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 مقدمه

  بود   یزنادگاان  وحادت  تتسااام  هگال  یبرا  الدیم  از  شیپ  پنتم  قرن  انیاآتن  یزنادگ
  شاااتنیخو با  و  کردندیم  یزندگ  کل.ع ،ی مثابةبه  که  بودند  یمردمان  باساااتان  انیونانی
  یموناا   و ییرایناام انناآ.  بردنادیم  سااار  باه  کاامال  یهمااهنگ در  واتیطب  و  گرانید  ش،یخو
 از  ترمیعظ  بود  یکل  شاهردوهت و  افتند،ییبازم  شاهردوهت  در  یزندگ راه  از  را  شیخو  یزندگ
  شاانمال  و  جان  تنهانه  شاهردوهت  نیقوان  چارچو   در که  دانساتندیم  شاانیا.  آنان  ،ی،ی
 اما  شاود یم  نیتضام زین  مرگ از  پ   جهانِ  در  شاانیرساتگار  بلکه  بود،  خواهد  امان  در
 بر  یمبتن  هگل و.  شاودیم  یفروپاشا  و  شاقا   دچار  ونانی  ایتار از  یمقفو  در  وحدت  نیا
 کند  یبررسا را  شاقا  به  وحدت  از  ونانی  جاموة  گذار  تا  کندیم  تالش  خود  یایتار  کردیرو
  یتراژد   از  هگال  خوانش  ،یفیک-یاکتااباااناه  روش  باه  مقااهاه  نیا.  ابادیادر  را  آن  لیاده  و
  نزد  گونهیآنت  موضاوع به  یگرید  مودود  یهاپژوهش  نیا  از  شیپ.  دهدیم  شارح  را  گونهیآنت

  هایمؤهفه به  و  کرده مراجوه  هگل  یباشاناسایز  یدرساگفتارها به   اهباً که  اندپرداخته  هگل
 متن  بر  یمبتن  گوناهیآنت  یتراژد  از  هگال  شااارح  باه  مقااهاه  نیا  اماا  اناد پرداختاه  یتراژد
 منفقع  چگونه  هگل که  دهد  یم  پاساا  ساشرپ  نیا به و  پردازدیم  روح.  ی دارشاناسایپدع
 ابد ی یم در ارر نیا در را ا.یتار

 بلکه  ،یاتفاق  ای  مشاروط  یدادهایرو  یسار ،ی  صاورت به نه  را  ایتار  هگل که  جاازآن
 و  خا   یایتار عیوقا  یدارشاناسایپد  در  داند،یم  یآزاد  تحقق یساوبه  مندتی ا  یانیجر

 کندیم  یبررس  یآزاد کسب  زمانهم  و روح  شدن  خودآگاه  ریس  در  را  هاآن  پ   در  مقاصد
(Magee, 2010: 104-108  .)یآگاه   مرحلة  در  ابتدا  روح  ،یدارشناسیپد  ریسِ  با  مفابق  

  وارد  روح  بواد  مرحلاة  در.  میشاااویم  آگااه  هااابژه  جهاان  از  ماا  مرحلاه  نیا  در  کاه  اسااات
  مرحله.  دهدیم  رقرا  تأمل  مورد  شاناخت منبع  عنوانبه را  خود  ساوژه، و  شاودیم  یخودآگاه
 و  خود  انیم  یها یناهماهنگ  ،یهماهنگ  تادیا و  رویشیپ  با  عقل  که اساات  عقل  سااوم

 از  وناانی  گاذار مسااائلاة  باه  هگال کاه  اسااات روح  مرحلاه  نیچهاارم.  کنادیم  حال  را  گرانید
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  در که  رسادیم  یاجتماع  جهان  به  هگل  ،شارح  نقفه،  نیا  در.  پردازدیم  شاقا   به  وحدت
 یبرا  کوشادیم  او  ،یمون  ،ی به.  ابدیب  را  خود  تا  شاودیم  افراد  از  یگروه به  لیتبد  فرد  آن

 به  یزمان  تنها  یقیحق  یِآزاد  هگل،  ازنظر.  کند  تادیا  کل  با  ییهایوساتگیپ  اشیفرد  وجود
  یخودآگاه   نیا که اسات  آورده  دسات به  یقیحق  ی خودآگاه  یانساان  موجود که  دیآیم  دسات

 تنها  ما  کردیرو  نیا  بر  یمبتن(.  ibid, 97) تساا  اجتماع  در  شادهواقع  ندیفرا ،ی  مساتلزم
 ترک  قیطر  از نه  م،یشاویم  میهسات  قتاًیحق  چهآن  و  میشاناسایم را  میهسات  چهآن  جاموه  در
 که اسات  دوران  ،ی  یاجتماع  طیشارا  بر  تأمل  با  جهت  نیهم  به.  آن با  کردن  مقابله  ای  آن
 .کرد افتیدر را جاموه ،ی افراد یآزاد زانیم توانیم

 جاموة  روح  یدارشااناساایپد  کتا   از  .یاتیاخالق  اتیح  ،یقیحق  روحع  باش  رد  هگل
.  کناد یم تومق  آناان  1(Sittlichkeit)  یاتیااخالق اتیاح  در  و یبررسااا را  بااساااتاان  وناانی

  در  احسااس  جهان  در که  دانساتیم  یشاامددرنیپ  افراد را  باساتان  انیونانی او  کهآن  باوجود
 چرا که  کندیم  تأمل  پرساش  نیا  بر  اکنون  ،(Hegel, 2001: 243)  کنندیم  بودن  خانه
  موتقد  هگل  شاد   یفروپاشا  و  شاقا   دچار  بود  وحدت  در که  باساتان  ونانی  یاتیاخالق  اتیح
  عاادت  برحساااب  کاه بودناد  منادبهره  ،یاهاارمون یاجتمااع  یهسااات  ینوع  از انیاوناانی  بود
(Gewohnheit  )یمااع اجت  نظم  دیاباازتوه  موجاب کاه  ساااوااردنادیم تن  یفیوظاا انتاام باه  

 به  هگل  وافر  ا یاشات  باوجود  تهیدرنت   (Patten, 1999: 182)  شادیم  شاانیشاگیهم
 حکم  ساارساااتانه او  رسااد،یم  و.یسااوبژکت  یآزادع به بحث  هرگاه  باسااتان،  ونانی  تمدن

  تحقق  نیهمچن  و  ویساااوبژکت  آزاد  ارادة  مفهوم  از  یدرک  یوناانی  فرهناگ  کاه  کنادیم
  یآزاد   یاساااساا  جزء  خودماتارانه.  یریگمیمصاات  تیقابلع  را،یز نداشاات  آن  یِاتیاخالق

  ازآنتاکه(.  Dudley, 2009: 135)  بودند  آن  فاقد  باساتان  انیونانی که اسات  ویساوبژکت
 منظر  نیا  از  باساتان  ونانی  شاکسات  داندیم  یبشار  ی خودآگاه با  دهیتندرهم را  یآزاد  هگل
  یخودشااناساا و(  تهیویسااوبژکت  ای)  تیرهن که  دهدیم  نشااان  هگل  رایز اساات،  فهم قابل
 مقفع  نیچن  در  توانساتندینم  که  هساتند  یایتار  آوردهاییدسات  نفساه،یف  کامل،  قتاًیحق



 1399 تابستان، 62 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه   38

 .کنند ظهور یبشر شرفتیپ از یزودهنگام

.  دهد یم  قرار  یبررساا مورد  را  ونانی  اتیادب  و  هنر  ت،یوضااو  نیا  یبررساا یبرا  هگل
  یا ی تار بساتر  از  روره،هضابا انساان  عادات و  باورها  یتمام  هگل  یباورایتار  دةیا با  مفابق

  دوران  روح  ندةیبازنما  زین  عصار  هر  یهنر  یادب  آرار  تهیدرنت  آورند،یم  برون  سار  شاانژهیو
 ساتیا واسافه  نیاوه  هگل  منظر از  هنر.ع  که  جاازآن.  باشادیم  شاانیایتار  بساتر  حاصال و
 روح  جز  هم یهنر  آراار  یمحتوا  و  ساااازدیم  محقق کاامال طورباه  را خود  روح آن  در  کاه
  دالهت  شادن  دگرگون  موجب  یهنر  آرار  یایتار و  یفرهنگ  بساتر  شادن  دگرگون سات،ین

 باه  را  هنر  یمنادایتاار تاا  دهادیم امکاان  هگال  باه  کاه اسااات  هیانظر  نیهم.  شاااودیم  هنر
 مقاطع  در  ماتلف  جوامع  فرهنگ  و  اتیاخالق  روح،  یدارشاناسایپد  در و.  بشاناساد  تیرسام
  نی تر ی ن  اقوام،  رایز  دهد   قرار  تومق  مورد  دوران  آن  اتیادب  دید  ةیزاو  از  را،  خا   یایتار

 شااناخت  یبرا  یدیکل   اهباً  هنر و  نهندیم  یهنر  آرار  در  را  شااانیهادهیا و  یدرون  شااهود
  آرار یبرا  هگل  جهت  نیهم  به(.  Hegel,1975: 7)  باشادیم  هاملت  نیا  نید  و  فلسافه
  عصار،  ،ی ساراسار  روح  رمظاه و  اتیتتل  و  یفرهنگ  ی خودآگاه یهاواسافه  مثابةبه  یهنر
 و  یفرهنگ  دالهت  کردن  ریتصاو  همان  اصال،  در یو  د د ة  و.  اسات قائل  یفراوان  تیاهم
  هگال  ازنظر.  اسااات  بوده  اقوام  یاتیااخالق یزنادگ  چاارچو   در  ژهیوباه یهنر آراار یایتاار

  نمود  2گونهیآنت  یتراژد  در  نحو  نیبهتر به  ونانی  جاموة  یهماهنگ  و  وحدت شاکساتن  درهم
  وحادت  شاااود،یم  ناابود   یپوه باا  یوناانی شاااهروناد  وحادت و  یهمااهنگ  آن  در کاه  ابادیایم

 .ابدییم ظهور یبشر قانون و یاهه قانون یاساس تقابل و شودیم متزهزل نیقوان

 ی ونان ي روح برندهش یپ  رانه: تعارض  و  تقابل

  در  موجود  یرخدادها  با   در  یمبساوط بحث  ی دارشاناسایپد  کتا   روح  باش  در  هگل
  گفته که  طورهمان اما  دهدیم ارائه  شینما  آن  یهاتیشاااصاا  روابط  و  گونهیتنآ  یتراژد
  شااارح از  هگل  هدف  رایز(.  ۴69 بند)  بردیم نام  گونهیآنت از  ماًیمساااتق  بار،ی  تنها  شاااد
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 درام  ،ی  یانتقاد  ریتفسا  از  شیب  یزیچ  و  ژرف و  یکل  یامسائله  یدارشاناسایپد  در  گونهیآنت
  کشادیم  ریتصاو به  را  ا.یتار  منفقع  گونهیآنت  یداژتر شارح واسافةبه  ینوعبه  و. اسات

(Donougho 1989: 78  .)اما  دردناک  توارضاات  از  یاسالساله  مثابةبه  هگل  نزد  ایتار 
  یآگاه  اشاااکاال  یتواه  انیام از  گاذر  واسااافاةباه  را  خود  روح  آن  یط کاه اسااات  رمرباش

  نی شاایپ  لکشاا از  تریعقالن و  ترشاارفتهیپ  یآگاه  شااکل  هر  آن  یط که  یتواه  پرورد،یم
  یک ی اهکت ید  روند  شناخت یبرا  روح،  در  شده  تادیا  توارضات  شناخت  نیبنابرا است   شیخو
  کندیم  یبررسا را  گونهیآنت  ،ی دارشاناسایپد  از  یمقفو  در  هگل. اسات  یضارور  ایتار  در  آن
 جاموه  افراد  تیفواه قاهب  در اساات شااهیاند  صااورتبه که  3(sich-An)  خود-در  روح که

-Für)  خود-یبرا باا  بودن  خود-در  یگاانگی از  اماا  شاااود یم  بااهفوال و  ابادیایم  تیاراتبرون

sich)4 است آگاه بودنش. 

