دیالکتیکِِمدرنیته ِ
جهانشمویلِوِفرهنگِازِمنظرِِفلسفۀِهگلِ ،
وِنمونۀِانقالبِاسالیمِدرِایران ِ
ُ
کریستیانِهفمان ِ

فهرست
پیشگفتار ِ
نمایۀِآثارِهگل ِ
 .ِ1مقدمه
بخشِنخستِ:هگلِوِمدرنیته ِ
 ِ.2موضوعِوِروش
 .ِ2.1مدرنیتهِچیست؟ِدرآمدیِبهِتاری خِمدرنیتهِوِمفهومِآن
ی
مفهومِتاریخِمدرنیته
ِ.2.1.1
بذرِمدرنیتهِ:ازِقرونِوسیطِتاِعرصِروشنگری
ِ.2.1.1.1
تحققِمدرنیتهِوِمشکلِآن
ِ.2.1.1.2
ِشمشی ِدو ِلبه:
ِرهای ِاز ِتملک ِسنت ِوِ
 ِ.2.1.2مدرنیته ِچونان
ر
ی
ازخودبیگانگِ
 ِ.2.1.3اصل ِسوبژکتیویته ِبهمثابۀ ِبنیاد ِمدرنیتۀ ِ«تکن ِولوژیک» ِوِ
مدرنیتۀِ«فرهنگِ»
« .ِ2.1.4دیالکتیکِمدرنیته»ِوِ«پستمدرن»
 ِ.2.2دیالکتیکِچیست؟ِدرِبابِایجادِپیوندیِباِ«روش»ِهگل
ی
مبایِاندیشۀِهگلِدرِاندیشۀِباستانِوِعرصِجدید
ِ.2.2.1
 ِ.2.2.2منطقِدیالکتیگِوِدستگاهِدرِنزدِهگل
ی
بابِبرخِاصطالحات
 ِ.2.2.3د ِرِ
:
 .ِ2.2.4نقدِبهِهگل ِ«فقدانِیِنهایتِهستِ»
نقدِهگلیانِجوانِوِرفعِخودبخودیِآن
ِ.2.2.4.1
ر
بودنِ،تسیِمنطقِبهِ
ِ
ِغیعلیم
ِ.2.2.4.2
انتقاداتِبهِهگل :ر
ی
همهِچیِ،ضدِفردِبودن
ر
 ِ.2.2.5معارصتِهگلِ:فلسفۀِتاری خِبهمثابۀِازآنخودکردنِواقعیتِ
بالفعل
ی
برنهادِمبتتِبرِفلسفۀِتاری خِدربارۀِکلگر یایِانضمایم
ِ.2.2.6
 ِ.2.3دیالکتیکِوِتاری خ
 .ِ2.3.1رسچشمههایِفلسفۀِتاری خ
 ِ.2.3.2بنیادنیهِگونهای ِتاری خِکلگرایانه ِتوسطِکانتِ ،ایدئالیسمِ
یِ
آلمای

