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هردر و فلسفه فرهنگ
اصغر مصلح * -

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبايی

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

چکیده
اندیشه یوهان گوتفرید فون هردر دامنه وسیعی دارد و برای سیر در اندیشههای وی باید بهه ماهای ی ماننهد
انسانیت ،تاریخ و فلسفه تاریخ ،انسان شناسی ،فرهنگ و فلسهفه فرهنهگ آنگونهه ههه او حهرر ههردت اسهت
پرداخت .با توجه به شرایط عالم معاصر و اهمیت یافتن پرسشهایی چهون سرشهت فرهنهگ ،نسهات میهان
فرهنگها و آیندت فرهنگ ،بازخوانی آثار هردر بهخصوص اندیشههای وی دربارت فرهنگ الزم به نظر میرسد.
یداقل فایدت بازخوانی اندیشه های هردر آن است هه با الگویی مناسب برای بررسی و تحلیل ژرف فرهنهگ و
پرسشهای موجود دربارت آن آشنا میشویم؛ الگویی هه برای پیگیری مطالعات نظری دربارت فرهنگ ضروری
است .در این مقاله به اندیشههای هردر دربارت فرهنگ پرداختهشدت و بهخصوص بر این نکته تأهید مهیشهود
هه با هردر است هه فرهنگ بهعنوان موضوعی برای فلسفه بهه اندیشهه درمهیآیهد و فلسهفه فرهنهگ شهکل
میگیرد .فلسفه فرهنگ سنتی فلسفی است هه با هردر آغازشدت و در سالهای اخیر به موضوعی ههانونی در
فلسفه آلمان تادیلشدت است .در ادامه پرسشِ نسات میان فرهنگها در عالم معاصر ،با توجه به الگوی هردر
موردبررسی قرار میگیرد .موضوع نسات میان فرهنگها موضوعی است هه در سه دهه اخیر اهمیت بسیاری
یافته و به نظر میرسد هه بینش و تلقی هردر ،یکی از بهترین الگوها برای ورود به چنین موضوعی است.
واژههای کلیدی :هردر ،فرهنگ ،فلسفه فرهنگ ،تک ر فرهنگی ،نسایگرایی فرهنگ ،انسانیت.
*رایانامه نویسندت مسئول aamosleh@yahoo.com:
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 .1مقدمه
برخی یوهان گوتفرید فون هردر ( 5829-5411م) را در هنهار گوتهه و شهیلر ،بههعنهوان یکهی از
یدانند .گستردگی دانهش و توانهاییههای ههردر م هل
ستارگان دوران هالسیک آلمان در وایمار م 
فرهنهگههای مختله  ،ذوق شهعری و هنهری و

دانستن زبانههای مختله  ،آگهاهی از تهاریخ و
بحثهای فلسفی عمیق در هنار فیلسوفانی چون هانت ،او را به متفکری همنظیهر در تهاریخ تفکهر

تواناییها ،هردر در گشودن افقهای گسهتردت بهرای در

آلمان تادیل هردت است .جدا ازاینگونه
تاریخ انسانیت و حرر اندیشههایی فراتر از معاصران خود هم متفکری است نایی است.
اولین تمایز هردر از معاصران ،تفاوت تلقی وی از فلسفه است .هردر فلسفهای را مطلهو
میداند هه برای عموم انسانها فایدتای داشته باشد .وی افتادن در امور انتزاعی ،بدون توجه

به نتایج انضمامی آن برای انسانهها را نادرسهت مهیدانهد )Herder,2002:3( .فلسهفه بهرای
اثربخشیِ بیشتر باید از انتزاعیات دور شود و به امور عینی انسانی توجه هند .فلسفه بایهد بهه
اصول انسانیت توجه هند ،بهحوریهه مردم با آن ایساس عظمت و سعادت هنند .به همهین
جهت ،هردر هموارت به تاریخ انسانیت ،به حایعت و سرشت آدمی و نحوت پیهدایش تک هر در
زندگی و چگونگی پیدایش اقوام گوناگون و عناصر مختل فرهنگی ،مانند عقاید ،ایساسهات،
آیینها فکر میهرد .در آثار هردر تاریخ یا فرهنگ ،عنهوانههایی هسهتند
ارزشها و اخالق و 

هه همۀ امور مربوط به زندگی را در خوددارند .هردر موضوع اصلی فلسفه را همین دو مقوله
قرار میدهد .او اولین متفکری است هه همه ماایث فلسفی را در نسات بافرهنگ بهه تفکهر
درمیآورد .در زمان هردر واژت فرهنگ ( )kultur, cultureاز نامتعینترین واژتها بها داللتهی

گستردت و مهاهم بهود .ههردر آغازهننهدت تفکهر ژرف در بها فرهنهگ بهودKonersman, ( .
)2003:8

هردر معنای وسیعی برای فرهنگ در نظر دارد .وی فرهنگ را «محصول و آفریدت ممتهاز
یداند .درجایی فرهنگ را به خون جاری در وجهود آدمهی تشهایه
یک قوم در حول تاریخ» م 
میهند؛ ( (Herder,1877-1913,14:14درجهایی دیگهر فرهنهگ را آفریهدت ثهانوی ( zweite

 )Genesisیهها آفریههدت رویههی و معنههوی ( )geistige GenesisمههینامههدHerder,1877-( .
 )1913,13:346هردر با اینگونه توصی از فرهنگ ،از معنای تجویزی یا دسهتوری فرهنهگ
همهینحهور در زبهان

فاصله میگیرد .در زبان آلمانی هم مانند بسیاری از زبهانههای دیگهر (
فارسی) فرهنگ در معنایی مستحسن ،در هنار واژتهایی چون انسانیت و همهال ،بهر امهوری
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مطلو و واال داللت داشته است؛ ولی هردر در آثار خود اولین بار فرهنگ را یاصل هوشهش
میهند.

یک قوم یا ملت در حول تاریخ برای رفع نیازهایش ،توصی
 .4سرآغاز فرهنگ
تلقی هردر از فرهنگ ماتنی بر تلقی و تعری وی از انسان است .به نظر هردر بنیهادیتهرین
تعری انسان آن است هه وی را «موجود فرهنگی» بنامیم .انسان موجودی شکلپذیر اسهت
و خود ،خود را میسازد .بدین معنا انسانی وجود ندارد الّا اینکه دارای فرهنگ باشد« .انسهانِ
بههدونِ فرهنههگ ،چههو زمخههت و سههنگ مرمههرِ شههکل نیافتههه اسههت»Herder,1877-( .
 )1913,22:310انسان تنها با عناصری چهون عقهل و زبهان و تربیهت و سهنّت ههه مقومهات
ی بهدون فرهنهگ تخیهل اسهت.
فرهنگاند ،انسهان مهیشهود .بهه نظهر ههردر انسهان حایعه ِ
( )Konersman,2003:40انسان با تواناییهای ذاتی خود امکان فهراروی از وضهع حایعهی را
دارد ،امکانی هه تنها با آن دوام و بقا پیدا میهند.
مهیدانهد .همهه آنههه ههه
هردر فصل ممیزِ انسان از سایر موجودات را «عقل» و «زبان» 
اساسهیتهرین

برای وجه فرهنگی انسان برمیشمارد ،به همین دو خصوصهیت بهازمیگهردد.
مشکل آدمی عدم تناسب میان قوای حایعی او و نیازهای زندگی او در حایعت است .انسهان
برای ادامه زندگی نیاز به جایگزینی ،جاران هاستی و دفع خلل دارد( .دیهره )5982:51،،بهه
تعایر دیگر انسان باعقل و زبان است هه دارای آفریدت ثانوی یعنی فرهنهگ مهیشهود .عقهل
قوتای است هه نشانه آن در همه آثار انسانی هست .عقل یتی در امهور یسهی ههم یضهور