  در  کاه  یافراد.  اسااات  روح خودِ  افراد،  تیافوااه  و  کنش  روح،  رِیمسااا  از  قاهیدق  نیا در
  ،ی عرف  نیقوان بر  یمبتن  شاااناقدامات  یتمام و  اندشااده   ر   خود  یساانت  جاموه  یباورها
  وجدان  دیجد  مفهوم  هنوز  مقفع  نیا  در  ازآنتاکه.  اسات  جاموه  یاتیاخالق  اتیح  و  هاسانت

 برقرار  یهماهنگ  ینفسااان  خواهش  و  عقل  نیب  بود، افتهین  تکامل و  رشااد  یفرد  یآگاه  ای
  حسا   جدا  شهردوهت  از  را  خودش  هنوز  فرد  کهآن  لیده  به  و(.  Patten,1999: 59)  بود
  نی ا. کناد یداور نااحق  و حق درباارة مساااتقالً  و رأساااا  توانادیم  کاه  نبود موتقاد  کرد،ینم

 .است( Sittlichkeit) .یاتیاخالق اتیحع مفهوم به خوردهگره جاموه، و فرد وحدت

.  ethosع  مفهوم یبرا  یمواده  تواندیم  .یاتیاخالق  اتیحع  یاساااساا  تی ابه  مفهوم
 ،ی  اعمال  و  اتیاخالق  آدا ،  ،یزندگ  روش و  راه کل  به  باشاد  یااشااره  و  باساتان  ونانی  در

  یدرون   یاجزا از  یجزئ را  فرد  ،5اخال   واژة  برخالف  یاتیاخالق  اتیح.  قوم  ،ی  ای  شاا 
  کناد یم نظرصااارف فااعال  اتیان از  و کنادیم  هحااظ  یاسااایاسااا  و  یاجتمااع  کال یرات ایا
  اکنون ما(.  Magee, 2010: 8)  اسات  کل  در او  گاهیجا به بساته  فرد  تیهو کهینحوبه
  حفظ  خود  در  را قوم  شاهروندان و اسات قوم  روح،  که میهسات  یدارشاناسایپد از  یاقهیدق  در
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  در را  خودش  و  شااودیم  خود-یبرا  که  اساات  یتیکل  نتایا  در روح  گر،ید  یانیب  به و  کرده
 . 6دهدیم انوکاس جاموه افراد

 شااده  منوک   هایتراژد  در  جاموه  یاتیاخالق  اتیح تیوضااو  هگل منظر  از  جاکهازآن
 جاموه(  sittliche Substanz)  .یاتیاخالق  جوهرع  یونانی  یتراژد  یاصال  عنصار  و اسات
  گونهیآنت  یتراژد  در  را  جاموه  آن  یاتیاخالق  اتیح  در  موجود  توارضااات یو اساات،  ونانی
 و  باشااد  داریپا  تواندینم  یونانی  جاموه  نیشاایپ  توادل  لیده  چه به  دهد  نشااان  تا  د یجویم

  نی ا  در  روح  هگل  نظر  زا.  بگذارد ساار  پشاات را  بایز  یاتیاخالق  اتیح  آن  سااتیبایم  روح
 جاموه  یاتیاخالق  اتیح  وحدت و  اساات  دهیشاایندین  یآگاه از  یساافح  در  یایتار  مقفع
  سااری،ی  از  عبور  با  سااتیبایم  فرد  تهیدرنت.  اساات  شااده  تادیا  میمفاه  واساافة  بدون
  اتیح  چگونه که  دهدیم  نشاان  هگل.  آورد  دسات  به  خودش از  یدانشا  ماتلف،  یهاقاهب
 رانه  تادشدهیا  نیادیبن  توارضات  و  شودیم  شقا   دچار  وحدت  نیا  دل  در  جاموه  یاتیاخالق
  یمبتن  را  یتراژد  یهاتیشاص  عمل او.  شودیم  آزادتر و  ترآگاه  یتیوضو به  جاموه  حرکت

  نتایا  را،یز.  دهدیم  قرار  یبررسا  مورد  یونانی قوم  اتیاخالق  چارچو  و  یاجتماع  رساوم  بر
  خواهانهدل  صاورتبه  نه افوال  تهیدرنت  شاود یم  هیتتز  هاتیفرد  عمل  در  که اسات  کل
 .ردیگیم صورت یکل یاصوه بر یمبتن بلکه

 گونه یآنت

 قرار  حکومت  مسااند بر که  خانواده،  ،ی  یاعضااا  انیم  چهازآن اساات  یتیروا  گونهیآنت
  لی ده  به که اسات  یتبا  نیشایپ  پادشااه  ووسیاد  خانواده  نیا  رأس  در.  دهدیم  رخ  اند،گرفته
 گشاته  دیتبو و  مفرود  جاموه  توساط  شاده  بساترهم  شیخو  مادر  با و  کشاته را  خود  پدر  کهآن

  همساار) ژوکاسااته  برادر  -  کروئون  دساات به  یتبا  حکومت  ووس،یاد  طرد  از  پ .  اساات
 امر  نیا  در  را  کروئون -اکل اتاه  و  ک یپوهون- ووسیاد  پساااران  و  افتاد یم  - (ووسیاد

 مالزمت  در  چنانهم  -گونهیآنت  اًوصاخصا  و  سامنهیا-ووسیاد  دختران اما  کنندیم  یهمراه
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  ییفرماانروا  وارث کنادیم  ادعاا -ترکوچا،  فرزناد-اکل   اتاه یچناد  از  پ . هساااتناد پادر
 اکل اته  کند،یم  فراهم را  برادر  دو  انیم  جنگ  موجبات  رخداد  نیا. اسات  خود  پدر  نیشایپ
  مقاابل  در   کیپوهون و  جنگادیم یتباا  مردم جانب  از  افتااده،  یتباا مردم  مقبول  شیادعا که
 .بردیم ورشی یتبا به پلوپونزس آورانجنگ یهمراه با یو

  مساند بر  یشااوندیخو  قانون  بنابر  کروئون و  شاوندیم  کشاته  برادر  دو  هر  جنگ  نیا  در
  یعموم   یقانون  قاهب  در  داند،یم  یشاورشا  ،ی را  ک یپوهون  جاکهازآن  و  ندینشایم  قدرت
  اکنون.  کنادیم دیاتهاد  مرگ  باه  را  بکناد  شاااهر  دشااامن  نیتادف  باه  مباادرت  کاه  هرک 
 باه  یتباا  یهاادروازه  بر ده،یاجنگ خود  زادگااه  شاااهر  هیاعل  کاه  -گوناهیآنت برادر-  ک یپوهون
 به که  یعشااق با  و  خواهر  مقام  در  گونهیآنت  کروئون  دسااتور  برخالف. اساات  افتاده  خاک

  انی خدا  ونقان  به  عمل،  نیا انتام  در  و  آوردیم  جابه  را  نیتدف  مقدس  فةیوظ  دارد،  برادرش
  انی خدا  ،...هسااتند  هادس  جهان  انیخدا  پرسااتدیم او که  یانیخدا  اما  شااود،یم  متوساال

  یزندگ   انیخدا که  ییروشانا و  روز  انیخدا نه  ،یخانوادگ نسابت و  عشاق  احسااس،  یدرون
  یعموم   قانون اسات   یمنفق  شانامهینما  نیا  در  زیچهمه  هگل شارح  با مفابق.  اندیاسایسا

  زن،  7پاتوسِ.ع  اساات   برادر به نساابت  فهیوظ و  خانواده  یونرد  عشااق  با  چاهش  در  دوهت
 ,Hegel)  اجتمااع  رفااه  کروئون،  مرد،  پااتوسِ.ع  و.  اسااات  خاانواده  منفوات  گوناه،یآنت

1975:464.) 

  یون ی  شااود یم  آ از  ونانی  یاتیاخالق  اتیح  در  یاساااساا  یتقابل  بر  تمرکز  با  گونهیآنت
  توساط  برادر  یساوارخاک  یِاهه  فةیوظ)  یاهه  قانون و(  کروئون حکم)  یبشار  قانون  تقابلع

 از.  شاودیم  نمودار  کروئون  و  گونهیآنت  ،یتراژ  تیشااصا  دو  تصاادم  قاهب  در  که  ،(.خواهر
 یبرا  دارد   ضاارورت  ،.یتراژ  توارضع  جهان،  ایتار  مارش  یبرا که  چنانهم  هگل نظر
 کاراکتر  دو  انیم  ،یتراژ  تضااد  نیا  نوع  نیبرتر.  اسات  برقرار  ضارورت  نیا زین  ،یتراژ  درام
 راثیم  باه متولق مهم،  ییهااارزش  باا  یکسااا تشاااا   هااآن  کادام هر  کاه  دهادیم یرو

  تواندینم  یخانوادگ  اصااول  و  یاهه  یقوا بر  یمبتن  فةیوظ  بر  بنا  گونهیآنت. اساات  یاتیاخالق
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  دةیعق به  و  بوده  یخانوادگ فةیوظ  ،ی  همواره  نیتدف  مراساام  رایز  رد یبوذ  را  کروئون  حکم
 حق  کروئون  گونه،یآنت  ازنظر.  بود او  نسااوردن  خاک به  مرده  به  نیتوه  نیرتگبزر  انیونانی

  کروئون  گرید  طرف  از(.  Sophocles, 2009: 140)  کند  جدا  کساااانش  از را او  ندارد
  عنوانبه جامواه  وحدت  حفظ  یونی  کنادیم  احسااااس  خود  دوش  بر که یافهیوظ  بر  یمبتن

