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 ی مدنی هگلدر جامعه جامعهنسبت فرد و 

 مصطفی زالی

ی مدنی را با هگل پرداخت خود از جامعهی مدنی. : جامعهتلفیق کلیت و جزئیت مدرن وابسته به یک نهاد است -چکیده

کس منافع شخصی دهد: اصل نخست تعقیب منافع شخصی است. اصل دوم این است که هر بیان دو اصل انجام می

بر اساس همین ارتباط متقابل  سازد که برای منافع شخصی دیگران نیز کار کند.خودش را فقط در صورتی برآورده می

ی مدنی است؛ زیرا فرد در عین حال که بنابراین مواقف جزئیت و کلیت هر دو در ذات جامعهگیرد. نظام نیازها شکل می

تقسیم کار صورت در دل نظام نیازها کند. کند، نادانسته و ناخواسته به غایت کلی نیز خدمت میمنافع خود را دنبال می

اجرای شود. تقسیم کار در نهایت منجر به کاهش مهارت فردی و جایگزین شدن ماشین به جای انسان می گیرد؛ ولیمی

پس نظام نیازها و اجرای عدالت  آید. فردی پدید می حقوقی مدنی است که برای حفظ عدالت سازوکاری درون جامعه

فعالیت شخصی به خود واگذار نشده و قدرت  این فضایاما سازند. نهادهایی هستند که یک فضای فعالیت شخصی را می

ی توجه به غایات اجتماعی و تلفیق فرد و زمینهکه ها گیرد. در نهایت اتحادیهعمومی برای نظارت بر این فضا شکل می

 آیند.، پدید میکنندجامعه را برای ظهور دولت فراهم می

 مقدمه .1

و نیز ی سیاسی هگل در نسبت با الزامات ارتجاعی یا مترقیانه پایان حول تفسیر صحیح فلسفهبیهای به ظاهر بحث

کلیدی در این زمینه  مسألهیک به را  1ی مدنیی جامعه، به طور طبیعی نظریهاشکارانهمفروضات لیبرال یا محافظه

 2رد دیگری که در سیستم روح عینیاموسایر در هگل بیش از ی ی مدناز سویی تکوین مفهوم جامعه است. تبدیل کرده

شناس او مطرح شده ظرفیت آن را دارد که بگوییم تلقی کردن هگل به عنوان فیلسوف دولت پروسی و حواری وظیفه

پرداز ای است که باید هگل را به عنوان نظریهی مدنی به گونه، و دریافت او از جامعهاستاساس قدرت صرفاً یک اتهام بی

اجتماعی که اصل آزادی و فردیت را به عنوان بنیادهای مشروعیت ساختار قانونی و سازوکار محسوب کرد جوامعی 

ی وقتی در نسبت با نظریهی مدنی به طور خاص ی جامعهاما از سوی دیگر خصلت تکاملی نظریهگیرند. مفروض می

محدودیت آزادی فردی را از بر این اساس هگل دهد. شود، دریافت قبلی را در معرض تردید قرار میدولت سنجیده می

ی ی فلسفهدر نزد هگل برنامه نماید.شود، توجیه میکلی که با قدرت دولت مشخص می منافعطریق دستاویز قرار دادن 

مقدم بر دوران مدرن است و  ،شود: اول با این اعتقاد که ایدال کالسیک دولتمی سیاسی با دو فاکتور مشخص

بیان مناسب  قابل بازیابی نیست.به سادگی ،  ایدال با شرایط خاصی سیاسی و اجتماعی عصر خودشاین بازتشخیص آنکه 

در شرح  .(Horstmann, 2004, 209-212) گیردصورت می [اصل فرد یکتا] در اصل خودمختاری فردیاین شرایط 
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ی مدنی یک پدیدار متمایز ی واسط میان خانواده و دولت است. جامعهی مدنی مرحلهجامعه 3هگل از زندگی اخالقی

ی مدنی توسط ارسطو اینهمان با اجتماع سیاسی جامعه ؛مدرن است. این پدیدار هیچ مبنایی در جهان باستان ندارد

(koinonia politike.دانسته شده است )  تعیین هویت کالسیک جامعه با سیاست تا مدرنیته متقدم نیز ادامه داشت؛

 ,Smith, 1989نامد )ی مدنی یا سیاسی میاش را درباره جامعهجایی که برای مثال الک فصل هفتم دومین رساله

ر واژه به سوی ی مدنی در مقابل دولت طبیعی بود. در اواخر قرن هجدهم این تحول معنایی دبنابراین جامعه (.141

ی مدرن یعنی یک اقتصاد کاپیتالیستی ای از جامعهمعنای محدودتر معاصر آن آغاز شد. اکنون این واژه داللت بر جنبه

 . (Beiser, 2005, 244) که مبتنی بر کسب و کار خصوصی، بازار آزاد و صور مدرن تولید مبادله است دارد

 :ی مدنی )تمایز( و دولت )تمایز در وحدت(واسطه(، جامعه)وحدت بیزندگی اخالقی شامل سه موقف است: خانواده 

ی جامعهقلب  شود.یافته نگاه داشته میی مدنی در یک کلیت یکپارچه و سازمانی تمایزات جامعهیعنی جاییکه همه

و خاص خود را  مجزا منافعی مدنی صرفًا فضایی نیست که در آن مردم جامعه البتهاقتصاد و بازار مدرن است.  مدنی

های دلخواهانه تشکیل دهند و از زندگی آزاد و توانند انجمنکنند، بلکه فضایی است که در آن مردم میدنبال می

های مدنی لذت ببرند. بنابراین خودخواهی سابژکتیو تبدیل به همکاری برای ارضای نیازهای اشخاص دیگر انجمن

تر از زندگی تر اما سادهی مدنی دولتی خواهیم داشت که بر اصول پادشاهی یا دینی یا اصلی روحیبدون جامعه شود.می

اخالقی اما همیشه بر یک شهود نخستین طبیعی بنیان یافته است. برای مثال در دولت افالطون، زندگی اقتصادی کامالً 

انکار حقوق خود و تجاوز به زندگی شخصی تلقی  به عنوانرا در دستان حاکمان قرار دارد. افراد مدرن چنین ترتیبی 

سازد پیوستگی اجتماعی را متعین میی مدنی انواع متمایز بهماندیشد که جامعهخواهند کرد. همچنین هگل چنین می

 (.Wood, 1990, 240سازد )ممکن میرا که اتحاد جزئیت سوبژکتیو با یک غایت کلی 

 ی مدنیتعریف جامعه .2

ی مدنی از انحالل خانواده تصور جامعهی مدنی. دولت مدرن وابسته به یک نهاد است: جامعه 5و جزئیت 4کلیت تلفیق

ولی با انحالل تا زمانی که خانواده به صورت یگانه باقی است اعضای آن در برابر یکدیگر استقالل ندارند. شود. نتیجه می