دارد ،هرچند در وهله اول ایساس نشود .باعقل است هه انسهان از محهدودیتههای زنهدگی
حایعی فرا میرود و ایساس آزادی میهند .هردر زبان و بروز قدرت زبان در آدمی را منهوط
میداند .عقل قوت درونی و در ژرفای وجود آدمی است و هیچ اثر درونهی و
به ارتااط با بیرون 
بیرونی آدمی بدون این قوت ممکن نمیشود ،اما زبان وجههی حایعهی دارد و یهک مقهوم آن
حایعت است .یعنی بدون زندگی در حایعت و مواجههه بها نیازههای زنهدگی حایعهی ،زبهان
اختراع نمیشد .این نکته بدان معناست هه فرهنگ با زبان آغهاز مهیشهودHerder,1877-( .
)1913,13:14
نهاتوانتهرین

انسانی هه در حایعت زندگی خود را آغاز میهند ،موجودی نهاتوان و بلکهه
موجود است ،اما باعقل و زبان و آنهه هه با این دو قوت پدید میآید ،یعنی «تعلیم و تربیهت»
و «سنت» ،میتواند نیازهای خود را برآوردت سهازد؛ و بهدین گونهه فرهنهگ آغهاز مهیشهود.
میدهد ،زنهدگی خهود را
ییوانات با قوایی هه هفافِ نیازهایشان در محیطی هه قرارگرفتهاند 
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از سر میگیرند؛ اما انسانِ نیازمند برای یفه زنهدگی و بقهای خهود بایهد بیافرینهد .اسهاس
فرهنگ همین هوشش آدمی است .فرهنهگ یاصهل هوشهش آدمهی بهرای یفه زنهدگی و
پایداری آن است .بر همین اساس است هه انسان هرگز هامل نیست و هامل نمیشود .انسان
هموارت میهوشد ،خود وزندگی خود را تکامل میبخشهد؛ دریهالیههه ایهن هوشهش پایهانی
ندارد.
انسانِ نیازمندِ آفرینندت ،در زندگیِ جمعی نیهز بها توالهد و تناسهل و انتقهال تجهار بهه
فرزندان ،برای بقای نوع میهوشد .با این هوشش یاصل هوششهای قالی ،در حول زنهدگی
داناییها و توانایی وتجار  ،انتقهال دادت مهیشهود و فرهنهگ

نسلهای بعد ،منتقل میشود.

صورتی تاریخی پیدا میهند .ییوان بنا به وجود حایعهی و توانهاییههایی ههه دادۀ حایعهت
اوست ،زندگی خود را ادامه میدهد .ییوان تکامل پیدا نمیهنهد .همهوارت همهانههه هسهت
باقی میماند .ییوان نه زندگی جمعی پیدا میهند ،نه تعلیم و تربیت دارد و نه دارای سهنت
و تاریخ میشود .نکته مهم در مهورد آفریهدتههای آدمهی آن اسهت ههه هرچهه بیافرینهد در
مریلهای دیگر نیاز به اصالر دارد« .هیچ ساختهای از انسان نیست هه او بهر رویهش حهوری

هار هند هه نیاز به اصالر نداشته باشد( ».دیره )5982:91،،پ ،انسان هه برای ادامه زندگی
باید در جمع زندگی هند ،بیاموزد و فرهنگ را هاملتر هند ،هرگز نمیتواند از فکهر آفهرینش
دست بردارد .انسان هموارت بهگونهای در یال پیش رفتن است.
هردر با اینگونه توصی از فرهنگ از تصهور متفکهران دورت روشهنگری دربهارت فرهنهگ
میرود .با این مانا دیگر نمیتوان اقوام را به بافرهنگ و بیفرهنگ تقسیم ههرد .ههردر
فراتر 
نمیتواند بپذیرد هه بافرهنگ بودن مترادف با داشتن هنجارها و ارزشهایی است ههه مهردم

اروپا با عنوان روشنگری بدان قایلند .هر قومی بنا به شرایط و اقتضهااات اقلیمهی ههه در آن
قرارگرفته ،برای رفع نیازهایش ،هوشش هردت و به شیوت تعلهیم و تربیهت و زبهان و سهنت و
میرسد .فرهنگ هر قوم یاصل هوششهای آن قوم بهرای رفهع نیازههایش
مناسااتی جمعی 
هست .نااید انتظار داشت هه همه اقوام به رفتار و ارزشهای یکسان برسند و تصور یکسهانی
از زندگی و تکامل و پیشرفت و سعادت داشته باشند.
 .1نظام فلسفی هردر
هردر در سنت فلسفه آلمانی قرن هجدهم پرورشیافته است .او هوشیدت اندیشهههای خهود را بهر
اساس زبان و ادبیات فالسفه همین قرن تنظیم هنهد .در هتها ههای تهاریخ فلسهفه اغلهب وی را
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انسانشناسی فلسفی یا فلسفه تاریخ معرفی میهنند .اما با توجه به تهأمالت وی
پایهگذار 
بهعنوان 
دربارت فرهنگ ،میتوان اندیشههای فلسفی او در این با را مهمترین ابتکارات او دانست.
هردر بیش از همهه متهأثر از دو متفکهر بهود ،یکهی ایمانواهل هانهت ( )5821-5491و
دیگههری گئههورم هامههان ( .)5488-5492هههردر هههم متههأثر از مهههمتههرین فیلسههوف دوران
روشنگری و هم متأثر از مهمترین منتقد اندیشههای عصر روشنگری بود .او عالوت بر ایهن دو
متفکر از الیانیت ،و لسینگ هم تأثیر پذیرفته است .با این متفکهران مهیتهوان مههمتهرین
میتوان متفکهری مربهوط
رگههای فلسفی اندیشههای وی را ترسیم هرد .هردر را درمجموع 

به دوران روشنگری دانست ،چون او نیز با مساال متفکران این عصر درگیر بود .هردر ضهمن
اعتقاد به هلیات اندیشههای روشنگری با گرایش غالب در ایهن فضهای فکهری مخهال بهود.
شاید به همین جهت بود هه در زمان خود و در هوتاتمدت پ ،از وفهاتش ،شهاگردانی پیهدا
نکرد و اندیشههای وی به مکتای فکری تادیل نشد.
اندیشهههای اصهلی هانهت مخهال بهود .در هانهت

هردر شاگرد هانت بود ،اما با برخی از
تواناییهای انسان به عقل بازمیگردد .هانت عقهل

اساس تواناییهای انسان عقل است و همه
را در سه قلمرو موردبحث قرار دادت است .این عقل قواعدی هلی دارد هه بهه مهنِ اسهتعالیی
میخواهد همه امهور انسهانی را بررسهی و تحلیهل هنهد؛
بازمیگردد .وی به مدد قواعد عقل 

دریالیهه هردر همه امور انسانی ازجمله عقل را در تاریخ و در یال سهیر مهیبینهد .وی بها
حرر هرهدام از مقوالت عقل ،هنر ،دین و اخالق ،از قومی هه این امور در آنها شکلگرفتهه
مهینگهرد.
میپرسد .هردر از افق فرهنگِ بشری و فرهنگهای متنوع انسانی به مساال 
است ،
وی انسان و همه آفریدتهای وی را در نسهات بها سهایر عوامهل ازجملهه حایعهت و محهیط
میشود ،به نحو تجربهی
میبیند .عالوت بر این باید دربارت هر آنهه به انسان و فرهنگ مربوط 

یتوان به روش قیاسی در مورد همه امور انسانی یکم هرد.
و بنا به مورد داوری هرد .نم 
میهند ،نشان مهیدههد ههه از اسهاس بها تلقهی
هردر با تعریفی هه از عقل و هارهرد آن 
هانت از عقل مخال است .عقل هردر مهمترین توان آدمی است هه در شرایط مختل و بهه
صورتهای متفاوت ،در عرصه زندگی و تجار انسانی خود را ظاهر میشود .ایهن دریافهت از

عقل خالف تصور هانت است هه آن را استعالیی میداند و سعی میهند بر ایهن مانها قواعهد
ادرا و استنااط آن را توضیح دهد .هردر تلقی اساسی خود از فرهنگ و بههخصهوص تک هر
در فرهنگ را در قالب موناد و جوهر بیان میهند .الیانیت ،در توصی موناد تغییر و ثاهات
واسطهای» است هه تحول پیدا میهند.