  یاهه   قانون  و یبشار  حکم  تقابل  نیا.  دنکیم اعالم  ممنوع  را  یشاورشا  یساوارخاک  حاکم،
 از  یکی.  شاده  میتقسا  جهان  دو به  رایز  شاده  گانهیخودب از  روح  اکنون که  دارد  آن  از  نشاان
 Reich)  فرهنگ  قلمرو  یونی  آن  8یِنیع  مؤهفه  در  صاالب  تیفول ،ی  صااورتبه  هاجهان

der Bildung) اعتقاد  جهان  در  یاوه  با  تقابل  در  ،یگرید  و  ابدییم بروز  (Welt des 

Glaubens)9  تقابل  صاااورتبه را  تقابل  نیا  هگل که اسااات   افتهی  بروز  رات  قلمرو  ای  
 .کندیم انیب 11یجهان-دگر-یماورا و 10یجهان-نیا حضور

 کاه   ثیاح  آن از.  اسااات  اشقاتیحق در روح  زناده، یاتیااخالق  عجهاان
  یات یاخالق  اتیح  ابد،ییم  دسات  راتش از  یانتزاع  یدانشا به  آ از  در  روح
 گااناهیخودب  از  پ   نیز  کاه  روح.  رودیم  لیاتحل قاانون  یصاااور  تیاکل باه

 تیفول ،ی  صاورتبه را  شیهاجهان از  یکی  ،(شادهمیتقسا  خود  در)  شاده
  یگر ید  و  دهدیم  نشاان  فرهنگ  قلمرو  یونی  وشیابژکت  مؤهفة  در  صالب

 رات  قلمرو  ای  اعتقاد  جهان  یونی  شااه،یاند  عنصاار  در  یاوه با  تقابل  در  را
- نیا  حضاور به و  شادهمیتقسا  سااننیبد که  ییقلمرو.  ..دهدیم  نشاان
 .(Hegel, 2018: 255.... )افتهی بسط  یجهان-دگر-یماورا  و  یجهان

 
 )جهان اخالقیاتی( روح

 
 قانون بشری ←حضور این جهانی ←قلمرو فرهنگ 

  
 قانون اههی ←حضور ماورای دگر جهانی ←جهان اعتقاد 
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  در  روح یوقت.  شاودیم  تادیا روح  یآگاه  سافح بر  یمبتن  انقساامات  نیا  هگل  ازنظر
  در  دارد قرار  خودش  از  آگاه  یتیفول  قاهب  در و  میمفاه  واساافةبه  یآگاه  از  یباالتر ساافح
  شادةشاناخته  رساوم و  قانون ت،یکل  قاهب  در  یبشار  قانون.  ردیگیم قرار  یبشار  قانون  قاهب
 باه. اسااات  خودیخودباه  فرد  در  خودش باه  بااهفوال  نیقی  ت،یافرد قااهاب  در و اسااات جاامواه
  در  یکل  نیقوان  نیا که اسات  برقرار  جاموه  در  یانتزاع  نیقوان  ،یکل سافح  در  گرید عبارت

  نی ا  مقابل  در.  ابدییم  یانضامام  وجود  هاآن  عمل  در و  ابدییم  تیفرد  جاموه  نیا  اشااا 
  یوم عم  امر و  یاتیااخالق قوه  نیا  با که  شاااودیم  ظاهر  یاهه  قانون  یونی  یگرید قوة  قوه،
  یتتل  خاانواده  و جاامواه نهااد دو در قاانون  دو نیا  و( Ibid: 257)  ردیگیم  قرار  تقاابال در
 .کندیم دایپ

  یآگاه   از  یباالتر سافح  حاصال  آن  نیقوان که  میدار را  جاموه  سامت، ،ی  در  نیبنابرا
  جوهر  آن  12واساافةیب  صااورت  گر،ید  طرف  در  و  شااده  تادیا  میمفاه  واساافة به و  اساات
  یدرون   چناانهم  و  نااخودآگااه  مفهوم  همچون  خاانواده. عخاانواده  یونی  میدار  را  یاتیااخالق
  یهسااات   چونهم)  14قوم  تیافول  13یاصااال واحاد چون  اسااات،  آگااه خودش  از  کاه  تیافول

  یات یاخالق  اتیح  با  تضاااد  در  آن  - ردیگیم  قرار قوم  خود  مقابل  در( واساافهیب  یاتیاخالق
  دهدیم  شاکل  ،یکل امر  یبرا  کارش  اسافةوبه  را  خودش  یفرهنگ  طوربه که  ردیگیم  قرار
  گرفته قرار  یکل روح  با  تضاااد  در که اساات  15خانواده  انِیخدا  آن  ،یونی.  سااازدیم  برقرار و

  تقابل به  یاهه امر  و  یبشاار  امر  انیم  تقابل از  اکنون  قتیحق  در(.  Ibid: 258) اساات.
  یات یاخالق  اتیح  تیفول  یونانی  دوهت.ع  از  هگل  منظور  نتایا  در.  میدیرسا  خانواده و  دوهت

   ی پل یونی  یاسااایاسااا تیاموجود  ،یا  مثااباةباه  کاه  یاتیااخالق  یاجاامواه  یونی.  اسااات
 مثابةبه  یاتیاخالق  روح  - اساات  یاتیاخالق  دةیا تیفول  دوهت. عاساات  شااده  یدهسااازمان

 و  شاناسادیم  را  خود و  شادیاندیم که  خودش  یبرا  روشان و  آشاکار اسات،  یجوهر  ارادة
  دارد 16سنت  در  را اشواسفهیب  وجود  آن،.  کندیم  اجرا  داندیم که  اآنت  تا  را  داندیم  چهآن
 ,Hegel) ....  فرد  دانش  و  فوال  در  دارد،  فرد  ی خودآگااه  در  را  اشبااواسااافاه  وجود  و
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1991: 257.) 

  ن ی باالتر  که  دگاهی د  ن یا   انیم  است  یتوارض   خانواده  و  دوهت  انیم  توارض  ب،یترت  نیبد
  فرد   فیتکاه  نی باالتر  که  دگاه ی د  ن یا  و   است  کل  ،ی  ثابةمبه   جاموه  به  موفوف   فرد  ف یتکاه

  ان یم  ستیبای م   گونهیآنت  و .  است  شا    خانوادة   نام  به  محدودتر   ی تیموجود   به   موفوف
  به  دست   خود (  وتیطب  بر  ی مبتن)  ی خانوادگ  فةی وظ  و(  فرهنگ  بر  ی مبتن)  ی اجتماع  فةیوظ

  در   ،یات یاخالق  است   یجوهر  جاموه   قت یحق  در(.  190-189:  1395  انگ، ی )  زند  انتاا 
 واسفه ی ب  وجود   شکل   در  است   جوهر  همان   خانواده   کهی درحاه   آگاهانه،   کنش   شکل 

   (. 1۴5: 1390، یندهیف)

 
 

 جاموه ←فرهنگ   ← قانون بشری 
  جوهر اخالقیاتی

 

 
 

 خانواده←طبیوت  ← قانون اههی 

 را  ینیمو  فیوظاا  فرد  هر  یوناانی  یاتیااخالق  جوهر  بر  یمبتن  رابفاة  در  هگال  منظر  از
.  جاموه   در  مرد  و  باشادیم  تحقق  را  یاتیاخالق تیفول  خانواده  قلمرو  در  زن اسات   دارعهده
 یبشار  قانون  که  ابدیم  انتقال  جاموه به فرماساتحکم  آن  بر  یاهه  قانون که  خانواده  از  مرد
  در  یوناانی  جاامواة  در  مرد  ینوعباه.  شاااودیم  شاااهروناد  باه  لیاتباد  و  رانادیم  حکم  آن  بر

  یخشانود   و ت یکل  یجساتتو  در  اسات،  مردان  همة  توساط  شادن  ناختهزشابا  یجساتتو
 از(.  Kojève, 1969: 58)  ابدییم  تحقق  دوهت و  جاموه  ،ی  لیتشاک  در  تنها  او  یقیحق
 گوناهیآنت  و  کنادیم ینادگینماا  را  دوهات  و  یبشااار  قاانون کروئون  کاه  اسااات  یرو نیهم

 احکام  بر  منفبق  تهیدرنت.  نددایم  یخانوادگ  یاتیاخالق  اتیح بر  یمبتن را  خود  ماتیتصاام
 .داندیم برادر یسوارخاک به موظف را خود یاهه

 رابفاة  نوع  چاه  کاهآن  حیتوضااا  در  و  خاانواده  در  گوناهیآنت  نقش لیاتحل  منظورباه  هگال
 قرار یبررسااا مورد  را  یخاانوادگ  روابط انواع  اسااات یاتیااخالق  جوهر  بر یمبتن  یخاانوادگ
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  نوع  نیواالتر.  خواهر  و  برادر رابفة  و  فرزندان  و  نیدواه  رابفة  شاوهر، و  زن رابفة:  دهدیم
  رایز اساات   خواهر و  برادر رابفة اساات  حاکم  آن  در  یانیاخالق  جوهر که  یخانوادگ رابفة
  خودش  در  رابفه  نیا.  است(  شهوت)  لیم  بر  یمبتن  و  یویطب  رابفة  ،ی  شوهر  و  زن  رابفة
  نی ا  ازآنتاکه(. عMills, 1986: 132)  شاود  کامل  تا  دارد  ازین  فرزندان به  و ساتین  کامل
 و  ییبازنما  صارفاً رابفه  نیا  ،یاتیاخالق  ییشاناساا-خود نه و اسات  یویطب  ییِشاناساا-خود
 احترام  نیهمچن(  Hegel, 2018: 262-263) باهفول. روح  خود نه اسات،  روح  ریتصاو
 از  آنان  یآگاه از  یناشا که  گرفته  قرار  یاحسااسا  ریتأر  تحت  شاانفرزندان به نسابت  نیواهد
  یازخودگذشااتگ   عک ،به اما  دارند   یگرید  ،ی  در  را  شیخو تیفول  هاآن که اساات  آن

 ،ی  در  شاانیا  بودن  خود-در که  گرفته  قرار  آن  ریتأر  تحت زین  شااننیواهد یبرا  فرزندان
 و  بودن -خود-یبرا  دانندیم  هاآن  نکهیا و اساات  رفتن  نیب  از  حال  در که اساات  یگرید

 و  برادر رابفة  اما و.  اساات  ممکن  اصاالشااان  از  شاادن  ادج  قیطر  از  تنها  هاآن  یخودآگاه
 اسااات  مرد و  زن  از  یوحادت  ابادیایم  ظهور  ک یپوهون و  گوناهیآنت  انیام  رابفاة  در کاه  خواهر
- ی همان  نیا رابفه  نیا  سات،ین  تتان   عدم  و  زیتما  ،ییجدا مثابةبه  آن  در  یبازشاناسا که
  خود-یبرا اماا  انادخون ،یا  از  خواهر و  برادر(.  Mills, 1986: 133) اسااات  تفااوت-در

