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 هردر و فلسفه فرهنگ

 يیطباطبادانشگاه عالمه  دانشیار  - *ح اصغر مصل

 ( 92/6/29: ؛ تاریخ پذیرش مقاله  51/8/29: تاریخ دریافت مقاله)

 

  چکیده
های وی باید بهه ماهای ی ماننهد     هردر دامنه وسیعی دارد و برای سیر در اندیشه یوهان گوتفرید فوناندیشه 

گونهه ههه او حهرر ههردت اسهت       آن شناسی، فرهنگ و فلسهفه فرهنهگ   انسانیت، تاریخ و فلسفه تاریخ، انسان

نسهات میهان    ،سرشهت فرهنهگ   هایی چهون  با توجه به شرایط عالم معاصر و اهمیت یافتن پرسش. پرداخت

. رسد های وی دربارت فرهنگ الزم به نظر می اندیشه خصوص بهو آیندت فرهنگ، بازخوانی آثار هردر  ها فرهنگ

های هردر آن است هه با الگویی مناسب برای بررسی و تحلیل ژرف فرهنهگ و   یداقل فایدت بازخوانی اندیشه

فرهنگ ضروری  دربارتی نظرمطالعات پیگیری الگویی هه برای  ؛شویم شنا میآهای موجود دربارت آن  پرسش

 شهود  مهی خصوص بر این نکته تأهید  و به شدت پرداختههای هردر دربارت فرهنگ  در این مقاله به اندیشه. است

و فلسهفه فرهنهگ شهکل     آیهد  مهی موضوعی برای فلسفه بهه اندیشهه در   عنوان بهفرهنگ  است هه هه با هردر

های اخیر به موضوعی ههانونی در   و در سال آغازشدتفلسفه فرهنگ سنتی فلسفی است هه با هردر . گیرد می

ها در عالم معاصر، با توجه به الگوی هردر  در ادامه پرسشِ نسات میان فرهنگ .است شدت لیتادفلسفه آلمان 

ها موضوعی است هه در سه دهه اخیر اهمیت بسیاری  موضوع نسات میان فرهنگ .گیرد قرار می یموردبررس

  . هه بینش و تلقی هردر، یکی از بهترین الگوها برای ورود به چنین موضوعی است رسد یافته و به نظر می

 

 .، انسانیتفرهنگ ییگرا ینساهردر، فرهنگ، فلسفه فرهنگ، تک ر فرهنگی، : ای کلیدیه واژه
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 مقدمه. 1

یکهی از   عنهوان  بهه را در هنهار گوتهه و شهیلر،    ( م 5829-5411) برخی یوهان گوتفرید فون هردر

ههای ههردر م هل    گستردگی دانهش و توانهایی  . دانندیستارگان دوران هالسیک آلمان در وایمار م

و  ی و هنهری ذوق شهعر  ،ههای مختله   فرهنهگ  تهاریخ و آگهاهی از   ،مختله   یهها دانستن زبان

در تهاریخ تفکهر    ریه نظ هممیق در هنار فیلسوفانی چون هانت، او را به متفکری های فلسفی عبحث

گسهتردت بهرای در    های ها، هردر در گشودن افقتوانایی گونه نیازاجدا . آلمان تادیل هردت است

 .متفکری است نایی است همفراتر از معاصران خود  ییها شهیاندو حرر تاریخ انسانیت 

ای را مطلهو   هردر فلسفه. اولین تمایز هردر از معاصران، تفاوت تلقی وی از فلسفه است

بدون توجه  ،وی افتادن در امور انتزاعی. ای داشته باشدها فایدتداند هه برای عموم انسانمی

فلسهفه بهرای   ( Herder,2002:3) .دانهد هها را نادرسهت مهی   به نتایج انضمامی آن برای انسان

بایهد بهه   فلسفه . بیشتر باید از انتزاعیات دور شود و به امور عینی انسانی توجه هند اثربخشیِ

به همهین  . با آن ایساس عظمت و سعادت هنند مردم هه یحور به ،اصول انسانیت توجه هند

 هردر هموارت به تاریخ انسانیت، به حایعت و سرشت آدمی و نحوت پیهدایش تک هر در  جهت، 

 ،ایساسهات  ،عقاید مانند ،اقوام گوناگون و عناصر مختل  فرهنگی و چگونگی پیدایش زندگی

ههایی هسهتند   در آثار هردر تاریخ یا فرهنگ، عنهوان  .درهفکر می هاآیینها و اخالق و ارزش

دو مقوله  هردر موضوع اصلی فلسفه را همین. خوددارندهه همۀ امور مربوط به زندگی را در 

بهه تفکهر    بافرهنگت هه همه ماایث فلسفی را در نسات او اولین متفکری اس. دهدقرار می

ها بها داللتهی   ترین واژتاز نامتعین( kultur, culture)در زمان هردر واژت فرهنگ . آورددرمی

 ,Konersman. )فرهنهگ بهود   در بها  ههردر آغازهننهدت تفکهر ژرف    . گستردت و مهاهم بهود  

2003:8) 

محصول و آفریدت ممتهاز  »وی فرهنگ را . ردهردر معنای وسیعی برای فرهنگ در نظر دا

تشهایه   آدمهی  فرهنگ را به خون جاری در وجهود  ییدرجا. ددانیم «یک قوم در حول تاریخ

 zweite) دیگهر فرهنهگ را آفریهدت ثهانوی     ییدرجها  Herder,1877-1913,14:14))؛ هندمی

Genesis )یهها آفریههدت رویههی و معنههوی (geistige Genesis )نامههدمههی. (Herder,1877-

فرهنهگ  یا دسهتوری  از معنای تجویزی  ،گونه توصی  از فرهنگهردر با این( 1913,13:346

حهور در زبهان   همهین ) ههای دیگهر  در زبان آلمانی هم مانند بسیاری از زبهان . گیردفاصله می

بهر امهوری    ،هایی چون انسانیت و همهال در هنار واژت ،ی مستحسنیفرهنگ در معنا( فارسی
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هردر در آثار خود اولین بار فرهنگ را یاصل هوشهش   ؛ ولیواال داللت داشته است مطلو  و

 .دهنمیتوصی   برای رفع نیازهایش، یک قوم یا ملت در حول تاریخ

 سرآغاز فرهنگ. 4

تهرین  به نظر هردر بنیهادی . تلقی هردر از فرهنگ ماتنی بر تلقی و تعری  وی از انسان است

پذیر اسهت  انسان موجودی شکل. بنامیم «موجود فرهنگی»تعری  انسان آن است هه وی را 

 انسهانِ ». باشدا اینکه دارای فرهنگ الّ وجود ندارد یبدین معنا انسان. سازدخود را می ،و خود

-Herder,1877) .«شههکل نیافتههه اسههت  چههو  زمخههت و سههنگ مرمههرِ  ،فرهنههگ بههدونِ

ت ههه مقومهات   ا با عناصری چهون عقهل و زبهان و تربیهت و سهنّ     انسان تنه( 1913,22:310

. بهه نظهر ههردر انسهان حایعهیِ بهدون فرهنهگ تخی هل اسهت         . شهود ، انسهان مهی  اند فرهنگ

(Konersman,2003:40 )های ذاتی خود امکان فهراروی از وضهع حایعهی را    انسان با توانایی

 .هنددارد، امکانی هه تنها با آن دوام و بقا پیدا می

همهه آنههه ههه    . دانهد مهی  «زبان»و  «عقل»انسان از سایر موجودات را  زِهردر فصل ممی 

تهرین  اساسهی . گهردد به همین دو خصوصهیت بهازمی   ،شماردبرای وجه فرهنگی انسان برمی

انسهان  . مشکل آدمی عدم تناسب میان قوای حایعی او و نیازهای زندگی او در حایعت است

 بهه ( 5982:51دیهره،، . )دارد ایگزینی، جاران هاستی و دفع خللجبرای ادامه زندگی نیاز به 

عقهل  . شهود و زبان است هه دارای آفریدت ثانوی یعنی فرهنهگ مهی   باعقلتعایر دیگر انسان 

ههم یضهور   یتی در امهور یسهی   عقل  .آن در همه آثار انسانی هست نشانهای است هه قوت