را برای آن در نظر گرفته بود .موناد «نیروی فعال بی
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ثاات و پایداری موناد به آن است هه تغییر میهند .موناد موضهوع و محمهل تغییهر و تحهول
است .با بنیان قرار گرفتن موناد ،اصلی برای بیان آنهه ههه در عهین ثاهات در تغییهر داامهی
است ،یافت میشود .با این اصل اینهمانی موجودات در عین این نه آنی ،قابلفهم و توصی
میشود .موناد یاوی همه پدیدارهایی است هه از آن صادر میشود.

با این مانا بین امر عقلی و امر تاریخی پیوندی رضایتبخش برقرار مهیشهود .متفکرانهی
چون ول به این پیوند توجه هردت بودند ،ولی آنها را از هم جدا نگه میداشتند .بهر اسهاس
این برداشت هه هار فلسفه پرداختن به امر هلی و عقلی اسهت ،راههی بهرای ورود عقلهی بهه
تاریخ ناود .به نظر آنها فلسفه به امور عقلی هلی میپرداخت ،پ،هاری به امور واقع جزاهی
هه در تاریخ مطرر است نداشت .هاسیرر نیز در بررسی هردر به این مشهکل ههه پیشهینیان
وی داشتند پرداخته است .به اعتقاد هاسیرر ازآنجاهه «فلسفه تاریخ مستلزم درهمآمیختگهی
شیوتهای گوناگون شناخت و درهمریختن مرزهای آنها اسهت» ،بها پایانهدی بهه جهدایی و
تقسیم هردن علوم ،چنین دانشی وجود پیدا نمیهرد .توجه به تاریخ در فلسفه ،گهام مهمهی
است هه با هردر برداشته میشود.
 .2فلسفه تاريخ
به نظر میرسد رشته تفکر دربارت تاریخ را لسینگ بر ه هردر نهادت باشهد .لسهینگ اولهین
متفکر آلمانی بود هه بین الهیات و تاریخ پیوند داد .به نظر لسینگ یرههت تهاریخ در جههت
تحقق مشیت الهی است .او غایت تاریخ را با نظر به مشیت الهی مورد تأمل قرار میدهد .امها
گام اساسی برای تأمل در تاریخ ،بهعنوان موضوعی مسهتقل را ههردر برمهیدارد .او محتهوای
بسیاری از تعالیم دینی و الهیاتی را در ارتااط با تاریخ میدید .م الً داستانهای نقلشهدت در
هتا مقدس وجه تاریخی دارند .هردر مقصود خود از دناال هردن فلسفه تاریخ را تشهخی
مشیت الهی در حول تاریخ میدانست .به گفته شارر آثار هردر:
او تصورات قرن هجدهم از تاریخ انسان را دگرگون میهند .تصورِ خطّهی از تهاریخ را
نقد و رد هردت و امکانات و خصوصهیات شهناخت تهاریخی را بیهان مهیهنهد .ههردر
هوشیدت است قواعد یاهم بر تاریخ را هش هند و با تفسهیری اسهتعاری از تهاریخ،
عمل خداوند در تاریخ را بههعنهوان تئودیسهۀ پسهین ()theodicee aposteriori
نشان دهد (.)Irmsch, 2001:112&113

مهمترین اصل هردر برای اندیشه فلسفی دربارت تاریخ آن است هه وی هر پدیدار تهاریخی را
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همانحور هه هر مونهاد در درون خهود تمهامی ابهزار و نیروههای

همهون یک موناد میبیند.
تکاملبخش خود را دارد ،هر قوم هم مجموعه هاملی است هه در حهول ییهاتش اسهتعداد و

قابلیتهای خود را ظاهر میهند .سیر تحوالت هر قوم تکهراری و شهایه بهه ههم نیسهت .در

تاریخ تکراری نیست .پدیدارهای تاریخی مونادهایی هستند هه بنا به قواعد درون ذات خهود،
ظاهر میشوند .به همین جهت است هه وی تعمیم انتزاعی و عقالنی را در شناخت تهاریخی
نمیتوان قواعد درستی امور تاریخی را از یک فرهنگ اخذ هرد و به فرهنگههای
رد میهند .
دیگر تعمیم داد .هردر تحت تأثیر هامان ،یقیقت عام را نفی میهند .بهه اعتقهاد او یقیقهی
بودن در امور تاریخی با آنهه در علم فیزیک سراغ داریهم ،تفهاوت اساسهی دارد .یقیقهت در
نظر متفکران دورت روشنگری ،امر وایدی بود هه با علم و خرد بشری هه نزد همه انسهانهها
مهیهردنهد،
یکسان است یاصل میشود .متفکران این دورت با الگو گهرفتن از نیهوتن تهالش 
روش وی را به سایر یوزتهای شناخت تسرّی دهند .هامهان و ههردر از مخالفهان سرسهخت
اینگونه تعمیم روش بودند .به اعتقاد آنان اگر یقیقت عامی در حایعهت وجهود دارد ههه بها
اصول عقالنی قابل شناخت باشد ،در علهوم انسهانی چنهین نیسهت .ههردر عقالنیهت فراگیهر
انسانها نفی میهند.

روشنگری را در یوزت تاریخ وزندگی
بنا به توصی هاسیرر از نگات تاریخی هردر ،به نظر وی
هیچچیزی در تاریخ به همان صورت هه بودت است تکرار نمیشود .تاریخ بدون وقفه
و پیدرپی ،موجودات تازت از خود بیرون میریزد و به هرهدام شهکل یگانهه و نحهوت
وجود مستقلی میبخشد هه یق ذاتی اوست .بنابراین در مورد تاریخ هر نوع تصمیم
انتزاعی ،بیهودت از هار درمیآید و هیچ معیهار عمهومی یها هلهیِ دربرگیرنهدت غنهای
معلومات تاریخی نیست( .هاسیرر)5949:929،