که همچون ذرات آیند اینجاست که اشخاصی مستقل و متعدد پدید میرسند. اعضای آن به استقالل میخانواده، 

شد، تا زمانی که درون خانواده بود خود غایتی دانسته نمیهر یک از این افراد اند. از بیرون به یکدیگر پیوسته، جداگانه

یگران است، غایتی برای بلکه غایت او خانواده بود که غایتی برتر از فرد است. ولی اکنون هر شخص جدا و مستقل از د

فقط میل دارد که خود را غایتی بداند و دیگران را همگی پس هر کس شناسد. خویشتن است و جز خود غایتی نمی

ی مدنی فضایی عمومی را فراهم جامعه .(514-513، 1341)استیس،  ای برای رسیدن به مقاصد خویش بشماردوسیله
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راه  ؛کنندهایی هستند که رفاه خودشان را به روش خودشان دنبال میاشخاصی آزاد و فاعل ،کند که در آن افرادمی

کنندگان آزاد انتخاب دیگرانی که کنند؛برقرار میبا دیگران را خود  دلخواه روابطکنند و زندگی خودشان را انتخاب می

 گوید: ی مدنی میهگل در تعریف جامعههای خود هستند. غایات و فعالیت

یک نظام کامل  -که به این روش به کلیت مشروط شده تحصیلی–بالفعل غایات شخصی  تحصیلدر جریان 

دیگران پیوند  وجود حقوقیگیرد که در آن حیات، رفاه و حقوق یک فرد به حیات، رفاه و وابستگی شکل می

شود. این سیستم بالفعل و تأمین می ،متصلو فقط در این سیستم وده بوابسته به این نظام خورد. رفاه فردی می

 (. ,PR§183نخست ممکن است همچون یک دولت بیرونی محسوب شود، دولتی که مبتنی بر نیاز است )

(( که وحدت  ,PR§121جهان مدرن با اصل آزادی سابژکتیو تداوم یافته است )حق سوژه برای یافتن رضایت در عمل )

به آزادی مدرن اشخاص باید بتوانند  حسب. کندمیبرد و با پروتستانیزم مسیحی صراحتًا ظهور جهان یونانی را از بین می

ی مدنی بستر تحقق آزادی فردی است. جامعه .آورندرا بدست  رضایت خود خود حرکت کنند واهداف شخصی  سوی

 د: کنمیرا چنین توصیف ی مدنی جامعهدیگری بیان با المعارف کتاب دایرههگل در کتاب 

بخشد )خانواده فقط یک ها یا افراد جزئیت میجوهر همچون روح، خودش را به نحو انتزاعی به اشخاص، خانواده

خود  6تعین اخالقینخست ها، لنفسه هستند. بنابراین شخص مفرد است(، که در آزادی مستقل و همچون جزئی

ی هدفشان وحدت مطلق ندارند. بلکه جزئیت شان و به مثابهدهد، چرا که این اشخاص، در آگاهیرا از دست می

شان را دارند، یعنی نظام اتمیستی. به این طریق جوهر فقط یک پیوند واسط کلی خودشان و هستی لنفسه

ی مدنی یا دولت همچون جامعه ،ین پیوندشان خواهد بود. تکوین درونی تمامیت اجزئی منافعنهایات مستقل و 

 (. ,Encyc§523همچون دولت بیرونی است )

تر گوید: در زمان اخیر، دریافت اتمیستی در فضای سیاسی حتی مهمالمعارف در باب اتمیسم میهگل در بخش اول دایره

نیروی جاذبه جزئیت نیازها و تمایالت است،  و ، مبدأ دولتی افرادمبنای این دریافت اراده از فضای فیزیکی شده است. بر

بیرونی قرارداد است. در این دریافت کل جامعه شامل دولت و حتی شاید خانواده  نسبت ،و کلی یعنی خود دولت

ی مدنی تنها اش اتمیستی است، ولی جامعهی مدنی حداقل در مراحل پاییننگاه هگل جامعه در مقابل ازاتمیستی است. 

کند، ولی در اینجا آن را ی مدنی را از دولت متمایز میهای جامعه و نه تمام آن است. هگل غالبًا جامعهیکی از جنبه

دهد: یک سیستم در نظر نخست ممکن است به عنوان دولت بیرونی محسوب نامد. او خود توضیح میدولت بیرونی می

ا عقلی( که آن را در نظر دارد. این دولت بیرونی است، شود، دولتی که بر نیازها بنیان نهاد شده، دولت همچون فاهمه )ی

 چرا که اعضایش نسبت به هم بیرونی هستند. 
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در شخصی است.  منافع تعقیب اولبرد. ی مدنی را با بیان صریح دو اصل کلیدی پیش میهگل پرداخت خود از جامعه

ای برای غایات خودش سادگی همچون وسیلهکند و هر کس دیگری را به ی مدنی هر کس نفع خودش را طلب میجامعه

برآورده فقط در صورتی شخصی خودش را  منافعهر کس این است که . اصل دوم ( ,PR§182) نمایدمحسوب می

یکدیگر بر اساس  بامردم ارتباط . بنابراین از آنجا که ( ,PR§199) کار کندنیز شخصی دیگران  منافعبرای  کهکند می

ی ، هگل جامعهنگرندای برآوردن غایات خودشان میای بروسیله به عنوانزندگی عمومی فقط به  است ومشترک  منافع

  (.Beiser, 2005, 245کند )ای از خودبیگانگی زندگی اخالقی توصیف میمدنی را همچون مرحله

کند که واحد ساختن جزئیت سابژکتیو پیوستگی اجتماعی را متعین میی مدنی انواع متمایز به همگوید جامعههگل می

کند. ی مدرن و هم شکل دولت مدرن را متعین میی مدنی هم شکل خانوادهسازد. جامعهبا غایت کلی را ممکن می

 .شوداز فردیت به کلیت را موجب میکند که انتقال اش را تولید میی مدنی خودش پیوستگی و همکاریجامعه

السویه یکدیگر را مشروط و محدود اند، هنوز هر دو علیی مدنی جزئی و کلی از هم جدا افتادهگرچه در جامعه

هر یک از جزئی و کلی به یکدیگر روی کرده  ،تواند بدون کمک کلی بدست آیدغایات جزئی نمیولی کنند، می

به غایاتشان نائل شوند فقط از آنجا که آنها توانند افراد می (. ,PR§184ی هم موجود هستند )و فقط بوسیله

کنند و خودشان را به زنجیر پیوندهای خودشان دانستن، اراده کردن و عمل کردن را در یک راه کلی معین می

 (. ,PR§187) کننداجتماعی متصل می

این صورت اگر دولت همچون وحدت اشخاص مختلف عرضه شود، یعنی همچون کلی که صرفاً یک اجتماع است، در 

ی مدنی هر فرد غایت خودش را دارد و تمام امور دیگری برای او ی مدنی است. در جامعهمعنای واقعی آن فقط جامعه

ی غایاتش نائل شود، و بنابراین دیگران وسائلی برای غایات تواند به تمام گسترههیچ است. اما جز در تماس با دیگران نمی

 ی مدنی ساحت وساطت استیت به کلیت مشروط شده است، کل فضای جامعهفرد جزئی هستند. از آنجا که جزئ

(Smith, 1989, 141.) 