زنهدگی   ههای است هه انسهان از محهدودیت   باعقل .در وهله اول ایساس نشودهرچند دارد، 

منهوط  را و بروز قدرت زبان در آدمی زبان هردر . هندو ایساس آزادی می رود یفرا محایعی 

قوت درونی و در ژرفای وجود آدمی است و هیچ اثر درونهی و   عقل. داندمیبه ارتااط با بیرون 

ایعهی دارد و یهک مقهوم آن    وجههی ح  زبانشود، اما بیرونی آدمی بدون این قوت ممکن نمی

زبهان   ،یعنی بدون زندگی در حایعت و مواجههه بها نیازههای زنهدگی حایعهی     . حایعت است

-Herder,1877) .شهود بدان معناست هه فرهنگ با زبان آغهاز مهی  نکته این  .شداختراع نمی

1913,13:14   ) 

تهرین  نهاتوان  هند، موجودی نهاتوان و بلکهه  انسانی هه در حایعت زندگی خود را آغاز می

 «تعلیم و تربیهت »آید، یعنی و زبان و آنهه هه با این دو قوت پدید می باعقلاما  ،موجود است

. شهود فرهنهگ آغهاز مهی    گونهه  نیبهد تواند نیازهای خود را برآوردت سهازد؛ و  ، می«سنت»و 

د را دهد، زنهدگی خهو  می اند قرارگرفتهییوانات با قوایی هه هفافِ نیازهایشان در محیطی هه 
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اسهاس  . خهود بایهد بیافرینهد    ینیازمند برای یفه  زنهدگی و بقها    اما انسانِ؛ گیرنداز سر می

فرهنهگ یاصهل هوشهش آدمهی بهرای یفه  زنهدگی و        . فرهنگ همین هوشش آدمی است

انسان . شودبر همین اساس است هه انسان هرگز هامل نیست و هامل نمی. پایداری آن است

ایهن هوشهش پایهانی     ههه  یدریهال ؛ بخشهد خود را تکامل می یوزندگهوشد، خود هموارت می

 .ندارد

و انتقهال تجهار  بهه     و تناسهل بها توالهد    نیهز جمعی  در زندگیِ ،آفرینندت نیازمندِ انسانِ

در حول زنهدگی   ی،های قالبا این هوشش یاصل هوشش. هوشدبرای بقای نوع می ،فرزندان

و فرهنهگ   شهود دادت مهی انتقهال   ،تجار توانایی وها و دانایی. شودمنتقل می ی بعد،هانسل

حایعهت   ۀههایی ههه داد  ییوان بنا به وجود حایعهی و توانهایی  . هندصورتی تاریخی پیدا می

هسهت   ههه  همهان همهوارت  . هنهد ییوان تکامل پیدا نمی. دهد، زندگی خود را ادامه میستاو

تربیت دارد و نه دارای سهنت  و نه تعلیم  ،هندییوان نه زندگی جمعی پیدا می. ماندباقی می

ههای آدمهی آن اسهت ههه هرچهه بیافرینهد در       نکته مهم در مهورد آفریهدت  . شودو تاریخ می

ای از انسان نیست هه او بهر رویهش حهوری    هیچ ساخته». ای دیگر نیاز به اصالر داردمریله

انسان هه برای ادامه زندگی  پ،( 5982:91دیره،،) «.هه نیاز به اصالر نداشته باشد هار هند

تواند از فکهر آفهرینش   تر هند، هرگز نمیباید در جمع زندگی هند، بیاموزد و فرهنگ را هامل

 .در یال پیش رفتن است یا گونه بههموارت انسان . دست بردارد

گونه توصی  از فرهنگ از تصهور متفکهران دورت روشهنگری دربهارت فرهنهگ      هردر با این

ههردر  . فرهنگ تقسیم ههرد توان اقوام را به بافرهنگ و بیبا این مانا دیگر نمی. رودمیفراتر 

هایی است ههه مهردم   بودن مترادف با داشتن هنجارها و ارزش بافرهنگتواند بپذیرد هه نمی

هر قومی بنا به شرایط و اقتضهااات اقلیمهی ههه در آن    . اروپا با عنوان روشنگری بدان قایلند

هوشش هردت و به شیوت تعلهیم و تربیهت و زبهان و سهنت و      ،ع نیازهایش، برای رفقرارگرفته

های آن قوم بهرای رفهع نیازههایش    فرهنگ هر قوم یاصل هوشش. رسدمیمناسااتی جمعی 

های یکسان برسند و تصور یکسهانی  نااید انتظار داشت هه همه اقوام به رفتار و ارزش. هست

 .باشند داشتهاز زندگی و تکامل و پیشرفت و سعادت 

 نظام فلسفی هردر. 1

ههای خهود را بهر    او هوشیدت اندیشه. است افتهی پرورشهردر در سنت فلسفه آلمانی قرن هجدهم 

ههای تهاریخ فلسهفه اغلهب وی را     در هتها  . اساس زبان و ادبیات فالسفه همین قرن تنظیم هنهد 
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اما با توجه به تهأمالت وی  . هنندمعرفی می فلسفه تاریخیا  شناسی فلسفیانسانگذار پایه عنوان به

 .ابتکارات او دانست ترین مهمهای فلسفی او در این با  را توان اندیشه، میفرهنگدربارت 

و ( 5821-5491)بیش از همهه متهأثر از دو متفکهر بهود، یکهی ایمانواهل هانهت         هردر

فیلسههوف دوران  تههرین مهههمهههردر هههم متههأثر از (. 5488-5492)دیگههری گئههورم هامههان 

او عالوت بر ایهن دو  . های عصر روشنگری بودمنتقد اندیشه ترین مهمو هم متأثر از  روشنگری

 تهرین  مههم تهوان  با این متفکهران مهی  . متفکر از الیانیت، و لسینگ هم تأثیر پذیرفته است

توان متفکهری مربهوط   می درمجموعهردر را . های وی را ترسیم هردهای فلسفی اندیشهرگه

هردر ضهمن  . متفکران این عصر درگیر بود مساالبه دوران روشنگری دانست، چون او نیز با 

. های روشنگری با گرایش غالب در ایهن فضهای فکهری مخهال  بهود     اعتقاد به هلیات اندیشه

مدت پ، از وفهاتش، شهاگردانی پیهدا    شاید به همین جهت بود هه در زمان خود و در هوتات

 .های وی به مکتای فکری تادیل نشدد و اندیشهنکر

در هانهت  . مخهال  بهود  هانهت  ههای اصهلی   اندیشهبرخی از اما با  بود،هردر شاگرد هانت 

عقهل  هانت . گرددانسان به عقل بازمی هایتوانایی مههای انسان عقل است و هاساس توانایی

 اسهتعالیی  مهنِ این عقل قواعدی هلی دارد هه بهه  . قرار دادت است موردبحثدر سه قلمرو را 

خواهد همه امهور انسهانی را بررسهی و تحلیهل هنهد؛      میوی به مدد قواعد عقل . گرددبازمی

وی بها  . بینهد سهیر مهی  در یال و  عقل را در تاریخ ازجملههردر همه امور انسانی  هه یدریال

 گرفتهه  شکل ها آناز قومی هه این امور در  ،اخالق دین و ،هنر ،از مقوالت عقل هرهدامحرر 

. نگهرد مهی  مساالهای متنوع انسانی به بشری و فرهنگ هردر از افق فرهنگِ. پرسدمی ،است

حایعهت و محهیط    ازجملهه بها سهایر عوامهل     های وی را در نسهات وی انسان و همه آفریدت

تجربهی   به نحو ،شودمیمربوط انسان و فرهنگ به  هر آنهه دربارتباید عالوت بر این . بیندمی

 .توان به روش قیاسی در مورد همه امور انسانی یکم هردیمن. داوری هردو بنا به مورد 

دههد ههه از اسهاس بها تلقهی      نشان مهی  ،هندمیآن هردر با تعریفی هه از عقل و هارهرد 

ر شرایط مختل  و بهه  توان آدمی است هه د ترین مهمعقل هردر . هانت از عقل مخال  است

ایهن دریافهت از   . شودخود را ظاهر میانسانی در عرصه زندگی و تجار   تفاوت،های مصورت