همین دریافت هردر از قلمرو تاریخ و موضوع آن او را به مخالفهت بها نظهرِ معاصهران دربهارت
گذشته و تاریخ اقوام و ملل دیگر میهشاند.
هردر باوجود اختالفنظر بنیادی با متفکران دورت روشنگری ،هرگز از عقالنیت فراگیر و
عام ،بهتمامی فاصله نگرفت و آن را هنار نگذاشت .او یتهی در توصهی خهود از پدیهدارهای
تاریخی بهم ابه امور جزای و منفرد ،ارتااط و هلیت و ضرورت آنها را رد نکرد .بهه اعتقهاد او
آنهه این امور متک ر و مجزا را به هم مربوط میهند ،ضرورت هستی هرههدام بهرای هسهتی
هل است .این وضعیتهای انسانی از حریق هل تاریخ به هم مهرتاط مهیشهوند ،زیهرا وجهود
هرهدام از آنها بهاندازت دیگری ،برای هل ضروری است.
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نتیجه دیگر این بینش تاریخی آن است هه تهاریخنگهار بایهد معیارههای خهود را بها موضهوع
متناسههب هنههد نههه اینکههه موضههوع را بهها معیارهههای از پههیش تعیههینشههدت خههود بسههنجد.
(هاسیرر )5949:921،بهاینترتیب هردر رور اصول نیوتن را میپذیرد .همانگونه ههه دانشهمند
نیوتنی باید اصول و معیارهای خود را از خود حایعت بگیرد و نه از پهیشداوریههای خهود،
تاریخ نگار نیز باید اصول و میزانها را از درون پدیدارها در هند و برای قضاوت درسهت بها
خود پدیدارها همرات شود.
واید تأملِ در تاریخ و فرهنگ ،قوم ( )volkاست .هردر یک مجموعه انسانی بافرهنهگ و
زبانِ خاص را قوم مینامد .هردر یرهتِ فردِ انسان و همین فرهنگها را درونذات مهیبینهد.
نسات یرهت هلّی تاریخ به صُور جزایِ آن م ل ملّهتهها و اقهوام یکسهان نیسهت .در تهاریخ
توقّفی نیست .آرامش یافتنها مهوقّتی اسهت .وی بهه نقهش قهرمانهان و انسهانههای بهزرم
میاندیشد ،ولی در مورد آنان باز به نقشآفرینی مطابق با اقتضااات فکر میهند .مشهیتی بهر
تاریخ یاهم است هه از چشم انسان پوشیدت است .اما درهرصورت آن مشیت و سرنوشهت از
حریق انسان است هه ظاهر میشود و تحقّق مییابد .حرر الهی از حریهق پیشهرفتِ تهاریخیِ
ملّتهاست هه تحقّق پیدا میهند؛ جریان الوهیت از حریق ملّهتهها ( Gang Gottes über
 .)die Nationenبرای در هر قوم بایهد آن را از درون مطالعهه ههرد .بههعاهارتدیگهر بها
مقتضیات یک فرهنگ نمیتوان به سراغ فرهنهگ دیگهری رفهت و آن را شهناخت .زیهرا ههر
فرهنگ مجموعه هاملی از ارزشها و جههانبینهی هها اسهت و بایهد آن را در چهارچو ههای
خودش در هرد و در با آن داوری هرد .این اندیشه تک رگهرا (پلورالیسهتی) ،در سهخنان
اینگونه منعک ،میشود:
هردر دربارت فرهنگ مصر 
ابلهانه است هه فقط یکی از فضاال مصر را ،از روزگار جوانی رور بشری ،از متن زمین و
زمان جدا هنیم و سپ ،بر اساس معیارهای زمانه دیگری به ارزیابی آن بپردازیم! یتهی
اگر یونانی میتوانست در داوری خود دربهارت مصهری آنقهدر خطها هنهد و اگهر شهرقی
میتوانست از مصری متنفر باشد ،بازهم به نظر من نخستین اندیشه ما باید این باشد هه
مصری را در جای درستش بنشانیم ،وگرنه بهویژت از دیدگات اروپهایی ،هاریکهاتور بسهیار
هجومعوجی خواهیم داشت( .هاسیرر)5949:921،

موضوع دیگر در فلسفه تاریخ هردر تکیهبر اصل پویایی تاریخ است .ولتهر در نگهات تهاریخی خهود
سرشت انسان را امری ثابت در نظر گرفته بود و درعینیال قاال به ترقی انسهان در حهول تهاریخ
بود .اما هردر سرشت بشر را امری پویا و در یال دگرگونی میبیند .انسان برخالف ییوانهات قهادر
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است در محیطهای مختل جغرافیایی و شرایط گونهاگون زنهدگی هنهد .ههردر نقهش تهاریخ در
فرهنههگههها را بهها تعایههر «رور زمانههه» ( )Zeitgeistتوضههیح مههیدهههدHerder,1877-( .

)1913,13:272
هردر هر قومی را متناسب با شرایط خود در مسیر تکامل میبیند .قاعدۀ تکامهلِ یهک قهوم را
نمیتوان به قوم دیگر سرایت داد .تاریخ انسان تهاریخ تکامهل اوسهت ،ولهی ایهن تکامهل در قالهب

زندگی اقوام مختل صورت مهیگیهرد .انسهانیت علهیرغهم همهه تنوعهاتش وایهدی اسهت ههه
درمجموع یرهتی تکاملی را نشان میدهد .با تک ر یهافتن زنهدگی انسهان ،نحهوت تکامهل وی بهه
شرایط محیطی و حایعی هم وابسته شدت است .یعنی عقل و عمل آدمی در شرایط مختل و بهه
اقتضااات مختل بروز یافته و رات تکامل خود را حی هردت است .شرایط جغرافیهایی تنهها مهادتای
برای تأثیر پذیرفتن نیستند ،این شرایط بر انسان تأثیر دارند .همه پدیهدتههای زنهدگی فرهنگهی
انسان یکایت از همین نسات متقابل دارد؛ م الً زبان ،هم نشانه قدرت آدمی برای رفع نیازههایش
است و هم نشانه تأثیرپذیری انسان از حایعت .به نظهر ههردر انسهانِ فهرود آمهدت در اقلهیمههای
انسهانهها در منهاحق مختله ههرت

مختل  ،میتواند خود را بر شرایط محیط تطایق دهد .په،
زمین پراهندتشدتاند و هرهدام بهگونهای توان و استعدادهای انسان را به نمایش گذاشتهاند.
هردر همان حور هه دریافت خود از تاریخ را به تعالیم دینهی و الهیهاتی پیونهد مهیدههد،
موضوع اقوام و فرهنگها را هم بهگونهای دیگر به مشیت الهی پیوند میدهد .او تک هر پدیهد
آمدت در فرهنگها را به مشیت الهی بازمیگرداند 5.خداوند خود نخواسته خلقهتش یکدسهت
باشد .هردر با همین تصور از تاریخ و تک ر فرهنگها ،معاصرانش را موردنقد همرات با مطایاهه
قرار میدهد« :ای فیلسوفی هه در آن درت شمالی نشستهای و ترازوی هودهانۀ قهرن خهود را
به دست گرفتهای ،آیا تو بهتر از خداوند میدانی؟» (هاسیرر )5949:926،بهه نظهر ههردر حهرر
الهی بزرمتر از آن است هه تنها فرهنگ و تمدن یک قوم را اصهل قهرار دههیم و جهز آن را
انکار هنیم یا تحقیر هنیم)Herder,2004:6( .
 .5زبان و فرهنگ
زبان مهم ترین صورت ظهور فرهنگ یک قوم است .انسهان موجهودی اساسهاً زبهانی اسهت و
 .5این سخن را شاید بتوان با زبانی آشناتر نزد مسلمانان با این تعابیر بیهان ههرد ههه خداونهد آفریننهدۀ شهما و ههر آن
چیزی است هه شما میآفرینید( .و اهلل خلقکم و ماتعملون( .صافات ))24:این ارادت خهدای شماسهت ههه شهما را متک هر
آفریدت است( .و جعلناهم شعوباً و قاایل لتعارفوا( .الحجرات))59:
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هرچه در حایعت میبیند یا میشنود یا بهگونهای دیگر ی ،میهند ،در زبانش نشانی پیهدا
میهند .این شأن زبان در تفکر هردر بهه جههت نسهاتی اسهت ههه وی میهان زبهان و عقهل

چنانهه گفته شد مهمترین رانه آدمی برای هوشش و آفرینش ،هاستیهای اوسهت.