 (. ,PR§188) 8اتحادیهپلیس و  -3 1اجرای عدالت -2نظام نیازها  -1ی مدنی عبارتند از: ی جامعهگانهمواقف سه

 نظام نیازها .3

 : کندعرضه می، خود را دنبال نمایند منافعزادند شهروندان آیعنی جایی که ی مدنی خودش را همچون نظام نیازها جامعه
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د که برای دیگران با نیازها و کارهایشان متقابالً مشروط نشو، چیزی میهمچون موجودات واقعینیازها و وسایط 

شوند، انتزاع نیز یک تعین ارتباط متقابل افراد با یکدیگر شده است. وقتی نیازها و وسایط در کیفیت انتزاعی می

 (. ,PR§192) شودمی

کنندگان محصوالت را صرفکنند. همانند مکنند و به مصرف دیگران خدمت میافراد مانند کارگران محصول تولید می

آید. بنابراین نظام نیازها یک دست کنند. در هر مورد محصول مشترکی پدید میخرند و به تولید دیگران خدمت میمی

شود افراد خود به خود به سمت خیر مشترک بروند. این واقعیت که گذارد که منجر مینامرئی اسمیتی را به نمایش می

ورند یک تصادف نیست؛ بلکه پیامد ساختار سیستم است. به دنبال خیر مشترک میافراد درون نظام نیازها 

(Hardimon, 1994, 192.)  

مالک ارضا نماید. بنابراین با مالکیت اشیای طبیعی بیفقط تواند به ندرت نیازهایش را ی مدنی یک شخص میدر جامعه

کوشند نیازهایی را ارضا نیاز دارد بدهند. صاحبان خیرات مییک باید صاحبان خیرات را متقاعد نماید تا به او آنچه را 

خواهند به او خیراتی را که او نیاز دارد از توانند فقط با آنچه خودشان دارند ارضا نمایند. بنابراین آنها مینمایند که نمی

پذیری ار باید محصوالت مبادلهخواهند یا کار اوست یا محصول کار او. کطریق مبادله بدهند. خیراتی که صاحبان از او می

 9(. ,572Inwood, 2007تولید نماید )

یک این هگل  بر حسب بیانی مدرن است. ی جامعهشود که شاخصهمی 10این نظام مدرن نیازها منجر به تقسیم کار

ایش وابستگی به طوریکه به افز ؛شودسیستم تشکیل نیاز است که منجر به تضاعف و اشتقاق نامتناهی نیازهای انسان می

 :شودهای فردی و تخصصی شدن وظایف اقتصادی منجر میعامل

شود و به نحو نامعین هم تابد: عقل تمایزاتی میان نیازها قائل میکلیت نخست بر جزئیت نیازها به طرق زیر می

سازد. این میتر سازد. و نیازها و وسایل را انتزاعیخود نیازها و هم وسایل این نیازهای مختلف را مضاعف می

شود. این عادت تجرید در لذایذ، اطالعات و معرفت و رفتار تفرد محتوا از طریق تجرید به تقسیم کار منجر می

 (. ,Encyc§525سازد، فرهنگ صوری به طور کلی )در این فضا فرهنگ را می

 دهد:اینجا تقسیم کار رخ می . درنیازها نخست جزئی هستند. نیازها برای اشیای جزئی و نیازهای اشخاص جزئی هستند

                                                           
سازد. امکان ارضای این نیازها اینجا در یک نظام اجتماعی واقع شده است. منبعی عام که همگان از آن، ابتدای همه، جزئیت اشخاص نیازهایشان را می 9 

ی اشیای بیرونی همچون ابزاری برای واسطهشود، یعنی تصرف بیاموری که در آن این نقطه نظر وساطت محقق میآورند. در وضعیت ارضایشان را بدست می

ی جزئی ی مالکان است که همچون ارادهبدست آوردن آنها از یک طرف مشروط به وساطت اراده ها هستند.دهد، اشیا داراییت رخ میارضا رخ نداده یا به ندر

پذیر از طریق کار خودشان است. این وساطت ارضا متعین مختلف را دارد و از سوی دیگر مشروط به وساطت تولید جدید ابزارهای تبادل هدف ارضای نیازهای

 (. ,Encyc§524سازد )از طریق کار همه منابع عمومی را می
10 Division of Labour 
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د و از سوی دیگر به شواش به سهولت کار و افزایش تولید منجر میتر شده و از یک سو با وحدتکار نیز انتزاعی

به وابستگی هر چه بیشتر به نظام اجتماعی. مهارت خود بدین طریق مکانیکال  و ت یک فردمحدودیت مهار

 (. ,Encyc§526تواند جای انسان را بگیرد )شین میرسد که ماای میخواهد شد و به نقطه

توانند یک محصول کارگران با تقسیم کار وابستگی بیشتری به سیستم اجتماعی خواهند داشت. یعنی به تنهایی نمی

تواند توسط یک ماشین همانطور که توسط یک انسان ی فیزیکی او میکامل را تولید کنند. بنابراین این عمل ساده

تمام هدف تکنولوژی  11گیرد، انجام شود زیرا مکانیکال است؛ چرا که حق اندیشه و حکم جزئی نیاز ندارد.یصورت م

ی ماشین ساختن بشر گرفت. هگل رهایی بشریت با آزادی او از بندگی طبیعت بود، اما طبیعت انتقام خودش را با برده

کنند تا نیازهایشان را برآورده سازند اند: آنها کار نمینه شدهدهد چگونه کارگران مدرن از نیازهای خود ازخودبیگاتذکر می

آورند. بنابراین کار خلق وسیله )بدست آوردن پول( برای اهداف شخصی بلکه فقط وسایلی برای برآوردن آنها بدست می

نیاز ندارد و چیزی  کند کهاست. کارگر باید محصوالت اضافی از یک نوع خاص تولید کند، بنابراین او چیزی را تولید می

  .با تغییرات بازار زائد خواهد شد آموزد کههای خیلی خاص را میکند. یک نفر مهارترا که نیاز دارد تولید نمی

سابژکتیو به  خواهی، خودیابندارتباط متقابل میبنابراین وقتی مردم به یکدیگر وابسته شده و در کار و ارضای نیازهایشان 

منابع جامعه به در طرق و وسایل اشتراک  (. ,PR§199کند. )نیازهای هر شخص دیگر روی میارضای در مساهمت 

 12و طبقاتبنیاد نخستین خانواده کلی یک ضرورت است.  شعبی مدنی به جامعهتقسیم جزئیت افراد واگذار شده اما 

اشخاص شخصی خودخواه هستند ولی اهمیت دومی وابسته به این واقعیت است که اگر چه دومین بنیاد دولت هستند. 

