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 :اشاره
پدیدارشناسی »پیرامون گفتارهایی است  ی حاضر متن بخش نخست از درس نوشته

ی  آموزشی در حوزه ای از کار نظری ـ  و در جریان دوره  1367هگل که در سال « روح

گفتارها در سه نوبت انتشار  اند. این درس شناسی ایراد شده روش، منطق و شناخت

تالش شده « نقد اقتصاد سیاسی»ها برای انتشار در  خواهند یافت. در تنظیم این متن

حد امکان لحن و زبان شفاهی منبع اصلی حفظ شود. هدف از این است تا سر 

ها اساساً  هاست و موضوع آن ی آموزشی آن ی نخست جنبه گفتارها در وهله درس

 (5331ماه  است. )ک.خ. ـ بهمن« پدیدارشناسی»مقدمات و ساختمان 
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ختلفی مانند هگل است. ما در این بحث با اسامی م« فنومنولوژی»بحث امروز راجع به 

شویم،  مواجه می« روح»، یا «جان»، یا «پدیدارشناسی ذهن»، یا «شناسیِ ذهن پدیده»

که چرا اساساً این مفاهیم اختیار  که من در جای خود به توضیحِ این اسامی، و این

از « فنومنولوژی»اند، خواهم پرداخت؛ ولی برای راحتی کار عجالتاً تحت عنوان  شده

 .کنم این کتاب یاد می

« های مختلف و گاه حال، درک العاده دشواری است و تابه متن فوق»فنومنولوژی 

، «فنومنولوژی»توانم کمابیش بگویم  متناقضی از این کتاب ارائه شده است؛ می

های فکری قرن نوزدهم ـ قرن بیستم  گذار چندین مکتب در فلسفه، و در جریان بنیان

کنم، تنها  ام و در اینجا ارائه می بحث فهمیدهچه من از این م است. این ادعا که آن

آمیزی خواهد بود؛ پس باید روشن  است، ادعای اغراق «فنومنولوژی»درک درست از 

جا سعی  است؛ من در این« فنومنولوژی»باشد که این بحث، تفسیر و درک من، از 

کان بتوانم درک االام برانگیز بشوم، تا حتی های مناقشه تر وارد جزئیاتِ بخش ام، کم کرده

جایی هم که باز در  دهم و در آن  و برداشت عمومیِ نزدیکی به این مبحث را ارائه

ها را برای درک و  خاطر این است که آن کنم، به سطحی عام این مناقشات را طرح می
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های دیگری که در  بایستی، مباحث و درک دانم. مسلم است که می فهم هگل الزم می

 .را هم جداگانه مطالعه و بررسی کرد باره موجود است این

ای راجع به  طور خالصه یادآوری کنم به این ترتیب است: اول به نکاتی که طرح می

ی ساختمان  ساختمان کار هگل در دیگر آثار او خواهم داشت. بعد کلیاتی درباره

و « یفنومنولوژ»ای بین  توان مقایسه که آیا اساساً می خواهم گفت و این« فنومنولوژی»

ی ساختمان کار او صورت داد. سپس به خودِ بحث  دیگر آثار هگل درباره

 .پردازم می« فنومنولوژی»

ی آن  تر بر مقدمه ، تأکید و مکث بیش«فنومنولوژی»ی  ی ما درباره ـ در بحث این دوره

تر این مبحث و  اندازه بااهمیت است، هم برای فهم بیش است، چرا که این مقدمه، بی

طور نسبتاً  ضیح اساس کار هگل در تمامی آثار بعدی او. بعد از این مقدمه، بههم در تو

بخش توان به عنوان  پردازم؛ یعنی همان چیزی که می ها می به یکی از بخش تفصیلی

، یا «آگاهی»توان عنوان آن بخش را  از آن نام برد که درواقع عنوانی هم ندارد. می اول

ت و بعد توضیح خواهم داد که احتماالً چه گذاش« عقل»، یا بخش «خودآگاهی»

 .توان روی این بخش گذاشت عنوانی می

کنم تا  ای می طور گذرا اشاره اصطالح چهارم، فقط به های دوم و سوم و به ـ به بخش

ی  تر در این باره را به دوره تر و دقیق ارتباطش با بخش اول روشن شود و بحث مفصل

ای هستند که  های جنینی تر بحث نظر من بیش ، بهها کنیم. این بخش بعد موکول می

طور  ی منطق، به و دانشنامه« منطق»و در « ی حق فلسفه»، «ی تاریخ فلسفه»بعداً در 

 .اند مفصل تکمیل شده

 

 «فنومنولوژی»ساختمان 

یادآوری ساختمان کار هگل: ما دیدیم که همواره از نظر هگل در بررسی هر موضوع یا 

ی  مقوله، یا یک اصل نخستین، یک ی بنیادی مقولهاج به یک هر قلمرویی، احتی
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ی خودش است؛ یعنی  هست. ویژگی این مقوله این است که سوژه ـ ابژه محوری

ی خود هم هست و آن موضوعی که مورد بحث هگل  حال که سوژه است، ابژه درعین

گیرد؛  می بخشیِ این مقوله است که شکل خود فعلیت است در تکوین این مقوله، در به

ای را  یابی، یک مسیر سه سپهری یا سه لحظه ی تکوین یا فعلیت و همواره این پروسه

نام برد؛ که سپهر اول  سه سپهرتوان از  کند. درواقع در تمام کارهای هگل می طی می

تز و سپهر سوم را سنتز بگیریم. در سپهر  توانیم تز، سپهر دوم را آنتی طور کلی می را به

شود. ما قبالً در بررسی آثار هگل  تز، حل و حفظ می دیالکتیکی تز و آنتی سنتز، تضاد

سه اثر، توضیح داده شده و ما با  ی مقدمهی مرکزی، در  دیدیم که همواره این مقوله

« عقل»ی  ، مقوله مقدمه، در «منطق»عنوان مثال در  تر سروکار نداشتیم. به بیش سپهر

ی  آموزه»و « ی وجود آموزه»، «ی هستی آموزه»شود و بعد سه سپهر  توضیح داده می

ی مرکزی، زیرعنوان  ، مقولهمقدمه، در «ی حق فلسفه»را داریم. یا در « صورتِ معقول

یا سه  سه سپهرشود و بعد  صورت مجرد خود طرح می یا آزادی به« آل آزادی ایده»

اخالق »و « قاخال»، «حق انتزاعی»ی مرکزی،  یابی این مقوله ی تکوین و فعلیت لحظه

طور تمام لحظاتی که در آثار هگل در بررسی هر موضوع وجود  اند. همین«اجتماعی

ی  اند که در آن، مقوله ی مرکزی جایی که، لحظاتِ تکوینِ یک مقوله دارد، از آن

ی مرکزی، درواقع صورتِ معقول  ی خودش است، پس آن مقوله مرکزی، سوژه ـ ابژه

شود و صورت معقولْ خود، همواره دارای  حبت میاش ص ست که درباره آن موضوعی

در فردیت «. ی فردیت لحظه»و « ی جزئیت لحظه»، «ی عامیت لحظه»سه لحظه است: 

بندیِ اساسی  شود. و این استخوان است که تضادِ عامیت ـ جزئیت، حل و حفظ می

نطق توانیم بگوییم که در کار هگل، همواره اساس بر م ی آثار هگل است؛ پس می همه

است، اساس بر حرکت درونیِ خودِ مقوالت است. و در منطق، یعنی در بیان روابط 
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گیرد. با  ای که بین اجزاء هر موضوعی وجود دارد، موضوع، مورد بررسی قرار می انتزاعی

 .این مسئله هم قبالً آشنا شدیم که برای هگل، منطق، یعنی دیالکتیک

در تقابل قرار « فنومنولوژی»ندی یا ساختِ ب بندی را با استخوان حاال این استخوان

، منطق) ی آشنایی با نظرات هگل، دیگر آثار او دهیم؛ ما مخصوصاً در پروسه می

درحالی که  -، بررسی کردیم، «فنومنولوژی»را، قبل از  (حق ی فلسفهو  تاریخ ی فلسفه

بتوانیم با  تا -نوشته شده است  5887ی این آثار، یعنی در پیش از همه« فنومنولوژی»

ی آثار اوست، آشنا شویم  آورد و محور اساسی بقیه دست می آن اساسی که هگل بعداً به

گویم  کنم، می بود؟ تأکید می نهفته «فنومنولوژی»گونه در  و بفهمیم که این اساس، چه

 .داشت طور واقعی وجود بهگویم  نهفته بود؛ و نمی

در مقایسه با « فنومنولوژی»د در تفاوت یا بهتر است بگویم مشکل اساسی و موجو

است؛ پس اول باید  چهار بخشیدیگر آثار هگل، این است که اساساً ساختمانش، 

توان این  گونه می جا یعنی چه؟ و چه توضیح داد که این ساختمان چهاربخشی در این

ساختمان چهاربخشی را ثابت کرد؟ و بعد نشان داد که چرا اتفاقاً این ساختمان در 

ای  ی همان ساختمان سه بخشیِ اساسی کننده ، در ذات و جوهرش، بیان«نولوژیفنوم»

 .شود رسد و محور تمامی آثارش می است که هگل بعداً به آن می

 مقدمهی مرکزی را در  طور که گفتیم هگل همواره در تمامی آثارش، یک مقوله همان

را طی  سه لحظهی مرکزی در حرکتش  دهد که این مقوله کند و توضیح می طرح می

کند، اما او دیگر  ی سوم تحقق پیدا می ی مرکزی، در لحظه کند، اگرچه این مقوله می

ی مرکزی، به عنوان یک بخش  در پایان بحث، یا در پایان سخن، حرفی از آن مقوله

ی مرکزی  عنوان آن مقوله ، هگل، عقل را به«منطق»ی  زند؛ مثالً در مقدمه مجزا، نمی

ی سپهر سوم، یعنی در  کند؛ در آخرین لحظه است، معرفی میکه درحال حرکت 

رسیم و بعد از این، بحث  ی مطلق می ی صورت معقول، ما به ایده ی آموزه آخرین لحظه
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ای نتیجه بگیرد که پس به عقل  آید دوباره دربخش تازه جا او نمی شود. در این تمام می

ی استدالل  ر انتهای پروسهعنوان یک مبحث، د رسیدیم و بحث عقل را دوباره به

چیست؟ و  ی محوریِ درحالِ حرکت مقولهگوید که  به ما می فقط، مقدمهبیاورد. یعنی 

تر  بیش بخش سهیابد. یعنی هر مبحث،  بعد این مقوله، خود در سه لحظه فعلیت می

ی محوری و  ی تحققِ این مقوله ی آخرِ بخشِ آخر، بیان کننده ندارد. خودِ لحظه

 .ست مرکزی

طور  بندی را، همین اند این بخش ی ناشرین آثار هگل هم، سعی کرده باید گفت که همه

اند،  به بحث نشسته« فنومنولوژی»ی  حفظ کنند و همچنین تمامی کسانی که درباره

اند. فهرستی هم که مارکس در  بندیِ چهارقسمتی را پذیرفته کمابیش این بخش

 .دهد، دارای ساختمانی چهاربخشی است میارائه  «فنومنولوژی»از « ها دستنوشته»

خواهیم این ساختمان را با ساختمان چهاربخشی  ی اول، می پس در وهله

 .کنیم و ببینیم این چهاربخشی بودن، یعنی چه مقایسه « فنومنولوژی»

گذاری  دارد که این چهار سپهر را به این ترتیب اسم سپهر چهار «فنومنولوژی»

و « مذهب»، سوم، سپهر (Geist)«روح»، دوم، سپهر «اهیآگ»، اولکنیم؛ سپهر  می

 .«شناخت مطلق» چهارم،سپهر 

توضیح داده  روش فلسفه، ی مرکزی جای توضیحِ ایده بهبینیم که  ، میمقدمهدر 

آید.  الواقع هم در آخر می بایست گرفته شود، فی ای که می شود؛ یعنی آن نتیجه می

ی مطلق یا  د تا به سپهر چهارم یعنی به ایدهشو اگرچه تمامی این لحظاتی که طی می

ی آخرند، اما  یابی همان مقوله برسد، درواقع لحظات حرکت و فعلیت  شناخت مطلق

 .آید یک بخش مستقل، در انتها میعنوان  خودِ نتیجه، بهبینیم که  می

هم، این ساختمانِ  درون هر سپهریما همواره در دیگر آثار هگل دیدیم که در 

جا ببینیم که آیا این چهاربخشی بودن  خواهیم در این شد. حاال می حفظ می بخشی سه
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اند، حتی  طرح شده« فنومنولوژی»بندی خود در  ترین استخوان ترین، اساسی که در عام

دنبال  نظر من، حفظ شده و فقط باید به هم، حفظ شده یا نه؟ به درون این سپهرهادر 

 .بندی، گشت این نوع بخش

در « فنومنولوژی»، همان ساختمان D, C, B, A ی یک نگاه کنید، در هاگربه نگار

 .حال گفتیم بینید که تا به اش را می چهارسپهر عمده

 

 ی یک نگاره

       A   (سپهر اول )؟  

 ـ یقین حسی 1  

I. آگاهی: 

 

 

 ـ ادراک 2 عامیت این سه لحظه متناظر با: 
  

         ـ فهم 3      

 خودآگاهی .II   متناظر با: جزئیت

 عقل .III   متناظر با: فردیت

 
  B  (سپهر دوم )روح  

 اخالقی حقیقی. نظام روح  .I   متناظر با: عامیت

 خودبیگانه. فرهنگ روح  .II   متناظر با: جزئیت

 خودمطمئن. اخالقیت به روح .III   متناظر با: فردیت

 
   C (سپهر سوم )مذهب 

 مذهب طبیعی .I   ر با: عامیتمتناظ

 درشکل  مذهب .II   متناظر با: جزئیت هنر

 مذهب الهی .III   متناظر با: فردیت

 
   D (سپهر چهارم )نتیجه 

 
  مطلق  شناخت یادانش  
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بینیم: آگاهی،  سه بخش می ظاهراً، اولحاال به درون سپهرها نگاه کنیم: در سپهر 

بینیم که  پهرِ اول نگاه کنیم، میخودآگاهی و عقل، اما اگر با دقت به بخش اولِ س

ی یقین حسی و ادراک است؛ بخش دومِ سپهرِ اول، عبارتست از  بخش اول دربرگیرنده

فهم؛ و در خودآگاهی، تضاد بین احساس و فهم، یا تضاد بین عامیت و جزئیت، حل 

بخشی بودن  بایستی سه جا، می ی سوم است؛ این شود و درواقع خودآگاهی لحظه می

عنوان نتیجه دوباره طرح  بینیم عقل، به شد، درحالی که می ول، تمام میسپهر ا

 .بینیم ی چهاربخشی می شود؛ در نتیجه، در خودِ سپهرِ اول هم، یک رابطه می

ی این  است )بعداً درباره Geist که ــ اتفاقاً اسم هم دارد ــ سپهر روح یا دومدر سپهر 

ر وجود ندارد؛ روح حقیقی، روح ت کنیم(، سه بخش بیش گذاری صحبت می اسم

ی لحظات  بینیم که این سه بخش، نماینده خود مطمئن. و می خودبیگانه و روح به

عامیت، جزئیت و فردیت هستند و به این ترتیب، واقعاً هم در سپهر دوم، بخش چهارم 

ی  ای که باید عبارت از تحقق دولت و جامعه علت این است که نتیجه .وجود ندارد

ی ایده شکل نگرفته، و به این خاطر است که سپهر  به مثا اشد، هنوز در هگل بهمدنی ب

  ای شود؛ یعنی از سپهر دوم اساساً، نتیجه ، در ناروشنی تمام می«فنومنولوژی»دومِ 

هگل آن نتیجه را در  بعداًکند؛ که  شود و در اخالقیاتِ عام خاتمه پیدا می گرفته نمی

با کمی دقت، جای خالی سپهر چهارم مشهود  گیرد و فقط می« ی حق فلسفه»

توان گفت که این سپهر کماکان چهاربخشی است؛ اما، هگل  این ترتیب می شود؛ به می

 .فقط این نتیجه را نگرفته است

بینیم؛  بندی شده، هم در ابتدا سه بخش می ما در سپهر سوم که به نام مذهب، بخش

جا، یک تردستی  . اما هگل در اینمذهب طبیعی، مذهب در شکل هنر و مذهب الهی

ی مذهب الهی را تمام  برد و در انتهای بخش مذهب یعنی وقتی بحث درباره کار می به

زند؛ یعنی  عنوان نتیجه حرف می ی مطلق به دهد و از ایده کرد، دوباره ادامه می
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مین گیرد. ولی دوباره ه اش را به عنوان بخش چهارمِ سپهرِ سوم، می الواقع، نتیجه فی

ی یک سپهر طرح  ی کل بحث، به مثابه عنوان نتیجه کند و به ی مطلق را جدا می ایده

را در قالبی « فنومنولوژی»توان ساختمان ظاهریِ  این توضیحات می با توجه به.کند می

 :(ی دو ریخت )نگاره چهاربخشی

 ی دو نگاره

 
   A (سپهر اول )؟ 

 
  I. آگاهی:  

  ـ یقین حسی 1 لحظه متناظر با: عامیتاین دو 

   ـ ادراک 2  

  II. فهم    متناظر با: جزئیت

  III. خودآگاهی    متناظر با: فردیت

  IV. عقل    متناظر با: نتیجه

 
(سپهر دوم )روح    B  

  I. روح حقیقی. نظام اخالقی    متناظر با: عامیت

  II. روح خودبیگانه. فرهنگ    متناظر با: جزئیت

طمئن. اخالقیتخودم به روح    متناظر با: فردیت  .III  

  IV. عقل    متناظر با: نتیجه

 
(سپهر سوم )مذهب    C  

  I. مذهب طبیعی    متناظر با: عامیت

  II. مذهب در شکل   هنر متناظر با: جزئیت

  III. مذهب الهی    متناظر با: فردیت

  IV. شناخت مطلق    متناظر با: نتیجه

(سپهر چهارم)نتیجه.     D  

اخت یا دانش مطلقشن     
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درونِ عمالً در « فنومنولوژی»بندی  بینیم که این چهاربخشی بودن استخوان پس می

 .هم منعکس است هر سپهری

گونه  این« فنومنولوژی»چرا  :کنیم گردیم و سؤال دیگری طرح می حاال برمی

نظامِ ی  توان در درون این نظام چهاربخشی، آن جوهره بندی شده است؟ آیا نمی بخش

 بینیم، یافت؟ ی آثار هگل می بخشی را که بعداً در همه سه

طور است؟  این« فنومنولوژی»بندی در  ابتدا به این سؤال جواب دهیم که چرا بخش

را در نقد  مرکزی دیالکتیک ی هستهدنبال این جواب در سپهر سوم بگردیم: هگل،  به

ش این است که در آثار افرادی کشف کرده، اما مشکل شلینگویژه  به آثار دیگران، به

، یا بر تحول و تکوین مطلق یا بنیاد این دیالکتیک، بر مطلق چون شلینگ و فیخته،

ی اساسی دیالکتیک  خواهد آن جوهره کلی، گذاشته شده است. هگل از یک طرف می

خواهد  سه پایه را ــ که خودش به آن معتقد است ــ طرح کند و از طرفی دیگر می

ویژه  شود، یا به چه در فلسفه اساساً مطلق نامیده می خود از مطلق، از آنتمایز درک 

که فقط به این بسنده کند  جای آن بهمطلق نزد شلینگ را، روشن کند؛ به این خاطر 

که درمقدمه توضیح دهد که مطلق چیست و چه تفاوتی با درکی که سنتاً و خصوصاً 

عنوان یک نتیجه هم، در پایان  را به نزد شلینگ وجود داشته، دارد، باز بحث مطلق

کند، تا تمایز درک خود از مطلق را کامالً با درک ماقبل از خود آشکار  بحث نقل می

 .کند

؛ و به صورتِ تز، آنتی تز پایه، اختراع هگل نیست دیالکتیک سهتوجه داشته باشید که 

مفهوم ، لینگشویژه شلینگ وجود داشته است، حتی در نظر  و سنتز نزد فیخته و به

اصطالح  شکل خام، ناپخته و به که بعداً توضیح خواهیم داد(، به)آلیسم عینی  ایده

 .شده است جنینی خود هم، طرح 



 کمال خسروی

 54 

عنوان  بخشی را به سه دیالکتیکی  خواهد اوالً مسئله پس به این خاطر که هگل می

بخشی با  سهخواهد پیوند این دیالکتیکِ  ، عمده کند؛ و از طرفی دیگر، میروش فلسفه

آورد. البته برای  عنوان نتیجه، در پایان می مفهوم مطلق را متمایز کند، مطلق را به

ی خود  پایه هگل هنوز این مسئله روشن نیست که او باید مطلق را وارد بطنِ نظامِ سه

بخشی را  چیزی بیش از یک نظام سه« فنومنولوژی» ی مقدمهکند؛ و به همین دلیل، 

ای هم  بینیم نتیجه ، می«فنومنولوژی» کلکند؛ اما در نگاه به  به ما معرفی نمی

وار، باقی  جا در سطح همین تذکر کوتاه و اشاره عنوان بخش چهارم دارد. ما دراین به

پردازیم؛ علت این  تر به این نکته می مانیم و بعد در پایان صحبت، نسبتاً مفصل می

، مطلق حرکتِاست؛ پس خودِ  طقمن سپهر، مطلقخواهد بگوید که  است که هگل می

جایی که منطق )بعداً خواهیم دید که(، سه پایه بیشتر  ؛ و از آنسازد میرا  منطقکل 

 .ندارد، مطلق وارد متن منطق شده است

، تالش برای برجسته کردن یکمپس برای این نظام چهاربخشی دو دلیل طرح شد؛ 

طور  مطلق نزد هگل و فلسفه به ی دیالکتیکی و تمایزگذاری بین مفهوم گانه روش سه

که آیا مطلق را وارد  ، ناروشنی هگل برای ایندوم .ویژه شلینگ ازاین مفهوم سنتی و به

 .ای کند که در بررسی هر موضوع دارد یا نه متن پروسه

و با همین « فنومنولوژی»حال بپردازیم به این نکته که چرا در بنیادِ همین 

گانه کماکان موجود است؛ ودرواقع این  سه بندیِ بندی، اساس آن بخش بخش

 .گیرد ی اصلیِ دیگر آثار هگل قرار می گانه و اساسی است که بعداً پایه بندیِ سه بخش

ی مرکزی وجود دارد که در تحول  اگر این حرف درست است که در آثار هگل یک ایده

ی  ز یک ایدهسازد و در هرکدام از سپهرها از این سه لحظه، با خود، سه لحظه را می

خود فعلیت  کند و در لحظات درونی آن سپهر به مرکزی وجود دارد که حرکت می

بایست هریک از این سه سپهر، نامی هم داشته باشند؛ یعنی در  بخشد، پس می می
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ست که در حال حرکت است؛ ببینیم: ما ی مرکزی مقوله، کدامها روشن باشد که  آن