میبیند.

انسان برای ادامه ییات در حایعت ،یتی در محدودترین صورتش نیازمند به هار بستن عقل
و داشتن زبان است .زبان «همان میدان واسط و بنیادینی است هه انسان در آن و در پیونهد
با حایعت و جامعه خود ،بهغایت و هدف عمل خویش مادل مهیشهود( ».دیهره)5982:51،،
زبان نساتی ذاتی باعقل دارد« .انسانِ بدون زبان از عقل برخوردار نیست و بهدون عقهل نیهز
فاقد زبان است( ».دیره)5982:51،،

هردر در رساله «منشأ زبان» نظریه وضهعی و الههی بهودن زبهان (تعیینهی بهودن) را ههه
نمیپذیرد و از نظریه حایعی و تجربی بودن زبان (تعینی بهودن)
ب هوسیله هامان مطرر بودت ،
دفاع میهند .زبان نه صرفاً ابزار است و نه امری الهی .هردر خاستگات تحوالت زبان را بیشهتر
میداند هه به زبان حایعی نزدیهک باشهد.
لترین زبان را زبانی 
در حایعت میبیند .م الً اصی 
واژ تهایی هه به حایعت نزدیکترند ،م لِ الالیی و اصوات تعجب و درد و شوق بیش از دیگهر
واژتها یاوی معناهای درون انسان هستند .خاستگات واژتههای اصهلی خهود حایعهت اسهت.

یروف صدادار اولین صورت واژتها در هر فرهنگهی اسهت ههه ایساسهات انسهانی را بازتها
میدهند .به همین جهت است هه زبان هرچه بیشتر از صورت حایعی خود خارج شود و بهه

زبان هنری و فلسفی و بعد زبان گرامری تادیل شود ،از محتوای آن هاسته مهیشهود .زبهانی
هه یاوی ایساس باشد ،ایساس را به مخاحب منتقل میهند)Herder,1959:67( .
به نظر هردر این استعداد خاص انسان است هه میتواند تفکر و یاصل تعقهل خهود را در
زبان بازتا دهد .پ ،زبان محصول مشتر عقل و حایعت است .این خود دلیلی است ههه
آنگونه هه ام ال هامان گفتهاند ،ندارد .عقل در برخورد با حایعت است ههه
زبان منشأ الهی 
زبانها ههم قابهل توجیهه ناهود .درواقهع
منشأ پیدایش زبان میشود .اگر غیرازاین بود ،تک ر 
هرچه از حایعت بر من اثر میگذارد ،از حریق انعکاس در زبان باقی میماند .این توان آدمهی
هم به عقل بازمیگردد .باز توجه هنیم هه عقل ،ابتدابههسهاهن ،چنهین نمهیهنهد .حایعهت
نمودی از مشیت الهی است و موجودات حایعی از حریهق یهواس و بههخصهوص اصهوات در
انسان و زبان انعکاس پیدا میهنند.
شعر و هنر هر قوم بهگونهای ایساسات آن قوم را انعکاس میدهد .به هنرِ ههر قهوم بایهد
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زبهانهها در ابتهدای پیهدایش

دریافتهای درونی آن قوم نگریست.

بهعنوان آینۀ ایساسات و

همانحور هه ههود

بسیار روان و سادتاند و بهرایتی ایساسات یک قوم را انتقال میدهند.
از ابتدا خواستههای خود را بهرایتی در قالب زبان بیان میهند .زبان هم در آغاز سادت است.
همانحور هه هود هرگونه شدت ،با فریاد و جیغ هشیدن و گریه و اصهوات مختلفهی ههه از

خود بیرون میدهد ،منظور خود را میرساند ،با زبانهای ابتدایی ایساسات بهصورت حایعی
و رایت بیان میشود .اما باگذشت زمان ،زبان پیهیدت میشود و در هر قهوم صهورت خاصهی
پیدا میهند .چون زبان هر قوم خصوصیات خهاص خهود دارد ،نمهیتهوان در مهورد زبهان (و
هنرهای) پدید آمدت در یک فرهنگ با اصول و دریافهتههای پدیهد آمهدت در فرهنهگ دیگهر
داوری هرد .هردر در زبان نحوی پویایی میبیند .یعنی در سرشت زبان نحوی پویایی وجهود
دارد هه در حول تاریخ یک ملت به ظهور میرسد.
با توجه به تلقی هردر از مقام زبان در هر فرهنگ ،زبان و وضع آن در هر فرهنهگ نمهود
میزان ویدت و هماهنگی آن فرهنگ است .فرهنگی ههه منسهجم و یکدسهت باشهد ،زبهانی
واید و یکپارچه و بدون خلل دارد .اما ورود عناصر زبهان جدیهد در یهک فرهنهگ ویهدت و
هماهنگی آن را از بین میبرد.
با همین مانای نظری دربارت زبان ،هردر دریافت خود از زبان هتا مقهدس را ههم بیهان
میهند .خداوند برای فهم انسان هالم خود را در ید فهم ما نازل هردت اسهت .یعنهی هتها

مقدس بر اساس محدودیتهای انسانی نازلشدت است .نکته دیگر اینکه این هتها هها بهرای
نقد و تدقیقهای فکری و فلسفی نازل نشدت است .لذا برای بهرتمندی از آنهها بایهد حالهب
بود .باید هدایت خواست و نه اینکه منتقدانه با آنها برخورد هرد.
هردر با نقشی هه برای زبان در فرهنهگ قااهل اسهت ،هرگونهه بحهث دربهارۀ فرهنهگ و
تطورات آن را منوط به مطالعه ژرف در زبان میبیند .ایهن نسهات په ،از وی ههم همهوارت
موردتوجه همههسانی قرارگرفته هه به موضوع فرهنگ و فلسفه فرهنگ پرداختهاند.
 .1-5نقد تفکر دوره روشنگری
اندیشههای متفکران روشنگری بهخصوص متفکران فرانسوی دربارت سایر اقوام را گونههای

هردر
استعمار فرهنگی میداند« .هردر ایتمهاالً سرسهختتهرین مخهال قهرن هجهدهمی اسهتعمار
اروپایی است هه بر یرص و آز و نظریه پیشرفت متکی اسهت(».دالمهایر )5981:95،بهه اعتقهاد او
فرانسویان باارزش و اعتاار مطلقی هه برای فرهنگ خود قاال بودند ،هموارت فرهنگهای دیگهر،
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یتی فرهنگهای اروپایی مانند آلمانی را به دیدت تحقیر نگریسهته و تهالش مهیهردنهد اصهول
خود را بهعنوان اصول عقالنی و معتار برای همه انسانهای پیشرفته ،به سایر فرهنگها تسری
دهند .هردر خود بهعنوان یک آلمانی،تحقیر فرانسویان را ایساس میهند.
هردر با درنگ بر فرآیند یکسانسازی ،زیرهانه برخی از تلویحهات آن را ههه در دورت
او هنوز یالت نهفته و جنینی داشت مورد هاوش قرار میدههد .او در په ِ،پیهروزی
خردستایانۀ خرد ،تمایالت نهفتهای را هش میهند هه در عصر روشهنگری توسهط
سرسپردگان آن اغلب مورد انکار واقع میشد( .دالمایر)5981:91،