 ؛ یعنیدهدای است که خودخواهی را به کلیت پیوند میشان را به دیگران معطوف سازند. اینجا ریشهشوند توجهوادار می

 (. ,PR§201باید آن باشد که پیوند محکم باشد ) اشبه دولت که نگرانی

ی مدنی را همچون یک آنچه جامعه. گیرندمدنی شکل میی بنابراین طبقات به عنوان یک امر ضروری در دل جامعه

گوناگون است که هر یک  یهااش به طبقات و گروهکند، تقسیمی سیاسی تعریف میی مدنی در تضاد با جامعهجامعه

ران و کارگزا ،تجاری مدنی عبارتند ازدهقانان، ی جامعهگانهطبقات سهو سبک زندگی خود است.  منافعانداز، واجد چشم

جامعه را به کسانی که  -جوهری، صوری و کلی–بندی طبقات مبنای دیالکتیکی طبقه رسدبه نظر می 13مدنی.

                                                           
تولید را به تنهایی گذارد و در نتیجه های کار و وسایل اثر میگیرد که بر زیربخشمینتزاع قرار عنصر کلی و عینی در کار از طرف دیگر در فرآیند ا11 

کند، زایش پیدا میدر کار انتزاعی افشان شده و در نتیجه مهارت کاستهکار افراد از پیچدگی . با این تقسیم شودمنجر میبندی کرده و به تقسیم کار تقسیم

. در همان زمان این انتزاع مهارت و وسایل کار تولیدشده همه جا وابستگی مردم را به یکدیگر و ارتباط ودشچنین می اش نیزیچنانکه حجم خروج

تواند سازد به طوری که در نهایت انسان میسازد. عالوه بر این انتزاع تولید کار را بیشتر و بیشتر مکانیکی میشان و ارضای این نیازها را ضروری میمتقابل

 (. ,PR§198ود و اجازه دهد ماشین جای او را بگیرد )کنار گذاشته ش
12 Estate 

و در نهایت ]تجار[ ی صوری یا بازتابی ( طبقه2 [کشاورزی]واسطه ی ذاتی بی( طبقه1شوند همچون طبقات به طور خاص در مطابقت با مفهوم متعین می 13

(.  ,PR§203کند )جوهری منابعش را در محصوالت طبیعی خاک دارد که در آن کشت و کار می طبقه (. ,PR§202ی کلی ]کارگزاران مدنی[ )( طبقه2

شود به: الف( کار کردن برای ارضای نیازهای افراد دریک راه ی شکل دادن به محصوالت طبیعت را داراست. وظایف این طبقه تقسیم میی تاجر وظیفهطبقه
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اندیشند تقسیم همه می منافعاندیشند و کسانی که به هایشان میاندیشند، کسانی که فقط به خودشان و مشترینمی

 .14( ,271Knowles, 2002کند )می

شود منعکس های اجتماعی مختلف که طبقه نامیده میگروه دربندی جهان مدرن گوید کار مدرن در استخوانهگل می

یک فرد خودش را فقط با ورود به  .دهندها به جهان مدرن یک ساختار معین و سازمان میشده است. این گروه

عنای محدود کردن خود به یکی از فضاهای جزئی نیاز بخشد. این به ماگزیستانس و در نتیجه به جزئیت معین فعلیت می

 . ( ,PR§207است )

ی طبیعی خانواده و یک پیوند و واسط محکم میان جامعه -ی عام کارگزاران دولتدهقانان، تاجران، و طبقه–این طبقات 

غیرشخصی شده است، تا تشخیص آنکه در جهان مدرن دولت بسیار بزرگ و با کنند. تر دولت فراهم میعقالنیت انتزاعی

هایی برای فضیلت مدنی و اجتماع ذهنی از نهادهای واسطه شهروندان به خدمت پردازد، فرصتهمچون متعلق تأثرات بی

  (.Smith, 1989, 142ی مدنی خواهد آمد. )جامعه

 اجرای عدالت .4

                                                                                                                                                                                           
 به موجب آنکه ،ایمبادلهتولید انبوه برای ارضای نیازهای فردی ج( تجارت  ،ترگری، ب( کار یک نوع انتزاعی: صنعتو حفظ مراتب فردیبالقیاس انضمامی 

ارزش انتزاعی تمام محصوالت فعلیت که از طریق آن  استفاده از ابزار کلی تبادل یعنی پول؛ بیشتر از طریق کنندیکی را با دیگری جابجا میمحصوالت 

. بنابراین باید از کار مستقیم آزاد شود تا به نیازهایش استکلی جامعه  منافعی کارگزاران مدنی( ی کلی )طبقهطبقهی وظیفه(.  ,PR§204)یابد: تجارتمی

ارضای خودشان را در کارش برای کلی  ،شخصی منافعنتیجه  در ،توساصنعت  که مدعایبرسد یا با داشتن وسایل شخصی یا با دریافت اجازه از دولت 

  (. ,PR§205یابد )می

اش اش محتوا و جهتی از طریق تعین طبیعت دارد و زندگی اخالقیی جوهری و طبیعی یک ثروت طبیعی و پایدار در زمین و خاکی مثمر دارند، فعالیتطبقه

، قرار گرفته و بر عنصری که موضوع وساطت و بازنمایی است و اجتماع امکانات است ی ثانوی و انعکاسی بر ثروت جامعهدر ایمان و اعتماد ریشه دارد. طبقه

ی مانند طبقه ؛کلی دارد منافعی ثالث و اندیشنده برای اشتغال خود وابسته باشد. طبقهخود مهارت و هوش و پشتکار  ، مهارت سابژکتیو . فرد باید بهاست

 (. ,Encyc§528امن دارد اما با کل جامعه تأمین شده است ) میدوابه وساطت مهارت و مشابه اولی  دوامی دوم

خود را  امرار معاشها مبنای شود، هر یک از توده، که یک اشتغال کلی است با مواقف مفهوم متعین میها میان توده اما تقسیم انضمامی منابع عمومی 14 

به طبقات  ،همسنگ فرهنگ روحی و عادات منافععالوه بر غایات و  ؛را داراست ارضای آنهاحاالت مطابق کار، نیازها و وسایل برای آن در پیوند با و  ،دارد

دهند. در تعلق به چنین فضای متعین و افراد خودشان را به طبقات مطابق استعداد طبیعی، مهارت، انتخاب و شانس اختصاص می شود.مختلف منجر می

شان را شان و عزتتشخیص ،متعادلی آنها وجود بالفعل خود را دارند که همچون وجود ضرورتًا یک وجود جزئی است، و در این وجود آنها اخالق یکپارچگی

آورند. برای جوهر کلی در حیاتش، فقط تا آنجا که خودش را به نحو ارگانیک طبقاتی جدای از هم سر برمی ،ی مدنی است و با دولتجاییکه جامعه دارند.