 ِ.2.3.3شکاکیتِفلسفۀ ی
تاریخِ
 ِ.2.3.4دیالکتیکِوِتاری خِدرِروزگارِما
 ِ.3هگلِوِدیالکتیکِانقالب
 .ِ3.1روحِوِتاری خ
ی
ایِمتافییکِآزادی
 ِ.3.1.1اندیشۀِبنیادینِهگلِدربارۀِگونه
ر
اروپامحورمداریِهگلِوِحرکتِازِآسیاِبهِاروپا
ِ
ِ.3.1.1.1
ی
.ِ3.1.1.2
وی» ِبا ِفرهنگهای ِغالبِ
ِبی ِ
آغاز ِ«خورشید ر
یِ
آسیای
ی
ِدروی» ِسوبژکتیویته ِدر ِنزدِ
یِ
آغاز ِ«خورشید
ِ.3.1.1.3
یونانیان
روم ِو ِمسیحیتِ :ازخودبیگانگ ِبی ی
وی ِو ِآزادیِ
ِ.3.1.1.4
ر
درویی
ِ
سوبژکتیویتۀِنیازمندِفرساختِژرمنها
ِ.3.1.1.5
جزءگر یایِمختصِباخیِوِکلگر یایِجهانِاسالم
ِ.3.1.1.6
ی
.ِ3.1.1.7
نظریۀِمنفِجنگهایِصلیتِوِسحرگاهِروحِمدرن
ازِرفرماسیونِتاِانقالب
ِ.3.1.1.8
 ِ.3.1.2سوبژکتیویتهِوِکلیتِبهمثابۀِاصولِمدرنیته
 ِ.3.1.3دیالکتیکِروشنگری
 ِ.3.1.4مسئلۀ ِوضعیتسیایسِ :در ِمیانۀ ِ«لییالیسم» ِوِ
«رفرماسیون»
 ِ.3.2هگلِوِروزگارِاو
 ِ.3.2.1روحِزندهِوِچالشِانقالب
 .ِ3.2.2خردِوِواقعیتِبالفعل
ی
مثابۀِهیئاتِخودتعیبخشِ
رِ
 ِ.3.2.3حقِ،اخالقِوِعرفِبه
ُ
 ِ.3.2.4حاشیهِِ:1نقدِهگلِبهِسوبژکتیویسمِ«رمانتیک»ِ(پگهلر)
 ِ.3.2.5خانوادهِ،جامعهِوِدولتِبهمثابۀِهیئاتِتوسعۀِعرف
ی
 ِ.3.2.6حاشیهِ:2
ِجامعۀِمدرنِوِنفِ«رمانتیک»ِآنِ(ریی)
 .ِ3.2.7دولتِمدرنِبهمثابۀِکلیتِانضمایمِ،مسوطهِوِمشارکت
ی
ایشِبنیادینِهگلِمبتتِبرِکلگر یایِ:روحهایِجزیِِوِروحِ
 ِ.3.2.8گر
کیل
 ِ.3.3تاری خِمدرنِوِدیالکتیکِآن
 ِ.3.3.1تاری خِمدرنِیاِتاری خِپساهگل

ر
کسِوِمادیتبخشِبهِروح
 ِ.3.3.2مار
 ِ.3.3.3ازِهگلِتاِفوکویاماِ:بهرسمیتشنایسِبدونِروح
 ِ.3.3.4فرهنگمبناباوریِهانتینگتونِ:جوهرِتیهشدهِازِروح
جامعۀِجهای»ِوِفرساختِبهِجانبِکلگر یایِانضمایم
یِ
« .ِ3.3.5
بخشِدومِ:مدرنیتهِ،جهانشمویلِوِفرهنگِازِنظرگاهِهگل ِ
 ِ.4جهانشمویلِوِتوسعهِدرِنظرگاهِفلسفۀِتاری خ
 .ِ4.1استعمارِوِجهانشمویل
ی
خِهگلِ(همچنیِنزدِمارکس)
 ِ.4.1.1نقشِاستعمارِدرِفلسفۀِتاری
ر
استعمارزدایِوِفرساختِدولتها
ِ.4.1.2
ی
ی
شدنِمرزهایِجامعۀِمدیِ،وِ
 ِ.4.1.3جهانشمویلِبهمثابۀِبرداشته
عرفِدوپارهشده
 .ِ4.2کلگر یایِوِجزءگر ی ِ
ای
 ِ.4.2.1دربارۀِمدعایِکلگرایانۀِمدرنیته
 ِ.4.2.2ملتِوِهویتِدرِجهانِپسااستعمار
.ِ4.2.3
ِدرِبابِاروپایسازیِبهمثابۀِدوپارگِ
یِ
تشخیصِرتی
ر
 ِ.4.2.4ویژگِ«رمانتیک»ِگفتارِ«ضدِغرب»
 ِ.4.2.5حاشیهِِ:3دربارۀِدوِمفهومِ«فرهنگ»ِوِ«تمدن»
ی
ِنفِجزءگرایانۀِمدرنیته
 ِ.4.2.6کلیت ی
 ِ.4.3توسعهِبهمثابهِفرساخت
ی
ی
 .ِ4.3.1فائقشدنِبرِدوپارگ ِازِراهِفرساختِمبتت ِبرِعلومِانسایِ
(ریی)
 ِ.4.3.2فلسفۀِروحِهگلِبهمثابۀِنظریۀِفرساخت
 .ِ5انضمایمشدنِمدرنیتهِدرِفرهنگِجهانِاسالم
 ِ.5.1مدرنیتهِدرِجهانِاسالم
هجومِمدرنیتهِازِطریقِامییالیسمِوِواکنشِجهانِاسالمِبهِ
ِ.5.1.1
ر
آن
تغیی ِپارادایم ِپسااستعماریِ :از ِناسیونالیسم ِسکوالر ِتاِ
ِ.5.1.2
ر
اسالمگر ی ِ
ای
 ِ.5.1.3هگلِوِ«انقالبِرسق»
 ِ.5.1.4روحِمطلقِ:خدامداریِوِسوبژکتیویته
 ِ.5.1.5شعر ِفاریس ِوِدیگرِنظرگاههای ِفرایند ِازآنخودکردن ِیکِ
فلسفۀِسوبژکتیویته