 .ستندین ونیمد هم به را شانبودن

(  ی جنساا)  یویطب  رابفه  هرگونه به و. اساات  نا   خواهر  توسااط  برادر  17یعبازشااناساا
  نی ا  در  یاتیاخالق  بودن  ممکن و  نیتک  تیفرد  یتفاوتیب  رونیازا.  اسااات  نشاااده  اتهیآم

  در  اشفهیوظ و  نیگزیجا  رقابلی   خواهر  یبرا  برادر  ،ی  فقدان. ]...[  ساتین  حاضار رابفه
  تنهاا را  برادر زین  گوناهیآنت  کاهچناان(.  Hegel, 2018: 264) اسااات.  نیواالتر او برابر
  فرزندان  یحت  اگر:  گونهیآنتع :اسات  او یبرا  یزندگ  کردن  فدا  مساتحق که  داندیم  یفرد
  اگر[  ]...  دمیطلبینم  مبارزه به  را  شاهر کار  نیا انتام  با  دند،یپوسایم و  مردندیم  شاوهرم  ای

  یزندگ   یگرید  فرزند به  توانساتمیم  زین و  نمیبرگز را  یگرید  توانساتمیم  مردیم  یشاوهر
 کامالً  خواهر  و  برادر که اساات  موتقد  هگل(.  Sophocles, 2009: 172) باشاام.
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 و  یاهه  قانون  ندةینما  خواهر  شااناسااند،یم  هسااتند  آن  مظهر  دو  هر  را  چهآن  و  گردی،ی
  قانون  اما  داند یم  یگرید  مکمل  را  خود  ،ی  هر  و  یانساااان  نقانو  و   یپوه  ندةینما  برادر

 .است 18یشهود یآگاه ینوع متولق خانواده

  یشاهود   یآگاه  نیواالتر  خواهر مثابةبه  زن]...[    اند خون  ،ی از  هاعآن
  تی فول  از  19یآگاه[ سافح] به  یشاهود  یآگاه  نیا.  اسات  یاتیاخالق  رات به

- در  کاه  اسااات  یدرون  رات  خاانواده  نوناقا  رایز  ابادیاینم  ارتقاا  یاتیااخالق  رات
  بلکه.  اساات  نشااده واقع  یآگاه  یروشاان  در  که[ یقانون]  دارد،  یهساات-خود
  انیاخادا  باه  مؤناث جن ]...[   مااناد،یم  یبااق یدرون  احسااااس[  صاااورتباه]

  جوهر  یحد  تا او که  اسات  خانواده  انیخدا  آن  در و  اسات  شاده  دیمق  خانواده
 (.:Hegel, 2018 263. )20کندیم شهود را اشنیتک تیفرد و یکل

 هت،  او به  مرگش از  پ  که  کندیم  تیوصاا  خواهرانش به  گونهیآنت  برادر  ن یپوهوگ
 را  آخر  یآرزو  نیا  او.  دهند  انتام او  یبرا  کمال به را  یساوارخاک مراسام و  نکنند  حرمت
 مهم  یهاد د ه از  یکی. اوساات  خانواده  فةیوظ  او  یسااوارخاک  رایز  داندیم  شیخو  حق
 به فوال  یهساات  از  افراد  گذار  یونی  اساات،  .یمتوف  و  مرگع  ساانت  ای  قانون  یاهه  قانون
  یونادهاا یپع  داریاپاا  و  مهم  منبع  چناانهم  هماهنیبااا  اماا.  انادبوده  فقط  آن  در  کاه  یحااهت
  پاسااداران که  اموات  عاهم  یهاقدرت با  فرد  ،یسااوارخاک  عمل  در.  ماندیم  یباق  .یخون

(.  1390:1۴6 ج،یبر  و  ینادهیف) شاااودیم یکی هساااتناد .یاهه  قاانونع شااادةمنصاااو 
  یاهه   قانون  محافظ و  خانواده  سرپرست  خواهر  ایع  کندیم  ترک  را  خانواده  مَرد  کهازآنپ 
 ,Hegel)  ماند.یم  یباق  یاهه  قانون  محافظ و  خانواده  سارپرسات(  همسار)  زن  ای  شاودیم

 نظم را  ادهنوخا  یخصاوصا  حوزة  یاهه  قانون  هگل،  گفته به  نیبنابرا   (264-265 :2018
  .ی اهه ع  نانوشتة  قانون به  کروئون  از  ینافرمان  در  گونهیآنت و.  بود  زنان  قلمرو  که  دیباشیم

 .سوردیم خاک به را شیخو برادر و دیجویم توسل
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 را  آن  وحدت  و  جاموه منافع  حفظ که  دارد، قرار  کروئون  تیشااصا  گونهیآنت  مقابل  در
  کندیم حکم  هاآن  یدو  هر  شادن کشاته و  برادر  دو  جنگ  از  پ   و  داندیم  خود  رسااهت

 و  شاود  ساورده  خاک به  شاکوهمند  یمراسام  با  شاده  کشاته  کشاور  خاطر به که  یبرادر که
 ،ی  فةیوظ  تِی ا  هگل  ریتفساا با  مفابق.  بماند  محروم  یسااوارخاک  از  یشااورشاا  برادر

 اسات یکار  نیواالتر و  کمال  مرگ،ع اسات  خود  جان  کردن  فدا  دوهت به نسابت  شاهروند
 سااازاوار  مرگ  نیا و(  Ibid, 260)  رد.یگیم  عهده  بر  جاموه یبرا  خودیخودبه  دفر که

  همانا که  یکل  تیفرد کساب  یبرا  فرد  ،یونانی  شاهروند  فةیوظ  با مفابق.  اسات  نیتحسا
  در و کنادیم  ترک را  خاانواده  گسااالاد،یم  یخون روابط  از اسااات  شیخو جاامواه  باه خادمات
 اماا  کناد یم  فادا  را  خود  جاان  سااافح  نیرواالت  در  و  کنادیم  نقش  یفاایا  جاامواه  خادمات
 حکم  کندیم  ادعا  کروئون  نیبنابرا  کندیم  شاورش  شیخو شاهر  هیعل  باهوک   ک یپوهون
 .است آن یکوارچگی حفظ و جاموه مصلحت بر یمبتن او

  اعتباار  اسااات،  روز یروشااانباه اعتباارش  کاه  واالتر قاانون  نیا  عجاامواه،
  تاأمال  خود  در  کاه  اسااات بااهفوال  روح  دوهات]...[    دارد  دوهات  در  را بااهفولش
  اجازه  رات به  طیبساا یروین  نیا.  یاتیاخالق  جوهر  کل  طیبساا  خود  ،21نموده

  بادوام  وجود  هم  باش  هر  به  و  کند  منتشر  شیاعضا  در  را  خودش  تا  دهدیم
  داراست،  را  اشتیواقو  روح  که  آنتاست  در.  را  بودنش-خود-یبرا  هم  و  دهد
  در  روح  حالنیدرع.  اسات تیواقو  نیا  22یاصال  واحد  خانواده  و  وجودش  یونی

 ،یا  در  را  هااباش  نیا  گرید  باار،یا  کاه  اسااات  کال  یروین  زماان  هماان
  دهدی م  را  شانیبسندگ-خود-نا  ح   هاآن  به  آورد،یم  گرد  .یمنف  یگانگیع
  کل  در تنهاا  آنان  یزندگ که  کنادیم  حفظ  یآگاه[  از مرتباه]  نیا  در  را  هاآن و

 (..Ibid, 261-262) شودیم محقق

  درجة  در که  اسات  وحدت  نیا  لیر  در و اسات  اصال  نیترمهم  جاموه  وحدت  نیابرانب
  سامان  کل  در  اجزا  تمام  تهیدرنت  گردد یم  نیتأم  افراد  حقو   و  مقاصد  سو   و  تیامن  اول
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  بودن  برحق  از  گونهیآنت  برادران  شاادن  دهیکشاا  خون و  خاک به  از  پ   کروئون.  ابندییم
 به که  داندیم  یمرد  را  اکل اته او.  دیگویم  ساان  یدشااونیخو  ازیامت به بنا  خود  حکومت
 هنیم  راه  در  و  رساااند انتام  به را  جاموه به  نساابت  فرد ،ی  فةیوظ  نیواالتر  هگل  گفتة
 :داندیم جاموه یعموم تیامن تادیا را خود حکم لیده و سورد جان

  ردی پذ ینم را  هامشااوره  نیبهتر  و  راندیم  حکم  شاهر بر که  ک آن  عهر
  هفف او  اگر  و  بود  خواهد  زیناچ  همواره  کندیم  اریاخت  ساااکوت  ترس  از  بلکه
  من  /باشادیم  ارزشیب  مفلقاً  دهد  حیترج  شیخو  کشاور  بر  را  دوساتانش  بر

 که  زئوس  و  -نمیبب  مردم  نیکم  در  را  خفر  اگر  کرد  ناواهم  ساااکوت  هرگز
  را  یعموم تیامن  شاهراه  فرمانروا،  منِ  -داندیم  را  نیا  است  زیچهمه  بر  ناظر

  زی ن  و  فرد  نگهادار  تنهاا  یعموم  تیاامن  کاه  دانمیم  رایز  گشاااود   خواهم
  آن  پرتو  در  باشاد،  رومندین  دوهت  اگر و اسات  من  قیتوف  نیتضام  نیاساتوارتر

 (.. Sophocles, 2009: 145)  دوستان  اندجمله  آن  از که  میدار  زیچهمه

 و  دهدینم  یشااصا منفوت  و  لیم  اسااس  بر  صارفاً  را  خود احکام  زین  کروئون  درواقع
  کهچنان. اسات  ریگساات  نیقوان انتام  در  جاموه، نظم و  قانون  یبرقرار یبرا  اهظاهریعل
  شوندیم  دسته  دو  جاموه  گونهیآنت  توسط  برادر  یسوارخاک  از  بود  مینیبیم  شینما  ادامه  در
 را  جاموه  وحدت  اگر.  دهندیم  گونهیآنت به  حق  یبرخ و  ساتندیایم  کروئون  کنار  در  یبرخ و

 از گوناهیآنت  کاهنیا  از  قبال  او.  اسااات بوده  حق  بر کروئون  حکم  میبادان دوهات  اول  تیااوهو
  حی ترج  خود  دوساتان به  هفف  بر را  کشاور  مصالحت  کندیم  اعالم کند  یچیسارپ  او  فرمان

  داند یم  فرد  ساوادت  الزمة و  فرد بر  ارجح  را  جاموه  شیخو  یساانران  در  کروئون.  دهدیم
. بساااواارد خااک  باه  را  شیخو برادر  کاه دانادیم  خود  فاةیوظ  یاهه  نیقوان بر  بناا گوناهیآنت  اماا