کزشان است. و ارتباطات قانونی افراد به آنها و این طبقات با یکدیگر و مرا طبقاتتاریخ قوانین اساسی تاریخ تکوین این  وجود دارد؛ بخشد،جزئیت می

(527§Encyc, .) تواند وجود بالفعل به طور ضمنی با مفهوم در تقابل است. کسی در معنای معمول وجود، همچون یک شخص وجود دارد. یک شخص می

 :خاص تعلق داشته باشد یباشد و به یک طبقهخاص به درستی وجود داشته باشد، به جهان پای بگذارد، چیزی را از آن خودش سازد. اگر شخص از یک نوع 

انسان بدون طبقه یک  اجتماعی خاص تعلق داشته باشد یگوییم یک انسان باید یک شخص باشد، به معنای آن است که باید به یک طبقههنگامی که می

 (.Inwood, 2007, 574انسان شخصی صرف است و کلیت آن فعلیت نیافته است )
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ی آنچه تولید درباره یهای نامنظمنیازهای معینی دارند و انتخاب آید. مردمصل جزئیت ممکن برمیی مدنی از اجامعه

شامل ارتباطات کلی میان  یی امکانات به سیستم. ولی این تودهدهندانجام میفروشند آنچه می ،خرند. آنچه می،کنندمی

نیز  یمت، بهبود کیفیتاز قبیل نیاز برای کاستن قشامل ضرورت بیرونی سیستم کند. این این سه طبقه توسعه پیدا می

 (. ,Inwood, 2007ی عام هگل آن است که ضرورت ضمنی این سیستم باید در قانون صریح شود )است. ایده

کند و نه جزئیت تعلق دارد مستثنی میبه را که فقط  منافعیبخشی از فعالیت و آن اجرای عدالت خود به خود 

ی مدنی هدف ارضای نیاز است و برای . در جامعهگذاردوامی امکان بهنیز را رفاه  توجه بهتنها وقوع جرایم بلکه 

این هدف امن کردن  است، در یک راه پایدار کلی ان اندازه ارضای انساندر واقع به همکه ارضای آن، از آنجا 

طرق، شامل امکان این نیاز است. این وابسته به از تر وسیع تنوعیارضا است. اما ساز و کار ضرورت جامعه در 

 این مسأله ناشی ازکنند. تغییرپذیری خود نیازهاست که در آن باور و ترجیحات سوبژکتیو نقشی عمده بازی می

 (. ,Encyc§533) است برای خودش ظرفیت محدود فرد برای بدست آوردن سهمی از منابع عمومی

تجاوز به سرمایه و اجرای عدالت  گذارد.آن را به شانس وانمیکند و ضرورت را به آزادی اعطاء میاجرای عدالت، 

ولی دو ناکارآمدی نیز دارد: نخست آنکه . کندکیفر داده و از آن جلوگیری میدر صورت وقوع شخصیت یک نفر را 

نصفه ممکن است در قضاوت دچار خطا هیئت مو به طور خاص  فعالسازی عدالت وابسته به سابژکتیویتی قضاوت است

کوشد تا امنیت سرمایه و می نظام قضائی شود.اجرای عدالت فقط با صورت انتزاعی آزادی درگیر میدوم آنکه شوند. 

در نظام نیازها مورد توجه نیست: این نظام بر اساس ضرورت کور عمل  ای کهمسألهشخصیت یک فرد را تضمین کند. 

بنابراین وجود یک نظام  آگاهی باالدستی از سازو کار آن نداشته و هیچ کس بر آن نظارت ندارد.هیچ کس یک کند. می

  فرد ضروری است. یعدالت برای حفظ سرمایه

کلیت  ،نفسه و لنفسه استشامل کلیت فی ،نظام نیازها که جزئیت شخصی و معرفت و اراده استاصل این 

بیش از صرفاً یک حق  ،حق مالکیت. در این نقطه با این وجودبه عنوان آزادی فقط به نحو انتزاعی و در نتیجه 

اش را در حفاظت از دارایی از طریق اجرای عدالت بدست آورده است یتشخیصبازلنفسه نیست اما فعلیت 

(208§PR,  .) 

 . 15است شخصیت فردیاجرای عدالت حفاظت از سرمایه و هدف محوری بنابراین 

 اتحادیهپلیس و  .5

                                                           
 ( ,PR§209همچون قانون ب( وجود قانون ج( دادگاه قانون )الف( شامل سه موقف است: اجرای عدالت  15
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است که وظایف زیربنائی ضروری برای اجرای عدالت و  16از پلیس نیروی نظامی نیست بلکه یک قدرت عمومیمقصود 

 (: Knowles, 2002, 285کارهای اقتصادی را بر عهده دارد )

با افتد. جدا میبه دو قسمت  ،ورد و با تمایز میان درونی و بیرونیی مدنی ایده در جزئیت از دست میدر جامعه

نفسه با جزئیت گردد، به وحدت کلی فیاش بازمیی مدنی به مفهومدر اجرای عدالت، جامعهوجود این 

اینجا دومی فقط جزئیت موردی فردی است و کلیت مورد پرسش حق انتزاعی است. در سابژکتیو، اگر چه 

نقش خاص پلیس اگر الف( به دو صورت است: ی جزئیت فعلیت این وحدت از طریق گسترش آن به کل گستره

وحدت را همچون یک تمامیت محدود ولی انضمامی فعلیت  اتحادیهب( ؛ نسبی است حاصل از آن چه وحدت

و کند دادن قوانین خوب، پیشرفت تواند با یک دولت میی مدنی است. بزرگ در جامعه یچیز عدالت بخشد.می

ها، رفاه جزئی ادعا کنم در ارتباط با سایر جزئیآزادی سرمایه یک شرط بنیادی کامیابی آن است. من حق دارم 

گیرد صورت می اتحادیهو  پلیسمن توجه شود و این از طریق  تجزئی و تقا یابد. باید به رفاهمن باید ار

(229§PR, .) 