ی
 ِ.5.1.6روحِابژکتیو:
ِعرفِاسالیمِوِجامعۀِمدیِ
 ِ.5.1.7اسالمگر یایِبهمثابهِیکِواکنشِرمانتیکِوِاعیاضِامرِجزیِ
 ِ.5.2ایرانِبهِعنوانِمثایلِازِچالشِباِمدرنیته
 .ِ5.2.1دربارۀِتاری خِایران
بنیانگذاری ِعرف ِشییع ِتوسط ِصفویه ِبهمثابهِ
ِ.5.2.1.1
دینِمختصِدولتِحاکمِ
.ِ5.2.1.2
عرفانِ:صوفیهِوِمکتبِاصفهان
ی
هجومِمدرنیتهِوِجامعۀِمدیِدرِدورانِقاجار
ِ.5.2.1.3
انقالبِمسوطهِوِتعارضِمیانِحقِانسانِوِحقِ
ِ.5.2.1.4
خداوند
مدرنسازیِدیکتاتورمأبانۀِرضاِشاهِپهلوی
ِ.5.2.1.5
.ِ5.2.1.6
شکست ِمجدد ِمدرنسازی ِدستوری ِدر ِدورانِ
محمدِرضاِشاهِپهلوی
انقالبِاسالیم
ِ.5.2.1.7
ی
.ِ5.2.1.8
ِ
اکوبینیسمِدیت
ژ
 ِ.5.2.2دربارۀِقانونِاسایسِجمهوریِاسالیمِوِمبناهایِنظریِآن
ایدئولوژیسازی ِانقالی ِعرف ِشییع ِتوسطِ
ِ.5.2.2.1
یِ
هللاِخمیت
آیت
افالطونگر یایِمستیِدرِنظریۀِوالیتِفقیه
ِ.5.2.2.2
.ِ5.2.2.3
دربارۀِنقدِالهیاتِسیایس
 ِ.5.2.3اهمیتِفلسفهِبرایِسیایسسازیِاسالم
بر ی
گشی ِورق ِبه ِجانب ِگفتار ِبویمگر یای ِبرایِ
ِ.5.2.3.1
دستیایِبهِ«اصالتِفرهنگِ»
بویمگر یایِاجتمایع-انقالیِوِمدرنگرایانۀِرسیعتِ
ِ.5.2.3.2
ی
نقدهایِبویمگرایانۀِمبتتِبرِسنتِبهِمدرنیتهِازِ
ِ.5.2.3.3
جانبِنرص
حفظورفعِمفهومِمتقابلِبویمگر یایِدرِنزدِشایگان
ِ.5.2.3.4
 .ِ5.2.4گرایشهایِمباحثِپساانقالیِ
گر یایِ
با ِهایدگرِوِپوپرِدرِمیانۀ ِبویمگر یای ِوِکل ِ
ِ.5.2.4.1
(داوریِ،رسوش)
ی
ِوِدانسی ِوِمسئلۀ ِسوبژکتیویته ِ(رسوشِ،
ایمان
ِ.5.2.4.2
شبسیی)

 ِ.5.3خالصه:
ِدرِبابِدیالکتیکِجهانشمویلِ(فرهنگ)
ی
 ِ.6نتیجهِ:دیالکتیکِمدرنیته
ری
کیت
مثابهِوحدتِدرِعیِ ِ
 ِ.6.1روحِابژکتیوِ:کلگر یایِانضمایمِبه
یِ
نیافتت
 .ِ6.2روحِمطلقِوِامرِدست
 ِ.6.2.1سکوالریسمِوِپساسکوالریسم
ری
متافییکِپسِازِهگل
ِ.6.2.2
 .ِ6.2.3آزادیِوِامرِمطلق
فهرستِمنابع ِ