است؛ اما برای  ایدهکند،  چه حرکت می ، آن«ولوژیفنومن»توانیم بگوییم که در کل  می

 روحشویم؛ برای بخش دوم، هگل خود اسم  دچار مشکل می« فنومنولوژی»های  بخش

کند؛ برای  را گذاشته؛ یعنی این روح است که در حرکت خود در سه لحظه تجلی می

 ی را گذاشته؛ چرا که این مذهب است که در پروسه مذهببخش سوم، هم او اسم 

توانست اسم بگذارد،  کند؛ اما برای بخش اول، نمی حرکت خود، در سه لحظه تجلی می

ی  ی اول است، درحالی که لحظه گذاشت، آگاهی که لحظه می «آگاهی»چراکه اگر 

« خودآگاهی»ای باشد که در حال حرکت است؛ اگر  ی آن ایده آخر باید، نماینده

خش اول، در خودِ کتاب شد. پس ب لوث می« عقل»ی  گذاشت، مسئله می

هم بدون عنوان است، یعنی معلوم نیست که این بخش، لحظاتِ « فنومنولوژی»

 .ست ای حرکتِ چه مقوله

« فنومنولوژی»توانیم بگوییم جوهر و بنیاد  جا براساس طرح دیگری، که می ما دراین

 یگربندی د بخشگیرد، یک  است و همین جوهر است که بنیاد دیگر آثار هگل قرار می

که درحال حرکت است  محوری ی مقوله «فنومنولوژی»گوییم در  کنیم؛ می معرفی می

؛ این «ی فعال ایده یا سوژه»بخشد، عبارت است از خود فعلیت می و در سه لحظه به

است؛ یعنی آن عنصر  «عقل»کند؛ سپهر اول،  ی محوری سه سپهر را طی می مقوله

ی فعال در سپهر  عبارتست از عقل؛ سوژهکند،  ای که لحظات خود را طی می مرکزی

ی  ی ایده بایست نماینده طوری که می است؛ و سپهر سوم، همان «قومی روح»دوم، 

ی فعال عبارتست از  است؛ یعنی سوژه «ایده»اساسی باشد که در کل اثر موجود است، 

 .کند ی خود را طی می ایده، که باز سه لحظه
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 ی سه نگاره

 
A  (فعال: عقل ی سپهر اول )سوژه 

 آگاهی .I متناظر با عامیت: آگاهی

 خودآگاهی .II متناظر با جزئیت: خودآگاهی

 عقل .III متناظر با فردیت: عقل

 
 B (فعال:روح قومی ی سپهر دوم )سوژه 

 روح حقیقی. نظام اخالقی .I متناظر با عامیت: حق انتزاعی

 روح خودبیگانه. .II قمتناظر با جزئیت: اخال فرهنگ

 خودمطمئن. روح به .III متناظر با فردیت: اخالق اجتماعی اخالقیت

 
 C (ی فعال: ایده سپهر سوم )سوژه 

 طبیعی ـ مذهب در شکل هنر  مذهب .I ی هستی متناظر با عامیت: آموزه

 مذهب الهی . II ی وجود متناظر با جزئیت: آموزه

 شناخت مطلق .III عقولی صورت م متناظر با فردیت: آموزه

 

بندی، با  ای را داریم؟ و تکلیف این بخش بندی اول ببینیم که چرا حق چنین تقسیم

 چیست؟« فنومنولوژی»بندی واقعی در  بخش

، به عنوان گیریم ی اول می ی لحظه ا نمایندهر آگاهیبندی، کل  ما در این بخش

، هیچ ی عامیت؛ چون آگاهی هنوز دربرابر یک عام قرار دارد. یعنی، هنوز لحظه

ی  را نماینده خودآگاهی. تشخصی در آن نیست. هنوز به خودآگاهی تبدیل نشده

گیریم؛ چراکه جزئیت یک انسان یا فردیت یک جزء در آن  ی خاص یا جزئی می لحظه

گیریم که آگاهی و خودآگاهی در آن حل  ای می را آن نتیجه عقلمتحقق شده. و 

ی  ز لحظات صورت معقول. عقل را نمایندهی فردیت است ا ی لحظه شود؛ یا نماینده می

گیریم، چرا که در عقل است که تضاد بین آگاهی و خودآگاهی  ی آخر می لحظه

 .شود خیزد و در عقل، در یک سطح باالتر حل می برمی
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، روح خودبیگانهی عامیت است؛  ی لحظه نماینده روح حقیقیدر سپهر دوم، کل 

ی فردیت  ی لحظه نماینده خود مطمئن بهروح ی جزئیت است؛ و  ی لحظه نماینده

تری بدهد، چرا که  ی بیش است؛ هگل احتیاجی ندارد که دیگر این مسئله را توسعه

خود مطمئن، هگل  دیدیم، در اخالقیت یا روح به« ی حق فلسفه»طور که در  همان

ی نهاییِ  ی مدنی. یعنی لحظه گیرد؛ یعنی، دولت و جامعه ی نهایی را می نتیجه

جا در تضادِ بین حق  در سپهر سوم که عبارت از دولت بود، در آن« ی حق فهفلس»

 .شود انتزاعی و اخالق، حل و حفظ می

مذهب در و  مذهب طبیعیطور درنظر گرفت که درواقع  در مورد سپهر سوم، باید این

ی عامیت باشند، چرا که هنوز مذهب الهی،  ی لحظه بایست نماینده ، میشکل هنر

های دیگرِ خود، به  ها را به ابژه ک سوژه را در باال قرار دهد و تمام انسانمذهبی که ی

وجود نیامده؛ پس مذهب طبیعی و مذهب در شکل  های تابع خود، تبدیل کند، به ابژه

، فلسفهی جزئیت و  ، در مذهب الهی، نمایندهمذهباند؛  ی عامیت ی لحظه هنر، نماینده

که تضادِ دوعنصر اولی و دومی را در خود حل ی فردیت است؛ چرا  ی لحظه نماینده

 گویم تصور کنیم( که بخش می) تصور کنیمطور  توانیم این کند؛ به همین دلیل می می

B, C, D, «ی مطلقِ هگل درواقع آن  ، به ترتیب بخش روح، مذهب و ایده«فنومنولوژی

او بدل « طقمن»و « ی حق فلسفه»، «تاریخ  ی فلسفه»هایی هستند که بعداً به  نطفه

 .است دانش مطلقتحول اجزاء درونیِ  فقط، منطقشوند و درواقع  می

 

 Geistو « فنومنولوژی»های  اصطالح

 ذهن یا پدیدارشناسی روح« فنومنولوژی»معنی عنوان ی بعدی، روشن کردنِ  نکته

کنیم، روشن  ی روح، جان یا ذهن استفاده می است؛ تا از این به بعد، وقتی از کلمه

 که منظور از این مفاهیم چیست؟باشد 
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 شناخت روش، یک روش بررسی یا فنومنولوژیاول ببینیم فنومنولوژی یعنی چه؟ 

این  -کند  چیزی که هگل از آن دفاع می -های دیگرِ شناخت  است؛ تفاوتش با روش

شده و موجود، در مقابل خود نداریم؛  به شکل تمام هرگزاست که موضوعِ شناخت را 

ی  و شناخت هر موضوعی، هر پدیده یا یک چیز، باید شکل و شیوهبرای بررسی 

را بشناسیم؛ بدین ترتیب، باید توجه داشته باشیم که حتی عنوان  پدیدارشدنش

ی خودِ پدیدار و به  هم، دقیقاً انتخاب شده؛ ما موقعی که به بحث درباره پدیدارشناسی

ین عنوان را خواهیم دید؛ مثالً معنی این مفهوم از نظر هگل برسیم، دقت در انتخابِ ا

گذاشته باشد، ولی او دقیقاً از « وجودشناسی»جای فنومنولوژی،  توانست به هگل می

ی فنومن، یعنی پدیدار یا پدیده استفاده کرده؛  و از کلمه« فنومنولوژی»عنوان 

 ،پروسهتوان تنها در  را، می ای پدیدهجا درنظر داشته باشید که هر  هرحال تا این به

 .اش شناخت شیوه و شکل پیدایش

یا ) ترانساندانتالرا با روش  تر روشن شود، آن که روشِ شناخت نزدِ هگل بیش برای این

طور که روش  کنیم. در روش ترافرازنده، آن روش ترافرازنده یا استعالیی( مقایسه می

 بررسی این واقعیت را های امکان زمینهو  کنیم می فرض موجودرا،  واقعیتکانت بود، 

گیری واقعیت  ی شکل چه هستند؛ یعنی راجع به شیوه از تجربه مستقلکنیم، که  می

 .گوییم تحت چه شرایطی، واقعیت ممکن است کنیم؛ و فقط می صحبت نمی

کنیم: هر چیزی را که موضوع شناخت قرار دهیم،  پس اگر برگردیم به هگل، اضافه می

را؛ چرا که  های امکانش نه زمینهیم و را بررسی کن پدیدارشدنشی  بایست پروسه می

شود، درواقع مقوالتی هستند که خودشان در  های امکان طرح می عنوان زمینه چه به آن

یابند )این نکته را مفصالً در مبحث منطق  اند که پیکر می ی شدنِ واقعیت همین پروسه

 .ی فنومنولوژی جا راجع به کلمه قبالً داشتیم(. تا این
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هن یعنی چه؟ آیا ذهن یعنی اندیشه؟ یا به معنی روح )در کالبد یا ذهن سؤال بعدی: ذ

ی  ای است که مقدم بر هستی است یا شکل دهنده انسان( است؟ یا به معنی ایده

ها نیست و در  این کدام هیچهستی است؟ در جواب باید گفت که درواقع به معنیِ 

جانِ فعالِ ر هگل یعنی آن از نظ Geist یا ذهنهم، هست؛ چرا؟  همهضمن به معنیِ 

؛ آن وجه کند ی هستی را از نیستی، تفکیک می مثابه هستی بهچه  ، آنهستی

که چه  دهد؛ حال بسته به این ای که به هستی، معنا، وجود و فعلیت می مشخصه

چیست؟ اگر جهان  جانِ فعالشکنیم، باید ببینیم آن  ای را بررسی می موجود و پدیده

یا درواقع  منطقوقت جانِ فعالِ جهان،  کنیم، آن لی بررسی میطور ک و هستی را به

توانیم بپرسیم که چه چیزی  کنیم، می انسان را بررسی می ذهنی ناب است؛ اگر  ایده

اش و اندیشمند بودن و آگاه  اندیشه؟ ی جان زنده است وجه تمایز انسان به مثابه

را  تاریخهم هست؛ اگر  ندیشها، درعین حال به معنی Geist بودنش؛ پس به این ترتیب

کنم چه چیزی تاریخ انسانی را از تاریخ اشیا و  کنیم، باز سؤال می بررسی می

ی انسانی یا موجود یا واقعیتِ  مند بودنِ جامعه کند؟ فرهنگ های دیگر، جدا می پدیده

پس به این  .است روح قومییا  آگاهی تاریخیاست یا  فرهنگانسانی؛ پس جانِ تاریخ، 

 .یب جان یا ذهن به معنی روح قومی هم هستترت

تنهایی نیست؟  کدام به حاال چرا درعین حال به معنی همه هست، اما به معنی هیچ

اند  هایی از بروز خودِ آن جانِ اصلی جهان که هرکدام از این مفاهیم، لحظه خاطر این به

ی فعال این است  اش از غیرِجهان است؛ اما ویژگی این جان و این سوژه که فصل ممیزه

ی  ی فعال نیست، بلکه ابژه که فقط در غیرِ خود، در غیرِ جان، درچیزی که دیگر سوژه

تواند هستی و فعلیت پیدا کند؛ براین اساس، هرجایی که بخواهیم  منفعل است، می

بایست روشن  مان اثبات کنیم، می جان زنده و ممیز را در هر موضوع مورد بررسی

 اندیشهیا موضوعِ جان در آن زمینه چیست؟ اگر راجع به  اش شکل بیگانهکنیم که 
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صحبت  فرهنگی بدون موضوع وجود ندارد؛ اگر راجع به  کنیم، اندیشه صحبت می

کنیم،  صحبت می منطقکنیم، فرهنگ بدون موضوع وجود ندارد؛ اگر راجع به  می

یک طرف  بینیم که از معنی ندارد؛ پس میی حرکتِ هستی،  کلِ پروسهمنطق بدون 

ی فعال است که در لحظات مختلف خود  ی جهان عبارت از آن ایده یا سوژه جانِ زنده

پس جانِ ، معنی ندارد؛ بدونِ غیرِ خودکند و از طرف دیگر، این جانِ زنده،  بروز می

؛ و به همین دلیل ی الوجود زنده هم ممیزِ وجود از الوجود است و هم دربرگیرنده

است. )در مبحث عقل، به  آلیسمی عینی آلیسم هگل، ایده دهایگوییم  است که ما می

دهم و همچنین  آلیسم عینی را توضیح می گردم و معنی دقیق ایده این موضوع برمی

 (.های دیگر آلیسم آلیسم هگل را با ایده تفاوت ایده

جا باید این مسئله روشن شده باشد که چرا منظور از جان، هیچکدام از این  پس تا این

ی این اَشکال باهم است؛ مگر غیر از این است که از نظر  کال و درعین حال، همهاَش

؛ کل یعنی تبارز در اجزا و اجزا ی کل کل، یعنی تمام اجزاء و اجزاء یعنی همههگل، 

ی جهان، کل است و  شان در کل؛ پس به این ترتیب، آن جانِ زنده یعنی حقیقت یافتن

شکل اندیشه و روح قومی و یا  پهر ایده، بهحقیقت یافتن و فعلیت یافتنش در س

او جا چه کاری بکند؟  خواهد در این هگل می :کنم شکل فرهنگ است؛ پس سؤال می به

گونه پدیدار  خواهد ببیند که این جان چه ؛ او میخواهد پدیدارشناسیِ جان بکند می

ر نتیجه کلِ گیرد؛ د گونه شکل می کند و چه گونه تکوین پیدا می شود؛ این جان چه می

پدیدارشناسیِ ذهن، یعنی، پدیدارشناسی به آن معنی که گفته شد و ذهن، به این 

ی لحظات حرکتِ  ی همه معنی؛ به همین دلیل است که پدیدارشناسی، دربرگیرنده

 .ی ناب جان یا روح است؛ اعم از اندیشه، روح قومی و چه از ذهن یا اندیشه

 .، تا حدی روشن شدپس تعریفِ عنوانِ پدیدارشناسیِ ذهن
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 گفتار و روش فلسفه پیش

در ابتدا گفتم که در این مبحث، تأکید ما،  :مبحث پدیدارشناسیحال بپردازیم به 

طور  ، همان«فنومنولوژی»اصطالح بخش اول آن است.  گفتار یا مقدمه و به روی پیش

توان گفت که شامل یک  بندیش گفته شد، می که در بحث راجع به استخوان

شود، بعد سه بخش و یک بخش آخر یا بخشِ نتیجه  ی کوتاه می گفتار یا مقدمه پیش

ی حرکتِ  که بخش شناخت مطلق است. در بخش اولِ مورد تأکید ما، درواقع پروسه

و در بخش سوم،  روح قومیی حرکتِ  مورد بررسی است، در بخش دوم، پروسه خرد

 .در شکلِ مذهب ایدهی حرکتِ خودِ  پروسه

کند؛ یکی،  به چند موضوع صحبت می هگل در مقدمه، راجع :مقدمهدازم به پر پس می

چه اصالً دانش هست؛ بعد  به موضوع فنومنولوژی و آن روشِ فلسفه است؛ دیگر راجع

پردازد؛ و  ریاضی و روش کانت می  های دیگر، از جمله روش گردد و به نقد روش برمی

پردازد به  کند و می لسفه است معرفی میچه را به نظر او، جوهر و اساس ف در آخر، آن

 .وجود دارند« فنومنولوژی»هایی که در  بررسی بخش

این ترتیب را حفظ کنیم؛ هرچند این ترتیبی که من  وبیش کمکنیم  ما هم سعی می

جاست، و یا  کنم، دقیقاً همان ترتیب موجود در کتاب نیست، گاهی اوقات جابه ارائه می

 .کنم ی روشِ فلسفه را زودتر عنوان می ث دربارهدر بعضی موارد مثالً بح

گوید در یک کتاب راجع به فلسفه، قاعدتاً رسم براین است که در مقدمه  هگل می

کند؛ بگوید  به چه چیزهایی بحث می بگوید، موضوع و هدف کتاب چیست؛ بگوید راجع

نوشته را  بندی الواقع آن اساس و استخوان کند و فی چه مراحلی را این کتاب طی می

دست آمده، موجود است و خواننده  ی به گذارد؛ و براین اساس، نتیجه پیشِ روی می

گوید در کار فلسفی، سخن  تواند آن نتیجه را مورد قضاوت قرار دهد. اما او می می
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چه اهمیت دارد این است که هدف یا آن نتیجه،  معناست؛ چون آن گفتن از هدف، بی

اند، انکشاف پیدا  مقدمات و مقوالتی که به آن منتهی شده سیر حرکتِگونه در اثر  چه

ای را که به این هدف رسیده، مورد بررسی قرار  بایست آن پروسه ؛ یعنی، میکرده است

ای حاصل  اند و آن هدف به چه شیوه گونه درپی هم آمده داد و دید که این لحظات چه

ی  ؛ و در هدف، شیوه«تجانی اس هدف، عامِ بی»شده است؛ چرا که به قول هگل، 

توان مشاهده کرد. این سبکِ معمول  فعلیت یافتن، هستی یافتن و پدیدارْ شدن را نمی

گوید، کافیست که نتایج را، بررسی کنیم؛  در نگارش، حاصل این موضوع است که می

چرا که اگر مثالً بخواهیم پیشرفت اندیشه در طول تاریخ را بررسی کنیم، باید ببینیم 

شود، چیست؛ به این  دست آمده و امروزه درست تلقی می ای که به نتیجهآخرین 

اند وهمواره باید دید  اند، غلط بوده ترتیب چیزهای دیگری که در طول تاریخ طرح شده

گوید  که چه چیزی درست است و آن چیز درست را مورد توجه قرار داد. اما هگل می

ه چیزی غلط است یا چه چیزی در اندیشه، اساساً بحث بر سر این نیست که چ

گیرد، بلکه مسئله این  درست؛ چه چیزی مقابل، مخالف یا متضاد چیز دیگری قرار می

ی واحد است که در آن لحظات مختلفی وجود دارند. و  است که اندیشه، یک پروسه

شود؛ توجه کردن  تضاد این لحظات، در حرکت تکوینی کل اندیشه است که حل می

مثالً از یک فیلسوف چیست،   دوره ی فلسفی در یک آخرین نتایجِ اندیشهکه  تنها به این

ای است که پیش  های فلسفی معنی است و به این ترتیب، دور ریختن تمامی اندیشه بی

های فلسفی موجود در گذشته، به  اند. باید بررسی کرد که اندیشه از او وجود داشته

گونه  ای با هم دارند، و چه د، چه رابطهعنوان یک لحظه از این پروسه، چه چیزی هستن

های اندیشه، با حرکت خود مقوالت اندیشه دارند؛  تناظری را این لحظات یا دستگاه

که بعدها بارها مورد استناد انگلس  -آورد  بعد هگل آن مثال معروفش را در مقدمه می

 یک الًمث پدیده، یک مختلف لحظات بین نباید ما که - گرفته قرار …و پلخانف و
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ها جایشان را به  گیاه: بین برگ، غنچه، گل، و یا میوه، تضاد و تقابل واقعی ببینیم؛ این

صورت یک تضاد دیالکتیکی، در کلِ حرکتِ پروسه  دهند و تضاد و تقابلشان، به هم می

شود؛ به این دلیل است که در یک اثر فلسفی هم، فقط نباید هدف یا نتیجه و  حل می

ای که طی   قط میوه را بررسی کرد؛ باید تمام لحظاتِ آن حرکت و پروسهجا، ف یا در این

گوید  شود را مورد بررسی قرار داد؛ هگل می شده، و منجر به حاصل شدن میوه می

 فهمیدنِکار آسانی است، اما، کارِ سخت، ، (Substanz) ی یک چیز در باره داوری کردن

ی آن چیز و  درباره یدن و داوری کردنترکیب فهماست و کار بسیار دشوارتر،  چیزآن 

قدمِ  به گونه در قدم ست؛ توجه داشته باشید که هگل چه از آن توصیف معینیک  ی ارائه

کند که تأکید روی پروسهْ بودنِ موضوعاتی داشته باشد که مورد  هایش، سعی می حرف

ت زیادی اهمی شناسی شناختجا از نظر  ای که دراین گیرند؛ نکته اش قرار می بررسی

توانیم بگوییم موضوع وجود  گونه می دارد و باید به آن توجه داشت، این است که ما چه

شویم:  دارد و یا نسبت به آن شناخت داریم؛ ما در دو سطح با یک موضوع، مواجه می

ی  چه به مثابه یکی فهمیدنِ موضوع است و دیگری داوری راجع به موضوع؛ و آن

ی شئ یا پدیده ارائه  ر قالب توصیفِ معین دربارهکنیم، یا د شناخت عرضه می

دقت داشته باشید که امروزه این دو  .فهمیدن و داوری ترکیبدهیم، عبارتست از  می

توان گفت، فهمیدن،  کنند؛ به یک اعتبار می پروسه را، کم و بیش از هم جدا می

ت. به همین آن دریاف بیانشئ یا پدیده؛ و داوری کردن، یعنی  دریافتعبارتست از 

ی  تواند در یک توصیف معین، نشانه دلیل است که ترکیب فهمیدن و داوری می

گوید که دشوارترین کار همین است؛ به این  باشد؛ و هگل می پدیدهیا  چیزشناخت از 

ی  ی ارائه یا پروسه بایست روی پروسه گوید، می بینیم که چرا باز هگل می ترتیب، می

ه ممکن است، چیزی فهمیده شود، اما نتوان راجع به آن شناخت، تأکید کرد؛ چرا ک

لحظاتِ فهم، کنید، به  ، شروع می«چیز»ی  داوری کرد. وقتی شما عملِ داوری را درباره
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ی  صورت واقعیت، در یک توصیف معین، درباره ؛ و لحظات فهم را بهبخشید عینیت می

لحظات ای بین  یا رابطه بایست پیوند کنید؛ پس به این ترتیب می بیان می «چیز» آن

ها و لحظات  بعد ما در تمامی بحث برقرار کرد؛ از این به ارائه،یا  فهم و لحظات داوری

