا تواند به کمال برسد.نمی ییبه تنها یفرد چیهگل، ه شهیدر اند

عقل  کی ،روح همه افراد جامعه عی. تجمابدیه و در جامعه و دولت حضور شدرها  شتنیاز خو دیکمال با

 کیبودن در ی، واقع یآزاد نیشود. بنابراها میهمه آن یباعث آزادساز یعقل جهان نیسازد. ارا می یجهان

 پیوندد بههگل از این تربیت اجتماعی که در گذار از دیالکتیک آگاهی به وقوع می. استتر اجتماع بزرگ

کند. حیات اخالقی هگل در حقیقت ترکیب تربیت اخالقی است که پیشتر توسط حیات اخالقی تعبیر می

خانواده و جامعه مدنی رشد یافته است. دولت در حیات اخالقی که حد اعالی تربیت اخالقی هگل به حساب 

اد خوداندیش و خودآگاه کند. با این حال دولت خود چیزی خارج از وجود افرآید، نقش اصلی را ایفا میمی

نیست؛ افرادی که پیشتر در خانواده تربیت شده اند و در جامعه مدنی رشد کرده اند. اساسا در اندیشه فلسفی 
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)آگاهی، خودآگاهی و عقل( و به شناخت  هگل، تا فرد سیر طبیعی آگاهی را برای رسیدن به عقل طی نکند

دست نیابد و البته ضمیر جانش توسط عشق و محبتی که در واقعی با عبور از )یقین حسی، ادراک و فاهمه( 

اش در جامعه مدنی ظهور آفرینیپذیری، کار و تالش و نقشخانواده نهفته است بارور نشود و حس مسئولیت

تواند عضو واقعی یک دولت باشد. نظام تربیت اخالقی هگل بر این قاعده استوار است که در نیابد، نمی

دهند. کودک در این مرحله ده از طریق انضباط، ذهنیت اخالقی را در کودکان شکل میمرحله نخست، خانوا

کوشد خودش را بشناسد. عالوه بر این، خانواده ها و غرایز طبیعی است که میموجودی مملو از خواسته

ام تربیت کوشد او را برای حضور در جامعه آماده سازد و برخی اهداف اجتماعی را به او بیاموزد. در نظمی

 کند.اخالقی هگل، خانواده نقش بسزایی را ایفا می

قرار  وستهیدارد که باهم در ارتباط پ یهگل سه وجه اصل یاخالق تیترببا نظر به نتایج این مطالعه، 

در  لدونگیشود. بآغاز می لدونگیب ای تربیت ،یگیری فرهنگشکل قیاز طر یاخالق تیترب، دارند. نخست

در رفع و  تیرود و در نهاخود می ی( به فراسوکلونگیرشد و توسعه)انو قیمرحله دوم از طر

بایست این یک سیر تکاملی و همواره در حال تغییر است؛ تکاملی که می انجامد.می یارتقا)آفهبونگ( به تعال

در این جا  کند. اخالق انتزاعی اوطی آن همه مراحل توسعه از ابتدا تا انتها طی شود. فرد در خانواده رشد می

یابد. این دو مرحله که به نوعی با هم شود و اخالق اجتماعی فرد توسعه میگیرد. وارد جامعه میشکل می

در تضاد هستند در نهایت با ورود فرد به دولت، حیات اخالقی که غایت تربیت اخالقی هگلی است در او به 

گانه های هگلی گرچه نه ضرورتاً اما به صورت  نشیند. نکته مهم در این فرایند این است که این سهثمر می

که  توان دریافتهگل توجه شود، می یآگاه کیالکتیدبه عمق اگر کامال ملموس با هم در ارتباط هستند. 

رسد و در فاهمه شود، به ادراک میاست آغاز می یمرحله آگاه نیتر نییکه پا یحس نیقیدر فرد با  یآگاه

رسد می یخودآگاه بهمرحله،  نیتر ییبه عنوان ابتدا یبا عبور از آگاه یآگاه ر،گید یسورسد. از به اوج می

توان در سه مرحله رشد و نمو مراحل را می نیایابد. همه خود دست می تیعقل مطلق به غا ایو در عقل 

 افراد منطبق کرد)خانواده، جامعه و دولت(. یستیز

 یهگل یها گانه سه نیا دل در که است یاخالق تیترب مرحله سه نقش، پژوهش نیا یاصل نکته 

 عبور نیح در یحت ای و مراحل نیا همه از گذر از پس فرد. است شده گرفته دهیناد حدودی تا دیشا و خفته

 نینخست. بگذارد سر پشت زین را دیجد مرحله سه اشاخالقی تربیت رشد یبرا بایستمی ها گانه سه نیا از

ای مرحله مقدمه نیخود را شکل دهد. ا یدرون یاعتالکوشد مرحله فرد می نیادر . است لدونگیب ،مرحله

در  دارد، یو البته انتزاع یجنبه فرد شتریب تیدر مرحله نخست تربگرچه باشد. رشد و توسعه فرد می یبرا
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 نیآید. امی انیبه م یو موسسات آموزش یرسم تیترب یگیرد و پابه خود می یاجتماع یمرحله دوم وجه

طرف و  یب تیهگل، ترب شهیشود و ازآنجاکه در اندمحسوب می زین یدولت یرسم تیآغازگر ترب رحلهم

نقش  نجایدر ا است، متاثرنظام حاکم  یکل یها استیضرورتاً از س ،تیوجود ندارد، و مجموعه ترب یخنث

 در نهایی گام و تیترب تیغا قتیحق در مرحله نیآخرشود. می انیهای دولت کامال نماگذاریسیاست

 لیرا تشک یاخالق اتیبا هم ح یو اجتماع یکه اخالق انتزاع ییشود. جامی محسوب فرد یاخالق تیترب

های برترشان، شاخص بی( با ترکتیترب ی( و جامعه)نمود اجتماعتیترب یفرد یدهند و خانواده)الگومی

یابد دست می یتیرفع و ارتقا)آفهبونگ( به ترب قیطر ازگذارند که در آن فرد دولت می ای ییگام به مرحله نها

 کلیدوباره در س شتریتکامل ب یمثبت مراحل گذشته را در خود دارد و برا اتیهمه خصوص ،که در آن

 شود. وارد می شهیاند یکیالکتید
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