  آن  از  کاه  یاتیااخالق  یقوا  بر  یمبتن  گوناهیآنت  هم  و  کروئون  هم  گفات  توانیم  اکنون
 .بودند حق بر شیخو زعمبه هرکدام و زدند عمل به دست کنند،یم تیتبو
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 صاارفاً  ،یتراژ  انانقهرم  بودند،  ،یتراژ  یقهرمان  ینوعبه  ،ی  هر  کروئون  و  گونهیآنت
  تی شااصا  هگل  یرو  نیهم از.  یبشار  قانون  ای  یاهه  قانون:  هساتند  هیساو،ی  یقانون  بروز

  مورد  در  مثال  یبرا که  یامتساامه  کند،یم  هیتشااب  متساامه.ع به  را  ،یتراژ  قهرمانان
  یها تیشاصع  کندیم  متسم  را  دوهت  ریخ  کروئون  مورد  در  و  ،یخانوادگ  شفقت  گونهیآنت
  باشاند  شاانیرات وتیطب  با  مفابق  ساتیبایم و  توانندیم  چهآن  هر  ساراسار  ،،یتراژ  قتاًیحق

. اسات افتهی  تسالط  خاصاشاان  تیشااصا  در که  باشاندیم  قوه  ،ی  تنها  قتیحق  در...  هساتند
 تشا   خا   منفرد  نمود  چند  با  را  خودشان  شان،تیباشاص  مفابق  هاآن  لیده  همان  به
  رود،یم  نیب  از  فرد  یشاااصاا  صاارفاً  یِزندگ  محض  تصااادفات  که  ییدرجا...  دهندیم

  یسااااز متسااامه  آرار  در که  طورهمان  گردد،یم  نمودار  ،یدرامات  هنر  ،یتراژ  قهرمانان
 بنا  را  متسامه.ع  اساتواره  هگل(.  Hegel, 1975:1194-1195)  ... اسات  بوده  نیچن
  هامتساامه  سااتم،یب  قرن  از  شیپ تا  کهآن  لیده به  ناساات،:  ابدییم  مناسااب  لیده  دو به
 و  عواطف   دست نیا  از  و وحشت  د،یام  مان،یا  -  بودند  نیتک  عاطفه  ،ی  گر  تتسم  اًومعم
  ریی تغ  هرگز متساااماه  ،یا(  نمااجنبش متساااماة  هنر  ظهور  از  شیپ)  کاهآن  لیاده باه  دوم،
 ،ی  ریناپذانوفاف  یهاتتساام  یریتوب  به ،یکالساا[  دوره] ،یتراژ  قهرمانان.  کردینم
 باه  مبادل  کاه یاجتمااع هحااظ  باه  شااادهفیتور  و  باتارا فکر  نیا تاهیدرنت. بودناد  راابات  فکر
  کهآن  جز  ندارد  یاچاره  که  کردیم  احسااس  گونهیآنت اسات،  شاده  خودش  از  گونهیآنت  تصاور

  نی همچن  بود   امور  چهاارچو   درون  او  نقش  نیا  چراکاه  بساااواارد،  خااک  باه  را  برادرش
.  شود   یسوارکخا  مانع است  موظف  که  کندیم  احساس  دوهت،   یرئ  مقام  در  زین  کروئون

  هر  چراکاه  داناد یم  ،یاتراژ  ینزاع  را  کروئون  و گوناهیآنت انیام  نزاع هگال لیاده  نیهم  باه
:  1393  اسااترن،)  زندیم  وندیپ  مساالط  یاتیاخالق امر  ،ی به  کامالً  را  خود  نزاع  نیا  در  فرد
 یناشا که  یفیوظا  زند، سارباز  خود  فیوظا  از  تواندینم  نیطرف از  کدامچیه  تهیدرنت(.  257
 :است یاتیاخالق نظم در هاآن یویطب گاهیجا زا

  شی پباه  آن  بر  و  کننادیم  آ ااز  آن  از  هااحرکات  نیا  دو  هر  کاه  ییعمبناا
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.  اسات   خودآگاه حرکت  نیا  تیفواه  اما اسات،  یاتیاخالق  اتیح  قلمرو  روندیم
  تیارات  سااامات  باه  طیبسااا ناا  یریگجهات نیا ،یاتیااخالق  یآگااه  مثااباةباه

 نه  اساات،  دهاواهانه  انتاا   نه حرکت  آن  در.  هفیوظ  ،یونی  اساات،  یاخالق
  نی قوان  آزمودن از  هم و  نمودن وضاع  از  هم  فرد چراکه  ،یدوده  ای  کشامکش

 و  داندیم  را  دهد انتام  دیبا  آنچه  یاتیاخالق  یآگاه. ]...[  اسات  دهیکشا  دسات
  نی ا.  یاهه  قانون به  چه  باشاد  متولق یبشار  قانون به  چه. اسات شاده  مصامم

  می ا دهید که  گونههمان  نیبنابرا  و  اسااات  بودن -خود-در  ،ی  یواسااافگیب
  رخ نه اسات  وتیطب  نیا. اسات  یویطب  یهسات  یمونا  واحد  آنِ  در  آن  یمونا
  دهدی م  اختصا   قانون[  نوع]  ،ی  به  را  جن   ،ی  که  انتاا   طیشرا  دادن
  یات یااخالق  قوه  دو  نیا  موکوس،  طورباه  ایا  -گرید  قاانون  باه  را  گرید  جن   و

  اعفا را  جن   دو  در  افتنشاانی  تیفول  ای  شاانیفرد  وجود  هاآن به  که اسات
 (.Hegel, 2018:268) کند.یم

 قرار  تقاابال  در  افراد  فیوظاا  آن  در  کاه  دیاآیم  شیپ  یامسااائلاه  کاهنیهم  نیبناابرا
  ابنادیادر  تواننادینم کادامچیه چراکاه  شاااوناد   نزاع  وارد  تواننادیم  تنهاا  ریدرگ افراد  رناد،یگیم
  کنندیم  چهآن  از  کدامچیه  تهینت  در.  اساات  گشااوده  شااانیپا  شیپ  گرید  یراه  چگونه که
  کدامچیه چراکه  باشاد،  بارفاجوه  یکار  نیچن تةینت  اگر  یحت  کنندینم  گناه  احسااس واقواً
 را  یکار  آن  موتقدند  هرکدام و  ندارند  یشاص  خصومت  ای  هراس  احساس  بیرق به نسبت
 :است شده خواسته هاآن از که اندداده انتام

 و  دهادیم  انتاام یفول  کاه(  ساااتین خاا   فرد  نیا)  ساااتین  فرد نیعا
  یون ی اسات،  تیفول-یب  یاهیساا  فقط او  خود،  نیا مثابةبه  رایز اسات،  گناهکار

  هر  انتام  یصاور  قةیدق  صارفاً  تیفرد.  دارد  وجود  یکل  خود مثابةبه  صارفاً او
  نی متو  یزندگ  در  استقرارش واسفةبه  رسوم  و  نیقوان  یمحتوا  و.  است  یکار
  نی تو  باوجود که اسات(  یاجتماع  طبقة)  طبقه مثابةبه  جوهر  آن. اسات  شاده
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  طبقه  کل  واحد،درآن  انواع اما  شااود،یم(  هاگونه)  انواع به  لیتبد  اشیافتگی
  نقفاة  تاا  تنهاا  یکل[  امر]  از  ی خودآگااه  قوم،  ،یا  یزنادگ  در.  ماانادیم  یبااق
  شی هاا تیافوااه در هکا  رودینم  شیپ  تیافرد نقفاة تاا  آن  اباد،یایم تنزل تیاجزئ
 (.Ibid, 271) کند.یم وضع را مستثنا خودِ ،ی

  یون ی  م،یبورداز  هگل  نزد  مفهوم  قهیدق  سااه به  دیبا  هگل  متن  از  باش  نیا فهم  یبرا
  بودن.، زنع  بودن.، مردع چون یکل میمفااه  باا یتراژد نیا  در.  تیافرد  و تیاجزئ  ت،یاکل
  قاةیدق  وارد  ماا  ابنادیایم یخاارج وجود میمفااه نیا  کاه یزماان. میمواجه...   و  بودن.  حااکمع
  مردان  تمام و  ک یپوهون  و  کروئون  در  بودن.  مردع  یکل  مفهوم  یونی  م یشاااویم  تیجزئ
  گرید  زناان  تماام  و  سااامناهیا  و  گوناهیآنت  در  بودن.  زنع  یکل  مفهوم  و  دارد  تیاجزئ  گرید

  زناان  یِهمگ و  نادارد  وجود اجزا از  کادامچیه  انیام  یتفااوت تیاجزئ  قاةیدق  در.  ابادیایم تیاجزئ
  قةیدق  در  اما اسات   شاده  مشاا   جاموه  در  یزن  هر  فیوظا و  هساتند  کساانی  بودن  زن  در
  یر ی گمیتصام  ییتوانا  شاا   هر  و  شاودیم  مشاا   هم  اشااا   تفاوت  که اسات  تیفرد

  یون ی  بود   تیافرد  قاةیدق  فااقاد  وناانی  جاامواة  در  میمفااه  هگال  ازنظر.  دارد  خودماتاار
 نیقوان  با مفابق  همه بلکه  نبودند  خودماتار  یریگمیتصاام  در  هاتیشاااصاا  از  کدامچیه

  ازآنتاکه و  ردیگیم  قرار  زنان  طبقة  در  زن  ،ی  عنوانبه  گونهیآنت.  گرفتدیم  میتصام  جاموه
 چه و  گونهیآنت چه  شاااده  فیتور  خانواده و  یاهه  نیقوان  کردن  محقق جاموه  در  زن  فةیوظ
 .بسوارند خاک به را خود برادر یاهه قانون با مفابق دارند فهیوظ گرید زنان

  یها تیمسااائوه که  کنندیم  عمل  ینحو به  صااارفاً  افراد  ریتصاااو  نیا طبق  ن،یبنابرا
  شاود،یم  رنج به  منتر  شاانیهاکنش که  ابندیدرم  یوقت. اسات  کرده  نییتو  شاانیاجتماع
 جانب  از  نادرسات  یاتیاخالق  قضااوت  نه و  اسات  ریتقد  از  یناشا  رنج  نیا  کنندیم  احسااس
  ساارآهنگ  و شااده  سااورده  خاک  به  جنازه که  شااودیم  متوجه  کروئون یتقو.  خودشااان

  زدانیا  که  شااودیم  یمدع  و برافروخته  کروئون  اساات،  انیخدا اقدام  نیا  دیشااا  دیگویم
 Sophocles)  بود  تواندینم  زدانیا  دوساات  قانون،  دشاامن و  باشااندینم را  خفاکاران
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 را  قانونش او  اما اسات یبشار  قانون  کروئون  قانون که  هرچند  یونی(.  148-149 :2009
 چرا  و چونیب  خود  روح  بر را  زئوس  کرانیب  تسالط  و  کندیم  صاادر  یاهه  نیقوان  پشاتوانة به
 .داندیم