هردر با خوشبینی متفکران دورت روشنگری هه امور را به مقیاس واید برمیگرداننهد مخهال
است .به تعایر برلین هه الاته در آن افراحی دیدت میشود ،هردر «از پدران جنهاش رومانتیسهم»
مهیهننهد( .بهرلین)5988:558،
است هه «نفی ویدت ،نفی هماهنگی و نفی سهازگاری آرمهانهها» 
هردر با آزادی به معنای روشنگری هه بیشتر صورت سلای دارد موافق نیسهت .وی بیشهتر آزادی
درونی و آزادی حایعت بشر را مراد میهند .وی زمهانی بشهر را آزاد مهیدانهد ههه بتوانهد تمهامی
نیروها و استعدادهای سرشتی خود را به هماهنگی و تعادل برساند .ههردر بها ثنویهت و دوگهانگیِ
سرشت بشر هه در دهارت به اوج رسیدت بود ،مخال است و آزادی را در تعادل و هماهنگی عقهل
و ایساسات بشری میداند .هردر ویدت هویت انسانی را در ویدت قوای خهود دانسهته و انسهان
اولیه را به جهت نزدیکی بیشتر با حایعت شادتر تلقی میهند .در اینجا هردر بهه تعلیمهات روسهو
نزدیک شدت و رات را بر رمانتیسیسم گشودت است.
هردر در دورانی زندگی میهرد هه بهخصوص تصور خوشبینانه از آیندت باعث این تلقهی
شدت بود هه هرچه تاهنون در تاریخ رخدادت ،مقدمات الزم برای ورود انسان به دورانی بسهیار
متفاوت با گذشته است .برخی از متفکران ،با این تصور هه فرهنهگ و تمهدنههای گذشهته،
بهم ابه دوران هودهی و نوجوانی و جوانی انسان بودت و اروپا بهم ابهه دورت همهال و پختگهی
است ،تصوری تحقیرآمیز از فرهنگهای غیراروپایی ،داشتند .متفکهری ماننهد شهیلر اروپها را
مغز و جوهر انسانیت تلقی میهرد .هگل سیر تهاریخ را فرآینهدی ضهروری در جههت تحقهق
آزادی میبیند .او چهار مریله اساسی را در تاریخ از هم جدا میهند :تهاریخ چهین و هنهد و
ایران ،تاریخ یونان ،تاریخ رور و مسیحیت ،جهان ژرمنی .به نظر هگهل تنهها در دورت ژرمنهی
است هه با پیدایش دولت مدرن ،آزادی انسان در عالم انضهمامی تحقهق پیهدا مهیهنهد .بهر
اساس تفسهیر هگهل از تهاریخ فرهنهگههای غیراروپهایی آزادی را بههصهورت یقیقهی در
نکردتاند .به نظر هیمرله برای خوانندت امروزی ،برخی از نظرات هگهل بههخصهوص آنههه در
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درس گفتارهههای فلسههفه تههاریخ گفتههه خوشههایند نیسههت .در بخشههی از ایههن درس گفتارههها
بهخصوص در یادداشتهای دانشجویان نگات افراحی اروپامحورانه هگل دیدت میشهود .وی در
جهان غیراروپایی دولت ،دین و فلسفه یقیقی نمیبیند .به نظر هیمرلهه هگهل در ایهن آثهار
تفکر یاهم بر زمان خود را منعک ،ساخته است)Kimmerle,2005:14( .
تلقیها به مخالفت برمیخیزد .هردر با حرر
هردر متفکری است هه زودهنگام با اینگونه 
«فلسفه تهاریخی بهرای تربیهت انسهانیت» ( Auch eine Philosophie der Geschichte
ایدتههایی بهرای فلسهفه تهاریخ
 )zur Bildung der Menschhietو بهخصوص در هتا « 
انسهانیت» ( )Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheitمانههای
مهینامهد و نهه افهق
دیگری برای فهم تاریخ مطرر میهند .هردر از افقی هه آن را انسهانیت 
انسان اروپایی به تاریخ مینگرد .وی تذهر میدهد هه انسان اروپاییِ معاصر ،تمامی انسهانیت
نیست .هر فرهنگی میتواند با تکیهبر تاریخ و دریافتهای خود دربارت انسان یکم هند ،ولهی
متفکران هر قوم باید بدانند این تلقی و تصور برخاسته از فرهنگ آنهاست .ههردر متفکهران
زمان خود را دعوت میهند هه از افق انسانیت به دیگر فرهنگها نگات هنند.
نقد هردر دربارت نگات متفکران عصر روشنگری به تاریخ ،از جهتی بر مانای مخالفهت وی
با قوممداری ( )ethnocentrismاست .متفکهران دورت روشهنگری ازآنجاههه اقهوام بیگانهه را
بریسب ارزشهای خود میسنجند ،از در این فرهنگها عاجزند و نهایتاً به برتهری قهومی
هشاندت میشوند .فرهنگ ازنظر هردر مانند ارگانیسمی زندت است هه دوران جهوانی و پیهری
خود را حاق هدف و غایت خاصی دناال میهند .به نظر هاسیرر ،هردر با نقهد جههتگیهری
متفکران معاصر خود ،راهش را از زمانه خود جدا هرد( .هاسیرر)5949:926،
فرهنگها

 .4-5مسئله تکثر
هردر از افق مشیت الهی به انسان و تنوع اقوام انسانی و بهتاع آن تنوع فرهنگها مهینگهرد.
این خواست و موهات خداست هه انسان را در قالب اقوام مختل در مناحق مختله جههان
علیرغم ایهن تک هر و تنهوع ،وی تمایهل بهه صهلح و همراههی را ،در همهه
خلق هردت است .
انسانها غالب میبیند؛ هرچند این تمایل با هوشش برای تعلهیم و تربیهت تحقهق مهییابهد.
( )Herder,2004:125هردر تاریخ را دارای صفحاتی میبیند هه هر صفحه باید در نسهات بها
هل هتا دیدت شود .بر همین مانا وی در روابط میان فرهنگها بهجای هینه و دشمنی بهه
صلح و مهرورزی دعوت میهند« )Herder,2004:125( .تو ای انسان خود را ارج بنه پونگو و
میمون برادر تو نیستند ،بلکه سرخپوستان و سیاهانند ،لهذا تهو ناایهد آنهها را مهورد ظلهم،
هشتار و غارت قرار دهی ،زیرا آنها همانند تو انساناند( ».دالمایر)5981:98،
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هردر با پرسشی هه در زمان وی برای بسیاری از متفکران مطرر بود روبروست .هدامیک
از اقوام در تاریخ سعادتمندتر بودتاند؟ این پرسش را انجمن شاهنشاهی بِرن مطرر هردت بود
و برای بهترین پاسخ جایزتای تعین شدت بود .هردر هم به این پرسش پاسخ دادت است .او در
نوشته خود میپرسد هه با چه میزانی میخهواهیم سهعادتمندی اقهوامی ههه در اقلهیمهها و
تاریخهای مختل زیستهاند تعیین هنیم .تصور سعادت در اقوام مختل  ،مختل است .اقهوام

شرقی سعادت را در چیزی مییابند و مصریان در چیزی دیگر .بهه همهین جههت ههردر بهه
موضعی نسایگرایانه هشیدت میشود«.هر قومی مانا و میزانی برای سعادت دارد ،همانحهور
هه گوی گرانیگات خاص خود )Herder,1877-1913,5:509( ».درجایی دیگر تأهید مهیهنهد
هه «باید باایساس یک ملت همرات شویم تا بتوانیم معنای یکی از خواهشها یا ههنشههای
آن را دریابیم( ».هاسیرر)5949:921،
هردر در ید تهوان خهود و امکانهات زمهانش بهه مطالعهه اقهوام و فرهنهگههای مختله
میپردازد .وی از چین شروع میهند .چین را ملتی مغرور توصی میهند ههه غیهر خهود را