ناپذیر و سرشتیِ  ی درونی، اجتناب رابطهی  دائماً شاهد طرح مسئله« فنومنولوژی»

، (کند )سوژه کس که صحبت می شود )ابژه( و آن چه راجع به آن صحبت می آن

حال تنها زیر عنوان اسمش  گویدکه فلسفه تابه همین دلیل، هگل میهستیم؛ به 

فلسفه را به خودِ خواهم  شده و من می دوستی( معنی می )دانش« عشق به دانش»

چرا که فیلسوف کسی بوده که میل  .مبدل کنمــ و نه فقط عشق به دانش ــ  دانش

خواهد  پیدا کند. هگل میمند بوده نسبت به چیزهای مختلف، دانش  داشته، و یا عالقه

استدالل کند که اصالً دانش پیدا کردن نسبت به چیزهای مختلف، محتاجِ یک اصل 

ها، بدون حقیقتِ کلی، دانش، معنی  بدون کلی؛ «ها کلی» اساسی است و آن یعنی

ها، در شکل خاص، مورد بررسی قرار  ی فلسفه است که عام و تنها در حوزه ندارد

 .کند فلسفه را به خودِ دانش بدل میبراین اعتقاد باشد،  گیرند؛ و کسی که می

 مطلق و حقیقتکند تا تفاوت بحثی را که مفهوم  با همین مقدمه، هگل دورخیزی می

ی سنتی دارد، روشن کند. و به این ترتیب تفکر دیگران را،  از نظر او با مفهوم فلسفه

طور  ها این تقد است، بعضیکند. او مع راجع به مفهوم کلی و مفهوم حقیقی، نقد می

، هست، چیزخود فهمید؛ یک  شهودیتوان حقیقت را، در شکل  اند که می فکر کرده

طور بالواسطه، اطمینان حاصل کرد که  توان به چون هست؛ یک چیز، هست، چون می

دهد که یک چیز خارجی بیرون از من  هست؛ پس وجود دارد؛ حسِ من شهادت می

که هگل، این بحث را با چه دقتی در اولین بخش وجود دارد. خواهیم دید 

گوید که مطلق، فقط به صورت شهودی،  جا، می کند. ولی همین ، نقد می«فنومنولوژی»

گوید، مطلق، شب سیاهی است که  قابل دریافت نیست؛ و در کنایه به شلینگ می
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، یعنی، تمایزی داشته باشیم ی گاوها در آن سیاه هستند؛ چرا که وقتی مطلقِ بی همه

های خاص، تحقق ببخشد، تمایزی هم  مطلقی که نتوانسته است خود را در تعین

توان در آن دید. پس به این ترتیب اگر مطلق، تنها در شکل شهودی خود، مورد  نمی

ی  تواند پایه وجه نمی هیچ گوید و به ی موضوع، نمی نظر باشد، درواقع هیچ چیزی درباره

ست که هست و  سانی که معتقدند حقیقت، همان چیزیگوید، ک دانش باشد. هگل می

ست که یقینِ علم را تأمین کند، خواهان بازگردانیدنِ طفولیتِ  فقط شهود، کافی

خواهند فکر و اندیشه را به زمانی برگردانند که  ها کسانی هستند که می فکراند؛ این

بل جهان، فقط در بُرد، زمانی که فکر، در مقا سر می فکر، در دوران طفولیت خود به

  جا، این توانست یقین حاصل کند. پیشنهاد هگل در این مقابل چیزی که هست، می

صورتِ معقولِ که به مطلق، در شکل شهودی بپردازیم، باید به  جای این است که به

چیست؛ وقتی این مفهوم را روشن کردیم، مفهوم مطلق بپردازیم؛ باید ببینیم  مطلق

ریزی کنیم. به این ترتیب مطلق، در  را پی ی اساسی دانش ایهپایم  وقت توانسته آن

، جوهراست، درحالی که مطلق در صورتِ معقولِ خود، آن « چیز»شکل شهودی خود، 

این ترتیب، تمایز  یابد و به پیکر می« چیز»است که در  جانی، آن ی فعال سوژه، ذات

 هدفِ .سیاه باشندی گاوها در آن  پذیرد؛ و دیگر شب سیاهی نیست که همه می

است؛ و جدا کردن مفهوم مطلق به  مطلق، درواقع رسیدن به همین «فنومنولوژی»

طور که قبالً گفتیم،  ی صورت معقولِ مطلق، از مطلق سنتیِ فلسفه است؛ و همان مثابه

عنوان بخش  ، به«فنومنولوژی»عنوان بخش نهایی، درآخر  همین دلیل است که به به

 .شود چهارم طرح می

جا بهتر است که  بپرهیزد؛ این «روشنگری» هگل معتقد است که فلسفه باید از میل به

توضیحی اضافه کنم، چون امکان دارد که این کلمه، مقداری « روشنگری»ی  درباره

مفهوم  سازی اما به توان گفت ساختمان می «روشنگری»جای  ایجادِ ابهام کند: به
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واقعی خود؛ درست مثل وقتی است که  انتزاعی ساختمان و نه ساختمان در شکل

اقتصادی، ساختمان سیاسی جامعه و یا ساختمان فکری. و در  ساختمانگوییم،  می

 .جا روشن است که منظور یک ساختمان معین و موجود نیست این

سازی بپرهیزد؛ چرا؟ به  اصطالح ساختمان گوید که فلسفه باید از این کارِ به هگل می

یافتن این  سازیم، به شکل فعلیت ی که یک ساختمان را میدلیل این که ما موقع

ی بحث، انتقادِ به  بینید که دقیقاً زمینه کنیم. اگر توجه کنید، می ساختمان توجه نمی

سازی در فلسفه است؛ ممکن است این تصور  کانت است یا اساساً انتقاد به سیستم

ید که هگل، روش سازد، ولی خواهیم د پیش بیاید که خود هگل هم سیستم می

که فقط ساختمانی را  جای این پس فلسفه به .سازد سازد، اما سیستم فلسفی نمی می

اش مورد بررسی قرار  یابی بایست واقعیت را، در شکل بروز و فعلیت توضیح دهد، می

چرا؟ چون ما در بررسی هستی یا هر موضوعی، درواقع صورتِ معقول آن موضوع  .دهد

ای نیست؛ ساختمان اما،  شده صورتِ معقولِ هیچ چیز، چیز تمامکنیم و  را بررسی می

قدر وجود  ست. صورت معقول هر چیزِ موردِ بررسی، همان ای شده همیشه چیز تمام

در  .ست اش، همان ی هستی این معنی نیست که همه دارد که فعلیت پیدا کرده؛ و به

د که فعلیت پیدا کرده. قدر بررسی کنی توانید همان بررسی یک جامعه، تاریخ را می

این نکته در هگل  توان تاریخ را مانند یک ساختمان، بررسی کرد. پس به وقت نمی هیچ

قدرت جان )قدرت جان تنها به قدرِ بیانش است »گوید:  توجه کنید که چه می

قدری است که بیان شده( و عمق آن، همان اندازه است که تهور گسترش خود و  همان

قدر است که  ؛ یعنی، عمق یک پدیده، همان«اش دارد ر نمایشگم کردن خود را د

کند. )در  واقعیو  فعلینمایش بگذارد، خود را بروز دهد و  جرأت کرده است، خود را به

کنیم منظور  صحبت می wirklich بعد وقتی از فعلی و واقعی پرانتز بگویم که از این به

این عبارت  بار دیگر به د.( پس، یکفعلیت یافتن است. چیزی واقعی است که فعلیت دار
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« روشنگری»اصطالح  سازی، یا به نگاه کنیم: پس علت این که فلسفه باید از سیستم

اند، درحالی که  شده ی چیزهای تمام بپرهیزد، این است که این کار، حرف زدن درباره

خود فعلیت بخشیدن، خود را بروز دادن و خود را  جان، همواره درحال تحول، به

اش را  ی شناسا، همواره موضوع نمایش گذاشتن است، و اندیشه، یعنی سوژه هب

 .شناسد که پدیدار شده است قدر می همان

شناسیم، مثالً  مایلم کمی روی این حرف هگل مکث کنم: جهانی که ما امروزه می

شناخته، فرقی نکرده،  دور خورشید، با جهانی که بشر اولیه می لحاظ گردش زمین به به

گوید، این فقط تقصیر  گذاشت؟ هگل می چرا بشر اولیه از این حد پا فراتر نمی پس

قدر خود  عنصر شناسنده نیست؛ شناسنده از موضوعِ شناخت، جدا نیست. جهان همان

را برای بیننده، پدیدار کرده بود و امروز هم جهان، همین قدر خود را برای ما پدیدار 

 .کند می

هگل از دانش یا از رسیدن به شناخت مطلق صحبت  پس باید دقت داشت که وقتی

سازی در  کند، همواره از طرفی این گرایش یا این تعبیر و تفسیر، یا میل به مطلق می

ی  بینیم که این روشی که هر چیزی به مثابه شود، اما از سوی دیگر می او آشکار می

گیرد  د بررسی قرار اش، باید مور در پروسه، شیوه و شکل پیدایش تنهاموضوع شناخت، 

کنیم: حقیقی چیست؟ هگل  جا سؤال می هم، با چه قوتی حضور دارد. بسیار خوب. این

ای که  گوید، حقیقی، یعنی فرآیندِ شدنِ خودِ حقیقی. حقیقی عبارتست از آن دایره می

فرض دارد؛ حقیقی، یعنی کل؛ کلی که آغاز و  ی ابتدای خود پیش مثابه اش را به غایت

اند؛ حقیقی،  ای که آغاز و انجامش برهم منطبق اند، مثل دایره رهم منطبقانجامش ب

کنیم، پس حقیقی کجا و چه وقت، فعلیت  یعنی فرآیندِ شدنِ همین پروسه. سؤال می

اش. باید  سوی غایت اش، به اش، در جریان فعلیت یافتن شدن دارد؟ در جریان عملی

ی است؟ آیا آن چیزی است که به پرسید که چه چیزی در پراتیک و عمل من، حقیق
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ای است که به آن  عنوان هدف، در ذهنم دارم؟ یا نه، فعلیت بخشیدن به آن پروسه

بینید. من  اش را می شود؛ شما در عمل من، دائماً فعلیت یافتن هدف منتهی می

بینید این است که  توانم راجع به هدفم، هزارجور حرف بزنم، اما چیزی که شما می می

، چیزی بیرون از عمل حقیقیکند. پس  آن هدف، در عمل من فعلیت پیدا می طور چه

یا فرای عمل و مقدم بر عمل نیست؛ حقیقی عبارتست از فعلیت یافتن خود پروسه در 

 .ی معینی که مورد بررسی ماست همان لحظه

جوهر مطلق از »گوید،  هگل می :کنیم به همین موضوع، در جای دیگری نگاه می

شکل مطلق هم از مضمونِ اِجرا »و توجه داشته باشید که « جدا نیست اش اِجرای

که  ؛ یعنی، ضمن این که باید توجه داشت که مطلق، از این«اش جدا نیست شدن

پذیرد، جدا نیست، همچنان باید  گونه شکل می که چه شود و ازاین گونه پدیدار می چه

کند و چه مضمونی دارد.  میدید که خودِ این شکل پذیرفتن هم، چه مراحلی را طی 

گونه جدایی  ی مختصری بگیریم و آن این است که چه توانیم نتیجه جا می پس همین

ی کانت در پیوندِ سرشتیِ فرم و  ی دوآلیستی یا فلسفه فرم و محتوی در فلسفه

 .شود محتوای هگل، حل می

 

 «فنومنولوژی»موضوع 

 داند؟ را چه می« نومنولوژیف»ی این بحث بینیم که خود هگل موضوع  در ادامه

ی جان،  مثابه یافته باشد که خود را به قدر توسعه گوید، یک جان یا ذهن اگر این او می

بشناسد، آن، علم است؛ قبالً گفته بود، حقیقتِ جان، عبارت از همان چیزی است که 

؛ توانیم آن را ببینیم ما می -در آن تهوری که در بروزش دارد  -اش،  در شکل فعلی

پس دقت کنید که تصوراتی که یک انسان نسبت به جهان یا چیزهای دیگر داشته، 

ی معینی از  وقت خودش، اسم علم را برآن تصورات نگذاشته بود. در مرحله هیچ
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برده  گذارد؛ چرا که پی اش، اسم علم می پیشرفت اندیشه است که انسان، روی شناخت

به جهان است و تفاوت علم، از موضوعِ چیزی که دست یافته، علمِ نسبت  است که به

ی  این ترتیب، حرف هگل این است که آن جان، یا پروسه علم را فهمیده. پس به

حرکت اندیشه یا ایده، وقتی به جایی رسید که خودش فهمید که همه چیز عبارت 

تواند  وقت، آن علم است. پس هگل نمی ی حرکت خودش یا جان، آن است از پروسه

ی خودِ اوست که این  ونانی را علم بداند؛ چرا که از نظر او، تنها در فلسفههنوز، علم ی

جان جهان، حرکت روح یا حرکت ؛ جانِ جهان، فلسفه استشود که  مسئله روشن می

رسد و آن جایی است که علم  جان است؛ پس زمانی دانش، یا شناخت، به پای علم می

؛ اما آن رسیم ی هگل می ه فلسفهشوند و آن جا، جایی است که ب و فلسفه یکی می

گوید، اگر ما  تواند به علم منتهی شود، چیست؟ هگل می زمینه یا بستر موضوع که می

، به خودشناسیِ محض برسیم؛ یعنی وقتی ما در یک دیگریِ مطلقبتوانیم در یک 

ای فراهم  گاه زمینه کنیم و بتوانیم خود را در آن بشناسیم، آن دیگریِ مطلق نگاه می

خودشناسیِ »ست:  اش این طور عام برآن بنا شود؛ جمله تواند به ایم که علم می ردهک

کنیم:  سؤال می« طور عام است. محض در دیگریِ مطلق، زمینه و خاکِ علم یا دانش به

شود  گونه این تمایز گذاشته می شود، چه گونه این بستر ساخته می این پروسه، که چه

ی خودشناسیِ من یا سوژه باشد و این  طلق به مثابهکه نگاه کردن در یک دیگریِ م

رسد، یعنی چه؛ یعنی شروع کنیم به این  ترین مراحل خود می گونه به عالی حرکت، چه

پیدایشِ علمِ ترتیب،  ی یک پدیده، پدیدارشناسی کنیم؛ و بدین که، جان را به مثابه

جا این سؤال  این «. تموضوعِ پدیدارشناسیِ ذهن اس»، als solcheیا علم « فی نفسه»

گونه ممکن است؟ چرا  آید که این خودشناسی در دیگریِ مطلق، اساساً چه پیش می

که، آن دیگری، فقط  خاطر این تواند برقرار شود؟ به ارتباط بینِ خود و دیگری اصالً می

است؛ یا اگر به زبان  ی فعال دیگرِ همین سوژهشکلِ منفیِ خود، است؛ آن دیگری، 
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ی  جا هگل به یک نکته واهیم بگوییم، حاصلِ نفیِ اول است؛ در اینمعمول بخ

گوید، نباید به این دام بیفتیم که شناخت ممکن است،  پردازد که می العاده زیبا می فوق

چرا که دیگری، منفیِ خود است؛ نباید به این دام بیفتیم که شناخت ممکن است، 

 ی جالب بعدی ــ ــ جمله .چون که موضوعِ شناخت، با عامل شناخت، آشناست

؛ یعنی، ما برای «تحلیل یک ایده، اتفاقاً خالص کردن خود، از همین شکلِ آشناست»

ِ سر  کار را پشت که اتفاقاً به دانش دست بیابیم، اول باید این شکلِ آشنای فریب این

که موضوع  بگذاریم. در این شک کنیم که این شکل با ما آشناست. شک کنیم به این

ی شناساست و براساس این شک، به نتیجه و مطلق برسیم.  خت از جنس سوژهشنا

این ترتیب، تحلیل یک ایده، خالص کردن خود از آن شکلی است که ایده در  پس به

های هگل را در  توان تمامی نتایج بحث نظر من می صورتِ آشنا درآمده است. به آن به

توان دید، چون  ییم، واقعیت جامعه را میگو این نوع از جمالت او، دید؛ ما معموالً می

گوید: جامعه،  شان با یکدیگر ترکیب شده! مارکس می ها و روابط جامعه هم از انسان

شده،  شکلی است، کلی است در ابهام؛ ما باید خود را از دست این کلِ خالصه کلِ بی

ص کنیم؛ از این اند، خال این کلِ بسیط، این کلی که اجزایش در ابری از ابهام فرو رفته

اش، تا بتوان در آن نفوذ کرد و فهمید  آشنایی خود را خالص کنیم. باید غریبه پنداشت

شناخت یعنی چه. پس در موضوعِ شناخت، باید شک کرد؛ در ارتباطی هم که بین من 

هایش را شناخت تا فهمید که  و موضوعِ شناخت وجود دارد، باید شک کرد؛ باید رابطه

آید و  گونه موضوع، به تصرف من درمی طور مشخص، چه بعد به طور حقیقی و به

 .شود شناخته می

ی  ی منفی یعنی ابژه، چهره ی منفی )چهره نگریستنِ رودررو در چهره»گوید:  هگل می

کند منظور، چیزی است که سوژه  خودبیگانه، هر جا که هگل از منفی صحبت می

نِ جان است، که به هستی معنی نیست، چیزی است دربرابر سوژه( آن قدرت جاودا
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ای است که در شکل نفیِ  ای که اصل اساسی ؛ درواقع این منفی باید، به سوژه«دهد می

نگاه کند. جهانی که شناسنده نداشته   خود به صورت این موضوع درآمده، در این چهره

 باشد، وجود ندارد؛ جهانی که کسی در آن نباشد تا گواهی دهد که وجود دارد، وجود

ی منفی نگاه کند و بوی  پس این قدرت جان یا سوژه است که باید در چهره .ندارد

ی جان )یا ایده، خودآگاهی، روح( خود را به  گوید، وجود بالواسطه حیات بخشد؛ او می

درآینده یا منفی.   شناخت کند: به داننده یا سوژه و به ابژه یا به  دو لحظه، تجزیه می

ست؛ علتِ  سازد، این جدایی ا رسیدن به شناختِ مطلق را میآنچه، تمام علتِ حرکت ت

ترین، حتی  ترین، ابتدایی ما باید از پایین .حرکت، تضاد بین این سوژه و ابژه است

ترین  ترین شکلِ تفاوتِ بین سوژه و ابژه شروع کنیم و ببینیم تضاد در پایین حیوانی

حظاتی باالتر حل کنیم و دوباره، مرحله چیست و بعد این تضاد را لحظه به لحظه، در ل

تضاد جدیدی را متولد شده ببینیم، تا موقعی که به نهایت برسیم. جایی که تضاد 

توان  جا، جایی است که می شود و آن طور مشخص حل می سوژه و ابژه در خودِ ایده، به

ترین شکل خود، به   ی مطلق گفت؛ پس ایده در بسیط به آن شناختِ مطلق یا ایده

ترین  شود. ما باید در پایین نده و به شناخت درآینده )به سوژه و ابژه(، تجزیه میدان

موقعی  .باالترین و مجردترین شکل برسیم  دو را در نظر بگیریم، تا به سطح، تضاد این

وقت، سوژه و ابژه از یک جنس خواهند  آنکه تضاد، در باالترین شکل خود حل شد، 

گونه و در چه  حال چه .ی مطلق است و ابژه هم، ایدهی مطلق است،  شد؛ سوژه، ایده

است، و دیگر  فقط در جهانِ مفهومدو را، که دیگر  ی این توان رابطه ای می حیطه

است. پس  منطقموضوعی بیرون از ایده، وجود ندارد، بررسی کرد؟ جواب هگل، 

کند،  ی سوژه و ابژه را در مجردترین حالت خود بررسی منطق، اگر بخواهد رابطه

دهند. برای همین بود  ی این سیر را توضیح می ناگزیر است مقوالتی را بسازد که همه
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ی مطلق  لحظاتِ بروزِ ایدهشود،  می منطق که در مقدمه گفتیم، آنچه بعداً تبدیل به

 .است

 

 نقد روش ریاضی و منطق صوری

را دچار انشقاق  طور است که ایده، خود توانند بگویند اگر این گوید، کسانی می هگل می

آید و در نهایت می بینیم که  دست می ای دوباره این وحدت به کند و بعد در پروسه می

است، پس چه لزومی دارد که ما  ی درونی سوژه و ابژه در درون ایده، منطق ناظر رابطه

از موضوع شناخت حرکت کنیم؟ چه لزومی دارد که از منفی حرکت کنیم؟ ما 

نطق حرکت کنیم. چرا باید تمامی مراحل این پروسه را بررسی توانیم از خودِ م می

توانیم یک منطق ارائه کنیم: بگوییم روابط واقعیت،  کنیم تا به منطق برسیم؟ ما می

گوید، کسانی که این  براساس چه منطقی است و بعد واقعیت را توضیح دهیم. هگل می

کنند که  اضی است و فکر میشان برای فلسفه، روش ری آل زنند، روش ایده حرف را می

شان، موضوعِ دروغینی  اعتبار دیگر، موضوع اند، یا به با این روش، از منفی حرکت نکرده

اند، و در نتیجه از خودِ حقیقت،  حقیقت رسیده ی آخر و به لحظه نیست؛ یعنی به 

 .کنند حرکت می

های کانت، نقد  انهگ پردازد به نقد روش ریاضی، به نقد سه بعد، هگل، می جا به از این

هایش در  منطق صوری، و نقد روشِ نهاد ـ گزاره یا موضوع ـ محمول. هگل بحث

تفصیل  طور که قبالً به ، )همان«منطق»ی  تری در مقدمه شکل کامل را بعداً به  باره این

پردازیم، تا  وار به این مباحث می ورد. ما امروز تنها اشاره آ می (در بحث منطق داشتیم

 .شود  جا طرح شده، برجسته متی که اینآن قس

گوید: در روش ریاضی، موضوع و روش از یک جنس  هگل در نقد روش ریاضی می

اند، درحالی که روش و استدالل عبارت از  نیستند؛ موضوع، اَشکال و واقعیات فیزیکی
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ا اند؛ و اِشکال این کار این است که ریاضیات موضوع بررسی خود ر مواد و مصالحِ ذهنی