 

گیرد. این مبنای نقد هگل به تر دولت را نیز مفروض میی مدنی وحدت انضمامیجامعهبا طرح مفهوم پلیس، بنابراین 

ی فعال ی مدنی خودتکافو و خودکنترل نیست بلکه نیاز به مداخلهعدم مداخله دولت در امور اقتصادی است.: نظم جامعه

یر مشترک طبیعتًا و ضرورتًا از نقش که خمعترض است نگاه استاندارد لیبرال به دولت به منظور کار کردن دارد. هگل 

شخصی طبیعتًا  منافعکه تعقیب  استنیروهای اقتصادی در جامعه ظهور خواهد کرد. او اگرچه با آدام اسمیت موافقت 

که این نظم برای خیر مشترک همه است. برای نیل به  منکر آن استآفریند، برخی ترتیبات و همبستگی اجتماعی را می

ی مدنی ی مدنی باید توسط دولت کنترل و تنظیم شود. جامعهکند که نیروهای بازار جامعهاین خیر هگل استدالل می

 (.Beiser, 2005, 249ثابت دارد ) و وحشی است که نیاز به یک ارباب اهلی حیوانیک 

توانند برای اعمالی که مطابق با حق انتزاعی هستند هنوز می -1کند: ت دولت عرضه میهگل براهین متعددی را بر دخال

، باشدیکدیگر با  در تعارضتواند کنندگان میتولیدکنندگان و مصرف منافع -2ی عمومی گسترده خطرناک باشند. حوزه

شعب بزرگ صنعت  -3 .و طرف قرار بگیردبنابراین باید یک عامل خارجی باشد تا امور انسان را تنظیم کند و باالی هر د

قابل وابسته به شرایطی هستند که بیرون از کنترل آنهاست و اعمالشان اغلب پیامدهایی برای سالمت عمومی دارد که 

تواند کل شعب تجارت و صنعت را نابود سازد و بسیاری می نظمی )اغتشاش( در ذخیره و تقاضابی -4. پیشبینی نیستند

  از مردم را به فقر بکشاند.
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، بلکه امکانات، شرایط فیزیکی و فاکتورهایی که ریشه در شرایط بیرونی دارند ممکن هاامیال و هوسنه فقط 

ی خانواده بند شکستهو ی مدنی دارد و جامعه جامعه از ندیمبه بهرهاست مردم را به فقر بکشند. فقیر نیازهای 

آنها را کم و بیش  فقرمندی حذف کرده است، آنها را از ابزارهای طبیعی بهره -تر طایفهدر معنای وسیعت–

از هر گونه همان طور اجرای عدالت و و محروم از تمامی مزایای جامعه، فرصت بدست آوردن مهارت یا آموزش 

واسطه نیازهای بیفقرا نه فقط به خاطر در جایی که . قدرت عمومی جای خانواده را نموده استمراقبت درمانی 

 ،مورد توجه هستند عدالتی استها و بی، بدطینتی، سایر عادات زشت که ناشی از گرفتاریخلقیبلکه سست

 (. ,PR§241) گیردیم

ی مدنی ی خود جامعههاو کارهای بازار را مطابق با شاخص بودهکاماًل درونی قدرت عمومی براهین هگل برای دخالت 

آزادی  و  به تدریج جامعه را فرسوده کرده این مسائلکند که مسائل بازار نامنظم، استدالل می در بحث ازند. کارزیابی می

های ما را افزایش ی مدنی نیازکند که اگرچه جامعه. بنابراین گالیه میکندنابود میشخصی را  منافعفردی و تعقیب 

ی جامعهاز  در تنعمشان کند چرا که اشخاص را از حقوقگذارد و به فقر حمله میدهد، برآوردن آنها را به شانس وامیمی

کند: پیشنهاد می وظایف مختلفی را برای پلیسی مدنی، هگل تمامی جامعه هایرفع کاستینماید. برای مدنی محروم می

تعلیم فقرا را فراهم امکان های کاری عمومی کمک کند، مالیات بگیرد، یا حتی سود را محدود کند، به فقرا از طریق پروژه

ریزی صنعت کمک کند و بینی کند تا به برنامههای عرضه و تقاضا را پیشکند تا بتوانند برای شغل رقابت کنند. چرخه

عت از طریق استعمار ایجاد کند. در کنار تنظیم نیروهای بازار، دولت باید خیر عمومی را در بازارهای جدید برای صن

برند باال ببرد: یعنی سالمت عمومی، روشنایی خیابان و جاده و پل سازی و اموری از این ای که از بازار نفع نمینواحی

  دست.

نمایان  11د ]دولت جوهری[ همچون دولت پلیسی واالتر داراین نظم یک دولت بیرونی است که ریشه در حوزه

اش محدود به کسب و کار شعب و شود. از سوی دیگر در این فضای جزئیت هدف مالکیت جوهری و عملمی

یابند و شان را میشان امنیت منابعماند: اتحادیه که در آن شهروندان جزئی در ظرفیت شخصیجزئی می منافع

شان ظهور کرده و یک فعالیت آگاهی برای یک غایت کلی نسبی دارد دیشخصی فر منافعبه طور مساوی از 

(534§Encyc, .) 

ی مدنی را از بیرون آن کنترل ی مدنی است. بیرونی است زیرا جامعهدولت بیرونی در اینجا تنظیمات حکومتی جامعه

بیند. این وابسته به ی مدنی ارتباط نیافته و آن را همچون یک کل میکند و کلی است زیرا با هیچ بخش جزئی جامعهمی

)شهر،  Polisی یونانی از واژه Polizeiی ی مدنی است. واژهدولت جوهری است، دولتی که فوق و جدای از جامعه

است، ولی در ابتدا به معنای چیزی شبیه به حکومت بوده است. اتحادیه یک  Policeشهر، دولت( اکنون به معنای دولت

                                                           
17 State Police 



11 
 

ناف تجاری، شوند. بر خالف اصی مدنی که به آن تعلق دارند، درگیر میائتالف است که در آن مردم در بخش از جامعه

ی مدنی است که نسبت به آن ، یک نهاد درون جامعهPolizeiاتحادیه شامل کارگر و کارفرما هر دو است. برخالف 

 ,Inwood)  ی مدنی به عنوان یک کلهای جزئی جامعه را دارد و نه جامعهبخش منافعی بیرونی نیست و صرفاً دغدغه

2007, 582) . 

وظیفه دارد که  جامعهی مدنی حقوقی معین دارد، وظایفی معین نیز دارد. گر جامعهکند که اهگل صراحتًا بیان می

توانند خودشان را سیر کنند و واالتر از همه وظیفه دارد که تضمین کند می ،تضمین کند همه حق کار کردن دارند

 :ها بهره ببرندهمگان بتوانند از مزایا و آزادی

شان وضعیت نامتعارفکه  داراست.قیم را نسبت به کسانی  به عنوانبه طور مشابه جامعه حق و وظیفه عمل 

این های افراد جایگزین باید تعقیت غایات جامعه و دغدغه .کندشان را نابود میامنیت خود آنها و بقای خانواده

ی مدنی نیز ولی او یک عضو نظام جامعهشود. البته هر فرد از یک نقطه نظر مستقل است  وضعیت نامتعارف

هست، و در زمانی که هر کس حق دارد بقای خود را از آن بخواهد، باید در همان زمان خودش از خودش 

 .( ,PR§240محافظت کند )

راه حل او در  اما. آیدبه نظر می 18گرای بدویاستدالل برای حق دولت در کنترل صنعت یک جامعه با هگل یک  تا اینجا

، از استدولت بازار توسط  معتقد به کنترلبه همان مقدار که او شود. نمی محدوددولت تنها به ی مدنی مسائل جامعه

:  کندی خود را برای مسائل اقتصاد بازار مطرح میگرایانهاو راه حل غیراجتماع اعطای قدرت زیاد به دولت واهمه دارد.