  مقابل  تیشااصا که  کروئون که اسات  نیا  آن  و  دیآیم  وجود به یامسائله  نتایا  در
 و گوناهیآنت  نزاع  هگال چگوناه  پ   دانادیم  یاهه نیقوان  یمتر را  خود زین اسااات  گوناهیآنت

  ری تفسا به نظر  با اسات  رکر به  الزم.  داندیم یبشار  و  یاهه  قانون  تقابل سار  بر  را  کروئون
  یتراژد   یاصال  مؤهفة که  یاتیاخالق  جوهر  هگل  یدارشاناسایپد  متن  در  کهباوجودآن  انگی
  درس متن در کنادیم  قلماداد یانساااان  و یاهه قاانون از یبیترک مثااباةباه  را  اسااات  یوناانی

  یاخالق   جوهر  کل  نانوشاته  یاهه نیقوان  که اسات  آن بر  یمبتن  یو نظر  ،یتتساا  یگفتارها
  هساتند  تقابل  در  هرچند  یبشار  و  یاهه  قانون(.  Hegel, 1975: 991)  ردیگیبرم  در  را
 نانوشاته  یاهه  نیقوان  از  یباشا  دو  هر  ینوعبه  و  دارند  گردی،ی با  یتنگاتنگ  یوساتگیپ  اما

  در که اساات  یایتار  توسااوه قابل  و  ریپذانوفاف یرام  از  یحاک  نانوشااته  نیقوان.  هسااتند
  ییزها یچ به  راجع ابهام  و  یسااردرگم  موجب  شااانبودن  نانوشااته.ع موجببه  حال  نیع
 مثابةبه  دوران  آن  در  یاتیاخالق  یقوا  هگل  نظر از.  شامرندیم  الزم نیقوان  نیا که  شاودیم

 هم  با  تضااد  در  یبشار  افراد  زندة وتیطب  در  ای  افواهشاان  در  ای که  شاوندیم  ظاهر  یانیخدا
  یها تیوضاو به  هاآن  کاربسات مسائلة  سار بر  موضاوع که  یزمان  ا لب، اما  رندیگیم  قرار

.  آمد یبرنم  انیخدا  نیا از  خصاوصایبه کم،  بود،  هاآن  انیم  یهاتنش  حل  ای  یانضامام
.  شاد بک  چاهش به را  هاآن  تواندینم  انساان که موناسات  نیبد  هساتند  .یاههع  نیقوان  کهنیا
 کناد   نقاد  را  یقوم  روح  کاه دهاد خود  باه  را  اجاازه  نیا توانادینم  ک چیه  انیاوناانی  نظر  در

  در فرد  یوناانی جاامواه  در.  بود فرد ت.یاواقوع و.  وجودع  خود  مقوم یاتیااخالق  جوهر چراکاه
 و  شاودیم  منتقل  جاموه به  بود اما  اسات  یاهه  نیقوان  تابع که  کندیم  رشاد  خانواده  در  ابتدا
 وسااطت به که  شاودیم  ینیقوان  وارد  سافح  نیا  در که  کندیم  ینیآفرنقش  شاهروند ةمثاببه

  ییها تالش  یعامدانه  و  آگاهانه  وحدت  یهاشاهیر یرو  نیهم  از.  شاودیم  ادراک  میمفاه
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  در که اساات  نهفته  ییهاتالش  ناآگاهانه و  یاتفاق  وحدت  در  شااود،یم  افتی جاموه  در که
. اسات  یجمو  یزندگ  یتمام  شااهوده  یخانوادگ  ای  یاهه  اصال  نیبنابرا  شاودیم  افتی  خانواده

  یزنادگ   یفرد  یهااجنباه  هماة  بر  مسااالط  یقادرت  کال،  چونهم  اجتمااع  گرید  یساااو  از
  گرفتیم  خود  چتر  ریز  را  اجتماع  دهندةلیتشااک  یهاخانواده  همة و  بود  یونانی  یاتیاخالق
  قی طر  از  اجتماع  یرونیازا.  دادیم  اقتدار  نیقوان  نیا به  یاهه  قانون  حاکم  عناصار  توساط و

 تیاکل  از هااجنباه  از  یکی یحت  گاذاردینم  دهاد،یم  جهات  را  آن  تیافوااه  کاه  یدوهت  و  نیقوان
  نی بنابرا   (63-62:  1395  ،مزیج)  کند  عمل مشااترک  منافع  برخالف  و  فتدیب  جدا  یاجتماع
 .است قدرت دیتائ و قتیحق ماه، یاهه قانون رات قیطر از اجتماع

  جاامواه  در  را  باادوامش  وجود  و  یکل  جوهر  خاانواده  کاه  نهمچناا  قااًیعدق
 و  خانواده  در  را  شیخو تیفول  یصاور  مؤهفة  جاموه  موکوس  طوربه  داراسات،

- در   ییتنهابه دو  نیا از  کدامچیه.  داراسات  یاهه  قانون  در  را  گواهش و  روین
  یاهه   قانون از  اشزنده  قهیدق  در  یبشاار  قانون.  سااتندین  موجود  خود-یبرا و

  قانون  از اساات  موتبر  نیزم  یرو  بر  مؤرر  طوربه  که  یقانون  شااود،یم  یناشاا
  شاود،یم  یناشا  ناآگاهانه  قانون از  آگاهانه  قانون  شاود،یم  یناشا  نیریز  جهان

  آن  از  که  ییجابه  برابر  طوربه  همه و  شاودیم  یناشا  یواسافگیب از  وسااطت
  دارد  نیزم  یرو  رب  را  تشیفول  اموات  عاهم  قوة  مقابل،  در.  گردندیبازم  اندآمده
 (.Hegel, 2018: 265) شود.یم تیفواه و موجود ،یآگاه راه از آن و

 اما  ندارد،  یرتیمغا  یاهه  نانوشااتة  نیقوان با  نشیقوان  که  کندیم  تصااور  کروئون  هرچند
 از  انساان. عکنندیم  زمزمه را  یاهه  یقانون و  یبشار  قانون  نیا  تقابل  انیهمسارا  یصادا
  دسااتاوش او  کند، اطاعت  را  انیخدا  خوردیم  سااوگند  اما  دکنیم  یرویپ یبشاار  نیقوان

  انی خدا  مقدس  حقو   مانند  را  یخاک  نیزم  نیقوان که اساات  شیخو  قدرت عظمت  جنون
  نی هم  کروئون  ی23ایاهااماارت  ایا  خفاا(. Sophocles, :2009 151-152)  انگاارد.یم
  یاهه   ةوشاتنان  نیقوان ابهام  و  داندیم  انیخدا  ساان  را  خود  ساان که اسات  24یجانبگ،ی
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 ،یتراژ  یخفا او  باور به که  دیگویم  حاًیصار  هگل.  ساازدیم امر  نیا  یبرا  یمناساب  بساتر
  عمل که  اسات  صارف  خودخواهانه  خشام  سار  از  گونهیآنت  کردیم  گمان که  بود  نیا  کروئون

 :کردیم عمل یسنت یهاارزش به احترام سر از گونهیآنت درواقع کهیدرحاه کندیم

  مفلقاً  یتیفول  با فهیوظ  زِیآم  بتیمصا  تصاادم  ،ی  صاورتبه  تضااد  نیعا
  ری تقص   و  خود  جانببه  تنها  را  حق  او  ازآنتاکه.[...]رسدیم  نظر  به  حق  از  یته
 اسااات  یاهه  قانون به  متولق که  یآگاه  آن  داند،یم  یگرید  جانب  از تنهاا  را
 که  یآگاه  آن و  ند یبیم را  یبشار  ممکن  زیآمخشاونت  اَعمال  گرید  طرف  در

- یبرا  ینافرمان  و  یسااررهیخ  گرید  طرف  در اساات  یبشاار  قانون  به  متولق
 و یعموم  ییموناا  دوهات یهاافرماان ازآنتااکاه.  نادیبیم  را  یدرون  بودن-خود
  25احساااس  گرید  قانون  ارادة  اما اساات،  آشااکار  روز  یروشاانبه که  دارد  یکل

 باه  نیتوه  ردیگیم  قرار  یاوه باا تقاابال در  کاهیوقت]...[   اسااات  نیریز جهاان
 (.Hegel, 2018: 269) است. ساتمقد

  داندیم  هاآن  دانش  تیمحدود از  یناشا  را ،یتراژ  یهاتیشااصا  یجانبگ،ی  هگل
  یات یاخالق  یقوا  تقابل  حاصل  بلکه ستین  فرد  ،ی  یانگارسهل  حاصل  تیمحدود  نیا که

  شاد بحث  ی دارشاناسایپد  در  روح  سافر از  قهیدق  نیا  با   در  ترشیپ که  طورهمان.  اسات
 تاهیدرنت.  اسااات  کرده  هیاتتز  افتاهیازیتماا  یاتیااخالق  رات  باه  را  خودش  جوهر  اکنون

 قوا  نیا  از  یکی  به را  خودش  جوهر،  مقابل  در  راتش،  برحساب  قهیدق  نیا  در  زین  یخودآگاه
  دانش  هم  و  ردیگیم انتام  چهآن به  جهل  به  هم  را  خودش  دانش  مثابةبه و  کندیم  واگذار
 یدانشااا  را  دانش  نیا  هگال  لیاده  نیهم  باه  کناد،یم  میتقسااا  ردیگیم  انتاام  چاهازآن
 زین  ی آگاه-خود  قهیدق  نیا  در  یعبارت به(.  :Hegel, 2018 256)  داندیم  26خوردهبیفر
 و  شاااودیم  واقع قوا  تنااقض انیام  در ،27ارکا  جااکاهازآن  و  ابادیایم تولق قوا نیا  از  یکی  باه

  پ .  شااودیم  نابود  یاتیاخالق  اتیح  شااودیم  میتقساا  یاتیاخالق  یقوا  دو  انیم  یآگاه
  ردی گیم انتام  چهآن به  دانش  و  جهل  انیم  میهساات  آن  شاااهد  اکنون که  یگرید  تناقض
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 را  ،یتراژ  یخفا و  شاودیم  ،یتراژ  یهاتیشااصا  یجانبگ،ی  موجب  تناقض  نیا. اسات
 .زندیم رقم

  کننادیم  ینادگینماا  را  یخااصااا  قوة  ،یا  هر  کروئون  و  گوناهیآنت  گوناه،یآنت  یتراژد  در
  قانون به  کروئون  اسات،  شاده  میتقسا  تیشااصا  دو  نیا  انیم  ینوع به  زین  یآگاه تبعبه

 که داشاات  جهل  بود  متوهد  آن به  گونهیآنت  که  یاهه  قانون  به  یوه  داشاات  دانش  یبشاار
  دانش  ینوع  و  ،یاتراژ  یهااتیاشااااصااا  انیام  قوا  از  یآگااه  در  یجاانبگ،یا  موجاب