دهد.  ها، مورد بررسی قرار می ی کمّیت در شکل جامد، در شکل ثابت و فقط از زاویه

جانی است و وقتی که بخواهیم موضوعات جاندار و  موضوع ریاضیات، موضوع بی

ای را ندارد. در  بینیم که روش ریاضی، چنین توانایی ها را بررسی کنیم، می پروسه

ی استدالل معنی ندارد، درحالی که، در  ریاضیات، فقط نتیجه مهم است، پروسه

پردازد و اتفاقاً  ها می ، مهم است. ریاضیات به کمّیتی استدالل پروسهمنطق، 

است.  کیفیشود که موضوع مورد بررسی، در سرشتِ خود،  اش زمانی آشکار می ناتوانی

 ریاضیات همیشه در حساب موفق است، اما در جبر، ناتوان. چرا؟ چون ریاضیات وقتی

زند؛ چراکه مقادیر اَصَم،  اند، درجا می رسد، به مقادیری که نامعین به اعداد اَصَم می

اند. پس ریاضیات که مدعی است  توضیح قابل  مقادیری هستند که فقط در یک پروسه

ایم، درواقع  که اگر از موضوع یا منفی شروع کنیم، از موضوعی دروغین حرکت کرده

اش، مورد  راکه حقیقت را در شکل منجمد و انتزاعیخود، موضوعی دروغین دارد؛ چ

 .دهد بررسی قرار می

گوید، مقوالتِ منطق، مقوالت  های کانت هم به همین دلیل است: او می گانه نقد به سه

ی حرکت خودِ صورت  جان نیستند. دانش، یعنی پروسه محتوی و بی هایی بی یا ظرف

ای تکوین پیدا کرده؛ واین مقوالت،  معقول؛ یعنی ببینیم صورت معقول، به چه شیوه

 .اند گونه از دل همدیگر زاده شده چه

گوید منطق صوری، فرمالیسمی است که از بیرون، خود را به پدیده  یا او می

منطق یا کند. درحالی که  چسباند، که از بیرون، خود را بر پدیده ناظر می می

 .وعی حرکتِ خودِ موض دیالکتیکِ هگل، عبارتست از پروسه

نظر   کند، ولی به ای در اینجا وجود دارد که اگرچه هگل بعداً هم به آن اشاره می نکته

و بنیاد دیالکتیک اوست، نقد روش نهاد ـ گزاره یا موضوع ـ محمول یا نقد   من پایه
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قدر کارآیی دارد  روشِ دستوری است. هگل معتقد است که این روش در حقیقت همان

ببینیم چرا؟ اگر موضوعات را در شکل جامد و  .وریکه روش ریاضی یا منطق ص

توانیم از منطق نهاد ـ گزاره  ها، درنظر بگیریم، می انتزاعیِ خود، بریده شده از رابطه

شناسم  جوش را می توانیم بگوییم: من به این دلیل، این قهوه مثالً می .استفاده کنیم

عنوان  والتِ دیگر جداست. بهتوانم آن را موضوعِ محموالتی بدانم که از محم که می

پس  .ای و قرمز است جوش، عبارتست از چیزی، که استوانه گوییم این قهوه مثال می

شوند؛ یکی  هایی که برآن حمل می جوش، امریست مستقل، از محمول خودِ قهوه

ای  تواند قرمز و استوانه که چیز دیگری هم، می بودن. کمااین قرمزی و دیگری استوانه

تواند مستطیل یا مکعب و زرد یا آبی باشد. پس اگر این  جوش، می خودِ قهوه باشد. یا

سری  در قلمرویی از یکشکل انتزاعی درنظر بگیریم،  پدیده را جدا از روابط دیگرش، به

توانیم، از روش نهاد ـ گزاره  شوند، می می  های محدود که به اشیا مربوط شناخت

هایش چه چیزهایی  ای، ببینیم، محمول دهیعنی برای شناخت پدی .استفاده کنیم

ها، مستقل از موضوع و جدا از  اش؛ چراکه محمول طریق بشناسیم هستند و از این

، آیا «خدا هستی است»گوییم:  ی مورد بررسی ما، وجود دارند. اما وقتی می پدیده

توانیم بگوییم، خدا مستقل از هستی وجود دارد؟ آیا محمول، بیرون از موضوع  می

یعنی در خدا که موضوع است، هستی،  .اند یگانهبینیم که محمول و موضوع،  است؟ می

تعمیم  های وجودی گزارهی  توان به همه یعنی محمول، نهفته است. این بحث را می

آیا هستی،  .توان گفت: آینه هستی دارد یا وجود دارد کند. می داد؛ هیچ فرقی نمی

بایست از  بود، می هستی اگر محمول میمحمولی است که بر موضوع، حمل شده؟ 

بود. اگر هستی را از آینه حذف کنیم، خودِ آینه دیگر معنی ندارد. پس  موضوع جدا می

شود یا  های وجودی، حذف محمول، باعثِ حذفِ موضوع می گزارهاین ترتیب در  به
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یعنی موضوع و محمول ازهم  .شود سلبِ محمول باعثِ انتفاء موضوع می

 .های وجودی، قابل استفاده نیستند پس منطق نهاد ـ گزاره در گزاره .یرندناپذ جدایی

مثال دیگری بزنیم، مثالی که هگل نگفته، اما ما این مثال را برای فهم بهتر خودِ هگل، 

، اگر «سوبژکتیو، ابژکتیو است»یا « ذهنی، عینی است»ی  کنیم: در جمله طرح می

دهد. پس در ذاتِ  اش را از دست می معنی محمول، یعنی عینی را سلب کنیم، ذهنی،

ذهنیت، خودِ عینیت نهفته است و ما بایستی منطق نهاد ـ گزاره را ترک کنیم تا 

ی مردم( به  گوید، اعتراض فهم متعارفی )عامه دیالکتیکِ هگل را بفهمیم. هگل می

ای  یدهفلسفه، همیشه از این زاویه، و به این دلیل است که فلسفه را چیز مشکل و پیچ

که فهم متعارفی، دائماً انتظار روشِ نهاد ـ گزاره را دارد: یعنی  خاطر این دانند، به می

درحالی که مضمون فلسفی،انتظار »که بگوییم یک چیز، چه مشخصاتی دارد.  این

، یعنی «چیز»در فلسفه، یک «. کند ی سوژه ـ محمول را ویران می معمولی از رابطه

هستند. خواهیم دید که « چیز»های وجودیِ  متعلقه اش؛ مشخصات، جزو مشخصات

به عنوان سوژه یا موضوع یا آنچه در فلسفه تحت عنوان جوهر، « چیز»گونه هگل،  چه

« چیز»گوید، آن  کند و می ساز بوده، یعنی مشکلِ تسلسل را حل می همواره مسئله

 .ی نامتناهی یعنی ایده

کند که اثرش بر مخاطبانش یعنی  میگفتار، اظهار امیدواری  هگل در انتهای پیش

نمایندگان ی مردم و  گوید که بین عامه جا می ی مردم تأثیر بگذارد، ولی همان عامه

ی نظرِ  ها نمایندگان، بیان کننده تفاوت قائل است؛ چراکه خیلی وقتی مردم  عامه

 ها و ترین وجهی بر انسان سروصدا عامه نیستند. و اعتقاد دارد که کارش، به بی

ولی »آورد:  صورت این تمثیل می اش را به مخاطبین او تأثیر خواهد گذاشت، و جمله

 .«سپارند خاک می که مردگانی، مردگانِ خود را به سر و صداتر از آن بی

 .شود گفتار تمام می با این بحث، مقدمه یا پیش
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د که وجود دار  ی جالب ی مهم و یک نکته  هگل، از نظر من دو جملهبخش درآمدِ  در

 .پردازم وار می طور اشاره ها به در این بحث، فقط به آن

توانیم بررسی کنیم و بشناسیم،  گوید برخی معتقدند که ما یک موضوع را نمی هگل می

اش داشته باشیم؛ چراکه اول باید روش و آن  که اول روشی برای بررسی مگر این

جا درواقع  اقعیت برویم. اینمان را تنظیم کنیم و بعد به سراغ شناخت و دستگاه فکری

زبان کانت بگوییم، یعنی  ی هگل، به کانت است واگر بخواهیم این حرف را به کنایه

های امکان واقعیت را بررسی کنیم و بعد به بررسیِ خودِ واقعیت  که اول باید زمینه این

 .بپردازیم

م که روش ما که از کجا بدانی دلیل این ای است، به پایه گوید این حرف بی هگل می

مان، احتیاج به روشی  درست است؟ آیا براساس این منطق، برای بررسیِ درستیِ روش

 جای به پس قهقرا؟ تا طور همین و …از قبل نداریم؟ و قبل از آن باز روشی دیگر و باز

رویم و موضوع را در شکلِ  قهقرایی، یک مرتبه، سراغ موضوع می تسلسلِ  این به تسلیم

که اول دستگاه مفاهیم را  دهیم. بجای این مورد بررسی قرار می ،اش پدیدارشدن

کنیم و  ی موضوع نگاه می بسازیم، و بعد به سراغ موضوع برویم، مستقیماً در چهره

گونه دستگاه مفاهیم ما را خواهد ساخت. به  بینیم که سیر تحول خودِ موضوع، چه می

گوید موضوعِ آگاهی،  کند. او می می روشِ مقدم بر محتوا را هم نقداین ترتیب هگل، 

تر خواهیم دید که  بعداً دقیق)آگاهی است و بنابراین آگاهی، عبارت است از خودآگاهی 

 (.گیرد هگل چرا این نتیجه را می

 :تواند امروزه هم برای ما جالب باشد، این است ی خوبی که گفتم که می حاال جمله

 «.، بلکه آزمودنِ معیار دانش نیز هستدانیم، نیست چه می آزمون، تنها آزمودن آن»

خواهیم آزمون کنیم، نباید دانش خودمان را مثل کانت محک بزنیم و  یعنی، اگر می
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دانیم، بلکه باید بررسی کنیم و ببینیم اصالً دانستن  قدر می بررسی کنیم و ببینیم چه

 یعنی چه؟ و معیار خودِ دانش چیست؟

اساس و بنیاد کار توان گفت،  کنم می فکر می ای است که ی بعدی: این جمله و جمله

سرشتِ حقیقیِ فلسفه، روشِ آن » :کند خوبی آشکار می را در تمامی آثارش، به هگل

شود و  بحث پدیدارشناسی باز می ای است که از آن، راه به درواقع این دروازه «.است

ن دید و توا ی دستگاه فلسفی یا منطقی هگل را می جا همه منظری است که از آن

 .فهمید

  

 
 

 
 
 

 .«فنومنولوژی» متنِپردازیم به خودِ  ی این مبحث می در ادامه

جا باید توجه داشت که در هر سپهر موردِ بررسی، یک تضاد بین سوژه و ابژه  در این

سازد تا در نهایتِ  دو عنصر را می ترین تضادِ بین این ترین و ابتدایی وجود دارد که بسیط

بایست شکلی  آید، می دست می ای که به د حل شود و بعد نتیجهآن سپهر، این تضا

بالواسطه برای گذار، به سپهر بعدی باشد. یعنی تضادی که در سپهر بعدی بررسی 

کنیم، باید در خودِ این نتیجه معرفی شده باشد، تا بتوان بررسیِ همین تضاد را در  می

 .سپهر دیگر دنبال کرد

، یا ی مرکزی ایده، اساساً آن «فنومنولوژی»شد، در جا روشن  طور که تا این همان

؛ ایده واجد همان ایدهکند، عبارت است از  ی مرکزی که لحظات را طی می مقوله
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بایست اصوال نزد هگل، دارا باشند.  مقوالت مرکزیست که این مقوالت می مشخصاتِ

اصیت را دارد جایی که ذهن این خ ی خودش است؛ یعنی از آن چراکه ایده، سوژه ـ ابژه

بنابراین  .ی خود نیز واقع شود تواند ابژه که خودِ ذهن را هم بررسی کند، پس ذهن می

ی  ی مرکزی که عبارت است از ایده، یا خودِ جوهر یا هستیِ آن جانِ سوژه آن ایده

سپهر ی خود قرار گیرد. ولی در  تواند سوژه ـ ابژه فعال، این خصلت را داراست که می

محوری که لحظات مختلفش را  آن مفهوم، ایدهی حرکت این  ین لحظهدر اولاول، 

در این سپهر اول)سپهری  خردشود؛  گذاری می اسم خردکند، بنام  دراین سپهر طی می

شود و سه لحظه را  ای است که متحقق می که مربوط به عقل است(، آن اصل مرکزی

قبالً گفته شد، در هگل  همانطور که .خردو  خودآگاهی، آگاهیکند: لحظاتِ  طی می

ای باشد که در حرکتش، این سه لحظه را طی  ی سوم، همان لحظه بایست لحظه می

واسطه و غیرمتعین  کند تا بتواند دوباره بخود بازگردد، چراکه نخست در شکل بی می

یافته ببیند، بایستی با خود  ی خود را در شکلی تعین که چهره وجود دارد و برای این

د و از شکلِ عامِ انتزاعی، در شکل کلِ مشخص، تجلی یابد. دقت داشته بیگانه شو

ی بیان  باشید که برای هگل این کل است که حقیقی است؛ جزء، فقط به مثابه

که وجود  جزء، یا پدیده، یا متناهی برای آن .ی کل است که هویت دارد کننده

کل جدا شود، کل را نفی  بایست از باشد، باید نفی کل باشد؛ یعنی این جزء می داشته

 فقطکند تا تعین و تشخص پیدا کند، تا بتواند به شناخت درآید، و جزء یا متناهی 

دیدیم « منطق»های  ایِ بروزِ نامتناهی یا کل است. همانطور که در درس شکلِ لحظه

ی سوم، صورت معقول بود و درواقع حرکتِ صورتِ معقول بود که سپهرهای  که لحظه

 .ساخت را میمختلف منطق 
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 های آگاهی  لحظه

شوند:  گونه متحقق می چه عقل در سپهر اولی حرکات مختلفِ  ببینیم لحظه به لحظه

 بینتضاد تواند مطرح شود،  ترین تضادی که می ترین و بسیط در سپهر اول، ابتدایی

است؛ سوژه، یعنی منِ انسان، اما نه به معنای منِ ی عام  ی عام و یک ابژه یک سوژه

ی  مثابه شخصِ انسان، بلکه هر انسانی، و ابژه هم یعنی هر چیزی، یعنی هستی بهم

جا باشد.  تواند همین کنند که مبنای دانش می ها فکر می گوید، خیلی هستی؛ هگل می

یعنی، چرا دانشِ منِ عام، یا سوژه، نسبتِ به ابژه حقیقت دارد؟ یا به چه دلیل، یقینی 

که ابژه هست، پس وجود دارد. دقت کنید که ما  دلیل ایننسبت به ابژه، وجود دارد؟ ب

دهیم و فعالً در  را توضیح می آگاهی،ی اول، یعنی  لحظه مراتب مختلفجا  در این

اصطالح  ها معتقدند که اثبات وجود، و یا به ، هستیم. پس بعضییقین حسیی  مرحله

د دارد؛ علتِ ستونِ دانش و ستونِ یقین داشتن به حقیقت، این است که شئ وجو

توانستیم بگوییم  وجودِ شئ این است که شئ وجود دارد، اگر شئ وجود نداشت، نمی

است، یا در آن چیزی است که در مقابل  در شئکه هست؛ پس علتِ یقین حسی، 

؛ یعنی تضاد «معنی»و « این»است یا « یقین حسی»ماست. عنوان این بحث در هگل، 

مطرح است یعنی « این»است. هستی، در شکلِ  تضادِ بین این و معنیجا،  در این

ی یک  ی عام است، نماینده چیزی که هست، و کسی هم که شناسا و یا آن سوژه

توان دید که  جا می گوید همین است، اما باز در مفهوم عام خود. هگل می« معنی»

تا گیرد و درواقع سیر این تضاد است که  گونه یک تضاد، بین سوژه و ابژه ریشه می چه

جا روشن است  شود. ببینیم این تضاد چیست؟ پس تا این ی مطلق طی می نهایتِ ایده

هم یعنی هر  شئ، و عام یعنی هر منی شکل بهولی  منِ منفردعبارت است از  سوژهکه 
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آید که علتِ یقین، در شئ  نظر می طور به ی اول این و در وهله .هستی، فقط چیزی

 .است

که،  جا یک تضاد وجود دارد؛ و آن این بینیم که این میگوید با کمی دقت،  هگل می 

شئ، دیگر آن شئ، « این»ای که گفتم  گویم این شئ، هست، همان لحظه وقتی می

لحظه، دقیقاً منظور « این»گویم  نیست و چیز دیگری شده است. یا وقتی می« این»

ا خاص، که یک چیز جامد، ی  به ای است که سپری شده. چراکه ما راجع  لحظه« آن»

زنیم.  حرف می روندبه یک  زنیم، بلکه راجع  در مقابل ما قرار گرفته باشد، حرف نمی

یقین به ی مطمئنی برای  تواند پایه ، نمیخودِ شئآید که انگار  پس منشأیی بوجود می

دارد،  «من» شود و از طرف دیگر، انگار این اظهار، مقدار زیادی هم بستگی به شناخت

 .لحظه بود« این»گفتم که   ،«من»»االن بود، «همین»، گفتم که «من» که یعنی این

که این شئ وجود دارد،  گویند، همین ها می موضوع را طور دیگری توضیح دهیم: خیلی

که چرا این چیز وجود دارد؟  بالواسطگی وجودش، دلیلِ یقینِ حسی است. یعنی این

گوید،  ه است. هگل میواسط چون در مقابل چشم من هست، پس علتِ وجودش، بی

گویید به این دلیل آینه هست، که هست،  کنید و می بسیار خوب. شما به آینه نگاه می

تان را برگردانید و به پنجره نگاه کنید، آیا  و جلوی چشم من موجود است، ولی صورت

ای مقابل چشمتان  باز هم آینه هست؟ مجبورید بگویید هست، درحالی که دیگر آینه

که یک چیز دیگری، دلیل این  گویید هست؟ برای این چرا هنوز مینیست، پس 

که این چیز و در مثال ما آینه، یک وقتی بوده، و این اطالع،  هستن، است؛ به دلیل این

، اثبات وجود شئبایست بگوییم که  شما منتقل شده، پس می آگاهیِیک جوری به 

پس یقین حسی، نه  .خودِ آن شئصورت گرفته و نه به دلیلِ وجودِ  وساطتِ آگاهی، به

 .تواند متکی بر شئ باشد و نه متکی بر من می
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ی اول، اصلی تلقی  پس گفتیم، آن چیزی )یعنی ابژه یا شئ( که در نگاه و وهله

گفتم این شئ، وجود  شد، و من نسبت به آن ثانوی بودم، ـ چرا ثانوی؟ چون می می

شود ـ  علت وجوداین شئ به من مربوط نمی که به آن نگاه کنم یا نه و دارد، اعم از این

شود، چون چه کسی  اینطورها هم نیست که علت وجوداین شئ به من مربوط نمی

دهد؟  است که وقتی جلوی چشمش هم چیزی نیست، باز به وجود آن چیز گواهی می

طور که  همان و کند یقین حسی ایجاد نمی، پس بالواسطگیِ وجودِ شئ .هستم مناین 

 .شود می میانجی، ی آگاهی واسطه بهی استدالل هگل دیدیم  در پروسه

هستم که  منای بگویند که اصالً شئ وجود ندارد و فقط  این مسئله باعث شد عده

هستم که حکم به وجود شئ  منکنم که شئ وجود دارد. ولی اگر فقط  حکم می

وجودِ پذیرشِ  ای وجود داشته باشد؟ یعنی چه چیز، دلیلِ اساساً باید شئ کند، چرا می

منشاء یقینِ حسی نه در بالواسطگیِ گوید پس،  چیزی است بیرون از من؟ هگل می

؛ و باید در چیز دیگری باشد. در نتیجه در جواب به شئ است و نه در بالواسطگیِ من

گفت، شئ  کردند مشکل حل شده، )مثلِ درکِ امپریستی که می هایی که فکر می آن

توان چنین یقینی داشت و این درک، مشکلی را  ه نمیهست، چون هست( ثابت شد ک

شود. امااز طرف دیگر، باید  وساطتِ آگاهی می واسطگی محتاج به کند و این بی حل نمی

، یا اولین شکلِ تضادجا  وساطت شئ محتاج است. پس در این گفت که آگاهی هم به

ی هر  مثابه به شود؛ من طرح می بین منِ عام و موضوعِ عام، ترین شکل تضاد بسیط

 .ی«این»ی هر  مثابه ی و موضوع به«من»

فهمد )واین نفهمیدن  داند، اصالً نمی گوید کسی که یقین حسی را مطلق می هگل می

اشاره دارد.( که   برد و به تاریخ اندیشه، در یک دوره را هم به معنای بدِ کلمه بکار نمی

گوید: این کاغذی  داند، می گوید. چرا؟ چون کسی که یقین حسی را مطلق می چه می

نویسم، وجود دارد، درحالی که منظورش این است که: آن کاغذی  که من رویش می
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ی یقین  چه باعث بوجودآمدن تضادِ مرحله که من رویش نوشتم، وجود داشت. پس آن

تضادی کند،  ی دیگری منتقل می شود و ناگزیر تضادِ سوژه و ابژه را به مرحله حسی می

گوییم  معرفی شده؛ وقتی می «اکنون»و « جا این»دیالکتیکِ  عنوانِ زیراست که 

گوید  جا نیست. هگل می گوییم اکنون، دیگر این جا، دیگر اکنون نیست و وقتی می این

شود،  ی تاریخی دارند؛ سنتی که با پارمنیدس شروع می این دو نگرش در فلسفه، سابقه

گوید، چون شئ وجود  پذیرد و می یم« شئ»سنتی است که یقین حسی را به اعتبار 

توانم شئِ بیرون از خود را حس کنم، پس آن شئ  دارد، پس هستی دارد؛ چون می

ای  های امپریستی ی اصلی، و مادر تمامی درک وجود دارد؛ و این تفکر درواقع نطفه

ی مقابل، این درک، یعنی کسی که تأکید را روی  است که بعداً بوجود آمده. و در نقطه

 .گذاشت، نظر پروتاگوراس بود که گفت انسان معیار هرچیزی است« نم»

ی یقین حسی، روشن شد. و تضادی که با آن  جا، سوژه و ابژه در مرحله پس تا این

دست به گریبان شدیم این شد که منشاء یقین، نه در این است و نه در من. و ما 

یم آیااین تضاد حل شدنی هست ی دیگری وارد شویم تا ببین بایست به مرحله ناچاراً می

تواند یک چیز عام نباشد، بلکه یک شئ خاص  گوییم که ابژه، می یا نه. دراین حالت می

باشد. یعنی، ادعا کنیم که این شئ خاصْ هست، و وجود دارد، و اگر سرمان را 

برگردانیم و بگوییم، وجود ندارد، به این خاطر است که فعالً جلوی چشم نیست، وگرنه 

جایی که شئِ خاص، مورد نظر است و  گردیم. یعنی از آن دانیم دنبال چه چیزی می می

توانم بگویم هم، این  ی معینی جلوی چشم من است، پس می نه، شئ عام، و پدیده

اگر موضوع را، به دهم و به اعتباری دیگر،  رااز بقیه تمیز  شئ خاص چیست، و هم، آن

شود. یعنی، باز منشاء شناخت،  ضاد حل میجای شئ عام، شئ خاص درنظر بگیریم، ت

 .شود خودِ شئ می
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توان سؤال کرد که منظورمان  جا هم یک مشکل وجود دارد: می گوید ولی این هگل می