قواعهد  هند بر ایهن مانها   سعی میداند و هه آن را استعالیی میاست خالف تصور هانت عقل 

خصهوص تک هر   هردر تلقی اساسی خود از فرهنگ و بهه . توضیح دهدادرا  و استنااط آن را 

الیانیت، در توصی  موناد تغییر و ثاهات  . هنددر فرهنگ را در قالب موناد و جوهر بیان می

. هنداست هه تحول پیدا می «ایواسطهنیروی فعال بی»موناد . را برای آن در نظر گرفته بود
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موناد موضهوع و محمهل تغییهر و تحهول     . هندثاات و پایداری موناد به آن است هه تغییر می

 یداامه بنیان قرار گرفتن موناد، اصلی برای بیان آنهه ههه در عهین ثاهات در تغییهر     با . است

و توصی   فهم قابلموجودات در عین این نه آنی،  یهمان نیابا این اصل . شوداست، یافت می

 .شودموناد یاوی همه پدیدارهایی است هه از آن صادر می. شودمی

متفکرانهی  . شهود بخش برقرار مهی پیوندی رضایتبا این مانا بین امر عقلی و امر تاریخی 

بهر اسهاس   . داشتندرا از هم جدا نگه می ها آنچون ول  به این پیوند توجه هردت بودند، ولی 

این برداشت هه هار فلسفه پرداختن به امر هلی و عقلی اسهت، راههی بهرای ورود عقلهی بهه      

 یجزاه به امور واقع  یهار پ،داخت، پرفلسفه به امور عقلی هلی می ها آنبه نظر . تاریخ ناود

هاسیرر نیز در بررسی هردر به این مشهکل ههه پیشهینیان    . هه در تاریخ مطرر است نداشت

آمیختگهی   فلسفه تاریخ مستلزم درهم» ازآنجاههبه اعتقاد هاسیرر . وی داشتند پرداخته است

بهه جهدایی و    یانهد یپابها   ،«اسهت  ها آنریختن مرزهای  های گوناگون شناخت و درهم شیوت

در فلسفه، گهام مهمهی   تاریخ توجه به . هردپیدا نمیعلوم، چنین دانشی وجود  هردن میتقس

 .شوداست هه با هردر برداشته می

 فلسفه تاريخ. 2

لسهینگ اولهین   . رسد رشته تفکر دربارت تاریخ را لسینگ بر ه  هردر نهادت باشهد به نظر می

به نظر لسینگ یرههت تهاریخ در جههت    . تاریخ پیوند دادمتفکر آلمانی بود هه بین الهیات و 

امها  . دهداو غایت تاریخ را با نظر به مشیت الهی مورد تأمل قرار می. تحقق مشیت الهی است

او محتهوای  . داردموضوعی مسهتقل را ههردر برمهی    عنوان بهگام اساسی برای تأمل در تاریخ، 

در  شهدت  نقلهای م الً داستان. دیدط با تاریخ میبسیاری از تعالیم دینی و الهیاتی را در ارتاا

هردر مقصود خود از دناال هردن فلسفه تاریخ را تشهخی   . هتا  مقدس وجه تاریخی دارند

 :به گفته شارر آثار هردر. دانستمشیت الهی در حول تاریخ می

 
تصو رِ خطّهی از تهاریخ را   . هند تصو رات قرن هجدهم از تاریخ انسان را دگرگون می او

ههردر  . هنهد  نقد و رد هردت و امکانات و خصوصهیات شهناخت تهاریخی را بیهان مهی     

با تفسهیری اسهتعاری از تهاریخ،     و قواعد یاهم بر تاریخ را هش  هند ت استدیهوش

( theodicee aposteriori)پسهین  عنهوان تئودیسهۀ    عمل خداوند در تاریخ را بهه 

 .(Irmsch, 2001:112&113) نشان دهد

تاریخ آن است هه وی هر پدیدار تهاریخی را   دربارتاصل هردر برای اندیشه فلسفی  ترین مهم
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در درون خهود تمهامی ابهزار و نیروههای     حور هه هر مونهاد  همان. بیندهمهون یک موناد می

اسهتعداد و   مجموعه هاملی است هه در حهول ییهاتش  ، هر قوم هم خود را دارد بخشتکامل

در . سیر تحوالت هر قوم تکهراری و شهایه بهه ههم نیسهت     . هندهای خود را ظاهر میقابلیت

پدیدارهای تاریخی مونادهایی هستند هه بنا به قواعد درون ذات خهود،  . تاریخ تکراری نیست

تعمیم انتزاعی و عقالنی را در شناخت تهاریخی   به همین جهت است هه وی. شوندظاهر می

ههای  توان قواعد درستی امور تاریخی را از یک فرهنگ اخذ هرد و به فرهنگنمی. هندرد می

یقیقهی  بهه اعتقهاد او   . هند می نفیهامان، یقیقت عام را  ریتحت تأثهردر . دیگر تعمیم داد
 یقیقهت در . یهم، تفهاوت اساسهی دارد   در امور تاریخی با آنهه در علم فیزیک سراغ داربودن 

هها   هه نزد همه انسهان  هه با علم و خرد بشری بودامر وایدی  ،روشنگری نظر متفکران دورت

 ،هردنهد مهی از نیهوتن تهالش   گهرفتن  با الگو  متفکران این دورت. شود یکسان است یاصل می

ان سرسهخت  هامهان و ههردر از مخالفه   . ی دهندهای شناخت تسرّ را به سایر یوزتوی روش 

به اعتقاد آنان اگر یقیقت عامی در حایعهت وجهود دارد ههه بها     . تعمیم روش بودند گونه نیا

 فراگیهر عقالنیهت   ههردر . ، در علهوم انسهانی چنهین نیسهت    باشداصول عقالنی قابل شناخت 

 .هند می ها نفیانسان یوزندگدر یوزت تاریخ روشنگری را 

 هردر، به نظر ویبنا به توصی  هاسیرر از نگات تاریخی 
تاریخ بدون وقفه . شوددر تاریخ به همان صورت هه بودت است تکرار نمی یزیچ چیه

شهکل یگانهه و نحهوت     هرهدامریزد و به ، موجودات تازت از خود بیرون مییدرپ یپو 

بنابراین در مورد تاریخ هر نوع تصمیم . بخشد هه یق ذاتی اوستوجود مستقلی می

غنهای   رنهدت یدربرگآید و هیچ معیهار عمهومی یها هلهیِ     هار درمیانتزاعی، بیهودت از 

 (5949:929هاسیرر،). معلومات تاریخی نیست

 دربهارت همین دریافت هردر از قلمرو تاریخ و موضوع آن او را به مخالفهت بها نظهرِ معاصهران     

 .هشاند یمگذشته و تاریخ اقوام و ملل دیگر 

فراگیر و هرگز از عقالنیت بنیادی با متفکران دورت روشنگری،  نظر اختالف باوجودهردر   

یتهی در توصهی  خهود از پدیهدارهای      او. فاصله نگرفت و آن را هنار نگذاشت یتمام بهعام، 

بهه اعتقهاد او   . نکردرد را  ها آن امور جزای و منفرد، ارتااط و هلیت و ضرورت م ابه بهتاریخی 

هند، ضرورت هستی هرههدام بهرای هسهتی     به هم مربوط میآنهه این امور متک ر و مجزا را 

شهوند، زیهرا وجهود     های انسانی از حریق هل تاریخ به هم مهرتاط مهی   این وضعیت. هل است

 .برای هل ضروری است ،دیگری اندازت به ها آنهرهدام از 
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نگهار بایهد معیارههای خهود را بها موضهوع        است هه تهاریخ  آنن بینش تاریخی اینتیجه دیگر 

 .خههود بسههنجد شههدت نیههیتعتناسههب هنههد نههه اینکههه موضههوع را بهها معیارهههای از پههیش  م

ههه دانشهمند    گونه همان. پذیرد هردر رور اصول نیوتن را می ترتیب این به (5949:921هاسیرر،)

ههای خهود،    داوری نیوتنی باید اصول و معیارهای خود را از خود حایعت بگیرد و نه از پهیش 

در  هند و برای قضاوت درسهت بها    ارهااز درون پدیدها را ول و میزاناصنگار نیز باید  تاریخ