نمیشناختند .وی سیر تطور انسانیت در قوم چین را در صنایع و هنر بههخصهوص نقاشهی و

صنایعدستی ،ساختن پل و هشتیرانی موردبحث قرار میدههد .بعهد بهه هنهد مهیپهردازد و
بهخصوص آیین برهمایی را بررسی میهند .بعد به ایران ،قوم یهود ،اقوام بینالنهرین ،مصهر،
یونان و روم و قوم آلمانی میپردازد .وی به اسالم هم بهعنوان یک فرهنگ هه یهاوی اصهول
و ماانی خاص است توجه دارد .وی در بررسی فرهنگ یونان ،ستایش خود را ن هار ایهن قهوم
میهند ،چون به بهترین صورت نمود هماهنگی انسان و حایعت بهودتانهد .او یونانیهان را در

سه مقوله زبان ،تفکر و هنر برتر از پیشینیان میداند.
یها داام توجه میدهد هه روش و دریافت یک قوم را نااید مانا بهرای
هردر در این بررس 
دیگر اقوام قرار دهیم ،بلکه هموارت به غایتی بزرمتر یعنی انسانیت توجه هنیم .بهه نظهر وی
فلسفه تاریخ ،باید متوجه هل سرگذشت انسانیت باشد و با توجه به تجار همه اقهوام ،سهیر
تکامل انسانیت را بررسی هند .هر دورتای تکامل و شکوفایی خاص خود دارد؛ ناایهد در و
دریافت یک دورت را مطلق دانسهت و بهه همهه دورانهها سهرایت داد .ههر دورت بهرای خهود
برداشتی از سعادت دارد .هسی هه به وجود حریی بزرم ،بزرمتهر ازآنههه مها مهیپنهداریم
اعتقاد نداشته باشد خود را اصل و هانون همهچیز تلقی میهند .نااید بدون توجه بهه عهالم و
شرایط خاصی هه در آن به سر میبریم ،خود را بنیاد همهچیز بدانیم« .یتی در مهاهمتهرین
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مقاحع تاریخی حرر الهی در جریان است ».خداوند پدری است هه به همهه فرزنهدان عشهق
میورزد« .اگر انسان را بر اساس قواعدی هه ما تشخی دادتایم بررسی هنیم و آن را نههایی

بدانیم به مفهوم اصیل انسانیت نرسیدتایم».
 .1-5انسانیت
هردر در تاریخ انسانیت سیری بهسوی تکامل میبیند .همانحور هه انسان با دم و بهازدم بهه
ییات خود ادامه میدهد ،تاریخ هم با نیرویی به جلو رانهدت مهیشهود و ییهاتش دوام پیهدا
میهند .عامل یرهت و تداوم ییات در حایعت و سرشت انسانی نههادت شهدت اسهت .همهین

عامل است هه انسان را به هیجان و شور و شجاعت و یرهت و آفهرینش مهیهشهاند .تصهور
هردر از انسانیت منشأ تلقی و دریافت وی از تاریخ انسان و تنوعات آن است.
انسانیت خصیصه نوعی ماست ،اما خصیصهای هه فقط بهصورت استعدادی ذاتهی در
مهها تعایهههشههدت اسههت و نیازمنههد پرورانههدن و بههرآوردن اسههت .مهها انسههانیت را
ساختهوپرداخته با خود به جهان نمیآوریم ،اما میبایست مقصد همههی تهالشهها،
مایصل همهی ممارستها و ارزشهای ما باشد .زیرا ما فرشتگی در آدمیهان سهراغ
نداریم و اگر اهرمنی هه در بُن وجود ما یکومت میراند اهرمنی انسهانی نااشهد بهه
وجودی شریر برای دیگر آدمیان تادیل میشویم .آنهه در نوع بشر ملکهوتی و الههی
است همانا یاصل پرورش او در نیل به انسانیت است( .هردر 85 :5986 ،و )82

به نظر هردر انسانهای بزرم از متفکران تا افراد شری معمولی هرهدام به درجههای در
پیشرفت انسانیت سهیم است .او توجه ژرف به انسانیت را منهوط بهه در
ضعی

انسانها تنها با در

میداند.
و رنجهش 

عمیهق از انسهان

شع های انسانی و با رسهیدن بهه ایسهاس

عمیق همدردی و لزوم ریم و شفقت در زندگی جمعی میتوانند به تلقی درست از انسانیت
بهعنوان بزرمترین مقصود تاریخ برسند( .همان)
به نظر هردر آنهه در زندگی هر قوم موردنیاز اساسی بودت ،پدید آمدت است .همه اقهوام نیهاز
به اصول اخالقی داشتهاند تها بهر اسهاس آن زنهدگی از سهر شهفقت و همهدلی داشهته باشهند و
وظایفی را هه در مقابل یکدیگر دارند ،در هنند .بر اساس همین نیاز بودت ههه همهوارت در ههر
قومی یکیمانی بودتاند هه مرجع مردم بودت و تعالیمشان بهه سهنتههای بهزرم بهرای زنهدگی
نیک ،تادیلشدت است .م الً یونان سقراط داشته و چین هنفوسیوس .گهویی ههه اقهوام مختله
بهنحوی مشابه در جهت تحقق مقصودی هه در تاریخ بودت ،یعنی انسانیت هوشیدتاند.
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 .1هردر و عالم معاصر
اگر بخواهیم ماانی هردر دربارت فرهنگها را در عالم معاصر بازخوانی هنیم ،باید بیش از ههر
چیز به داوری هردر دربارت فرآیند جهانیشدن ( )Globalisationبیندیشهیم .جههانیشهدن
پدیدت بینظیر تاریخ انسان است هه اصول و میهزانههای برآمهدت از یهک فرهنهگ ،صهورتی
جهانی پیداهردت و همه فرهنگهای دیگر را مقهور خودسهاخته اسهت .بههبیهاندیگهر ،عهالم
معاصر صورت تحققیافتۀ تصور و خواستی است هه معاصران هردر از آینهدت داشهتند .آنههه
پیش روی ماست با آنهه هردر بدان میاندیشید متفهاوت اسهت .بهه همهین جههت هاسهیرر
میگوید هه او رات خود را از معاصرانش جدا ههرد .انسهانیتی ههه ههردر بهدان مهیاندیشهید