از شئِ خاص، )فرض کنیم فنجان( چیست؟ آیا غیر از این است که فنجان، چیزی 

از جنس های مختلفی برآن حمل شده؟ مثالً فنجان، چیزیست،  است که محمول

دار و سفید است. ولی گردی، سفیدی و دیگر  تهی، دسته چینی، که گرد است، میان

اند، تنها مختص به این فنجان نیست و در  هایی که براین فنجان حمل شده محمول

ها به خودِ فنجان مربوط نیستند،  چیزهای دیگری هم هست. پس انگار این متعلقه

 مااند؛ و انگار این  د و به چیز دیگری متعلقانگار این اختصاصات جای دیگری هستن

دهیم و بعد هم اسم رویش  های خاص را به چیزی نسبت می هستیم که انواع متعلقه

جایی  جایی که فنجان چیز است، بخودش مربوط است، ولی آن گذاریم. پس تا آن می

ز باشود، به ما مربوط است. به این ترتیب  های مختلفی برآن حمل می که محمول

ها را  بینیم منشاء یقین، دیگر در شئ نیست و این ما هستیم که یک سری محمول می

دهیم،  را توضیح می ادراکی  جا، مرحله دقت کنید که ما این .دهیم به شئ نسبت می

گوید ما در  دهد؛ او می می« فریب»و « شئ»ی  ، عنوانِ مرحله این مرحله و هگل به

اند، درحالی  های خودِ شئ ها، متعلقه ه انگار محمولشویم ک فریب میجا دچار این  این

بینیم واقعیت یا  به این ترتیب می .ها را ما، به شئ نسبت دادیم که دیدیم که محمول

هایش، در خودش باشد. چرا؟ باین  خاطر محمول تواند به یقینی که در فنجان بود، نمی

ید است، خوب چیزهای اند. اگر سف خاطر که اگر گرد است، چیزهای دیگر هم، گرد

تواند خود را  گوییم: فنجان زمانی می ترتیب می این به …دیگر هم، سفیداند و

ی فنجان جدا کند، که از چیزی، یا از چیزهای دیگر، یا از غیر، خود را جدا  مثابه به

ی شئ، یک  شود که انگار در درونمایه یا سوژه، با چیزی آشنا می آگاهیجا  کند. در این

ی شئ، یک مفهوم کلی هم وجود  هم وجود دارد. انگار در درونمایه ای شئچیز غیر
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است که فقط متعلق به فنجان  تر از آن دارد، چراکه مدور بودن یا سفید بودن، عام

 .باشد. پس فنجان به این دلیل خاص است که از یک عام جدا شده

کرد که  ا ناگزیر می، ما ر«اکنون»و « جا این»ی یقین حسی، تضاد بین  اگر در مرحله 

و « خاص»، تضاد بین ادراکی  ی دیگر ارتقاء پیدا کنیم، در مرحله به یک مرحله

ای  ی ادراک،اندک اندک، مقوله برد؛ پس در مرحله ی باالتری می ، ما را به مرحله«عام»

 فهم، یعنی ی سومِ آگاهی لحظهکند که از طریق این مقوله، به  خود را به ما معرفی می

ی ادراک به این نتیجه  است. چرا؟ ما در مرحله «نیرو»کنیم؛ و آن مقوله،  یگذار م

نیاز  دیگریکه فنجان باشد، به یک غیرِ فنجان، به یک  رسیدیم که فنجان، برای این

شود. پس وقتی که  ی بین خود و دیگریست که فنجان، فنجان می دارد. در رابطه

دو، یک جدایی و یک کشمکش وجود  ینوارد شد، معلوم است که بین ا رابطهمفهومِ 

که فنجان باشد، باید خود را از عام جدا کند و عام، برای  دارد؛ این شئ خاص، برای این

کشاکش بین شئ که فنجان بودنش را نفی کند، باید اورا دربربگیرد. پس یک  این

از گذارد و درنتیجه ما  می «نیرو» بینیم. اسم این کشاکش را هگل می خاص و دیگری

 گونه؟ کنیم. ببینیم چه ی بعدی، یعنی فهم، گذار می جا به مقوله این

که در این شئ است که صورتِ معقول  سوژه فهمیدی ادراک،  گوید در مرحله هگل می

، ای پیکر یافته موجود است که خاص شده در شئ، کلیوجود دارد. یعنی فهمید که 

خودِ سوژه(، جزئی از صورتِ معقول تواند بفهمد که خودِ او هم)یعنی  اما هنوز نمی

گوید، اینطور به موضوع نگاه کنیم: مگر  که این تضاد حل شود، هگل می است. برای این

شوند، اگر  های مختلفی برآن حمل می که یک جوهر وجود دارد چراکه محمول نه این

 ماند؟ واضح است ها را از این جوهر سلب کنیم، چه چیزی باقی می ی محمول ما همه

ماند همان چیزِ یا مفهومِ عامِ کلی  ماند و هر چه باقی می که هیچ تعینی باقی نمی

به چه علت  دقیقاًگوییم؛ )توجه داشته باشید که، هگل  می پدیداراست. ما به این چیز، 
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ای است که بین ما و دنیای درونِ  برد( پدیدار، پرده ی پدیدارشناسی را بکار می کلمه

کنیم که آیا  سؤال می .گوید گل به آن، دنیای ماوراءحسی میآن شئ کشیده شده و ه

توان مثل کانت گفت که آن دنیای درون، یک شئِ درخود است؟ و غیرقابلِ  می

کند شئ، درمقابل  گوید اِشکال کانت در این است که فکر می شناخت است؟ هگل می

ه ببرد، گیرد و واضح است که حس، قادر نیست به دنیای درونی را حس قرار می

صورت است  گیرد؛ و تنها دراین قرار می فهماست که در مقابل پدیدار درحالی که این 

ای که پشتِ پدیدار است، چیست، تا روشن  توانیم توضیح دهیم امر ماوراءحسی که می

 .فهم هست یا نه شود که آیا شئِ درخود، قابل

های  ست از محمولای، تجمع خاصی ا توانیم بگوییم که هر شئ به این ترتیب می

سازد. مثل  کردنِ تعیناتِ مختلف، یک واقعیت را می جمع هم مختلف؛ یعنی برروی

که بگوییم منظور از سفیدی و خیسی، برف باشد یا بیرنگی و خیسی، باران باشد و  این

های مختلف،  های معینی از تعین یا سفیدی و استحکام، دیوار باشد. پس تجمع

اصالً  گوییم، گوید، چیزی که به آن جوهر می زند. هگل میسا های مختلفی را می شئ

هایی از  ، بخشی سوژه واسطه بهداریم که  مفهوم نامتناهیاست؛ ما یک  مفهومخودش 

صورت اشیاء معینی  کنند و به های معینی، در نقاط مختلف تجمع پیدا می آن به شیوه

دارد که یک سری شوند و اصالً اینطور نیست که جوهری وجود  گذاری می اسم

شئ یعنی ، و جوهر، یعنی مفهوم یا محمولِ نامتناهی .شوند محمول، برآن حمل می

؛ پس، شئِ درخود یا جوهرِ کانت، عبارت از مفهومی نامتناهی است، که مفهومِ متناهی

فهمیم. پس  صورت پدیدار می را به کند، آن صورت متناهی جلوه می موقعی که به

بلکه پدیدار شکلِ ، ناپذیر نیست دنیای درونیِ فهمابل من، و یک ای در مق ، پردهپدیدار

توان گفت که پدیدار، حدِ واسطِ قیاسی  ؛ به این ترتیب میبروزِ جوهر نامتناهی است

؛ و از طرفی دیگر، دنیای درونیِ شئقرار دارد و سر دیگر آن،  مناست که یک سرِ آن 
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ل اگر این پرده را از مقابل خود های مختلفِ معین. حا پدیدار یعنی تجمع محمول

برداریم، یعنی متناهی بودنِ مفهوم را نفی و نقض کنیم، به نامتناهی بودنِ مفهوم، 

ای که دریافت، جوهرِ شئ،  آگاهیِ سوژه در مرحلهرسیم. پس  یعنی به جوهر درونی می

یک گیرد که: پس موضوعِ آگاهی، نه تنها  محمولِ کلی یا مفهوم کلی است، نتیجه می

نوع آگاهی است، بلکه از جنس خودِ آگاهی هم است. و جوهرِ آن چیزی که اسمش را 

کرد، درواقع چیزی  ازخود و غیر، احساس می ی شئِ بیگانه مثابه شئ گذاشته بود و به

آگاهی گذار  و در این مرحله است که سوژه، از آگاهی، به خودـ .است از جنس خودِ او

ی پدیدار، به دنیای درونیِ  ی فهم، با برداشته شدنِ پرده کند. پس در پایان مرحله می

ی بین  شود)خط تیره آگاهی بدل می ترتیب آگاهی، به خودـ این کنیم و به شئ، نگاه می

و « من»آگاهی،  موضوعِخودآگاهی، عمدی است، تا روشن باشد که در خودآگاهی، 

 .(است« آگاهی»

، عنوان پدیدارشناسیِ ذهنکه، عنوان  اینجا باید به دو نکته توجه کرد. اول  در این

شناسیِ ذهن هستیم، انواعِ مختلف ذهن را که  دقیقی است؛ یعنی وقتی درحالِ پدیده

زنیم تا به  هایش را کنار می گیرد، یکی یکی، پرده ی پدیده در مقابلمان قرار می مثابه به

ناسیِ ذهن است و ش این خاطر اسمش، پدیده ببریم. و به ذاتِ ذهن یا جوهرِ ذهن پی

که،  ی دوم این نتیجه .مفهومِ هگلیِ پدیده شناسیِ ذهن است، به پدیدهواضح است که 

ـ به  تضادِ بین سوژه و ابژه ی آگاهی، ی فهم یا آخرین لحظه با رسیدن به انتهای مرحله

و هردو از ؛ شود حل میاین معنی که سوژه از جنس آگاهی و ابژه از جنس شئ باشد ـ 

آگاهی،  ی خودـ توان به مرحله و به همین دلیل است که می شوند اهی میجنسِ آگ

 .گذار کرد

کند،  آگاهی منتقل می خودـ توان گفت تضادی که مارا از فهم به  به اعتبار دیگر، می

پرسیم: موضوعِ آگاهی، در  نامتناهی و متناهی است؛ بسیار خوب. می مفهومتضاد بین 
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موضوعِ ادراک، بود و  هستیِ صِرف، موضوعِ یقینِ حسیآگاهی، چیست؟  خودـ ی  مرحله

بود.)همان چیزی که از نظر  تهی هستیِ میان، موضوعِ فهمبود؛  فرد بودن و عامیت

آگاهی، به این نتیجه رسیدیم که  خودـ ی  کانت، موضوع شناخت بود.( در مرحله

ین ترتیب، به ا ها، جوهر نیستند و جوهر، خودِ آگاهی است. و به کدام از این هیچ

، سه لحظه را آگاهی خودـ توانیم بگوییم که  پس می .آگاهی گذار کردیم خودـ ی  مرحله

، تا به خودش رسید. در فهمی  و لحظه ادراکی  ، لحظهیقین حسیی  طی کرد: لحظه

بینیم  آگاهی، تمام شده باشد، درحالی که می خودـ بایست بحث هگل در  جا می این

 عقلکند تا سنتزش  تزی در مقابل آگاهی طرح می ی آنتی مثابه به آگاهی خود را خودـ 

 .باشد

رسیم، بین سوژه و ابژه، انشقاق پیدا  طور که قبالً گفتیم به هر مرحله که می همان

ی  شود. آگاهی در مرحله شود و این انشقاق، حل تضاد را به مراحل دیگر، راهبر می می

است و از طرف  خودِ آگاهیرف موضوعش، از یک ط :دو موضوع دارد، آگاهی خودـ 

آگاهی دریافته است که جوهر جهانِ حسی، آگاهی  خودـ است.  جهان حسیدیگر، 

زبانی دیگر، وقتی به  ی این آگاهی را از آنِ خود نکرده است. یا به است، اما هنوز همه

 بینیم دو موضوع دارد، از یک طرف موضوعاتی که به ذهن کنیم، می ذهن، نگاه می

اند. پس نیروی  اند و از طرف دیگر، موضوعاتی که هنوز به ذهن، درنیامده درآمده

است؛ میل به « میل»آگاهی در این مرحله برای حرکت به پیش، ـ  خود ی  محرکه

بیند که  آگاهی میـ  خود جاست که  تصرف آن چیزی که هنوز به تصرف درنیامده؛ و این

در  طریقِ عملِاز  ر آنچه هنوز بیرونی است، یاد تصرفبایست این میل را از طریق  می

 .چیزِ هنوز بیرونی، به تصرفِ خود درآورد

که، هگل از هستیِ عام حرکت  یکی این .ی مهم الزم است همین جا اشاره به دو نکته

کند  دو مفهوم، ثابت می رسد و با نشان دادن تناقض در این کند و به شئِ منفرد می می
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باشد، پس  وجود داشته باشد تااساساً شئِ خاص وجود داشته، رابطهبایست  که می

تشخص یافتنِ شئِ خاص، بدونِ وجودِ رابطه، معنا ندارد؛ تأکید روی این نکته بدین 

آگاهیِ بسیط، یعنی به یک فردِ  خودـ خاطر است که هگل بعد از این هم، وقتی به 

خودآگاهیِ منفرد، به  کند با نشان دادن تناقضات یک خودآگاه رسید، باز شروع می

که باید این خودآگاهی دربرابر خودآگاهیِ دیگری قرار بگیرد تا تشخص  ثابت کردن این

منِ محض،  .1 :صورت معقولِ خودآگاهی سه لحظه داردگوید  پیدا کند. خودِ هگل می

. این که این دیگری، به شکل منفی، ولی مستقل، وجود 3. تمایز داشتنِ با دیگری و 2

پردازیم.(؛ یعنی از یک طرف،  به آن می« خدایگان و بنده»باشد.)که در مبحث داشته 

ای هم وجود داشته  ، الزم است که باشد؛ و درعین حال، باید یک دیگری«من»این 

ی صورتِ  ها سه لحظه اینباشد؛ و آن دیگری، باید یک منفیِ موجود و مستقل باشد؛ و 

رای گذار از ادراک به فهم دیدیم که اسمش را ای که ب آن مرحله .اند معقولِ خودآگاهی

بازی نیروها گذاشتیم، ـ یعنی بین چیز و غیرِ چیز)یا غیر خودش( تمایز قایل شدیم ـ 

شود. پس اهمیت موضوع مورد  ی خودآگاهی هم تکرار می این بازیِ نیروها در مرحله

رابطه، در تشخص یافتنِ موجودِ مشخص اشاره این است که هگل چه جایگاهی برای 

 .قائل است

بخش  ی مهم دوم: تفسیری از هگل وجود دارد که بنا بر آن، این بحث الهام نکته

نظراتی نزد مارکس، و بشکل قویتری نزد انگلس، است. بنا به این تفسیر، مارکس و 

که اساساً  اینکنند تا بر درغیر، تکیه می «عملِ تصرف»، یا بر «کار»انگلس بیشتر روی 

یعنی بر رابطه، کمتر ی وجود داشته باشد تا بتوان در آن تصرف کرد؛ «غیر»بایست  می

که شئ، فقط به این معنی شئِ خاص است که در  اما ما براساس این .از کار تکیه دارند

گوید یک فرد فقط به این دلیل  گیرد، یا وقتی هگل می با اشیاء دیگر قرار می رابطه

توانیم نتیجه بگیریم:  گیرد، می با افراد قرار می رابطهکند که در  پیدا میتشخص فردی 
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پذیرد. انسانی که در جامعه  اش می اجتماعیهگل اساساً جامعه یا انسان را در شکل 

است، چراکه درغیر اینصورت  رابطهنیست، تشخص ندارد؛ یعنی تأکیدش روی عنصر 

انست وجود داشته باشد. دقت داشته باشید تو اساساً چیزی به نام جامعه و انسان نمی

که این تأکید روی رابطه در روایت انگلس به شکل ضعیفی و نزد مارکس به نحو به 

 .مراتب آشکارتری موجود است

برگردیم به بحث اصلی. با حلِ تضادِ درون خودآگاهی که دو موضوع داشت، ـ جهان 

حسی به آگاهی درآمد،  حسی و آگاهی یا جوهر خودش ـ وقتی تمام این جهانِ

توانیم بگوییم سوژه به خودآگاهی رسیده است، اما به یک خودآگاهیِ بسیط و  می

شود تا  ، ایجاد میخودآگاهیانشقاقی، در  گونه منفرد؛ و در قدم بعدی باید نشان داد چه

 .کنیم ، گذار عقلی سوم یعنی  ما به مقوله

 
 خدایگان و بنده

که  به این شود؛ یعنی بحث راجع می« خدایگان و بنده»بحث  جا به بعد، هگل وارد از این

گونه  . خودآگاهی چه2کند؛ و  گونه به یک دیگری احتیاج پیدا می . خودآگاهی چه5

 .شود آزاد می

شود: یکی مبحثی که هگل زیر  راجع به دو موضوع صحبت می ی خودآگاهی لحظهدر 

اتکاء و عدم اتکاء یا به اعتباری کند  خودآگاهی طرح می استقالل و وابستگیِعنوان 

معروف است؛ و « خدایگان و برده»، که همان مبحثی است که تحت عنوان خودآگاهی

عنوان مراحل خودآگاهیِ بنده معروف  که اساساً به آزادیِ خودآگاهیدیگری مبحث 

« فنومنولوژی»در  آزادیِ خودآگاهییا « خدایگان و بنده»است؛ اهمیت این بخشِ 

؛ چراکه لحظات خودآگاهیِ بنده کلیدِ فهمِ فنومنولوژی استنحوی،  ت که بهدراین اس
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را با  تناظرشصورت دهیم و  هایی مقایسهتوانیم  لحظاتی هستند که ما براساس آن می

 .در سپهرهای مختلف نشان دهیم. ببینیم های مختلف هگلی گانه سه

ی بحثِ فهم به  در ادامه کنیم. ما ابتدا از استقالل و وابستگیِ خودآگاهی شروع می

ی خودآگاهی گذار کردیم و دیدیم که خودآگاهی واجد تضادی است بینِ جوهر،  لحظه

که خودش است، و موضوعِ آگاهی و دنیای حسی. وقتی که این تضاد در فرد یعنی در 

ای در مراحل  ی منفرد حل شود، ما یک فرد داریم. یعنی اگر قرار باشد مقایسه سوژه

بینیم که در آگاهی، ما از عام  داشته باشیم، می« فنومنولوژی»ل سپهرها در آگاهی با ک

رسیم  ی خاص که ادراک است، می کنیم یعنی یقین حسی، و بعد به لحظه حرکت می

و بعد دوباره بازگشت یا حل شدن این خاص و عام، در یک مفهوم نامتناهی، یعنی فهم 

ی دوم  بینیم که لحظه لحظه را میبینیم. پس در مراحل خودِ آگاهی، سه  را می

ی  توانیم بگوییم که کلِ مقوله ی خاص شدن و منفرد شدن، بود؛ حاال می دهنده نشان

ی دوم است، باید  که مقوله خودآگاهیاست و طبعاً  عامیتی  ، نمایندهآگاهی

صورت خاص موردِ نظرقرارگرفتن. به این معنی،  باشد، یعنی به شدن جزءی  نماینده

ی یک جزء، حرکت کنیم، یعنی بگوییم یک  مثابه اریم از خودآگاهی بهپس ناچ

ی موضوع را به تصرف خود  ی ابژه را یا همه خودآگاهیِ واحدِ بسیط داریم که همه

که:  که موضوع با او بیگانه نیست، به این درآورده است و واقف و آگاه شده به این

دِ آگاهی است و درنتیجه به موضوع از جنس خودش است؛ یعنی موضوعِ آگاهی، خو

 .آگاهی رسیده است-خود

 داند خودآگاهی، خود می .آید ی خودآگاهی پیش می گونه انشقاق در مرحله ببینیم چه

داند که ابژه با او بیگانه نیست، ـ  ی شناسا است، می داند که سوژه که سوژه است، می

که تشخص یافتن یک جزء، طور  چرا که ابژه را به تصرف خود درآورده است ـ اما همان

ی یک غیر یا یک چیزِ بیرون از جزء، قابل تحقق بود، خودآگاهیِ بسیطِ  واسطه فقط به
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در مقابل خود « غیر»منفردی هم که االن مورد نظر ماست هم ناگزیر است که یک 

جاست که  اما مسئله این .داشته باشد که آن غیر، به این تشخص اعتراف داشته باشد

دآگاهی نگاه کنیم، هر خودآگاهیِ دیگر هم، همین مشخصات را دارد. وقتی به خو

شناسد، و هم  می  ی سوژه مثابه یعنی هر خودآگاهیِ دیگری، خود را درعین حال، هم به

شناسد، اما کسی یا عاملی دربیرون،  ی در ابژه می ی تصرف کننده مثابه خود را به

 آگاهیی بخش  بینیم که ما وقتی درباره یکند. اگر دقت کنیم، م وجود او اعتراف نمی به

کردیم، گفتیم که اگر درست است که سوژه وجود دارد و درست است که  صحبت می

ی منفی وجود دارد، اما برای تشخص بخشیدن به این ابژه یا به این منفی،  مثابه ابژه، به

ی  یک قضیهخودآگاهی، ؛ حاال ما در ی منفی نگاه کند ی فعال، در چهره سوژهباید یک 

تا سوژه بتواند خود را  ی سوژه نگاه کند یک ابژه باید در چهرهبینیم. یعنی  می وارونه