 به هم  گونهیآنت  بلکه ،ساتین  کروئون جانب  از  تنها  یجانبگ،ی  نیا.  شاودیم  خوردهبیفر
  یخانوادگ   وندیپ به  کرد  صااادر  حکم  کروئون که  یزمان.  شااودیم  یجانبگ،ی  ریدرگ  ینوع
 منفوت  به  صارفاً او.  زندیم  کار  نیا به  دسات  ک یپوهون  خواهر که  دانساتینم  و  دیشایندین

 از  دنیکشا  عقب  دانساتیم  زده دسات  کار  نیا  به  گونهیآنت  دیفهم  یوقت و.  دیشایاند  جاموه
 من  حکم  از که  پرساادیم  گونهیآنت  از  کروئون.  کندیم  دارخدشااه  را حاکم  اعتبار  حکمش

  بود  گونهیآنت  متازات  از  یریجلوگ  یبرا  یراه  دنبال  کروئون  گفت  بتوان  دیشا   یداشت  خبر
  حکمش و  او  باه  نسااابات آگااهااناه کنادیم اعالم و  دانادیم مدحق کاامالً را خود  گوناهیآنت  اماا
 و اساات  زئوس  خواسااته  خالف  کروئون  حکم  اساات  موتقد  گونهیآنت  .اساات  بوده  اعتنایب
 که ندارم  گمان من  و اساات   ننهاده  مردگان  یبرا  ینیقوان  نیچن  رخاک،یز  زدانیا  عداهتع

  یپابرجا   و نانوشاته  نه،یرید  نیقوان بر  تا  باشاد  یقو  قدرآن  ،یفان  انساان  هر  حکم  ای  تو  حکم
  ک چیه و  اندبوده  همواره  بلکه  ساتندین  ننواک  یبرا  تنها که  ینیقوان.  شاود  مسالط  انیخدا

  خرم.ینم  جاان  باه  را  یاهه  عقوبات  خفرِ  یمَرد  چیه  ترس  از  من  داناد،ینم  را آ اازشاااان
(Sophocles, 2009: 155  .)شااارمساااار  و  کرده  رفتار  انیخدا  قانون  طبق  گونهیآنت 
 خدمت  تبهرم  نیواالتر  در  مَرد  که  طورهمان  و است  مرگ  آماده  که  کندیم  اعالم و  ستین
 جاان  کاه اسااات یاهه نیقوان  باه  خادمات  در گوناهیآنت  کناد،یم فادا را  شیخو جاان جاامواه  باه
 .کندیم فدا را خود

  یون ی  شااودیم اشاااره  یگرید  تقابل به  بارها  کروئون و  گونهیآنت  انیم  ی هااهوگید  در
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  ردپندا یم  و  داندیم  خود  شاکسات را  گونهیآنت  یکشا  گردن  کروئون.  مرد  و  زن  انیم  تقابل
  گرید  قتیحق  در  کند  تفاخر  شارمانهیب و  شاود  روزیپ  متازات  بدون  گونهیآنت  بگذارد  اگر که
(  Ibid, 156. )کندیم  یمرد او  شاهر  در  که اسات  گونهیآنت  بلکه اسات،  مَرد  که ساتین او

  درمانده  انیقربان  نقش  در  یساادگبه  را  زنان  کهآن  عوض  در زنانه  دیتهد  قیتصاد  در  هگل
 از ابتین به  که  مردشاااان  یهمتا –  یقو  جن   تیحما  ازمندین  فیضاااو  جن   ناتوان، و

  بدان.  کندیم  شاانهادیپ  را  آن  مااهف  قاًیدق  کند،  یبندمیتقساا  -  کنندیم  متیعز  اجتماع
  وجود  نیا  با اما  کندیم  قیتصااد  زیآمطونه  یصااورت به  را  زن  قدرت  زانیم  هگل  لهیوساا

  یِآگاه   ساافح  در  و  یویطب  ،یگوادخان  یوندهایپ فةیح  در  آنان  محرک که  کندیم  اصاارار
 به  شااان-انهیگرا  جزء  یوفادار  و  زنان  .یطلبییجداع  کوشاادیم  دوهت.  اساات  یشااهود
 بدل  اجتماع.  یزندگ  در  یابد  طنز  -زن  جن ع  گر،ید  یسااو از  و  ببرد  انیم  از  را  خانواده

  ترس از  کروئون  اما   (261:  1393  اساترن)  شاودیم  دوهت  یزندگ  در  زوال و  انیز  منشاأ به
 را اجتمااع  باه زدن خساااارت  یبرا  فرد  تیاقاابل یرات خفر  بشاااود، زن  ،یا مغلو  کاهآن
  یضارور   سااننیبد  و  باشادیم  نتات  را  مردان ا لب  که اسات  یبردارفرمان. عردیپذیم

 بهتر.  مینده  یروزیپ  اجازه  زن  ،ی به  هرگز و  م یکن  حفظ  را  زهایچ  ساتهیشاا نظم  که اسات
 .ینشاااو  دهیاد  زن  ،یا  از  ترفیضاااو  اماا یبشاااو  یمرد  هرگوناه  مغلو   کاه اسااات  آن
(Sophocles, 2009: 164  )و اساتهزا  ساتیبایم نظم  یبرقرار یبرا  دوهت  قتیحق  در 

  شااوند، محافظت  خودشااان از  دیبا  زنان که  رساادیم  نظر به.  کردیم دفع  را  زن  تمسااار
 هیاعااه مصااااهح  موافق.  کنناد  عمال  اتحااد  در  کال  ،یا  ماانناد  کاه  کننادیم  فراموش  وگرناه
  همچون که  باشااد  مونا  نیا به  اگر  یحت  گردند،  محدود  یمناسااب  حوزة  در که  تهاسااآن

  ین ی رزمیز   ار  ،ی  در  را  هاآن  بود،   ار  در  گونهیآنت  کردن  گور به  زنده  درصادد که  کروئون
 یابد  تمسارع  ابدییم  کندیم  انیب  کروئون که  را  یترس  هگل.  کرد  گور  به زنده  ای  فیتوق
 و  یاهه  قانون  توساط  مردانه  قانون  و  یبشار نظم  اجتماع،  قانون  گفت  توانیم.  اجتماع.  در
  یون ی  زن ،ی  تیشااصا  در  دیتهد  نیا  و  شاودیم  دیتهد  خانواده از  ابتین به  فرد  کنش  در
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 (.Glowacka & Boos, 2002: 31) شودیم متتسم گونهیآنت

 میتصااام  ،یا  لیاده  باه  ناه دهاد، گنااه  باه  تن صاااورت  هر  در  کاه  بود رینااگز گوناهیآنت
 باه  او  و انادقرارگرفتاه تقاابال  در بااهم خود  قاانون  دو نیا کاهآن لیاده  باه  بلکاه  یشااااصااا

 انتام  را  یفول  هر او  د،یایب  رونیب  یتراژد  نیا از  پاک  یهادساات با  توانسااتینم  وجهچیه
 تیاجناا  مرتکاب یاهه نیقوان طبق  دادیدرم تن  یبشااار قاانون  باه اگر  بود،  کاارگنااه  دادیم

 .است کارگناه یبشر قانون مفابق دهیباش تحقق یاهه قانون به که حال و بود شده

  دارد  خود  در را  جرم  قةیدق  محتوا، برحساااب  یاتیاخالق  عمال  هرحالعبه
  در  بلکه.  کندینم رفع  را تیجنسا  دو  در  قانون  دو  نیا  یویطب   یتاصا  رایز

 به افتهین  یگانگیب  شیگرا ،یا  صاااورتبه  ،یویطب  یواسااافگیب  در  عوض
  لیاتباد   گنااه  باه  را  یجاانبگ،یا  نیا  ت،یافوااه  مثااباةباه  و  ماانادیم  یبااق  قاانون

  یمنف   صاورتبه و  شاودیم  بانیگربهدسات  شیهاجنبه از  یکی با  تنها  کند،یم
  کناد.یم  نقض  را  آن  یونی  کنادیم  تیاهادا  یگرید  سااامات  باه  را  خودش

(Hegel, 2018: 271.) 

  یگنااه یبع هگال  ازنظر  بود  راکاگنااه  دادیم  انتاام  را  یفول  نوع  هر  گوناهیآنت  جااکاهازآن
(  Ibid, 271) بودن. بچاه  ماانناد ناه  یحت  بودن  ساااناگ ماانناد اسااات،  28فولییب  باا برابر
  شی خو  هیتوج  نیطرف  از  هرکدام  اند،لیدخ  گناه  در  طرف  دو  هر  توارض  نیا  درون  نیبنابرا
  گرید  طرف  موجهِ  کساانی به  قدرتِ  گذاشاتن  پا  ریز  و  کردن  انکار  با  تنها  هرکدام  و  دارد  را

.  بنشااند   یکرسا به  را  خودش کاراکتر  و  هدف مثبت و  یقیحق  یمحتوا  تواندیم که اسات
 :زندیم هم به را یاتیاخالق جهان نظم ریناگز هاآن کار تهیدرنت

  جهاان  حرکات  و  آرام سااااختاار[  کاار]  آن  –.  اسااات بااهفوال  خودِ  عکاار،
  دو  هر نیمااب  یهمااهنگ و  نظم  صاااورت  باه  چاهآن.  زنادیم  برهم را  یاتیااخالق
  راابات را  یگرید  ارزش هرکادام  کاه  کنادیم ظهور[  یاتیااخالق جهاان]  آن  رات
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[  امور ( ]گاذار)  برزخِ  کاار  نیا  قیطر  از  کناد،یم  کاامال  را  یگرید  و  کنادیم
  خود  بفالن[  صاورتبه]  را  خودش  هرکدام[  گذار]  آن  در که  شاودیم  متضااد

  ارباات  را  یگرید  و  خودش  ارزش  کاهآن  از  شیب  و  کنادیم  ارباات  یگرید  و
  یمنف   حرکاتِ[  فوال] آن  -.دهادیم  انتاام[ یگرید  و خود  بفالن]  را آن  کناد
  یژرفا   در که  وحشااتناک  ساارنوشاات  ،ی  جاودانه  ضاارورت  یونی  شااود،یم

  آن  -]...[    کندیم   ر  را  یاهه  قانون  هم و  یبشااار  قانون  هم  بسااااطتش
   .نا  یفرد  ی خودآگاه  مفلقِ  بودن -خود-یبرا به  ساازدیم  یگذار ما  یبرا
(Ibid, 268.)  