 .همرات شود خود پدیدارها

و  بافرهنهگ مجموعه انسانی  یک هردر. است( volk)واید تأملِ در تاریخ و فرهنگ، قوم 

. بینهد  ذات مهی  ها را درون هردر یرهتِ فردِ انسان و همین فرهنگ. نامد میقوم خاص را  زبانِ

در تهاریخ  . هها و اقهوام یکسهان نیسهت     یرهت هلّی تاریخ به صُور جزایِِ آن م ل ملّهت نسات 

ههای بهزرم    وی بهه نقهش قهرمانهان و انسهان    . ها مهوقّتی اسهت   آرامش یافتن. توقّفی نیست

مشهیتی بهر   . هندآفرینی مطابق با اقتضااات فکر می اندیشد، ولی در مورد آنان باز به نقش می

آن مشیت و سرنوشهت از   درهرصورتام ا . چشم انسان پوشیدت است تاریخ یاهم است هه از

حرر الهی از حریهق پیشهرفتِ تهاریخیِ    . یابد شود و تحقّق می حریق انسان است هه ظاهر می

 Gang Gottes über)هها   هند؛ جریان الوهیت از حریق ملّهت  هاست هه تحقّق پیدا می ملّت

die Nationen.)  بها   گهر ید عاهارت  بهه . ههرد   از درون مطالعهه ا آن ربایهد   قومبرای در  هر

زیهرا ههر   . را شهناخت توان به سراغ فرهنهگ دیگهری رفهت و آن     مقتضیات یک فرهنگ نمی

ههای  چهارچو   در هها اسهت و بایهد آن را    بینهی  ها و جههان  فرهنگ مجموعه هاملی از ارزش

در سهخنان   ،(پلورالیسهتی )تک رگهرا  این اندیشه . آن داوری هرد در با و  خودش در  هرد

 :شود منعک، میگونه اینمصر  بارت فرهنگهردر در
ابلهانه است هه فقط یکی از فضاال مصر را، از روزگار جوانی رور بشری، از متن زمین و 

یتهی  ! زمان جدا هنیم و سپ، بر اساس معیارهای زمانه دیگری به ارزیابی آن بپردازیم

خطها هنهد و اگهر شهرقی      قهدر  آندر داوری خود دربهارت مصهری    توانست یماگر یونانی 

به نظر من نخستین اندیشه ما باید این باشد هه  بازهماز مصری متنفر باشد،  توانست یم

اروپهایی، هاریکهاتور بسهیار     از دیدگات ژتیو بهمصری را در جای درستش بنشانیم، وگرنه 

 (5949:921هاسیرر،. )خواهیم داشت یومعوج هج

ولتهر در نگهات تهاریخی خهود     . اصل پویایی تاریخ است بر هیتکموضوع دیگر در فلسفه تاریخ هردر  

انسهان در حهول تهاریخ     قاال به ترقی یال نیدرعسرشت انسان را امری ثابت در نظر گرفته بود و 

ر ییوانهات قهاد   برخالف انسان. بیند میدر یال دگرگونی هردر سرشت بشر را امری پویا و اما . بود
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ههردر نقهش تهاریخ در     .شرایط گونهاگون زنهدگی هنهد    های مختل  جغرافیایی و است در محیط

-Herder,1877. )دهههدتوضههیح مههی ( Zeitgeist) «رور زمانههه»ههها را بهها تعایههر   فرهنههگ

1913,13:272) 

یهک قهوم را    تکامهلِ  ۀقاعد. بیندهردر هر قومی را متناسب با شرایط خود در مسیر تکامل می

ولهی ایهن تکامهل در قالهب      ،تاریخ انسان تهاریخ تکامهل اوسهت   . به قوم دیگر سرایت دادتوان نمی

رغهم همهه تنوعهاتش وایهدی اسهت ههه       انسهانیت علهی  . گیهرد زندگی اقوام مختل  صورت مهی 

با تک ر یهافتن زنهدگی انسهان، نحهوت تکامهل وی بهه       . دهدیرهتی تکاملی را نشان می درمجموع

یعنی عقل و عمل آدمی در شرایط مختل  و بهه  . ته شدت استشرایط محیطی و حایعی هم وابس

ای شرایط جغرافیهایی تنهها مهادت   . اقتضااات مختل  بروز یافته و رات تکامل خود را حی هردت است

ههای زنهدگی فرهنگهی    همه پدیهدت . برای تأثیر پذیرفتن نیستند، این شرایط بر انسان تأثیر دارند

ش هم نشانه قدرت آدمی برای رفع نیازههای  ،زبان م الً ؛دارد انسان یکایت از همین نسات متقابل

ههای  به نظهر ههردر انسهانِ فهرود آمهدت در اقلهیم      . و هم نشانه تأثیرپذیری انسان از حایعت است

هها در منهاحق مختله  ههرت     انسهان په،  . تواند خود را بر شرایط محیط تطایق دهدمختل ، می

 .اندتوان و استعدادهای انسان را به نمایش گذاشته یا گونه به هرهدامو  اند شدت پراهندتن یزم

دههد،  حور هه دریافت خود از تاریخ را به تعالیم دینهی و الهیهاتی پیونهد مهی    هردر همان

او تک هر پدیهد   . دهددیگر به مشیت الهی پیوند می یا گونه بهها را هم موضوع اقوام و فرهنگ

 کدسهت یخداوند خود نخواسته خلقهتش   5.گرداندها را به مشیت الهی بازمیآمدت در فرهنگ

همرات با مطایاهه   موردنقدها، معاصرانش را هردر با همین تصور از تاریخ و تک ر فرهنگ. باشد

ای و ترازوی هودهانۀ قهرن خهود را   ای فیلسوفی هه در آن در ت شمالی نشسته»: دهدقرار می

بهه نظهر ههردر حهرر      (5949:926هاسیرر،) «دانی؟ای، آیا تو بهتر از خداوند میبه دست گرفته

را اصهل قهرار دههیم و جهز آن را      تر از آن است هه تنها فرهنگ و تمدن یک قومالهی بزرم

 (Herder,2004:6. )انکار هنیم یا تحقیر هنیم

 زبان و فرهنگ. 5

زبهانی اسهت و    انسهان موجهودی اساسهاً   . ظهور فرهنگ یک قوم استصورت  ترین مهمزبان 

                                                 
این سخن را شاید بتوان با زبانی آشناتر نزد مسلمانان با این تعابیر بیهان ههرد ههه خداونهد آفریننهدۀ شهما و ههر آن        . 5

این ارادت خهدای شماسهت ههه شهما را متک هر      (( 24:صافات. )و اهلل خلقکم و ماتعملون. )آفرینیدچیزی است هه شما می

 ((59:الحجرات. )و جعلناهم شعوباً و قاایل لتعارفوا. )استآفریدت 
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در زبانش نشانی پیهدا   ،هندی، میدیگر  ای گونه بهود یا نشبیند یا میحایعت میهرچه در 

این شأن زبان در تفکر هردر بهه جههت نسهاتی اسهت ههه وی میهان زبهان و عقهل         . هندمی

. های اوسهت رانه آدمی برای هوشش و آفرینش، هاستی ترین مهمهه گفته شد چنان. بیندمی

بستن عقل  به هارعت، یتی در محدودترین صورتش نیازمند انسان برای ادامه ییات در حای

همان میدان واسط و بنیادینی است هه انسان در آن و در پیونهد  »زبان . و داشتن زبان است

( 5982:51دیهره،، ) «.شهود و هدف عمل خویش مادل مهی  غایت بهبا حایعت و جامعه خود، 

عقل برخوردار نیست و بهدون عقهل نیهز    انسانِ بدون زبان از ». دارد باعقلزبان نساتی ذاتی 

 (5982:51دیره،،) «.فاقد زبان است

ههه  را  (تعیینهی بهودن  ) ریه وضهعی و الههی بهودن زبهان    ظن «منشأ زبان»در رساله هردر 

( تعی نی بهودن )زبان پذیرد و از نظریه حایعی و تجربی بودن نمی ،سیله هامان مطرر بودتوهب

هردر خاستگات تحوالت زبان را بیشهتر  . است و نه امری الهی ابزار ه صرفاًنزبان . هنددفاع می