 .در یک تجارت واحد که از سوی دولت به رسمیت شناخت شده شریک هستندگروهی از مردم است که  اتحادیه؛ تحادیها

هایی آگاه باشند که ی مدنی، افراد باید از خود همچون درگیر در فعالیتنیل به وجود در جامعه برایبه عبارت دیگر 

های آنها باید ارزش عینی آن توسط دیگران تشخیص داده شده است. به منظور آنکه جزئیت معین داشته باشند، فعالیت

وقعیت اجتماعی افراد یا طبقه باید یک به طور خاص همچون بخشی از زندگی اجتماعی اخالقی تشخیص داده شود. م

ها باید خودشان را شغل معین، حرفه یا تجارت باشد. به منظور توفیق در شناسایی صریح و عمومی، این تجارت

 سازماندهی کنند: اتحادیه.

ها و امی که گروهدر اعصار میانه، آغاز شد، هنگ اتحادیهگردد. نخستین بار ای است که به پیش از هگل بازمیآموزه اتحادیه

 اتحادیههای های شخصی نخست خواستند که وضعیت مشروع یا حقوقی برای خودشان بدست آورند. این مؤلفهانجمن

 نه صرفاً یک ارتباط موقتی گذرا از عقاید فردیآنکه و کنند را بازنمایی مییافته سازمان منافعکه است دقیقًا بدین خاطر 

. نخست ی اتحادیه مقاصد خاصی داردآموزهاند. ی جامعه در نظر گرفته شدهخودانگیخته به عنوان مبنای اختیاری و را

تر از آزادی بیان، برای دانست. آزادی اجتماع، حتی مهمها را برای ساختار آزادی مدرن ضروری میاتحادیهآنکه هگل 
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های واگرای انسانی دارد. ی ظرفیتآزادی مردم مهم است. یک اجتماع نیاز به فضاهای تأثیر فوقانی و تحتانی برای توسعه

که از تمرکز افراطی است های واسط تواند مشخص شود. این بدنهنیاز به صور خاص سازمان دارد که با آن هر فردی می

های فردی، ای فراهم کند که در آن مهارتتواند همچنین زمینهمی حادیهاتکند. دولت یا اتمیزیشن بازار جلوگیری می

  (.Smith, 1989, 142ها و ک استعدادها رشد کنند )توانایی

 حسب نظر هگل اتحادیه سه کارکرد دارد:

 های سخت.شخصی اعضا با کمک به آنها در زمان منافعحمایت از  -1

شان همچون یک کل، تجاری منافعشخصی بلکه برای  افعمنتشویق آنها به کار کردن نه فقط در راستای  -2

 یک غایت کلی نسبی.

 ای.فراهم کردن یک اخالق حرفه -3

خودش را در فضای  منافعقدرت عمومی حق دارد الف(  مراقبتدر مطابقت با این تعین، یک تعاونی تحت 

به تعدادی که با  درستکاریمهارت و  به شرطاعضایش به نحو عینی شایسته،  تصدیقخودش دنبال کند ب( 

ج( حفاظت از اعضایش در برابر امکانات خاص د( فراهم کردن تعلیم مورد نیاز ی عمومی معین شده یک زمینه

ی دوم برای اعضا . مختصر آنکه حقش آن است همچون خانوادهعضویت در آن را پیدا کنند آمادگیتا دیگران 

ی نامعین از خانواده باشد زیرا کلی است و تواند یک گونهی مدنی فقط میروی صحنه بیاید، در زمانی که جامعه

 19(. ,PR§252شان حذف شده است )جزئیهای ضروت واز افراد  پیشتر

در پرتو جوهریت زندگی طبیعی و خانوادگی، ی تجار هستند؛ زیرا حال طبقه ها مناسبالبته باید توجه داشت که اتحادیه

در ی کارگزاران مدنی کند. طبقهای دارد که در آن زندگی میواسطه کلیت انضمامیی کشاورزی درون خودش بیطبقه

است و بنابراین ذاتًا بر جزئی انضمامی  ی تاجری میان آن دو یعنی طبقههنفسه دارد. طبقکلی است و کلیت فیشخصیت 

 . ( ,PR§250) ها مناسب حال اوستاتحادیه

شامل مواقف جزئیت سابژکتیو و کلیت  خانواده. هستنداخالقی دولت  هایو دومین ریشهنخستین خانواده و تعاونی 

اند تا چنین آغاز شوند: ی مدنی از هم جدا شدهدر جامعهاما این مواقف در تعاونی . است ابژکتیو در یک وحدت جوهری

کلیت حق انتزاعی که بر خودش منعکس شده و در سوی دیگر  در یک سو جزئیت جزئیت نیازها و ارضای آنها قرار دارد

ن حق رفاه جزئی همچودر این اتحاد ؛ بنابراین شونددر تعاونی این مواقف به سبکی درونی با هم متحد می قرار دارد.

که فرد باید متکفل های اخیر در پس لغو اتحادیه قرار دارد آن است ای که در زمانمسألهحاضر است و فعلیت یافته است. 

                                                           
همچون امری ها به یکدیگر در یک انجمن ی مدنی مطابق با سرشت خاصش به شعب گوناگون تقسیم شده است. تشابه موروثی جزئیکار در جامعه 19 

جزئی جهت یافته خودش را در همان زمان همچون کلی درک  نفع شخصیآید. بنابراین یک هدف شخصی که به سوی یک بوجود میمشترک برای اعضایش 

از هدفی که  ترگستردهدر محدوده هستند که هدف کلی آن کامالً انضمامی است و  اتحادیهکند و اعضای جامعه مدنی در پرتو مهارت خودشان عضو یک می

 (. ,PR§251گیرد نیست )را دربرمیو کار و نفع مجزای آن  ، کسبجارت فردیت
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الزام فردی  اتحادیههمچنان مدعی باشیم که عضویت  در عین موافقت با این مسألهولی ممکن است  معاش خودش باشد.