 .برنشاند

و  ی آگاهی، ابژه در مقابل سوژه قرار داشت در مرحله :پس فرق قضیه باید روشن باشد

منفی بود، و این قدرتِ   بخشید، سوژه بود. ابژه آن چه به ابژه، حقیقت و هستی می

جا در  ی منفی نگاه کند. ولی اگر در همان بود که این توان را داشت که در چهره جان

بینیم که چرا یک موجود یا یک سوژه قادر است  ای که طی شد، دقت کنیم، می پروسه

به سوژه بودنِ خود اعتراف کند و به این نتیجه برسد که آن وجود، از جنسِ خودِ 

تواند به تصرفِ خود درآورد. و ما حاال در  را می اوست، و آن وجود و یا آن شئ بیگانه

شود که این  بینیم؛ یعنی دیده می ی خودآگاهی هم، همان بازیِ نیروها را می مرحله

اش است،  بخشد، باید در چیزی که ابژه تشخصکه بتواند به خود  سوژه، برای این

توان  پس میجا یک خودآگاهیِ دیگر است،  ی خودآگاهی، این کند، ولی ابژه تصرف

ای  گفت که این خودآگاهیِ دیگر هم، این توانایی را دارد که به تشخصِ این خودآگاهی

که در جستجوی تشخص یافتن است، اعتراف کند. به عبارت دیگر می توانیم به 
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تمثیل بگوییم که برای انسانِ دیگر هم این تشخص یافتن همین ویژگی را دارد و 

وجودش  بل هم، در جستجوی این است که یک غیر بهکند. آن انسانِ مقا فرقی نمی

اصطالح  بایست درگیر به که این وجود، تحقق پیدا کند، می برای ایناعتراف کند. پس 

ی  مثابه ای با یک خودآگاهیِ دیگر شود تا او را وادار کند که به تشخصش به مبارزه

 اصطالح پای جان تا به  مبارزهبدین ترتیب ما شاهد یک  .خودآگاهی، اعتراف کند

تر  ی یک تمثیل بین دو انسان درنظر بگیریم، قابل فهم مثابه هستیم که اگر آن را به

شود مبارزه تا پای جان، یعنی همین  شود. اما توجه داشته باشید که وقتی گفته می می

یک از این دوسر، به  دو خودآگاهی دارند، یعنی اگر هرکدام مبارزه تا پای هویتی که این

دهد، یا هویت خود  ی خودآگاهی، از دست می مثابه زه ادامه ندهد، هویت خود را بهمبار

ای داریم تا پای حفظ  مبارزهکشد. در نتیجه  ی خودآگاهی، دربند می مثابه را به

ی دو فرد تا پای جان، یعنی کسی  گوییم مبارزه در تمثیل انسان، وقتی می).هویت

هویت دهد، یعنی  جانش را دست میحاضر است جانش را دست بدهد، و وقتی 

 (.دهد اش را از دست می انسانی

ای تا پای جان دعوت  اصطالح به مبارزه اند، به پس دو خودآگاهی که رودرروی هم

شان  دهند و خودآگاهی شوند، چراکه اگر شکست بخورند، هویت خود را ازدست می می

 .شود دربند می

ای  شویم: اگر این مبارزه، مبارزه روبرو میجا ما با یک تناقض  گوید در این هگل می

ها، دیگری را از بین ببرد، ـ یعنی هرکدام  است تا پای جان، اگر یکی از این خودآگاهی

اش یا دیگری را، ازبین ببرد ـ درآنصورت کسی باقی  خواهد ابژه را که سوژه بگیریم، می

 .وجودش اعتراف کند ماند که به نمی

هم دنبال کنیم. بشر در  آگاهیی  توانیم در مرحله ل را میی استدال ما همین پروسه

تواند واقعیت را منهدم کند، بلکه  جا سوژه در تصرف واقعیت، نمی تصرفِ واقعیت یا آن
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را به تصرف خود درآورد، چراکه اگر واقعیت را  باید واقعیت را رام کند تا بتواند آن

اصطالح  جا هم به ین خاطر ایناست. به هم منهدم کند، چیزی به تصرفش درنیامده

تواند یکی از  دهد، چراکه نمی مبارزه تا پای جان، مفهومش را از این زاویه ازدست می

 .این طرفین را ازمیان بردارد

 :ارائه کرد دو تعبیرتوان  جا می این

که: خودآگاهیِ مقابل، ذاتاً واجد یک نوعِ خاص از خودآگاهی است. یعنی دو  این یکی

ای که ذاتاً  و خودآگاهی نیست پذیر تسلیمای که  اهی داریم: خودآگاهیجور خودآگ

پس اگر دو خودآگاهیِ از نوع اول در مقابل هم قرار بگیرند، تشخصی  .پذیر است تسلیم

کدام حاضر به  کنند و هیچ که هردو، تا پای جان مبارزه می شود، برای این حاصل نمی

 .تسلیم نیستند

ک خودآگاهی ـ از نوعی که اساساً این امکان در ذات و پس راه حل این است که ی

ای از نوع اول روبرو شود. او در  ـ با خودآگاهی  پذیر باشد سرشتش هست که تسلیم

صورت موضوع یا  شود خود را نفی کند و به شود و حاضر می مقابل دیگری تسلیم می

 .ندتواند خودآگاهی بودنِ طرفِ مقابل را اثبات ک منفی درآید و می

موجب این استنتاج شده که بگویند هگل، به ذاتِ بردگی قائل بود؛  این نوع تعبیر

ها  خود آن انسان ذاتِها را باید نهفته در  یعنی معتقد بود، علت برده شدنِ انسان

دهد. کسانی  کند و هرگز تن به بردگی نمی دانست. انسانِ آزاده، تا پای مرگ مبارزه می 

، نوع خاصی انسان بودند و پذیرشِ بردگی در سرشتشان قرار که تن به بردگی دادند

 .گویند منشاء تفکر فاشیستی دراین نوع تفسیر از هگل بوده است داشت. و می

لنگد، زیرا اگر ما بپذیریم که یک  به نظر من این نوع از استدالل، یک پایش می

از ، شتیً مقهورسراست و خودآگاهی دیگر به لحاظ  سرشتیً قاهرخودآگاهی، به لحاظ 

ایم که یکی خدایگان است و دومی، بنده. درحالی که هگل تازه  را فرض گرفته این پیش
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ی خدایگان و بنده را استنتاج کند. ما دو خودآگاهیِ مقابلِ هم داریم و  خواهد مقوله می

 .ای هنوز نه خدایگانی وجود دارد و نه بنده

گوییم یکی از  ضاد را حل کنیم؟ میاین ت تعبیر دیگریتوانیم با  ببینیم آیا می

که فقط به این دلیل شود و به این ترتیب  می« ترس»ها از دیگری دچار  خودآگاهی

شود. به دلیل ترس است  وارد این مرحله می« ترس»ی  ترسد، مقوله یکی از دیگری می

شود خدایگان.  که باعثِ ترس شده، می شود و آن که ترسیده است، بنده می که آن

ترسند. تعبیر اول،  این خاطر خداست که بندگان از او می اً در ادیان، خدا بهاساس

 ذاترا در  هگل را توضیح دهد و آن« فنومنولوژی»ی ترس در  تواند جایگاهِ مقوله نمی

 .کند خودِ بنده و خدایگان معرفی می

ای ی بین دو خودآگاهی، یک خودآگاهی، بر گیریم که در مقابله پس اینطور درنظر می

از خودآگاهیِ دیگر، « ترسِ»اش را حفظ کند، از  که جانِ خود و هستیِ زمینی این

کند یااز دست  اش، نفی می شرافتِ خودآگاهی بودن را بخاطر حفظ زندگیِ زمینی

کند. حاال با دقت به  آید و وجود خود را نفی می صورت منفی درمی دهد و خود به می

ی این  اصطالح مبارزه م و ببینیم پیش از شروعِ بههریک از این دو خودآگاهی نگاه کنی

اند،  ای که در مقابل هم قرارگرفته های ما چه بود: دو خودآگاهی دو خودآگاهی، فرض

ی جانِ زنده، برسمیت  مثابه خواهند به اند و درعینِ حال هر دو می هردو، جانِ زنده

شان، سلب شود،  زندگی که شناخته شوند. پس اگر دلیلی وجود داشته باشد، برای این

 .معنی است ها بی آنوقت تشخص آن

شوند، این امکان وجود دارد که یکی بخواهد  می  وقتی این دو خودآگاهی وارد مبارزه

اش شناخته شود؛ بدین معنی که  که تشخص اش را حفظ کند، بدون این جانِ زنده

را « ترس»ی  گل مقولهجا ه را از دست بگذارد، اما جانِ زنده را حفظ کند. این  تشخص

خواهد براساس این مقوله، بعداً بنده و  که هگل می کند. چرا؟ بخاطر این طرح می
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خدایگان را بسازد؛ دقت کنید که خدایگان بودن در هگل، بنوعی حتی به معنی ارباب 

توان گفت که لفظ خدایگان به درستی ترجمه شده، چرا که  هم بکار رفته است. اما می

گیرد. خدا، همواره در ترسی که در دلِ  خودآگاهیِ اول، جای خدا را می ارباب یا آن

 .بنده است، وجود دارد

اش  و جانِ زنده  اش نفی شود، ولی زندگی پذیرد که خودآگاهی پس یکی از طرفین می 

ی استدالل هگل برای شناخته  آید. پروسه درمی ابژه و منفیصورت  حفظ شود و به

است که  ناگزیردو خودآگاهی این است که یک خودآگاهی شدن هویتِ یکی از این 

هویتش را از جانی بیرون از خود، به تأیید برساند، چراکه وقتی فقط خودِ او به خود، 

چه بیرون از این خودآگاهی وجود  آگاهی دارد، تنها یک خودآگاهیِ بسیط است، اما آن

وجودش  دیگراند که باید بههای  اند و این خودآگاهی های دیگر دارد، همه خودآگاهی

های دیگر هم همین ویژگی را دارند. پس استداللش  شهادت دهند. ولی خودآگاهی

پذیرفته   عنوان خودآگاهی ها به اصطالح یکی از این خودآگاهی که به این است: برای این

ی خود را حفظ کند، ولی از  بایست ضرورتاً خودآگاهیِ دیگری، جانِ زنده شود، می

پذیر است؟ فقط وقتی  خودآگاهی بودنِ خود بگذرد. چطور چنین چیزی امکانتشخصِ 

و  بترسدازدست بدهد،  اش را که جانِ زنده پذیر است که یکی از طرفین از این امکان

که خودآگاهیِ  کند و از این  ی جانِ زنده حفظ می مثابه بدین خاطر خود را به

صورت  ای که به شقاقی، خودآگاهیبعداز چنین ان .گذرد درمییافته باشد،  هویت

ی خود  واسطه ی خود کرده است، ارتباط بی خدایگان درآمده و خودآگاهیِ دیگر را بنده

جا به بعد، این برده یا بنده است که در  ، چراکه از ایندهد را با موضوعش از دست می

واجد گیرد. چرا؟ چون موضوع، اساساً منفی )یا  ارتباط مستقیم با موضوع قرار می

، دیگر ی حرکت خودآگاهی ادامهجا به بعد  سلبیت( است و برده هم منفی است. از این

ی حرکتِ خودآگاهیِ خدایگان باشد، چرا که دیگر تضادی را باخود  تواند ادامه نمی
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تضاد خدایگان و بنده، درواقع تضادی است توان گفت  کند. بدین ترتیب می حمل نمی

اکه بنده را به موضوعِ خود بدل کرده. این بنده است ؛ چرحل شده از طرفِ خدایگان

ی تضاد را در دل خود دارد، چراکه از نظر هگل، همیشه این منفی یا  که منشاء و نطفه

شود. این عاملِ منفی است که تضاد را ممکن و از  سلبیت است که باعث حرکت می

 .کند جا حرکت را ممکن می آن

 

 خودآگاهی بنده

را توضیح  مختلفِ خودآگاهی بندهکنیم لحظات  ی اول سعی می وهلهجا در  ما در این

 .قدر اهمیت دارد دهیم و بعد بگوییم که چرا این مبحث، در هگل این

ای است که بنده  ی آگاهیِ بنده در مقابل خدایگان، لحظه گوید اولین لحظه هگل می

تقل از بیرون از ای که خود را مس کند، یعنی آن لحظه احساس میتسلیم شده، خود را 

 .بیند خود، می

ای را بگویم که وقتی به  پیش از وارد شدن به مراحل خودآگاهی برده، خواستم نکته

ای  جا کدام خودآگاهی کنم: تا این کنیم، ناگفته نمانده باشد. سؤال می آن مراجعه می

ای از خود گذشته است؟  برنشانده شد؟ خودآگاهیِ خدایگان. و چه خودآگاهی

 اما .یافته، خودآگاهیِ خدایگان است خودآگاهیِ هویتاهیِ بنده. به این ترتیب، خودآگ

 خودآگاهیِ حقیقی، خودآگاهیِ بنده استاندک اندک این مسئله روشن خواهد شد که 

وساطتِ آگاهیِ بنده  و نه خودآگاهیِ خدایگان، چراکه خودآگاهیِ خدایگان تنها به

واگر  .کند عتراف به وجودِ خودآگاهیِ او میممکن است. این آگاهیِ بنده است که ا

دست آورده، اما  زمانی برسد که بنده دیگر چنین اعترافی نکند، خودآگاهیِ خود را به

ی آزادیِ  پروسهرا  پروسهو هگل اسمِ این  .خودآگاهیِ خدایگان رانفی کرده است

 .گذارد می خودآگاهی
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ی  گوید، لحظه دهد. او می توضیح میی خودآگاهیِ بنده را  گونه پروسه ببینیم هگل چه

 رواقیبنده، آزادیِ نوعِ  آزادیاست و  رواقینوعِ  آگاهیِاول این پروسه،آگاهیِ بنده، 

ی رواقی است، و آن  اش، لحظه است. پس خودآگاهی در خودآگاهیِ بنده، اولین لحظه

آنچه در  ای است که بنده خود را، در درونِ خود ـ مستقل از بیرون و مستقل از لحظه

 تردیدکند. حاضر نیست که در وجودِ بیرون از خود،  احساس می آزادخارجِ اوست ـ 

کند، حاضر نیست در خدایگانیِ خدایگان، تردید کند و در نتیجه در پیشِ خود و در 

 .کند می آزادیی خود، احساس  اندیشه

در اندیشه  گوید، آزادیِ رواقی، درواقع صورتِ معقولِ آزادی است. آزادیِ هگل می

ای است که هنوز خود را در بیرون از خود، متحقق نکرده است. او  است، آزادی

ی خودِ  است، نه واقعیتِ زنده آزادیِ در اندیشه، تنها صورتِ معقولِ آزادی»گوید:  می

؛ محتوایِ عینی ای است بی ی رواقی، آزادی آزادیِ خودآگاهی در مرحله «.آزادی

ها، رها احساس  ی ذهن؛ آزادیِ در اندیشه، خود را از بنددلخوشیِ ذهن است در دنیا

خواهد بپذیرد، به این خاطر که به وجود  که اصالً وجودِ بندها را نمی کند، بخاطر این می

ای است  کند. خلسه ها اعتقاد ندارد. در یک جهانِ ماوراء عینی، احساس آزادی می بند

جا خود را رها احساس  آورد، و در آن دست می که با فراموش کردنِ واقعیتِ عینی، به

ی آگاهیِ بنده، وساطت  ی رواقی، خودآگاهیِ خدایگان، بوسیله کند. در لحظه می

 .شود و هیچ مشکلی هم وجود ندارد می

ای است که  ، لحظهآزادیِ شکاکاز آگاهی یا آزادیِ رواقی به آگاهی یا  ی گذار لحظهاما 

ببینیم چرا و ببینیم  .کند دِ موضوع شک میخودآگاهیِ برده به وجود یا عدمِ وجو

انگارد، اما خودِاین  بیند که وجودِ جهان را به هیچ می منشاءاین شک کجاست. برده می

تواند دیگر به هیچ بگیرد. یعنی اگر  انگارد ـ را نمی فکر ـ که وجود جهان را به هیچ می

هیچ باشد، چرا که اگر  تواند کند که جهان هیچ است، خودِاین فکر، دیگر نمی فکر می
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بیند بینِ فکرِ به هیچ  خودِ این فکر هیچ باشد، پس جهان چیزیست. به این ترتیب می

بودنِ موضوعش و خودِ هیچ بودنِ جهان، یک تناقض وجود دارد. به این ترتیب این 

که آیا واقعاً خدایگان، خدایگانِ اوست، او را  فکر که خدایگان، خدایگانِ اوست با این

تضاد بین خدایگان و بنده به توان گفت  کند. یا به اعتبار دیگر می می تردیدر این دچا

گرایی، تحقق آن چیزی است که  شک»یا به قول هگل  .شود درونِ بنده منتقل می

ی عملیِ همان چیزیست که آزادیِ در  گری، صورتِ معقول آنست یا تجربه رواقی

نده یا سیر آزادیِ خودآگاهی، به تناقض ، آگاهی بشکاکیتی  در مرحله« اندیشه است.

داند که این تناقض، تناقضی است اساسی و  برد، اما هنوز نمی در وجودِ خود پی می

تناقضی است مربوط به ذاتِ خودآگاهی. هنوز فقط تناقض را در وجودِ خود تجربه 

رج و ای گذار نکرده که این تناقضی را که بین اندیشه به خا کند، هنوز به مرحله می

تناقض، تناقضِ ذاتِ خودآگاهیست کند، بفهمد و بفهمد که این  خودِ خارج احساس می

ی شکاکیت، ثنویت خدایگان و بنده، به درون بنده  پس در مرحله .و نه تناقض خودِ او

 .شود منتقل می

گیرد. ما تا  گونه صورت می ی سوم چه حال ببینیم که تکامل این حرکت به لحظه

ی  ی بساطت بود، نشانه نشانه گری رواقی :شدنِ دو لحظه بودیم جا شاهد طی این

ای بود در اندیشه که بدون  ، آزادیرواقیی  عامیت بود. آزادیِ خودآگاهی در مرحله

 شکاکیت .کرد که به هیچ واقعیتی توجه داشته باشد، خود را آزاد احساس می این

 .شود تزی در مقابلِ رواقیت طرح می عنوان آنتی به

ی بنده از تضاد، به اصلِ  ای گذار کند که در آن، تجربه خودآگاهی باید به مرحله حال

خودآگاهی، یا به جوهر خودآگاهی بدل شود تا بتواند به مراحل باالتر گذار کند. این 

صورت متناهی و گذرا ببیند و  بایست، موضوع را به ای است که خودآگاهی می مرحله

آگاهیِ ی  صورت نامتناهی ببیند. پس به مرحله را بهتصوری که نسبت به موضوع دارد 



 پدیدارشناسی روح هگل

 13 

 «وجدان معذب» کنیم. )برخی این اصطالح را به گذار می نژند یابخت  نگون یاناخوش 

؟ خودآگاهی به چه چیزی دست یافت، یا به ناخوشاند(. اما چرا آگاهیِ  ترجمه کرده

در وجود متناهی  که: نامتناهی فقط آیند است؟ به این چه چیزی بدل شد که ناخوش

ممکن است و متناهی حتماً باید از خود بگذرد تا در نامتناهی غرق شود. خودآگاهی 

روحِ رسد که انسان، از یک طرف یک  ی آگاهی ناخوش به این نتیجه می در مرحله

ای است از یک  ی روح، لحظه مثابه به؛ کالبد میرندهدارد و از طرف دیگر یک  جاودان

این تناقض ذاتیِ  .ی کالبد، موجودیست محدود مثابه و جاری، و بهنامتناهیِ جاودان 

تضاد بین جاودانگیِ روح و شود؛  انسان است که در آگاهی ناخوش نشان داده می

تضاد بین خدا و انسان، بین نامتناهی و متناهی، تضادی است ، میرندگی جسم

ای از نامتناهی  حظهبایست ل خواهد انسان باشد، می زیرا انسان اگر می .دیالکتیکی

ای از نامتناهی شد، کالبدْ پذیرفته و به شئ بدل شده و این  باشد، ولی وقتی لحظه

کالبد، سدی است دربرابر ازخودگذشتن و دوباره در الیتناهی غرق شدنِ او. به این 

ای است که خودآگاهیِ بنده،  برد. یا لحظه ترتیب انسان به تضادِ وجودِ خود پی می

ی وجودیِ خدایگان،  ان را قبول ندارد؛ و به این نتیجه رسیده که واسطهدیگر خدایگ

خودِ او بوده است، یعنی کسی که خدایگان را، به مقام خدایگان رسانده، تنها،اعتراف 

وجودِ خدایگان بوده است. پس وقتی خودآگاهیِ بنده به این نتیجه رسید و این  بنده به

نده شده که وجود خدایگانی را ثابت کند، به این تناقض را دریافت که به این دلیل، ب

گیرد که این تضاد، تضادِ واقعیتِ  کند و نتیجه می وجود خدایگان را نفی میترتیب، 

 .انسانیِ خودِ اوست

صورت  بنده موجودی است که به .از راه کاررسد؟  بنده از چه راهی به این نتیجه می

رارتباط است، اوست که اتفاقاً بطور واقعی، بالواسطه با طبیعت درارتباط است، با شئ د

گری، این مسئله را  ی رواقی او در لحظه .آورد تصرف خود درمی موضوع را به
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ی آگاهی  کند و در لحظه ی شکاکیت به این مسئله شک می شناسد، در لحظه نمی

سازد، اوست که موضوع را  رسد که این اوست که جهان را می ناخوش به این نتیجه می

پس ازنظر هگل، حرکتِ خودآگاهی، حرکتی است که بر  .دهد ور واقعی تغییر میبط

دوشِ بار منفیِ خودآگاهی یعنی بنده، گذاشته شده، رسالتی است که بنده باید به 

سازد. اوست که تضادِ مرکزی  کند، جهان را می که کار می عهده بگیرد، یعنی آن کسی 

ی  درونِ خود دارد. پس رسیدن به مرحلهخودآگاهی یا تضاد مرکزی انسان را، در 

آگاهیِ ناخوش یعنی، رسیدنِ به تضاد اساسیِ انسان. به همین دلیل اول باید به این 

را از آن  عقلداشته باشیم، تا بعد بتوانیم  انسان واقعیتضاد اساسی برسیم تا یک 

 .نتیجه بگیریم

ی آخر خودآگاهیِ بنده  مرحلهشویم و همچنان در  ی عقل نمی اما ما عجالتاً وارد مرحله

 .مانیم، تا بعداً بتوانیم چگونگی گذار به عقل را توضیح دهیم باقی می

ی خودآگاهی بنده را، به  ا ی سه مرحله و رابطه خودآگاهی کاذبتوان  جا می در این

تواند موجود  ، الیتناهی است، اما الیتناهی نمیخدا .تشبیه کرد مسیحیتلحظات 

تواند موجود باشد که در متناهی، حلول کند و تعین  تنها زمانی میباشد. الیتناهی 

آید. اما مسیح  درمی مسیحصورت  دهد و به یابد. پس خدا، خود را در متناهی نشان می

تزِ  که آنتی تزِ نامتناهی، یعنی خداست و به دلیل این بدلیل متناهی بودن، آنتی

را دربرگیرد، یعنی تضاد متناهی و ای حل شود که هردو  بایست در مقوله خداست، می

نامتناهی در وجودش حل شوند. به همین دلیل مسیح ناگزیر است که از کالبد مادیش 

القُدُسی که دیگر، خدا و مسیح را باهم دربردارد.  حل شود. روح القُدُس روحبگذرد و در 