 .باشهد هه به زبان حایعی نزدیهک   داندمیزبانی را ترین زبان لاصی م الً. بینددر حایعت می

و شوق بیش از دیگهر   دردالالیی و اصوات تعجب و  م لِ، ترندهایی هه به حایعت نزدیکتژوا

. ههای اصهلی خهود حایعهت اسهت     خاستگات واژت. هستندها یاوی معناهای درون انسان واژت

تها   زها در هر فرهنگهی اسهت ههه ایساسهات انسهانی را با     یروف صدادار اولین صورت واژت

از صورت حایعی خود خارج شود و بهه  بیشتر به همین جهت است هه زبان هرچه . دهندمی

زبهانی  . شهود هاسته مهی محتوای آن  ، اززبان هنری و فلسفی و بعد زبان گرامری تادیل شود

 (Herder,1959:67) .هندایساس را به مخاحب منتقل می ،هه یاوی ایساس باشد

تواند تفکر و یاصل تعقهل خهود را در   به نظر هردر این استعداد خاص انسان است هه می

 این خود دلیلی است ههه . پ، زبان محصول مشتر  عقل و حایعت است. زبان بازتا  دهد

است ههه  عقل در برخورد با حایعت . ندارد ،اندگونه هه ام ال هامان گفتهآنزبان منشأ الهی 

 درواقهع . ناهود  هیه قابهل توج ها ههم  زبان ک رت ،بود نیرازایغاگر . شودمنشأ پیدایش زبان می

این توان آدمهی  . مانداز حریق انعکاس در زبان باقی می ،گذاردهرچه از حایعت بر من اثر می

حایعهت  . هنهد چنهین نمهی   ،سهاهن  ابتدابهه  ،باز توجه هنیم هه عقل. گرددهم به عقل بازمی

اصهوات در   خصهوص  بهه از حریهق یهواس و   نمودی از مشیت الهی است و موجودات حایعی 

 .هنندزبان انعکاس پیدا می انسان و

بایهد  ههر قهوم    به هنرِ. دهدانعکاس میآن قوم را ایساسات  ای گونه بهقوم و هنر هر شعر 
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هها در ابتهدای پیهدایش    زبهان  .های درونی آن قوم نگریستدریافت ایساسات و ۀآین عنوانبه

حور هه ههود   همان. دهندرایتی ایساسات یک قوم را انتقال میاند و بهبسیار روان و سادت

. سادت استدر آغاز زبان هم . هندرایتی در قالب زبان بیان میهای خود را بهاز ابتدا خواسته

شدت، با فریاد و جیغ هشیدن و گریه و اصهوات مختلفهی ههه از     هرگونههود  حور هه همان

حایعی  صورت بههای ابتدایی ایساسات ، با زبانرسانددهد، منظور خود را میخود بیرون می

شود و در هر قهوم صهورت خاصهی    زمان، زبان پیهیدت می باگذشتاما . شودو رایت بیان می

و )تهوان در مهورد زبهان    هر قوم خصوصیات خهاص خهود دارد، نمهی   چون زبان . هندپیدا می

ههای پدیهد آمهدت در فرهنهگ دیگهر      پدید آمدت در یک فرهنگ با اصول و دریافهت ( هنرهای

یعنی در سرشت زبان نحوی پویایی وجهود  . بیندهردر در زبان نحوی پویایی می. داوری هرد

 .رسددارد هه در حول تاریخ یک ملت به ظهور می

تلقی هردر از مقام زبان در هر فرهنگ، زبان و وضع آن در هر فرهنهگ نمهود   توجه به با 

باشهد، زبهانی    کدسهت یفرهنگی ههه منسهجم و   . آن فرهنگ استویدت و هماهنگی میزان 

اما ورود عناصر زبهان جدیهد در یهک فرهنهگ ویهدت و      . واید و یکپارچه و بدون خلل دارد

 .بردهماهنگی آن را از بین می

ین مانای نظری دربارت زبان، هردر دریافت خود از زبان هتا  مقهدس را ههم بیهان    با هم

یعنهی هتها    . خداوند برای فهم انسان هالم خود را در ید فهم ما نازل هردت اسهت . هندمی

هها بهرای   نکته دیگر اینکه این هتها  . است شدت نازلهای انسانی مقدس بر اساس محدودیت

بایهد حالهب    هها  آنمندی از لذا برای بهرت. فلسفی نازل نشدت استو  های فکرینقد و تدقیق

 .برخورد هرد ها آنبا باید هدایت خواست و نه اینکه منتقدانه . بود

بحهث دربهارۀ فرهنهگ و     هرگونهه اسهت،   قااهل هردر با نقشی هه برای زبان در فرهنهگ  

وی ههم همهوارت    ایهن نسهات په، از   . بیندتطورات آن را منوط به مطالعه ژرف در زبان می

 .اندهه به موضوع فرهنگ و فلسفه فرهنگ پرداخته قرارگرفته یهسان همه موردتوجه

 

 نقد تفکر دوره روشنگری. 5-1

ای  را گونهه  اقوامسایر متفکران فرانسوی دربارت  خصوص بههای متفکران روشنگری اندیشههردر 

قهرن هجهدهمی اسهتعمار     تهرین مخهال   هردر ایتمهاالً سرسهخت  ». داند استعمار فرهنگی می

بهه اعتقهاد او   ( 5981:95دالمهایر، )«.اروپایی است هه بر یرص و آز و نظریه پیشرفت متکی اسهت 

های دیگهر،   ند، هموارت فرهنگبود و اعتاار مطلقی هه برای فرهنگ خود قاال باارزشفرانسویان 
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نهد اصهول   رده یهای اروپایی مانند آلمانی را به دیدت تحقیر نگریسهته و تهالش مه    یتی فرهنگ

ها تسری  به سایر فرهنگ ،های پیشرفته معتار برای همه انسانو اصول عقالنی  عنوان بهخود را 

 . هند تحقیر فرانسویان را ایساس می،یک آلمانی عنوان به خودهردر . دهند
سازی، زیرهانه برخی از تلویحهات آن را ههه در دورت   هردر با درنگ بر فرآیند یکسان

او در په،ِ پیهروزی   . دههد نهفته و جنینی داشت مورد هاوش قرار میاو هنوز یالت 

هند هه در عصر روشهنگری توسهط   ای را هش  میخردستایانۀ خرد، تمایالت نهفته

 (5981:91دالمایر،). شدسرسپردگان آن اغلب مورد انکار واقع می

گرداننهد مخهال    بینی متفکران دورت روشنگری هه امور را به مقیاس واید برمیهردر با خوش

 «از پدران جنهاش رومانتیسهم  »شود، هردر هه الاته در آن افراحی دیدت می به تعایر برلین. است

( 5988:558بهرلین، . )هننهد مهی  «هها نفی ویدت، نفی هماهنگی و نفی سهازگاری آرمهان  »است هه 

آزادی وی بیشهتر  . هردر با آزادی به معنای روشنگری هه بیشتر صورت سلای دارد موافق نیسهت 

دانهد ههه بتوانهد تمهامی      وی زمهانی بشهر را آزاد مهی   . هنددرونی و آزادی حایعت بشر را مراد می

 ههردر بها ثنویهت و دوگهانگیِ    . نیروها و استعدادهای سرشتی خود را به هماهنگی و تعادل برساند

قهل  تعادل و هماهنگی عدر و آزادی را  است مخال رسیدت بود، سرشت بشر هه در دهارت به اوج 

انسهان  هردر ویدت هویت انسانی را در ویدت قوای خهود دانسهته و   . داند می و ایساسات بشری

در اینجا هردر بهه تعلیمهات روسهو    . هندتلقی میرا به جهت نزدیکی بیشتر با حایعت شادتر  اولیه

 .گشودت استنزدیک شدت و رات را بر رمانتیسیسم 

بینانه از آیندت باعث این تلقهی  تصور خوش خصوص بههرد هه هردر در دورانی زندگی می

مقدمات الزم برای ورود انسان به دورانی بسهیار   ،دادت رخشدت بود هه هرچه تاهنون در تاریخ 