انسانیتی متک ر بود هه به نظر وی ،اهمیت و ارزش آن به همین تک هر اسهت .او انسهانیت را
یدید و میخواست هه این تک ر باقی بماند.
باوجود سرشت مشترهش متک ر م 
اگر هردر را در زمانه خودش در نظر آوریم ،گویی ههه وی زودهنگهام بهه سهیری ههه در
تمدن و فرهنگ اروپایی غالب شدت ،منتقدانه نگریسته است و اروپا را از نگات خود مطلقانگار
و خودمرهزپندار بر یذر داشته .اما این خواست هردر بر سیر تفکر و فرهنگ اروپهایی غالهب
نشدت است .همه متفکران بزرمِ اثرگذار در تاریخ فرهنگ اروپا از هانهت و شهیلر تها هگهل و
هُنت هرهدام بهگونهای نگات اروپامحورانه داشتهاند .اندیشه آنها با نساتِ استعمارگرانه اروپها
نسات به سایر فرهنگها ،تناسب و تالزم داشته است؛ دریالیهه نگات هردر و تمنّا و دعهوت
وی ،در تاریخ اروپا منشأ اثر ناودت است.
مهمترین اصل در فلسفه (یا نظریه) فرهنگ هردر پذیرش تمایز و تک ر است .به نظر میرسهد
هه این اندیشۀ هردر ،به نحوی دیگر در عصر به تمامیت رسهیدن فکهر و فلسهفۀ مهدرن انعکهاس
یافته است .تفکر و فرهنگ مدرن با تکیهبر عقل و ارزشهای برخاسته از فرهنگ اروپهایی خهود را
مطلقِ یقیقت و دانایی فرض هرد و باقدرت ،خود را بر همه فرهنگهای دیگر غالهب سهاخت .در
مقابل ،متفکران پستمدرن معاصر به اصول و ماانی مطلق و واید قاال نیستند و بیش از تکیهبهر
اصول مطلق و مشتر  ،بر تمایز و تفاوت تکیه میهننهد .ههردر موضهعی میانهۀ متفکهران دوران
روشنگری و متفکران پستمدرن دارد .هردر علیرغم تأییهد تک هر و تمهایز ،متفکهری اسهت ههه
باالخرت به اصولی عام قاال است و میخواهد تک ر را بر اساس نظامی عقالنهی توصهی هنهد .وی
دغدغه انسانیت را ،بهعنوان اصل مشتر همه فرهنگها ،دارد .این دغدغه هردر بهرای زمانهه مها
هنوز مهم و تأملبرانگیز است .آیا انسان معاصر بدون داشتن اصولی مشتر و تکیهبر اصولی ههه
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یداقلی از نظام را فراهم هند ،میتواند برای مساال خود راتیلهی بیابهد؟ اگهر ایهدتههای ههردر را
بهعنوان گفتمانی قابلحرر در زمان معاصر تلقی هنیم ،اندیشههای وی را بهعنهوان موضهعی ههه
هم با اندیشههای متفکران مهدرن و ههم بها جههتگیهری متفکهران پسهتمهدرن ههمپوشهانی و
درعینیال تقابل دارد ،قابلحرر است.
از سوی دیگر نسایگرایی فرهنگی اگر بهصورت افراحی باشد ،منشهأ مشهکالتی دیگهر اسهت.
اگر هر فرهنگ برای خود ارزشهایی دارد هه باید آن را به نسات میهزانههای خهودش سهنجید،
پ ،هیچ فرهنگی را نمیتوان نقد هرد و رفتار فردی و جمعی وابستگان به یک فرهنگ را تقاهیح
یا رد هرد .م الً رفتار فرهنگی هه میل به ستیز یا خودهامگی دارد ،یا افراد مههاجم و نظهم ناپهذیر
نمیتوان منفی اعالم هرد .آیا ب هراستی از ماانی ههردر ایهنگونهه نسهایگرایهی
را تربیت میهند ،
استنااط میشود؟ پاسخ منفی است .تأهید هردر بر انسانیت شاید برای همهین باشهد .بهه همهین
جهت وی در هتا ایدتهایی برای فلسفه تاریخ انسانیت بیشتر بر لزوم رسیدن بهغایهت انسهانیت
( )Humanitätو سعادت تمامی انسانها تأهید میهند)Herder,1877-1913,13:350( .
میتوان شرایط هنونی جهان و ضهرورت
در مقام بازخوانی نظریات هردر در با فرهنگ ،
فرهنگها را پاسهخی بهرای رفهع مشهکالت نسهایگرایهی فرهنهگهها

مفاهمه و تعامل میان
فرهنگها را از یالهت انهزوا خهارج سهاخته اسهت .امهروز ههیچ

دانست .شرایط جهانیشدن،
فرهنگی نمیتواند خود را از مساال و مشکالت جهانی مصون بداند؛ هر فرهنگی ناچار اسهت
خود را در میان سایر فرهنگها بایند و به همکاری و تشهریکمسهاعی تمایهل نشهان دههد.
فرهنگها در همراهی و تشریکمسهاعی رفتارههای مختله از خهود نشهان مهیدهنهد ،امها

نمیتوانند از اصلِ به رسمیت شناختن و رعایت سایر فرهنگها و همزیستی با آنهها سهرباز

مهیتوانهد
زنند .بر همین اساس است هه تلقی هردر از فرهنگ خویش و دیگهر فرهنهگهها ،
مانایی برای نگات میان فرهنگی بهیسا آید؛ چون بر این مانا دیگرهسهی فرهنهگ خهود را
مهیبینهد .انسهانیت محصهول
مطلق نمیبیند ،بلکه دیگران را هم در پیدایشِ انسانیت سهیم 
آفریدتهای همه ملتها است.

هوشش همه اقوام و وضع مجامع (سنتز)
از سوی دیگر هوشش اقوام برای رفع نیازها هه بر اساس تحلیل هردر ،اسهاس تطهور فرهنهگ
فرهنهگهها نقهش اساسهی داشهته باشهد.

است ،در زمان معاصر میتواند در جهت دادن به رفتهار
پاسهخهها و پیشهنهادهای

فرهنگها در مسیر پاسخ به مسهاال انسهان معاصهر و یهل مشهکالت،

مختل دارند .اما اصل مهم آن است هه همه برای رفع نیازها به همکاری نیاز دارند .اگر ههردر در
مقام نظر ،نسای بودن ارزشها و رفتارهای فرهنگها را ثابت هرد ،امروز بها همهان مانهای نظهری
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میتوان بر لزوم همکاری فرهنگها تأهید هرد .اگر الزمه تکامل فرهنگ ،در زمان هردر همکهاری

جمعیِ درون فرهنگی بود ،امروز هر فرهنگ باید خود را در هنار سایر فرهنگها بایند و بداند ههه
تکامل فرهنگ انسانی منوط به گشودت بودن بهه روی سهایر فرهنهگهها و نگریسهتن بهه خهود و
پیروان سایر فرهنگها ،از منظر انسانیت و با قصد رفع مساال و مشکالت عالم انسانی است.
 .1نتیجه
هردر فیلسوفی متعلق به دوران روشنگری است ،ولی در مقام تفکر به چشماندازهایی رسیدت
اندیشههای هردر

هه تفکر اروپایی پ ،از دورتای حوالنی به ارج و اهمیت آن پی بردت است.
در هوتاتمدت بر متفکرانی تأثیر گذاشت هه به وجه تاریخی تفکر و فرهنگ پی بهردت بودنهد؛
اما پ ،از مدتی متفکرانی با عنوان انسانشناسی فلسفی و فلسفه فرهنگ به اندیشههای وی
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
توصههی و توضههیح آن هوشههید .وی اسههاا تک ههر فرهنههگههها را بررسههی هههرد و عناصههر و
چشمانهدازهایی ههه ههردر

خصوصیات فرهنگها و غایت تحوالت آنها را به اندیشه درآورد.
برای فهم فرهنگ گشود ،در زمان معاصر بهخصوص برای تحلیهل شهرایط تک هر فرهنگهی و
بررسی نسات میان آنها الگویی هارآ و مفید است .پهذیرش تک هر و بهه رسهمیت شهناختن
میزان و مال های خاص هر فرهنگ ،در عین تأهید بر اصول و مال های مشتر از مساال
دنیای معاصر است هه هردر بهدان توجهه داشهته اسهت .بهه همهین جههت ههردر از مراجهع
گریزناپذیرِ تفکر و تحقیق ،برای پژوهشگری است هه میخواهد به تحلیهل فرهنهگ در عهالم
معاصر بپردازد .با هردر الفاای ورود فلسفی به موضوع فرهنگ فراهم شد و به همهین جههت
هر ه ،در دو مسیر تفکرات موسوم به «فلسفه فرهنگ» و «فلسهفه میهان فرهنگهی» قهرار
میگیرد باید از این الفاا بهرت گیرد و تکلی خود با ماانی ،جهتگیری و الگوهای وی روشن

هند.
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