ن آگاهی ای ، یعنی جایی کهی آگاهی معذب است القُدُس نماینده روحتوان گفت که  می

 .ی متناهی و نامتناهی را درخود داشته باشد بایست دو لحظه است و می بوجود آمده
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ای از لحظات آزادیِ خودآگاهی در بخش خدایگان و بنده  ی خالصه جا به ارائه تا این

های هگلی در  گانه کنیم، و دولحظه در سپهر اولِ خدایگان و بنده را با سه بسنده می

خدایگان »کنیم و همانطوری که قبالً گفتم از این جهت، بخشِ  ه مقایس« فنومنولوژی»

اند؛ و این مقایسه را باید همواره در  کلیدی« فنومنولوژی»، در شناخت کلِ «و بنده

 .ی رواقیت، شکاکیت و آگاهی ناخوش، دنبال کرد سپهرهای بعدی هم، با سه گانه

ای که تابحال طرح شده، سه  گانه را داریم: تنها سه مقایسهجا امکان این  ما تا همین

ی درونِ آگاهی است؛ یعنی، حس و ادراک و فهم. پس ببینیم آیا حس و ادراک و  گانه

 .فهم، متناظر با مقوالتِ رواقیت، شکاکیت و آگاهی ناخوش هستند یا نه

سطحی از آزادیِ  ای بود؟ یعنی چه گونه آگاهی ای یا چه گونه آزادی چه رواقیت

ی یک چیز  مثابه ی یک کل، وجود را به مثابه ای که وجود را به آگاهیخودآگاهی بود؟ 

کرد که در  کرد که وجود، چیزیست که هست؛ فکر می فکر می .دید تمایزنایافته می

تواند تمایزی قائل شود، در وجود  تواند تصرفی صورت دهد، در وجود، نمی وجود، نمی

ی یک مای منفردِ انتزاعی و  مثابه هتفکیکی و اجزائی ممکن نیست. وجود، چیزی بود ب

، چنین وضعیتی حسی  عام در مقابل بیرونِ انتزاعی و عام و تشخص نایافته. در مرحله

ی اول  لحظه متناظرِی اول خودآگاهی،  بینید که لحظه برای آگاهی داشتیم. پس می

 .آگاهی است

اعی یا یک شئِ ی یقین حسی هم، یک منِ انتزاعی در مقابلِ دیگریِ انتز در مرحله

 .عام وجود داشت« اینِ»عام در مقابلِ یک « معنیِ»انتزاعی وجود داشت. یک 

اصطالح  ی خاص، خود را از کلِ به مثابه چه اتفاقی افتاد؟ شئ، به ادراکی  در مرحله

خود مطمئن نبود، یعنی برای  عام جدا کرد، اما دائماً این مشکل وجود داشت که به

 .یگری نیاز داشت و همینطور برعکسکه خود باشد به د این
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هم با چنین وضعیتی مواجهیم.  شکاکیتی  ی آزادیِ خودآگاهی در مرحله و در مرحله

ی ادراک در آگاهی، سوژه به وجود صورت  متناظر با این لحظه از خودآگاهی، در لحظه

 .شناسد ی صورت معقول نمی مثابه برد، اما هنوز خود را به معقول در ابژه پی می

ی اصلِ  مثابه کند، اما آن را به ی شکاکیت، تناقض را در خود تجربه می برده در مرحله

ی  بین این مراحل، یعنی مرحله تناظرهایشناسد. با کمی دقت،  تناقض بشری نمی

 .ی ادراک در آگاهی آشکار می شود شکاکیت در خودآگاهی و مرحله

مفهوم نامتناهی و متناهی؛ ، چه تناقضی وجود داشت؟ تناقض بین فهمی  در مرحله

های  صورت تشکل معینی از تعین بایست به که شئ شود، می یعنی نامتناهی برای این

بایست متناهی شود و متناهی برای  که باشد، می مختلف درآید. پس نامتناهی برای این

ی فهم،  که به نامتناهی بدل شود، باید از خود بگذرد. یعنی آگاهی در مرحله این

کرد یا تناقض بین مفهوم نامتناهی و متناهی  وجودیِ خودِ آگاهی را درک می تناقضِ

 .فهمد را می

جا  ی آگاهی ناخوش هم خودآگاهی به آن متناظر با این مرحله از آگاهی، در مرحله

فهمد؛ تضاد بین خدا و انسان، تضاد بین  رسید که تضاد بین جاودانگی و میرایی را می

آگاهی ی  بینیم که مرحله کند. پس می هرِ تغییرپذیر را پیدا میجوهرِ تغییرناپذیر و جو

ی آگاهی،  با آخرین لحظه متناظرای از خودآگاهی است که  حال لحظه ، درعینناخوش

 .است فهمیعنی 

ای که در سپهر اول طرح کردیم  ی دولحظه ی بعدی: ما با توضیح رابطه عنوان جلسه

، باید توضیح دهیم که مفهومِ تز آنتیی  به مثابه خودآگاهیو  تزی  به مثابه آگاهییعنی 

است،  ناخوش آگاهیی خودآگاهی که  از آخرین مقوله سنتزی  گونه به مثابه ، چهخرد

 .کنیم ی بعد صحبت می قابل استنتاج است. دراین باره، در جلسه
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 .کنیم دنبال می« فنومنولوژی»در سپهر اول  خردی بحث را با بخش  ادامه

ای که در سپهر اول  ی دولحظه کنم: ما با توضیح رابطه له را یکبار تکرار میصورت مسئ

، باید توضیح تز آنتیی  مثابه به خودآگاهیو  تزی  مثابه به آگاهیطرح کردیم یعنی 

 آگاهیی خودآگاهی که  از آخرین مقوله سنتزی  مثابه ، چگونه بهخرددهیم که مفهومِ 

 است، قابل استنتاج است؟ ناخوش

ی ذهن، دیگر شئ نیست، بلکه خودآگاهی،  ی خودآگاهی دیدیم که ابژه مرحله در

برده که ابژه هم، از جنسِ مفهوم یا از جنسِ آگاهی است. و موضوعِ این آگاهی یا  پی

آگاهی،  موضوعِ نگرشِ سوژه، آگاهی است. در یک کالم: آگاهی، ابژه است و خودـ

 .سوژه

ی آزادیِ خودآگاهی  بایست از آخرین مقوله م، میی سو ما گفتیم برای استنتاج مقوله

ی آگاهیِ ناخوش دیدیم  یا آگاهیِ بنده که آگاهیِ ناخوش بود، حرکت کنیم: در مرحله

لحاظ  یابد یعنی آگاهی به ی خودْ آگاه را درمی که آگاهی، تناقض وجودیِ یک سوژه

است. و در خودِ لحاظ حقیقت، نامتناهی  لحاظ تعین، متناهی است و به وجودی و به

بنده تناقض بین متناهی بودن و نامتناهی بودن، بین میرایی و جاودانگی، تجلی پیدا 

کنیم: حل این تناقض چگونه ممکن  کرده است و او به این تناقض آگاه است. سؤال می

گوییم، حل و حفظ این تضاد در صورتی ممکن است که آگاهی یا شعور، این  است؟ می

ی آگاه، همزمان، هم ذهن است و هم  ند، یا بفهمد که من، یا سوژهدریافت را پیدا ک

 .عین

که  کند  ای است که آگاهی یقین پیدا می عقل آن مرحله»گوید:  هگل در اینجا می

نظر هگل، تضاد بین  پس به« ی واقعیت است. هم ذهن است و هم عین. خود، همه
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در این مرحله آگاهی، به شود، چراکه  ی عقل حل می آگاهی و خودآگاهی در مرحله

 .ی واقعیت است پس همه .رسد که هم ذهن است و هم عین این یقینْ می

کند،  عمل می منفیی  ی لحظه مثابه است که به  ی خودآگاهی در این مرحله، این لحظه

را ممکن  حرکتکند، و در نتیجه اساساً  تز در مقابل آگاهی عمل می عنوان آنتی یا به

ی دیالکتیک  ی منفی است که بواسطه انیم که در هگل همواره لحظهد سازد. ما می می

ی منفی، خودآگاهیست.  کند. لحظه سلبیتِ حاکم بر پروسه، حرکت را ممکن می

ی  مثابه ی آزادیِ خودآگاهی، آگاهیِ ناخوش است. پس خودآگاهی به آخرین لحظه

 .رسد ا به عقل میسازد ت ی منفی، حرکتِ ذهن را به یک سطحِ باالتر ممکن می لحظه

ها، کثرت  متعینو در  ایده، کلی استبرد که  می ی عقل، آگاهی به این پی در مرحله

های جزئیِ معین، کثرت  یعنی ایدهْ واحد، و کلیْ نامتناهی است و در متناهی .یافته

 .این خاطر است که گفتیم هم ذهن است و هم عین یافته است. و به

عبارت است از حد واسط قیاسی که یک سر آن جهان عقل در اینجا »گوید:  هگل می

 .«ی مجرد است نامتناهی و سر دیگرش ایده

را  پدیداربرای این که جایگاه عقل در هگل را دریابیم به این مقایسه توجه کنید: هگل 

ی  طور تعریف کرد که پدیدار، حد واسط قیاسی است که یک سر آن سوژه این

ر آن موضوع یا درونِ شیئی است که موضوعِ آگاهی ما ی آگاه است و سر دیگ اندیشنده

قرار گرفته. و بعد توضیح داد که بعد از این که فهمیدیم درون، چیزی جز مفهوم 

 .شود نامتناهی نیست، این پدیدار و این پرده برخاسته می

ای در مقابل مانیست تا  در پدیدار، قیاس حدواسطی است بین دوچیز. دیگر شئ

بود و  فهمیک سر  ی پدیدار مرحلهطی در مقابل فهم شود، چراکه در پدیدار، حدواس

، ی عقل مرحلهبود و حدِ واسط، پدیدار بود. حاال در  وجود درونیِ خودِ موضوعیک سر، 
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و عقل به عنوانِ حدِ واسطِ  جهانِ نامتناهیاست و سر دیگر،  ی مجرد ایدهیک سر، 

 .کند قیاس عمل می

 آلیسم ایدی  هی به سطح عقل صعود کرد، ما وارد مرحلهگوید زمانی که آگا هگل می

بایست  آلیسمِ موردِ نظرِ هگل نیست، چراکه خرد می ، اید شویم. ولی هنوز این می

این ترتیب  گوید به جا می برسد. هگل در این آلیسم عینی ایدمراحلی را طی کند تا به 

ی  مطالعاتمان درباره کنیم. چرا؟ ما قبالً در ما مشکل دوآلیسم کانت را حل می

شد که در  کانت،اگر بخواهم فقط تیتروار بگویم، دیدیم، دوآلیسم او از اینجا ناشی می

دواصلِ نخستینِ کانت، یک سرش، مقوالت داوری، مقوالت فهم یا ساختمانِ ذهن بود 

بلحاظ جوهری از  ابژهبودند، چراکه  ناهمجنسنفسه. ایندو  و سر دیگرش، شئ فی

غیرقابل  ایندو و مفاهیمِ از پیشی بود.  ها جنس قالباز  سوژهو  فسهن شئ فی جنس

بود.  ناپذیر شناختنفسه،  از هم بودند و هردو بخودمتکی بودند. شئ فی استنتاج

ناپذیر بنظر  بودند. پس این دوگانگی در کانت چاره  a prioriمقوالت فهم هم پیشآ یا 

 .رسید می

نفسه، مفهومِ نامتناهی است و  ه رسیدیم که شئ فیگوید حاال که به این نتیج هگل می

های معینی جمع شود، شئ ساخته  ها یا در ترکیب وقتی که این مفهوم، در تشکل

دانست، عبارت است از  نفسه می بینیم که آن چیزی که کانت شئ فی شود، می می

و به  دانست، عبارت است از حرکتِ خودِ این مفهوم. مفهوم، و آنچه کانت مقوالت می

این شیوه با گذار به عقل، و با همجنس کردن سوژه و ابژه و در نتیجه امکان تصرف 

 .ناپذیر در کانت را حل کنیم ایم این دوگانگی یا دوآلیسمِ چاره سوژه در ابژه توانسته

داند. اما  آلیسم، اصوالً جهان را تحقق خود، یا تحقق ایده می گوید اید هگل می

خود را ، جهان را تحققِ خود بداند، ررسی سیر مقوالتبدون بآلیسمی که  اید

آلیسم،  کنم که عینی است، چراکه این اید آلیسمی دفاع می اما من از اید .شناسد نمی
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آلیسمی که روند  گوید: اید شناسد. او می کند، خود را می در تعیناتی که پیدا می

نکند، خود را  دیالکتیکیِ حرکت خود را از یقینِ حسی تا آگاهیِ ناخوش طی

آلیستیِ پیش از خود  های فلسفیِ اید و دستگاه  این ترتیب او، فالسفه شناسد. و به نمی

 .گذارد آلیسم می را، در ردیف این نوع از اید

ی خودِ  الواقع فلسفه ی سوم، فی که مرحله شناسد آلیسم می در اید  هگل سه مرحله

کند و  ت که فقط از ذهن حرکت میآلیسمی اس ی اول، اید گوید مرحله اوست. او می

فقط بر تجربه متکی است. یعنی معتقد است جهانِ خارجی وجود ندارد و فقط تأثرات 

این خاطر، از آنجایی که فقط از تأثرات فرد حرکت  به .هستند که وجود دارند  من

فت توان گ گیرد. دراینجا می کند، جهانِ خارج یعنی عینیت یافتنِ ایده را نادیده می می

 .ی هگل، به بارکلی است که اساساً اشاره

گرا که  آلیسمی است شک آلیسم نوع دوم، بین ذهن و عین در نوسان است و اید اید

ی  ی برجسته داند که منشاء دانش در ذهن است یا در موضوع؟ که نماینده باالخره نمی

 .داند و به نحوی هم الک و هیوم گرا را کانت، می آلیسم شک اید

 
 ی خرد ظهسه لح

آلیسم خود هگل  یا اید ایدآلیسم نوع سومکه بفهمیم  از این مرحله به بعد، برای این

آلیسم  اید، تحققِ  چیست، باید ببینیم مراحل حرکتِ خرد چیستند تا در آخرین مرحله

 .او را دنبال کنیم عینی

ردِ خکند: نخستین مرحله،  هگل معتقد است خودِ خرد، اساساً سه مرحله را طی می

خردِ فردیت یافتهْ است و سومین مرحله  خردِ فعالاست، دومین مرحله،  گر مشاهده

 .درخود و برای خود
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ی اول،  گر در مرحله توجه داشته باشید که هگل بازهم از باصطالح خردِ مشاهده 

زد، ولی در  ی آگاهی هم از مشاهده حرف می کند، همانطور که در مرحله صحبت می

 سعیثل اشیاء یا انواع مختلفِ آگاهی، موضوع بودند. در اینجا خرد آنجا موضوعاتی م

 .کند صورتِ معقول را، موضوعِ خود قرار دهد می

شود و خرد،  برداشته می ی طبیعت مشاهده، اولین قدم با گر خردِ مشاهدهی  در مرحله 

گر را  اهدهتواند خردِ مش بیند، اما جدایی اشیاء از همدیگر، نمی اشیاء را جدا از هم می

ها، بدنبال  ها و خاص که در جستجوی صورتِ معقول است، قانع کند. پس بجای جزء

برد. یعنی  می ، پیها رابطههاست که به  دنبال عام گردد. و در جستجو به می ها عام

اند. و قدم بعدی خرد پس از  نحوی باهم مرتبط بیند اشیاء یا موضوعاتِ خاص، به می

ی بین اجزاء یا  برد که رابطه می است. یعنی خرد پی انونقها، کشفِ  کشف رابطه

کند که این  اند. اما هنوز فکر می یعنی روابطی معین .اند وار قانونای  شیوه ها، به خاص

برد، اما قانون را  می اند. پس به قانون پی شان، خواصی در خودِ شئ  وارگی روابط، و قانون

همین خاطر است که قانون را هنوز در صورت  هدهد. ب به خودِ روابطِ اشیاء نسبت می

کند این روابط، به اشیاء مربوط  یابد. چرا که از آنجایی که فکر می معقولِ قانون درنمی

است، در تکرارِ مواجهه با این نوع روابط، سعی به استنتاجِ قانون، دارد. اما قانونش، 

به قطعیت قوانینش حرف  تواند راجع هنوز بر استقراء استوار است. یعنی هنوز نمی

ای است که خرد، قانون را براساس استقراء  گوید این مرحله جا می بزند. هگل در این

این ترتیب هگل، بخشی از تفکر  کند. دقت داشته باشید که به کشف می

 .دهد گر قرار می ی رشد خرد، یعنی خردِ مشاهده منطقی را در اولین مرحلهـ  فلسفی

 غیرارگانیکی اول این است که رابطه و قانون را بین اشیاء  هلهحرکت بعدیِ خرد در و

ارگانیک یا موضوعات جاندار ی بین اشیاء و موضوعات رابطهشناسد. در قدم بعدی،  می

یابد که نوعی موجودات ارگانیک وجود  و باالخره در قدم بعدی درمی .کند کشف میرا 
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ترین روند انسان شدنِ انسان است که  اییجا ابتد اعتباری این به .اند مند غایتدارند که 

مندی تنها متعلق به  گوید غایت هنوز در مرز حیوان و انسان قرار دارد. چراکه هگل می

 .کنند شوند، بطرف غذا اراده می انسان نیست. حیوانات هم وقتی گرسنه می

انسان ی انسان شدنِ  مند و عبور به مرحله گر تا کشفِ قوانینِ غایت پس خردِ مشاهده

بیند روابطی، بین اشیاءارگانیک و موضوعاتِ  این معنی که خرد می رود. به پیش می

شود که ببیند آیا از این  غیرارگانیک وجود دارد. در این مرحله خرد دچار این میل می

توان یک سری قوانین عام برای اندیشه استنتاج کرد؟ یعنی آیا درستیِ  روابط، نمی

ارگانیک و موضوعاتِ غیرارگانیک، مبتنی بر اصولی از ذهن  اءقوانینِ روابط بین اشی

فهمد که قواعد برای ذهن، بدون یک سری معیارهای پذیرفته شده، قابلِ  نیست؟ و می

قبول نیست. مثالً اگر اصل همانی را نداشته باشیم، ریاضیات ممکن نیست، و وقتی 

داد. پس عقل در این مرحله  توان روابط قطعی را به اشیاء نسبت ریاضیات نباشد، نمی

ای  برد که ممکن است قواعد ثابتی برای اندیشه وجود داشته باشد و این مرحله می پی

یعنی حتی منطق صوری برای هگل در  .کند میکشف  رامنطق صوری ، خرداست که 

گر، که بر  ی تالشِ خردِ مشاهده گر قرار دارد. و ادامه ی خرد مشاهده انتهای مرحله

منطق قرار گرفته، عبارت است از دست یافتن به صورتِ معقولِ قانون. یعنی ی  پایه

کند، درواقع میلی است به سمتِ کشفِ صورتِ  همین تالش که منطق را کشف می

شناسی و  کند: روانشناسی، چهره جا این مراحل را طی می معقولِ قانون. خرد در این

ی خرد  های هگل در مرحله ی گیر شناسی. در مورد علتِ این نوع نتیجه جمجمه

ی  ی او مربوط است و علم زمانه گویند که به سطح علم موجود در زمانه گر، می مشاهده

هگل در حد شناختِ انسان، و یا در حد شناختِ صورت معقول قوانین، در همین 

 .سطح بوده است
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های خرد برای  گر، دیدیم که تالش ی بررسی در خرد مشاهده پس درآخرین مرحله

ماند، چراکه خرد دائماً  دست یافتن به صورت معقولِ مفاهیم و روابط، ناکام باقی می

در  مداخلهبا موضوعش، و بدون  ارتباطکرد. بدون  از موضوعش عمل می جدا

، صورت معقول را موضوع به نگرشِکرد در  می سعیکرد. خرد  موضوعش عمل می

 .یافت منطق صوری رسیدکشف کند و در آخرین مرحله، یعنی در نهایت به در

 ی خردِ فعال مرحلهکند و وارد  مداخلهکند در موضوع  از اینجا به بعد، خرد، سعی می

ای هدفمند،  عنوان موضوعی، یا سوژه کند به شود. در این مرحله خرد سعی می می

میل و هدف خود را خواهد  بدنبالِ تحقق اهدافش در موضوعش بگردد. یعنی خرد می

این دلیل ما در  کند و به و شروع به مداخله در موضوع می قق کنددر موضوعش متح

شویم. به این  روبرو می ترین شکلِ خود جنینیدر  اخالقاینجا با مبحثی به اسم مبحثِ 

خواهد در موضوع دخالت کند، در مقابل یک سری  معنی که خرد فعال وقتی می

توان  ع خرد چیست؟ و میگیرد. می توان پرسید که دراینجا موضو قوانین قرار می

پاسخ داد که موضوع در اینجا، ساختمانِ اجتماعی یا یک نظامِ انسانی است. در نتیجه، 

گیرد و  مفروض، خرد فعال یا فرد، در مقابل جمع قرار می  ی اجتماعی در هر مرحله

آورد که صورت معقولی را که  دو، این میل را در خرد بوجود می مقابل قرار گرفتنِ این

کند،  انسان در آن زندگی می ای که فرد و یا ر جستجویش هست، در روابط اجتماعید

باشند. اولین قوانینی   پیدا کند و بدنبال قوانینی بگردد که حاکم بر آن روابط اجتماعی

یعنی قوانینی، که  .گوید می قوانین قلبیکند، هگل به آن  که در این مرحله کشف می

پذیرد. بعد از آن سعی  مبتنی بر عاطفه و میلِ قلبی میبراساس احساسات یا اخالقِ 

گوید از برخورد منافع مختلف  ی قانون را حل کند که می گونه مسئله کند این می

هگل  ؛شود تواند یک قاعده ساخته  کنند، می که با هم در یک جامعه زندگی می افرادی 

بگذار، »ـ یعنی  laissez faire عقل، قانونِ ای است که معتقد است که این همان مرحله
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هایی  ی زبان کند.)در همه میکشف  ـ را« بگذار، عمل شود»یا « بگذار، بشود»، «بگذرد

مثالً به اقتصاد ) (.رود اند، هم همین اصطالح بکار می که از التین مشتق شده

ن داری همیشه ای گویند. در سیستم سرمایه فِر می سهِ داریِ بازارِ آزاد، نظام لِ سرمایه