ههای گذشهته،   برخی از متفکران، با این تصور هه فرهنهگ و تمهدن  . متفاوت با گذشته است

دورت همهال و پختگهی    م ابهه  بهدوران هودهی و نوجوانی و جوانی انسان بودت و اروپا  م ابه به

متفکهری ماننهد شهیلر اروپها را     . داشتند ،های غیراروپاییاز فرهنگ تحقیرآمیزتصوری است، 

هگل سیر تهاریخ را فرآینهدی ضهروری در جههت تحقهق      . هردمغز و جوهر انسانیت تلقی می

تهاریخ چهین و هنهد و    : هندمریله اساسی را در تاریخ از هم جدا میاو چهار . بیندآزادی می

به نظر هگهل تنهها در دورت ژرمنهی    . ایران، تاریخ یونان، تاریخ رور و مسیحیت، جهان ژرمنی

بهر  . هنهد است هه با پیدایش دولت مدرن، آزادی انسان در عالم انضهمامی تحقهق پیهدا مهی    

یقیقهی در    صهورت  بهه اروپهایی آزادی را  ههای غیر اساس تفسهیر هگهل از تهاریخ فرهنهگ    

آنههه در   خصهوص  بهه به نظر هیمرله برای خوانندت امروزی، برخی از نظرات هگهل  . اندنکردت
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 درس گفتارهههادر بخشههی از ایههن . فلسههفه تههاریخ گفتههه خوشههایند نیسههت یدرس گفتارههها

وی در . شهود های دانشجویان نگات افراحی اروپامحورانه هگل دیدت میدر یادداشت خصوص به

به نظر هیمرلهه هگهل در ایهن آثهار     . بینددولت، دین و فلسفه یقیقی نمی ییراروپایغجهان 

 (Kimmerle,2005:14. )تفکر یاهم بر زمان خود را منعک، ساخته است
هردر با حرر . خیزدبه مخالفت برمی هاتلقیگونه هردر متفکری است هه زودهنگام با این

 Auch eine Philosophie der Geschichte) «تربیهت انسهانیت  بهرای  فلسفه تهاریخی  »

zur Bildung der Menschhiet)  ههایی بهرای فلسهفه تهاریخ     ایدت»در هتا   خصوص بهو
مانههای  (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit) «انسهانیت 

نامهد و نهه افهق    مهی  نیتانسها هردر از افقی هه آن را . هنددیگری برای فهم تاریخ مطرر می
تمامی انسهانیت   ،معاصر دهد هه انسان اروپاییِوی تذهر می. نگردانسان اروپایی به تاریخ می

ولهی   ،های خود دربارت انسان یکم هندتاریخ و دریافت بر هیتکتواند با هر فرهنگی می. نیست
ههردر متفکهران   . هاست آنمتفکران هر قوم باید بدانند این تلقی و تصور برخاسته از فرهنگ 

 .ها نگات هنندهند هه از افق انسانیت به دیگر فرهنگزمان خود را دعوت می
وی بر مانای مخالفهت  از جهتی  ،روشنگری به تاریخمتفکران عصر نگات  دربارتنقد هردر 

اقهوام بیگانهه را    ازآنجاههه ری روشهنگ متفکهران دورت  . است (ethnocentrism) مداری با قوم
به برتهری قهومی    ها عاجزند و نهایتاً  سنجند، از در  این فرهنگ های خود می ارزش بریسب

هردر مانند ارگانیسمی زندت است هه دوران جهوانی و پیهری    ازنظرفرهنگ . شوند هشاندت می
 یریه گ جههت به نظر هاسیرر، هردر با نقهد   .هند خود را حاق هدف و غایت خاصی دناال می

 (5949:926هاسیرر،). را از زمانه خود جدا هرد متفکران معاصر خود، راهش

 هافرهنگ کثرتمسئله . 5-4
. نگهرد ها مهی آن تنوع فرهنگ تاع بههردر از افق مشیت الهی به انسان و تنوع اقوام انسانی و 

در مناحق مختله  جههان    مختل خداست هه انسان را در قالب اقوام  و موهات این خواست
در همهه  ، وی تمایهل بهه صهلح و همراههی را    رغم ایهن تک هر و تنهوع،    علی .خلق هردت است

. یابهد ؛ هرچند این تمایل با هوشش برای تعلهیم و تربیهت تحقهق مهی    بیندغالب می ها انسان
(Herder,2004:125 )بیند هه هر صفحه باید در نسهات بها   تاریخ را دارای صفحاتی می هردر

هینه و دشمنی بهه   یجا بهها ابط میان فرهنگبر همین مانا وی در رو. هل هتا  دیدت شود
تو ای انسان خود را ارج بنه پونگو و » (Herder,2004:125. )هندصلح و مهرورزی دعوت می

را مهورد ظلهم،    هها  آنمیمون برادر تو نیستند، بلکه سرخپوستان و سیاهانند، لهذا تهو ناایهد    
 (5981:98دالمایر،) «.دان انسانهمانند تو  ها آنهشتار و غارت قرار دهی، زیرا 
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هدامیک . هردر با پرسشی هه در زمان وی برای بسیاری از متفکران مطرر بود روبروست

بود  هردترن مطرر اند؟ این پرسش را انجمن شاهنشاهی بِاز اقوام در تاریخ سعادتمندتر بودت

در  او. به این پرسش پاسخ دادت استهم هردر . بود شدت تعین ایو برای بهترین پاسخ جایزت

هها و  خهواهیم سهعادتمندی اقهوامی ههه در اقلهیم     هه با چه میزانی میپرسد نوشته خود می

اقهوام  . مختل  است ،تصور سعادت در اقوام مختل . اند تعیین هنیمهای مختل  زیستهتاریخ

ههت ههردر بهه    بهه همهین ج  . یابند و مصریان در چیزی دیگرشرقی سعادت را در چیزی می

 حهور  همانهر قومی مانا و میزانی برای سعادت دارد، ».شودگرایانه هشیدت میموضعی نسای

هنهد  دیگر تأهید مهی  ییدرجا (Herder,1877-1913,5:509) «.گرانیگات خاص خود گویهه 

ههای  ها یا ههنش یک ملت همرات شویم تا بتوانیم معنای یکی از خواهش باایساسباید »هه 

 (5949:921هاسیرر،) «.دریابیمآن را 

مختله    ههای هردر در ید تهوان خهود و امکانهات زمهانش بهه مطالعهه اقهوام و فرهنهگ        

هند ههه غیهر خهود را    چین را ملتی مغرور توصی  می. هندوی از چین شروع می. پردازدمی

نقاشهی و   خصهوص  بهه وی سیر تطور انسانیت در قوم چین را در صنایع و هنر . شناختندنمی

پهردازد و  بعهد بهه هنهد مهی    . دههد قرار می موردبحث یران یهشت، ساختن پل و یدست عیناص

النهرین، مصهر،  به ایران، قوم یهود، اقوام بینبعد . هندآیین برهمایی را بررسی می خصوص به

عنوان یک فرهنگ هه یهاوی اصهول   وی به اسالم هم به. پردازدیونان و روم و قوم آلمانی می

ستایش خود را ن هار ایهن قهوم     ،یونانفرهنگ وی در بررسی . و ماانی خاص است توجه دارد

او یونانیهان را در  . انهد چون به بهترین صورت نمود هماهنگی انسان و حایعت بهودت  ،هندمی

 .داندبرتر از پیشینیان می زبان، تفکر و هنرمقوله سه 

دهد هه روش و دریافت یک قوم را نااید مانا بهرای  م توجه میاها دایدر این بررسهردر 

بهه نظهر وی   . یت توجه هنیمنیعنی انسا تر بزرم یتیبه غادیگر اقوام قرار دهیم، بلکه هموارت 

سهیر   ،باید متوجه هل سرگذشت انسانیت باشد و با توجه به تجار  همه اقهوام  ،فلسفه تاریخ

ناایهد در  و   ؛ای تکامل و شکوفایی خاص خود داردهر دورت. تکامل انسانیت را بررسی هند

خهود   ههر دورت بهرای  . هها سهرایت داد  ق دانسهت و بهه همهه دوران   لدریافت یک دورت را مط

پنهداریم  مها مهی   ازآنههه تهر  هسی هه به وجود حریی بزرم، بزرم. برداشتی از سعادت دارد