 گیرینتیجه

  در  گوناهیآنت  یتراژد  از  هگال  شااارح  و  یکیاهکتیاد  منفق  باه  توجاه  باا  مقااهاه  نیا  در
  تی شااصا  دو  عمل.ع  در که  یاتیاخالق قوة  دو  انیم  ،یتراژ  نزاع به  روح  ی دارشاناسایپد
 .شد پرداخته بود افتهی نمود کروئون و گونهیآنت

  
 

اههی   موفوف  ←خانواده    ←قانون  خانواده    تکلیف    ← به 
طبیوی  اخالقی    ← زن    ←بیوهوژی    ←طبیوت    ←حیات 

 آنتیگونه 
 جوهر اخالقی 

 
 

حیات    ← تکلیف موفوف به جاموه    ← دوهت    ← قانون بشری    
 کروئون  ← مرد ← عقل آزاد  ← فرهنگ   ← اخالقی روحانی

 

  نی ا لیاده اماا  بودناد وحادت در  یوناانی جاامواه  بساااتر در یاتیااخالق قوه  دو نیا  آ ااز در
 ،ی  در  جاموه  ینوع به  و  بود نشاااده  آشاااکار  آن  درونِ  یهانزاع  هنوز  که  بود  آن  وحدت
  دایپ  بروز  هانزاع  نیا که  بود  یفرد  وجدان  ظهور و  یآگاه  رشااد  با.  بود  دهیشاایندین  وحدت
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 نظر  از که اسات  لیده  نیهم به.  شادند  جاموه  یاتیاخالق  اتیح  یفروپاشا  موجب  و  کردند
 که اساات  گرفته قرار  ایجانبه،ی  مواضااع  انیم  بلکه  شاار،  و  ریخ  انیم نه  نزاع  نیا  هگل

  تهیدرنت اسات  جاموه  یاتیاخالق  اتیح  یقوا  از  یکی  و  ریخ  ینوع  تتسام  یحد  تا  هرکدام
 دوهت  ندةینما  را  کروئون  نکهیا  یجابه  هگل. اسات  درسات  برابر  در  درسات  تقابل  نزاع  نیا

  در که  کند مفرح  مدرن  دوران  در  الربیه  یتیشااصا  عنوان به  را  گونهیآنت  ای  بداند  ساکوالر
  یونان ی  جهان  مشااصاة  را  تیشااصا  دو  هر  ساتد،یایم  شیخو  دوران  تریتوتاه  دوهت  مقابل

 شااده  هضاام  کل،  در  او  تیهو  و  بود  ویسااوبژکت  یآزاد  فاقد  فرد  آن  در که  یجهان  داند یم
 و  دکر  عمل جاموه  در  زن  فیوظا  فیتور و  شاادهنییتو  یهاارزش  طبق  گونهیآنت هم.  بود
 ت یانهاا  در  اماا  کرد رفتاار بود،  شااادهناهینهااد  جاامواه  در  مرد از  کاه  یفیتور طبق  کروئون هم
  یات یاخالق  اتیح  یدرون  یهاتوارض  یآشاکارگ  فاجوه،  نیا.  شاد  منتر  فاجوه به  هاآن  عمل
  خود  محدود  یاتیاخالق  و  یاجتماع  تصاور  یقربان  تیشااصا  دو  هر  جهت  نیهم به اسات

  دچاار  اکنون  وحادت  در  جهاان.  دهناد  بروز را  تیافرد  از  ینمود  چیه  تواننادینم و  شاااونادیم
  ندارد  را  خود  در شاده  تادیا  نیادیبن  یهایدوگانگ  بر   لبه  یبرا  یروشا  چیه  و  شاده  شاقا 
 نظر در  شاااتریب  را  افراد حق  و قادرت  کاه ابادیا  انتقاال  یگرید  نظم  باه آن  اقتادار  آنکاه  مگر
 به که  یاجاموه. اساات  یآزاد ساامت به  ایتار  در  روح  ریسااِ   گرانینما  گذار  نیا  رد یگیم
 از  افراد  کاه  کنادیم  گاذار  یاجاامواه  باه  بود  تواادل  در  کال  در  افراد  تیاهو  هضااام  لیاده
 به بدل  و  شاودیم  تکهتکه   یپوه  زندة  وحدت  شاوند،یم  یعار  شاانیاجتماع  یهاتیهو

 1.شودیم هم از جدا یهااتم انبوه

 

 

 
 .است نامه انیپا از مأخود مقاهه نیا 1
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هانوشت پی 

 
1

.  Ethical life:   از  یجزئ  عنوانباه  فرد  ،یا  اعماال  یتماامباه  کاه  جاامواه  یعرف  اخال 

 .باشدیم جهت جاموه
2. Antigone 

3. itself-In: مشاهور  آن از  اساتفاده  به کانت که  اسات  یعبارت  خود.-درع  زیچ.  خود-در  

 یورا  راز، ،ی  صاورتبه  همواره  هساتند  خودشاان  در  زهایچ  کهچنانآن او  ازنظر. اسات
 رفع جهت  در  هگل اما  م یشااناساایم  را  هاآن  نمود  تنها  ما  رایز  مانندیم یباق  ما  تتربه

  خود- در که  یزیچ  هگل ازنظر.  کندیم  تالش  خود-در  امر  شاااناخت  در  تیمحدود  نیا
  خصااوصاااً  شااود،یم  گرفته نظر  در  شینمودها از  جدا  که  اساات  یزیچ  شااود  مالحظه
  ری توب  نیبنابرا  ماتلف   یهاراه  از  شیخو  ساااختن  یمتتل  یبرا  آن  لیپتانساا  برحسااب

 با  شیهانسابت  از  جدا و  تنها  و  خودیخودبه  که ساتین  یزیچ به  راجع  صارفاً  خود.-درع
 و  ناپرورده  باهقوه، اساات  یزیچ  یمونا به  نیهمچن  بلکه اساات،  شااده  هحاظ ا،یاشاا  گرید

 .ناتمام
4. itself-For: خود.-یبراع  هاآن  شاوند،یم  باهفول  هالیپتانسا  نیا که  یزمان.  خود-یبرا  

  یمونا  به  نیهمچن  بلکه  خودآگاه، اساات  یزیچ  یمونا  به  فقطنه  خود-یبرا.  شااوندیم
.  گردد یم  پرورده و  متشاکل  و  زندیم  عمل به  دسات  یتی ا  حصاول  یبرا که اسات  یزیچ

 که اسات  یزیچ  آن  هر  از  متشاکل  زیچ  هر  یهسات که  بود  آن  گرفت  دهیناد کانت  آنچه
 .کنندیم عرضه ما به را زهایچ تیواقو نمودها هگل ازنظر اما شودیم داریپد

5. Morality/Moralitat 
  انیم  مفلق  یآگاه به  دنیرسا  یبرا که  ایتار ریسا  در روح  یکیاهکتید حرکت به  اشااره .6

  ،ی آگااه   خودِ  تترباه  راه  از  را  بااهقوه  یآگااه  و  کنادیم  حرکات  خود  -یبرا  و خود-در  امر
 یامر  نومن  آن  در  که کانت  فلسافه  برخالف-  هگل  فلسافه  در  ازآنتاکه.  کندیم  باهفول
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  ی خودآگاه  به  ایتار  در حرکت  با  روح  هساتند،  شاناخت  قابل  امور  همه  -بود  یناشاناختن
  ازآنتاکه  یوه(  تینیع  مرحله)  ابدییم  یگرید  در  را  خود ابتدا  که  یصااورت به  رساادیم

 (.تیرهن مرحله) شودیم آگاه خود به و گرددیبرم خود به شودیم توارض دچار

7. Pathos: یتراژ  قهرمان  رانه که اساات  گانهی  .یشااورمندع ،ی  به اشاااره  پاتوس، 
 .دارد اتیالقاخ در شهیر بلکه ستین صرف احساس ،ی یشورمند نیا اما باشدیم

8. Objective 
9. World of faith 
10. This-worldly present 
11. Other worldly beyond 

12. Immediate:  امر  ،ی  از(  یشاهود  افتیدر)  هیاوه  خام و  انگارانهسااده  افتیدر به  اشااره 
  نشاده  امور کل  با  امر  آن  نسابت  افتیدر  و  میمفاه واسافهبه  افتیدر  حوزه  وارد  هنوز که

 نیمب  را  تتربه که  اساات  یباورتتربه  ساانت  در  تتربه  مفهوم  نیمب  دگاهید  نیا.  اساات
  آنچه  یجداسااز کانت  از تیتبو  به  هگل  اما  دانسات ینم  یحسا  یهاداده  از  شیب  یزیچ
 تتربه  تهیدرنت.  دانسااتیم  رممکنی   آن  ظهور  شااروط از  را  شااودیم  ظاهر  ادراک  در
 که  اسات  میمفاه و  اصاول وسااطت به  یحسا  ادراک  نیا  بلکه ساتین یحسا  ادراک  فقط
 را  شیخو  تتربه  توانیم که  موناسات  بدان  تتربه  از برداشات  نیا.  ساازدیم بر  را  تتربه
 بسط   گونهنیا.  ساخت  ترقیعم و  ترعیوس  آن  ظهور  الزم  شروط  در  شادن  ،یبار با  صارفاً
  ،یااهکتیاد  کال  یژگیو  درواقع  آن  الزم  شاااروط  یتیتادر  کشاااف  راه  از  تترباه  دادن
 .ستا یدارشناسیپد

13. Elemental unit 
14. People/Volks 

15.  Penates  :باا  تنگااتناگ  طورباه  نشییآ  کاه  کشاااور  و  خااناه یخادا  خاانواده، یروم  یخادا 
 .است مرتبط خانه

16. custom 
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17. recognition 

18. Intimation: قرار  یدانشاا  مقابل  در  که  یدرون  و واساافهیب  دانش  ای  رتیبصاا  ینوع  
 .شودیم حاصل برهان و لیتحل با که ردیگیم

19. consciousness 
20. intuits 
21. Reflected into itself 
22. Elemental unit 

 موجب و  اسات  سارزنش  سازاوار  آن سابب به  قهرمان که اسات  ییخفا  ایهامارت  ای  خفا  .23

 بر  قهرمان  خود که  اساات  یزخم  حاصاال  رنج  نیا  شااود یم  ،یتراژ  قهرمان  در  یرنت
 .آورده وارد خود

24. One-sidedness 
25. sense 
26. Deceived knowing 
27. deed 
28. Non-action 

 مناب  فهرست

 دیسا  ،یلیاردب  یمحمدمهد  ترجمه. روح  یدارشاناسا يپد و  هگل(.  1393. )رابرت  اساترن،
 .ققنوس: تهران. یدیس محمدجواد

 عباداه ترجماه.  جاامعاه  اسااطوره، هنر،  هگال،  یشاانااساا يیباايز(.  1395. )دیاوید مز،یج
 .جهاننقش: تهران. ساالروند

:  تهران .  یمرتضاو حسان  ترجمه.  هگل  فلسافه درباره  يیگفتارها(.  1390. )ن  جان  ،یهندیف
 .چشمه
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 . ققنوس: تهران
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