محدود در تجارت کلی  یهمسشهروندان فقط که های مدرن دهد. در دولتغییر نمیرا ت کوشش در راه زندگیرا برای 

. این پشتیبانی شوندشان دولت دارند، ضروری است که افراد اخالقی با یک فعالیت کلی حول و ورای تجارت شخصی

تکفل پیشتر دیدیم که شود. یافت می اتحادیهدر  شود،به شهروندان پیشنهاد نمی فعالیت کلی که در دولت مدرن همواره

. ولی این ضرورت [در بخش سیستم نیازهای مدنی کار کردن برای دیگران نیز است ]معاش شخصی یک عضو جامعه

و اندیشمندانه تغییر  دانستهبه یک حالت اخالقی  ین بارنخستکه این مسأله است  اتحادیهدر  ؛کافی نیست انهناآگاه

  (. ,PR§255)نظارت واالتر دولت قرار بگیرند  ها باید تحتاتحادیهکند. البته می

 یفضای اتحادیهکند. ی مدنی به عنوان یک اجتماع مدنی بازی مینقشی کلیدی در ساختن جامعه اتحادیهنگاه هگل  از

گذارند بلکه مراقب نیازهای کند که در آن افراد نه تنها به حقوق هم احترام میبیرون از خانواده فراهم میرا اجتماعی 

توانند به عنوان یک غایت نهایی محسوب شوند و سازند که اعضای آن مییکدیگر نیز هستند. آنها صورتی از انجمن را می

 اتحادیهعضو یک  به عنوانخودشان را  آنکه سویاعضایشان به  سوق دادنعضویت اجتماعی را با از یک معنای انضمامی 

ی مدنی همچون یک کل عمق اجامعهرا در پیوند به اعضایشان  درکها هیاتحاد، در نهایتسازند. درک کنند، می

اجتماعی معینی را  نقش همعین ببینند ک اتحادیهاعضای یک  به عنوانبه آنکه خودشان را  وصولبرای افراد بخشند. می

نند و یک جایگاه معین در جهان اجتماعی که یک نقش اجتماعی معین ایفا کرسند به این می د،نکجامعه اشغال میدر 

 (.Hardimon, 1994, 204) داشته باشند

نخست یک فضای فعالیت شخصی که با  -1گیرند: ی مدنی در دو دسته قرار میگفت که نهادهای جامعه توانبنابراین می

ی شخصی به همراه قدرت های جامعهیک اجتماع مدنی که با مؤلفه -2سیستم نیازها و اجرای عدالت ساخته شده است؛ 

شرحی از  -1دنی را شامل دو مرحله بدانیم: ی متوانیم شرح هگل از جامعهها ساخته شده است. میعمومی و اتحادیه

 ی مدنی همچون اجتماعی مدنی.شرحی از جامعه -2ی مدنی همچون یک فضای فعالیت شخصی، جامعه

مقصود از فضای فعالیت شخصی، صورتی از زندگی اجتماعی است که در آن عامالن خودشان را همچون اشخاصی 

 شوند.های اجتماعی برانگیخته میهای شخصی به جای دغدغهبا دغدغهکنند و خصوصی به جای اعضای جامعه درک می

دانند و با مقصود از اجتماع مدنی صورتی از حیات اجتماعی است که در آن افراد خودشان را همچون اعضای جامعه می

منی است که کنند که شامل صورت انجشوند و جامعه را به عنوان وحدتی محسوب میهای اجتماعی انگیخته میدغدغه

 اما اتحادیه نیز یک وحدت پایدار نیست:  کند.غایات نهایی را بازنمایی می

محدود و متناهی است در حالیکه قدرت عمومی یک سازمان بیرونی شامل اینهمانی متمایز و  اتحادیهغایت 

شان را در غایتی خارجیت و اینهمانی نسبی دومی، حقیقتو صرفًا نسبی از جزئی و کلی است. غایت اولی 
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 رودی مدنی به دولت میاش است. بنابراین وضعیت جامعهیابند که کلی و فی نفسه و فعلیت مطلقمی

(256§PR, ). 

 شود.بنابراین تعاونی در نهایت منجر به ظهور دولت می

 گیرینتیجه .6

کند به ی مدنی، فردیت و عضویت اجتماعی را ترکیب میکه در آن جامعهای اصلی محورهاین بحث را با مرور برخی از 

توانند خودشان را همچون کند که در آن مردم میای را پیشنهاد میی مدنی دامنههگلی مدعی است جامعه برم.پایان می

رای عدالت با و تحت اج و جزئیبا تعقیب نیازهای جدا  نظام نیازها،در  این اتفاقفعلیت ببخشند.  ترین معناقویافراد به 

د. در فرآیند کار کردن، تبادل و مصرف در تقسیم نیازها، آنها خودشان را فاعل گیرصورت می تمرین حقوق فردی

در فرآیند بدست آوردن سرمایه و ساختن قرارداد تحت اجرای عدالت، خودشان را به عنوان  کنند.نیازهای جزئی درک می

محتوای منافع مجزا –البته این نگاه هگل است که افراد نیازهای خاصی را که دارند  کنند.یحامالن حقوق فردی درک م

از طریق بالفعل ساختن حقوق دهند. به طور مشابه اجرای عدالت توسعه میاز طریق شرکت در نظام نیازها  -شانو جزئی

کند هگل نه تنها ادعا می .کندفاظت میرند حاز حقوق مشروعی که دای شخصی بودنشان دارند، انتزاعی که افراد بواسطه

اندیشد که مردم بخشند، بلکه چنین میبا شرکت در فضای فعالیت خصوصی فعلیت می فردمردم خودشان را به عنوان 

نظام –شوند. بنابراین دقیقًا فضای اجتماعی فعالیت شخصی است فرد میی شرکت در این فضا به معنایی قوی در نتیجه

ی مدنی همچون یک فضای انجمنی سازد. بدین طریق جامعهکه فردیت قوی را ممکن می -اجرای عدالت نیازها و

ی مدرن که فاقد فضایی از اینگونه یک جامعه کند.شخصی بررسی شده که فردیت و عضویت اجتماعی را ترکیب می

بخشند. با این وجود، فضای فعالیت که خودشان را چون فرد فعلیت  سازدفراهم نمیبرای مردم این امکان را است، 

کنندگان این فضا، تا خودشان را به عنوان اعضای اجتماع فعلیت بخشند. شرکتدهد را به مردم نمی ییتوانا اینشخصی 

های خودشان را دارند. آنها نهادی را که ی غایات و پروژههستند و دغدغه خصوصیافرادی هستند که صرفاً اشخاصی 

کند که برای مردم ممکن مینرا فراهم  سازوکارهاییاین فضا  کنند.د به عنوان اهداف نهایی تلقی نمیبخشی از آن هستن

ها افراد اتحادیههمان طور که دیدیم  سازد.شان ممکن میشان را در جهان اجتماعی فردیت قویسازد ببینند شرکت

خودشان را همچون  اتحادیه. اعضای که هم انضمامی و هم دال بر فردیت است سازندفراهم می صورتی از عضویت را

شخصی متمایزشان را دنبال  منافعخانواده یک وحدت بسته است، اعضای آن  کنند.خاصشان درک می اتحادیهاعضای 

ابل یک عضو کنند؛ این وحدت مبتنی بر عشق است ولی با این وجود یک استراتژی آگاهانه معقول نیست. در مقنمی

ی مدنی را جامعه افعمنکند نه خودش را دنبال می افعمنکند اما ی مدنی یک استراتژی آگاهانه معقول اتخاذ میجامعه

ی آگاهانه و عقالنی کند و وحدت خانواده را در مرتبهدولت این دو اصل را ترکیب می (. ,Encyc§535همچون یک کل )

یابد دولت را همچون یک کل را دارد که شامل تعین آنچه در معرفت تکامل می منافعی کند. آن دغدغهواالتری اخذ می

 است.
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