نااید بدون توجه بهه عهالم و   . هندتلقی می زیچ همهد خود را اصل و هانون اعتقاد نداشته باش

تهرین  یتی در مهاهم ». میبدان زیچ همهخود را بنیاد  ،بریمشرایط خاصی هه در آن به سر می
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خداوند پدری است هه به همهه فرزنهدان عشهق     «.مقاحع تاریخی حرر الهی در جریان است

ایم بررسی هنیم و آن را نههایی  قواعدی هه ما تشخی  دادت ساگر انسان را بر اسا». ورزدمی

 «.ایمبدانیم به مفهوم اصیل انسانیت نرسیدت

 انسانیت. 5-1

هه انسان با دم و بهازدم بهه    حور همان. بیندتکامل می یسو بههردر در تاریخ انسانیت سیری 

ییهاتش دوام پیهدا   شهود و  به جلو رانهدت مهی   یتاریخ هم با نیروی ،دهدییات خود ادامه می

همهین   .تسه حایعت و سرشت انسانی نههادت شهدت ا   عامل یرهت و تداوم ییات در. هندمی

تصهور   .هشهاند عامل است هه انسان را به هیجان و شور و شجاعت و یرهت و آفهرینش مهی  

 .هردر از انسانیت منشأ تلقی و دریافت وی از تاریخ انسان و تنوعات آن است

استعدادی ذاتهی در   صورت بههه فقط  یا صهیخص ست، اماانسانیت خصیصه نوعی ما

مهها انسههانیت را  . اسههت و نیازمنههد پرورانههدن و بههرآوردن اسههت   شههدت هیههتعامهها 

 ،هها  تهالش  ی همهه مقصد  ستیبا یم، اما میآور ینمبا خود به جهان  وپرداخته ساخته

زیرا ما فرشتگی در آدمیهان سهراغ   . ما باشد یها ارزشو  ها ممارست ی همهمایصل 

اهرمنی انسهانی نااشهد بهه     راند یمن وجود ما یکومت نداریم و اگر اهرمنی هه در بُ

 یالهه آنهه در نوع بشر ملکهوتی و  . شویم میوجودی شریر برای دیگر آدمیان تادیل 

 ( 82و  85 :5986 هردر،) .است همانا یاصل پرورش او در نیل به انسانیت است

ای در به درجهه  هرهدامهای بزرم از متفکران تا افراد شری  معمولی به نظر هردر انسان

او توجه ژرف به انسانیت را منهوط بهه در  عمیهق از انسهان     . پیشرفت انسانیت سهیم است

های انسانی و با رسهیدن بهه ایسهاس    ها تنها با در  شع انسان. داندمی هش رنجضعی  و 

توانند به تلقی درست از انسانیت لزوم ریم و شفقت در زندگی جمعی میعمیق همدردی و 

 (همان. )مقصود تاریخ برسند نیتر بزرم عنوان به

همه اقهوام نیهاز   . پدید آمدت است ،اساسی بودت ازیموردنبه نظر هردر آنهه در زندگی هر قوم 

داشهته باشهند و    بهر اسهاس آن زنهدگی از سهر شهفقت و همهدلی       تها اند به اصول اخالقی داشته

ههر  بر اساس همین نیاز بودت ههه همهوارت در   . دارند، در  هننددر مقابل یکدیگر را هه  یوظایف

ههای بهزرم بهرای زنهدگی     بهه سهنت   مشانیتعالاند هه مرجع مردم بودت و یکیمانی بودت یقوم

مختله   گهویی ههه اقهوام    . یونان سقراط داشته و چین هنفوسیوس م الً. است شدت لیتاد، نیک

 .اندنحوی مشابه در جهت تحقق مقصودی هه در تاریخ بودت، یعنی انسانیت هوشیدتبه
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 هردر و عالم معاصر. 1

باید بیش از ههر   ،ها را در عالم معاصر بازخوانی هنیمماانی هردر دربارت فرهنگبخواهیم اگر 

 شهدن  یجههان . بیندیشهیم  (Globalisation) شدن یجهانچیز به داوری هردر دربارت فرآیند 

صهورتی   ،ههای برآمهدت از یهک فرهنهگ    نظیر تاریخ انسان است هه اصول و میهزان پدیدت بی

، عهالم  گهر ید انیه ب بهه . اسهت  خودسهاخته دیگر را مقهور  یهاو همه فرهنگ داهردتیپجهانی 

آنههه  . تصور و خواستی است هه معاصران هردر از آینهدت داشهتند   ۀافتی تحققمعاصر صورت 

بهه همهین جههت هاسهیرر     . اندیشید متفهاوت اسهت  روی ماست با آنهه هردر بدان می پیش

اندیشهید  انسهانیتی ههه ههردر بهدان مهی     . گوید هه او رات خود را از معاصرانش جدا ههرد می

او انسهانیت را  . اسهت اهمیت و ارزش آن به همین تک هر   ،انسانیتی متک ر بود هه به نظر وی

 .خواست هه این تک ر باقی بمانددید و مییسرشت مشترهش متک ر م باوجود

زودهنگهام بهه سهیری ههه در     وی اگر هردر را در زمانه خودش در نظر آوریم، گویی ههه  

 انگار خود مطلقاز نگات  را منتقدانه نگریسته است و اروپا ،تمدن و فرهنگ اروپایی غالب شدت

اما این خواست هردر بر سیر تفکر و فرهنگ اروپهایی غالهب   . داشته بر یذرو خودمرهزپندار 

اثرگذار در تاریخ فرهنگ اروپا از هانهت و شهیلر تها هگهل و      همه متفکران بزرمِ. شدت استن

استعمارگرانه اروپها   با نساتِ ها آناندیشه . اندنگات اروپامحورانه داشته ای گونه بهنت هرهدام هُ

ا و دعهوت  نگات هردر و تمنّ هه یدریال ؛داشته است تالزمتناسب و  ،هانسات به سایر فرهنگ

 .است اثر ناودتدر تاریخ اروپا منشأ  ،وی

رسهد   به نظر می. فرهنگ هردر پذیرش تمایز و تک ر است( نظریه یا)فلسفه در اصل  ترین مهم

مهدرن انعکهاس    لسهفۀ به نحوی دیگر در عصر به تمامیت رسهیدن فکهر و ف   ،هردر ۀهه این اندیش

های برخاسته از فرهنگ اروپهایی خهود را    عقل و ارزش بر هیتکمدرن با  فرهنگتفکر و . یافته است

در . های دیگر غالهب سهاخت   خود را بر همه فرهنگ ،باقدرتیقیقت و دانایی فرض هرد و  مطلقِ

 بهر  هیتکش از نیستند و بی قاالمعاصر به اصول و ماانی مطلق و واید  مدرن پستمقابل، متفکران 

ههردر موضهعی میانهۀ متفکهران دوران     . هننهد  اصول مطلق و مشتر ، بر تمایز و تفاوت تکیه می

رغم تأییهد تک هر و تمهایز، متفکهری اسهت ههه        هردر علی. دارد مدرن پستروشنگری و متفکران 

ی و. عقالنهی توصهی  هنهد    یخواهد تک ر را بر اساس نظام است و می قاالبه اصولی عام باالخرت 

این دغدغه هردر بهرای زمانهه مها    . دارد ،ها اصل مشتر  همه فرهنگ عنوان به را، دغدغه انسانیت

اصولی ههه   بر هیتکآیا انسان معاصر بدون داشتن اصولی مشتر  و . برانگیز است هنوز مهم و تأمل
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ههردر را  ههای   یلهی بیابهد؟ اگهر ایهدت     خود رات مساالتواند برای  می ،یداقلی از نظام را فراهم هند

موضهعی ههه    عنهوان  بههای وی را  در زمان معاصر تلقی هنیم، اندیشه حرر قابلعنوان گفتمانی  به

پوشهانی و   مهدرن ههم   گیهری متفکهران پسهت    های متفکران مهدرن و ههم بها جههت     هم با اندیشه

 .حرر است قابل ،تقابل دارد یال نیدرع

 .اسهت  دیگهر  یمنشهأ مشهکالت   ،افراحی باشد صورت بهگرایی فرهنگی اگر از سوی دیگر نسای

ههای خهودش سهنجید،    هایی دارد هه باید آن را به نسات میهزان اگر هر فرهنگ برای خود ارزش

توان نقد هرد و رفتار فردی و جمعی وابستگان به یک فرهنگ را تقاهیح  پ، هیچ فرهنگی را نمی

 رینظهم ناپهذ  گی دارد، یا افراد مههاجم و  خودهامستیز یا فرهنگی هه میل به رفتار م الً . یا رد هرد

 یهی گرا ینسها گونهه  راستی از ماانی ههردر ایهن  هآیا ب. هرد اعالمتوان منفی نمی ،هندتربیت می را

بهه همهین   . تأهید هردر بر انسانیت شاید برای همهین باشهد  . پاسخ منفی است ؟شوداستنااط می

 انسهانیت  غایهت  بههایی برای فلسفه تاریخ انسانیت بیشتر بر لزوم رسیدن جهت وی در هتا  ایدت

(Humanität) هندها تأهید میو سعادت تمامی انسان. (Herder,1877-1913,13:350) 

توان شرایط هنونی جهان و ضهرورت  می ،فرهنگ در با در مقام بازخوانی نظریات هردر 

هها  گرایهی فرهنهگ  بهرای رفهع مشهکالت نسهای    ها را پاسهخی  فرهنگمفاهمه و تعامل میان 

امهروز ههیچ   . ها را از یالهت انهزوا خهارج سهاخته اسهت     فرهنگ ،شدن یجهانشرایط . دانست

اسهت  ناچار هر فرهنگی  ؛جهانی مصون بداندو مشکالت  مساالتواند خود را از فرهنگی نمی

. یهل نشهان دههد   تما یمسهاع  کیتشهر ها بایند و به همکاری و خود را در میان سایر فرهنگ

امها   ،دهنهد رفتارههای مختله  از خهود نشهان مهی      یمسهاع  کیتشرها در همراهی و فرهنگ

 سهرباز  هها  آنبا ها و همزیستی سایر فرهنگ به رسمیت شناختن و رعایت از اصلِتوانند نمی

توانهد  مهی  ،هها تلقی هردر از فرهنگ خویش و دیگهر فرهنهگ  بر همین اساس است هه . زنند

فرهنهگ خهود را    یگرهسه یدبر این مانا چون  آید؛ یسا  بهمانایی برای نگات میان فرهنگی 

انسهانیت محصهول   . بینهد مهی انسانیت سهیم  بلکه دیگران را هم در پیدایشِ ،بیندمطلق نمی

 .ها استهای همه ملتآفریدت( سنتز)هوشش همه اقوام و وضع مجامع 

اسهاس تطهور فرهنهگ     ،هه بر اساس تحلیل هردر هانیازاز سوی دیگر هوشش اقوام برای رفع 

. قهش اساسهی داشهته باشهد    نهها  فرهنهگ رفتهار  تواند در جهت دادن به است، در زمان معاصر می

 و پیشهنهادهای  هها پاسهخ  ،انسهان معاصهر و یهل مشهکالت     مسهاال ها در مسیر پاسخ به فرهنگ

اگر ههردر در  . همکاری نیاز دارند مهم آن است هه همه برای رفع نیازها بهاصل اما  .دارندمختل  

ها را ثابت هرد، امروز بها همهان مانهای نظهری     ها و رفتارهای فرهنگنسای بودن ارزش ،مقام نظر
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در زمان هردر همکهاری   ،اگر الزمه تکامل فرهنگ .تأهید هردها لزوم همکاری فرهنگبر توان می

ها بایند و بداند ههه  هنار سایر فرهنگ درون فرهنگی بود، امروز هر فرهنگ باید خود را در معیِج

هها و نگریسهتن بهه خهود و     تکامل فرهنگ انسانی منوط به گشودت بودن بهه روی سهایر فرهنهگ   

 .عالم انسانی استو مشکالت  مساالقصد رفع  و با از منظر انسانیت ،هاپیروان سایر فرهنگ

 نتیجه. 1

رسیدت  ییاندازها چشمهردر فیلسوفی متعلق به دوران روشنگری است، ولی در مقام تفکر به 

های هردر اندیشه. ای حوالنی به ارج و اهمیت آن پی بردت استهه تفکر اروپایی پ، از دورت

مدت بر متفکرانی تأثیر گذاشت هه به وجه تاریخی تفکر و فرهنگ پی بهردت بودنهد؛   در هوتات

های وی شناسی فلسفی و فلسفه فرهنگ به اندیشهمدتی متفکرانی با عنوان انسان اما پ، از

 .رجوع هردند و نتایج و آثار وی را بسط دادند

هردر اولین متفکری بود هه فرهنگ را موضوع مستقل و خهاص فلسهفه دانسهت و بهرای     

 ههها را بررسههی هههرد و عناصههر ووی اسههاا  تک ههر فرهنههگ. توصههی  و توضههیح آن هوشههید

انهدازهایی ههه ههردر    چشم. را به اندیشه درآورد ها آنها و غایت تحوالت خصوصیات فرهنگ

برای تحلیهل شهرایط تک هر فرهنگهی و      خصوص بهبرای فهم فرهنگ گشود، در زمان معاصر 

پهذیرش تک هر و بهه رسهمیت شهناختن      . الگویی هارآ و مفید است ها آنبررسی نسات میان 

 مساالهای مشتر  از خاص هر فرهنگ، در عین تأهید بر اصول و مال  یها مال و  میزان

از مراجهع   بهه همهین جههت ههردر    . دنیای معاصر است هه هردر بهدان توجهه داشهته اسهت    

خواهد به تحلیهل فرهنهگ در عهالم    گریزناپذیرِ تفکر و تحقیق، برای پژوهشگری است هه می

موضوع فرهنگ فراهم شد و به همهین جههت   با هردر الفاای ورود فلسفی به . معاصر بپردازد

قهرار   «یفرهنگه  انیه مفلسهفه  »و  «فلسفه فرهنگ»هر ه، در دو مسیر تفکرات موسوم به 

گیری و الگوهای وی روشن  گیرد باید از این الفاا بهرت گیرد و تکلی  خود با ماانی، جهتمی

 .هند
 

 منابع
 .عاداهلل هوثری، تهران، نشر ماهی، ترجمه های رومانتیسمریشه، (5988)برلین، آیزیا 

، ترجمه فاحمه صادقی و نرگ، شناسیشناسی و غر فراسوی شرق. های بدیلرات ،(5981)فرد دالمایر، 

 .تاجیک، آبادان، نشر پرسش

 .، ترجمه محمدرضا بهشتی، تهران، انتشارات هرم،شناسی فلسفیانسان، (5982)دیره،، هان، 



151 

    هردر و فلسفه فرهنگ

 .، ترجمه نج  دریابندری، تهران، انتشارات خوارزمیاندیشیروشن فلسفه، (5949)هاسیرر، ارنست 

 ،...هانت، لسهینگ، ههردر   روشنگری چیست؟هلمه و مفهوم انسانیت، در  ،(5986) هردر، یوهان گوتفرید
 .نتشارات آگه، تهران، اویراست دوم ،چاپ اول پور،آرینسیروس ترجمه 

 

Herder, Johann Gottfried (1877-1913), Sämtliche Werke, hrsg. Bernhard 

Suphan, 33 Bände. 
Herder, Johann Gottfried (1959), Über den Ursprung der Sprache, Berlin, 

Akademie Verlag. 

Herder, Johann Gottfried (2002), Philosophical Writings, Translated and 

Edited by Michael N. Forster, Cambridge, N.D. 

Herder, Johann Gottfried (2004), Another Philosophy Of History And 

Selected Political Writings, Translated By Loannis D. Evringenis And 

Daniel Pellerin, Cambridge. 

Irmsch, Hans Dietrich (2001), Johan Gottfried Herder, Stuttgart, Reclam. 

Kimmerle, Heinz (2005), Georg Wilhelm Friedrich Hegel interkulturell 

gelesen, Nordhausen, Traugott Bautz. 

Konersmann, Ralf (2003), Kulturphilosophie. Zur Einführung, Hamburg, 

Junius. 

 