کند و یا  تفاوت در اِعمال سیاست وجود دارد که آیا دولت باید در این روابط مداخله 

ای  که باید گذاشت روابطِ عرضه و تقاضا، مکانیسمِ روابط بازار را تنظیم کنند. عده این

گویند دولت باید از طریق وضع قوانین در این روابط  کنند و می از حالت اول دفاع می

کنند.( پس در این  فِر دفاع می سهِ حالت دوم کسانی هستند که از لِ مداخله کند و در

های  کند و معیاری از منافع مشترک انسان فِر را کشف می سهِ مرحله، خرد قانونِ لِ

ی خردِ  شود. این آخرین قدمی است که خرد در مرحله مختلف در جامعه، استنتاج می

 .دارد فعال برمی

برد که  می ی آگاه، پی ، خرد یا فرد یا سوژهیافته فردیتخردِ یعنی  سومی  در مرحله

ی قبلی،  ی عمل خودِ او باشد. یعنی تضاد بین دو مرحله تواند نتیجه واقعیت، می

ی اول موضوع را در مقابلِ خود دارد، و در  شود: خرد در مرحله گونه حل می این

رایش وضعیتی پیش کند و خودِ این مداخله، ب ی دوم در موضوعش مداخله می مرحله

ی خود در موضوع  کند، و یا به اراده آورد که انگار خود را، در موضوع، متعین می می

تواند  یابد که موضوع، می ی سوم، خرد درمی این ترتیب در مرحله به .کند عمل می

ای از  تواند میل خود را متحقق کند، اما به مرحله ی عمل خودِ او باشد و می نتیجه

که حاال کدام عمل، یا چه  شود:  که آنوقت این سؤال هم برایش طرح می آگاهی رسیده

نوع دخالتی درست است؟ و اینجا پرسشِ اخالق، به معنای واقعی کلمه، دربرابر خرد 

گوید این  هگل می .کند که قوانینی اخالقی صادر کند گیرد و خرد سعی می قرار می

قانونی درست رد این را بپذیرد که شود که خ ی اول به این منجر می تالش در وهله

ی کشفِ  دانید، مرحله طور که می و این درواقع همان است که برای همه درست باشد
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، آن قانونی است که برای  اخالقِ کانتی است. اما این اصل که قانون اخالقیِ درست

 که میلِ خودِ بیند که بااین شود: خرد می همه درست باشد، با یک تناقض مواجه می

ی عملِ خودِ او، چیز دیگری  یابد، اما نتیجه اوست که در واقعیت تحقق می

ی تاریخ هگل دیدیم(. یعنی، در اصلِ  شود)تضاد بین آزادی و ضرورت را در فلسفه می

کنم، هر چند  ، عمل می«من»این تناقض وجود دارد که وقتی   قانون اخالقیِ درست،

ی عمل و تحقق یافتن این میل، حرکتِ خود را  یابد، اما نتیجه که میلِ من، واقعیت می

آزادم که عمل کنم، اما در شود. به یک اعتبار، من  دارد و منجر به چیز دیگری می

ی عمل من، دائماً حرکتی ضروری است، ضمن  نتیجه .مقابلِ یک ضرورت قرار دارم

عقل به ی  ی ذهن، در آخرین مرحله  پس تناقضی که آخرین مرحله .که من، آزادم این

خرد خود را،  .رسد، تناقضِ بین آزادی و ضرورت است. تناقض بین من و ما آن می

داند  داند که موضوعش آگاهی است، می ی فردیت یافته، شناخته، و می ی سوژه مثابه به

ی خود  شود، و واقعیت را هم در شکل تعینِ اراده که میلش در واقعیت متحقق می

این که  :خورد به این مرحله، به تناقضی اساسی برمیاما بعد از رسیدن  شناسد، می

اش  خرد، خود به تنهایی، واجد تناقض بین آزادیِ خود و ضرورتِ پیامدِ تحققِ اراده

 .شود راهبر می« فنومنولوژی»و این تضاد، تضادی است که ما را به سپهر دوم  .است

 
 تز آگاهی سپهر روح: آنتی

 .ول را تمام کردیمما تااینجا، بحثِ راجع به سپهر ا

 را در مقابل آن، یک سپهر دیگر کنیم و  نگاه می ی تز مثابه کلِ سپهر اول، به حاال به

چرا و به چه  .سپهر روحگذاریم. این سپهر عبارت است از  می تز، آنتی ی مثابه به

ای را داشته باشیم؟ آخرین تناقضی که در آخرین  توانیم چنین داوری ای می شیوه

ی  جا رهنمون کرد که یک سوژه پهر اول به آن رسیدیم، منطقاً ما را به اینی س مرحله
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گیرد که در کنار هم زندگی  های مختلفی قرار می منفرد در مقابلِ نتایجِ عمل سوژه

ی اول، حرکتِ ما با این تناقضِ بین سوژه و ابژه  این ترتیب اگر در مرحله کنند. به می

ای که عبارت از  آگاهیِ بسیط بود، در مقابلِ ابژه ای که عبارت از آغاز شد که سوژه

ی  ابژهـ  ی خرد رسید، حاال باز باید سوژه هستیِ بسیط بود، قرار گرفت تا به مرحله

شان در اولین مرحله شکل بگیرد و به نهایتِ خود  جدیدی معرفی کنیم که تناقض

 .برسد

و ابژه عبارت است از  ی منفردِ خردمند سوژه، سوژه، عبارت است از دومدر سپهر 

عبارت دیگر اگر در سپهر اول  به .ی عملِ حرکاتِ مختلفِ سوژه جامعه یا تاریخ یا نتیجه

ی آگاه و موضوعِ شناختِ خودِ او، یعنی  ابژه، تناقض بین سوژهـ  تناقضِ بین سوژه

کرد تا در آخر به تحققِ  بود که حرکت میی محوری عقل  مقولهخودآگاهی بود و آن 

است که حرکت را  ی محوری روح مقولهرسد، در اینجا یعنی در سپهر دوم خود ب

ی  است. این مقوله فرد و جامعهابژه، ـ  کند. و بستر حرکتِ حلِ تضادِ سوژه ممکن می

ی سوم خود را  کند تا در مرحله محوری نیز، باز طبق روشِ هگل سه مرحله را طی می

 .متحقق کند

عدی، مرور کوتاهی روی مراحلِ خرد دارد. ما هم ی ب هگل قبل از گذار به مرحله

ی خرد دیدیم که  گوید در مرحله هگل می :کنیم نحوی همان مسیر او را دنبال می به

کند. در  گر، خردِ فعال و خرد فردیت یافته را طی می ی خردِ مشاهده خرد، سه مرحله

د. در خردِ فعال، گیر گر، خرد، منفعل است و در مقابل واقعیت قرار می خردِ مشاهده

یافته، به اراده و  خرد، عمل کننده و مداخله کننده است و سرانجام در خردِ فردیت

تواند خود را متحقق کند، پس این سؤال  یابد که می برد. یعنی درمی می وظیفه، پی

این ترتیب ما به سپهر دوم یا سپهر  اش چیست؟ و به آید که وظیفه برایش پیش می

 .روح گذار کردیم
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 روحِ خودبیگانه .2روح حقیقی(، )نظام اخالقی .5کند:  ، سه مرحله را طی میسپهر روح

 .Moralität یا Moralitiy  اخالقیتاعتباری  . به3فرهنگ( و )

یابد که جوهرِ روح یاآن بنیاد  درنهایت درمی، روح از پیش بگویم که در این سپهر

 .و قوانین جامعهرسوم  اساسیِ روح، عبارت است از ذاتِ اخالقی یا

ی جوهر و ذات الزم باشد: جوهر یا  ی تفاوت کلمه قبالً اما شاید یک توضیح درباره

essence  یعنی ماهیت یک چیز. ذات یا Substanz  ِیعنی یک چیزِ موجود، یک چیز

 .پیکریافته

صورت قوانین  دوباره برگردیم به این مقدمه: حاال ذاتِ روح در تالش است که خود را به

اخالق و رسوم  امعه، متحقق کند. چراکه قوانین دیگر، در جامعه موجودند. قوانین یاج

نیستند. جوهرِ روح، که بصورت   essenceاند، و دیگر  Substanzدر جامعه، ذات یا 

ی مجرد وجود دارد، در تب و تاب است که در قوانین جامعه، بخود فعلیت و تعین  ایده

 .ببخشد

العاده جالب و قابل توجه است. او  کند که بنظر من فوق ارائه می هگل در اینجا بحثی را

 .(sein)نبوده است عقلاما ، (haben)داشته عقلدر تمام مراحل قبلی،  روحگوید  می

در تمامی مراحل مختلفِ  .عقل باشد خواهد میروح ای است که  ی روح، مرحله مرحله

راک، فهم، خودآگاهی و عقل، حرکتی که در سپهر اول بررسی شد، در یقین حسی، اد

خواهد خودِ عقل  ، روح می در این مرحله .نبودخودِ عقل  ولیدارای عقل بود،  روح

این خاطر است  خواهد دیگر فعلیت و موجودیت پیدا کند. به همین دلیل می باشد. به

گوید جوهرِ روح، ذاتِ اخالقی است یا قوانین جامعه است. در اینجا،  که هگل می

خودِ روح هستند، جامعه آگاهیِ روح نیستند، خردمندیِ روح نیستند، بلکه  قوانینِ

قانونِ جامعه، عقلِ  .استقانونِ جامعه، عقلِ مجسم زبانی دیگر  به .بصورتِ عقل

 .استیافته  فعلیت
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نامد، ابتدا  ، که آن را روح حقیقی یا نظام اخالقی میسپهر دومی اولِ  هگل در مرحله

ی حرکتی که روح باید طی کند ـ یعنی کل  انتزاعی، همهکند به شکل  سعی می

، واسطه شکل بی بهخواهد  ـ را یکبار مرور کند. یعنی فعالً می بطور انتزاعیحرکت روح 

انگار که هنوز چیزی در واقعیت وجود ندارد، نشان دهد که مراحل حرکت روح چگونه 

به این سپهر است ـ   ندهبرای حل تضاد درونی آزادی و ضرورت ـ که تضادِ تحرک بخش

 .کند عمل می

کند، هر چند  عمل می« ی حق فلسفه»توجه داشته باشید که هگل در اینجا برخالف 

ی تاریخ او گسترش  و فلسفه« ی حق فلسفه»دانیم این مبحث، بعداً در  که ما می

کند مراحل مختلف حرکت روح یا حرکتِ  سعی می« ی حق فلسفه»یابد. او در  می

شان حفظ شود.  بندی ، زمان طوری طی کند که در حرکت مقوالت دی را جوهر آزا

رسد که شخص، مالک باشد و در  ی اول، حداکثر به این مرحله می یعنی در مقوله

یا اولین  خانوادهی  رسد. مرحله یعنی جزا دادن( می)آخرین مرحله، تازه به کیفر و بزه 

ای است که تازه در  ، مرحله«ی حق لسفهف»یعنی اخالق اجتماعیِ خانواده، در   مقوله،

 .شود طرح می سومسپهر 

ی حرکت روح را،  کند همه ی اولِ سپهر دوم شروع می پس گفتیم که هگل در لحظه

ی  گردد شیوه شکل انتزاعی از خانواده تا دولت، بررسی کند و بعد بر یکبار تا به آخر و به

ی  فلسفه»است. در « فنومنولوژی»دهد. این روش او در  شان را توضیح  تعین یافتن

ی اول عام است، اما عامی که تاریخیتش حفظ شده، یعنی کلِ پروسه  هم، مرحله« حق

جا، تمام  رود. اما در این در آغاز توضیح داده نشده، بلکه مرحله به مرحله پیش می

« فنومنولوژی»، به سپهر اولِ حرکتِ روح در «ی حق فلسفه»بخشِ آخر یا سپهر سومِ 

 .منتقل شده است

 .ترین شکل خود بررسی جوهر روح یعنی روح حقیقی یا نظام اخالقی در انتزاعی



 پدیدارشناسی روح هگل

 71 

که آیا  شود: تناقضی بین این گوید، روح در اولین قدمِ خود دچار تناقض می هگل می

ای عمل کند که از امیال و تفکر بشری قابل استنتاج است،  قانون بشری باید بر اساس

کنم، هگل مشکلِ نظامِ اخالقی ـ یعنی تضاد بین عمل  تکرار می .هیقانون الیا براساس 

 آیا که کند می  تقسیم طور این را ـ الهی قانون اساس بر یا براساس قانون بشری 

براساس واقعیتِ فرسختِ فرهنگ یا جهانِ فرهنگ یا قانون بشری، عمل  بایست می

؛ یا بهتر است «نگرش»و  کند یا براساس واقعیتِ درونی که عبارت است از ایمان

و الهام و بدون استداللِ عقلی. او  (insight)جای نگرش بگوییم چیزی شبیه به شهود به

ی آگاهی،  واسطه شود. چرا که فردِ انسانی به گوید این تناقض در فردِ انسانی حل می می

لع اش مط ی الهی ی دارندگیِ روح، از وظیفه واسطه از جهانِ فرهنگ، مطلع است و به

ی قانون الهی در فردِ انسان حل  ی قانون بشری و مقوله است. پس تضاد بین مقوله

کند، بلکه انسان جایی است  شود. خوب دقت کنید: این انسان نیست که انتخاب می می

آگاهی، انسان را به ابزارِ کند. یعنی،  شود و فعلیت پیدا می که این تضاد در آن حل می

 .که آگاهی ابزاری باشد در دستِ انسان کند و نه این می فعلیت یافتنِ خودش تبدیل

است، یعنی قانون   ی اول در روح نهفته ای که در وهله پس حلِ تناقضِ بین دو مقوله

بشری و قانون الهی، در فردِ انسانی یا ـ اگر بخواهیم با عبارات هگلی بگوییم ـ در فردِ 

شری و قانون الهی دوسرِ تضادی هستند قانونِ ب»گوید:  شود. او می عاملِ آگاه حل می

 «.ها فردِ عاملِ آگاه است که حد وسطِ آن

رسیم که باز خودش در  دانیم که در هگل با حل هر تناقض، به سنتز می ما می

است که در نتیجه باید تناقضی را در مقابل خود بگذارد و حل   ی بالواسطگی مرحله

ی خانواده حل  دو فرد است که باید در مقولهکند. در اینجا تناقض بین مرد و زن، بین 

شود، عبارت است از تشکیلِ  شود. پس قدم بعدی که در روح حقیقی برداشته می

 .کند و طبیعتاً بالواسطه است ی سنتز عمل می مثابه خانواده. خودِ خانواده باز به
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است که ی زن و مرد  رابطه یکی، :بایست سه رابطه وجود داشته باشد می خانوادهدر  

ای نابرابر است و با حفظ برتری مرد برقرار  شان وجود دارد و رابطه بطور بالواسطه بین

 .وظیفهو  حقی  ی والدین و فرزند است که عبارت است از رابطه رابطه دوم، .شود می

ی فرزندان در ادای حقِ والدین.  یعنی تأمین زندگی فرزندان از طرف والدین و وظیفه

ی برادر و خواهر است، که بنظر هگل، آنچه که  ی فرزندان یا رابطه بطه، راسومی  رابطه

 :گوید است. او می برادرکشد،  دوش می های بعدی به را برای حرکت بار حرکت روح

یافته، عموماً در  روح عامِ خودآگاه اساساٌ ـ نه همواره ـ در مرد، و روح ناآگاهِ فردیت»

 «.زن متجلی است

شکل ناقضی  آیند، به می« ی حق فلسفه»ن مراحلی که بعدها در از اینجا به بعد هما

گیری فرد در مقابل جامعه و بعد حلِ تضادِ  شوند: تکثر خانواده؛ درواقع شکل طرح می

یعنی روح به  «.یافته است دولت، روح فعلیت» :گوید فرد و جامعه در دولت. هگل می

امعه، یا اولین تضاد بین سوژه ی تحقق خود رسیده و تضاد بین فرد و ج آخرین مرحله

شود که چون فرد در دولت  گونه حل می ای که در این سپهر طرح شد، این و ابژه

کند. پس تضاد  ی فردی را در حرکت جمعی بیان می این ترتیب اراده جایگاهی دارد، به

هیچ « فنومنولوژی»بینید که در  شود. می می در دولت حل فرد و جمع، با شرکت فرد

 .ها نیز نیست از نمایندگی وجود ندارد، حتی صحبتی از رسته صحبتی

ی جوهر حقیقی روح  است که اولین تضادی که در مرحلهدر دولت گوید  هگل می

چون  .شود حل میی فردی یا ایمان،  طرح کردیم، یعنی تضاد بین قانون بشری و اراده

شری است و از طرف دیگر ی قانون ب کند که از طرفی نماینده دولت، قانونی را اجرا می

چون فرد در دولت مشارکت دارد درعین حال مسئله ایمان، یعنی نگرش فردی را در 

 .کند خود حل و حفظ می



 پدیدارشناسی روح هگل

 77 

گوید مراحلی را  این سپهر، یعنی روحِ خود بیگانه یا فرهنگ، می ی دوم لحظههگل در 

ت انتزاعی، اش، یک حرکت انتزاعی بود. حاال این حرک که تابحال بررسی کردیم، همه

بایست از  شکل منفی، مقابل خود بگذارد، می بایست خود را به ی مجرد می یا این ایده

خود بیگانه شود تا در مقابل خود قرار بگیرد. او اسم این جهان یا روح خودبیگانه را که 

گوید در این لحظه، تضادی وجود دارد  گذارد. می میفرهنگ در مقابلش قرار گرفته، 

ی خودبیگانه. در این  قول هگل بین اراده و اراده ی فرد و محصولِ اراده. و یا به بین اراده

مرحله معیار ارزش، این است که چه جزئی از ابژه که عبارت از روح بیگانه است، 

شناخته شده باشد. روح بیگانه، فرهنگ بود، پس مسئله این است که آشنایی با 

تر، انسانی است  ان برتر، انسان باارزشفرهنگ و میزان آموزش درچه حدی است؟ انس

کند،  که آموزش بیشتری دیده و انسانی با آموزش باال، طبیعتاً از قوانین دولت دفاع می

 .چراکه این دولت است که تحقق روح است

ی اراده  گیرند. ثروت نماینده گوید در اینجا ثروت و دولت مقابل هم قرار می هگل می 

یا فردی است برای تصاحب چیزها؛ و دولت عبارت است  ی میل شخصی است، نماینده

، انسان فرهیخته کسی است که از دومی، یعنی انسان وارسته  .ی منافع عامه از نماینده

از جهان بیگانه، یعنی از سیر « آدم بافرهنگ»کند.  دفاع میدولت  یا ازفرهنگ  از

ه است که این مراحل را چراکه در اثر بیگانه شدنِ این اید .کند حرکت روح دفاع می

 .کند طی می

 :ی اول شود. مرحله ی دومِ روح خودبیگانه یا فرهنگ، سه مرحله طی می در لحظه

 .آزادیِ مطلق و ترور :ی سوم و مرحله .روشنگری :ی دوم ، مرحلهجهان روح خودبیگانه

 ی دوم از جهان روح خودبیگانه را توضیح دادیم که تضاد بین ی اول در لحظه مرحله

اراده و محصولِ اراده، تضاد بین ثروت و دولت، بود. پس به اعتباری، تضادی که قبالً 

به آن صحبت شد، اینجا در شکل واقعی  بین ایمان مذهبی و واقعیت اجتماعی، راجع
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شوند( پس کماکان با این  بینید که این مراحل دوباره تکرار می شود.)می خود حفظ می

د براساس ایمان مذهبی حرکت کنیم یا واقعیت اجتماعی؟ ایم که آیا بای تناقض مواجه

 .ماند ی اول الینحل باقی می این تضاد نیز، در مرحله

ذاتِ خود، آگاه  را ازایمان مذهبی  گوید راه حل این تضاد این است که ما هگل می

کنیم و ببینیم آیا اگر ایمان مذهبی از ذاتِ خود آگاه باشد، بازهم تناقضی باقی 

ند؟ او اسم این تالش را که افشای ایمان مذهبی، یا نفی ایمان مذهبی است،  ما می

ای و  گذارد. پس دقت کنید که هگل روشنگری را، در چه مرحله میروشنگری  دوران

ی دوم از سپهر دوم هستیم که عبارت است از روح  کند. ما در لحظه در کجا طرح می

ی دوم،  روح خودبیگانه است. لحظه ی دوم، جهان ی اول از لحظه خودبیگانه: لحظه

است. اینجا اولین قدم در راه تالش برای حل تناقض، بین ایمان روشنگری  دوران

ماهیتِ ایمانِ مذهبی  شود. در روشنگری، مذهبی و واقعیت اجتماعی برداشته می

ی تالش فالسفه، یا جامعه، یا عقل در  در این مرحله همه .شودشناسانده و آشکار 

 .گیرد یمان مذهبی قرار میمقابل ا

شود. زیرا بنظر  ، حل میترورو  مطلق آزادی، در سومی  تز در لحظه تضاد بین تز و آنتی

ای  هگل برای حل تضاد بین ایمان مذهبی و واقعیت اجتماعی، ما باید به مرحله

 ی انسان  وظیفهکند و  ی خود عمل  بایست به وظیفه رسیدیم که هر انسانی می می

شود گفت که در  اعتباری می مستتر است. به قانوناشد از همان چیزی که در عبارت ب

 دولت غیرمذهبیی سوم، تضاد بین ایمان مذهبی و واقعیت اجتماعی در یک  مرحله

ی واقعیت اجتماعی است و مشارکت فرد در دولت،  شود. چون دولت، نماینده حل می

 .شود که این تناقض حل و حفظ شود باعث می

شود، زیرا با بوجود آمدنِ تحقق آزادیِ  گوید که بازهم مشکل ما حل نمی ل میاما هگ

، میل شخصی ی لحظه ی دوم، یعنی  آید. چون که لحظه فردی، ترور هم بوجود می
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 فعال بودن گیرد، کماکان سعی به یاآن نگرش و فردیتی که در مقابل جمع قرار می

 .ماند سپهر روح، حل ناشده باقی می ی دومِ این ترتیب تضاد، در مرحله دارد. و به

ی دوم از  ی لحظه بندی درباره عنوان جمع بایست به جا آخرین نکاتی که می ما دراین

گوید، در این لحظه،  دهیم: او می سپهر روح گفت را با نقل به معنی از هگل ادامه می

ود عمل خ میلاین دلیل که انسانی که به  شود. به تضاد بین آزادی و ضرورت حل می

جایی که میل و  کند و از آن خود هم عمل می ی  وظیفهکند، درعین حال به  می

که این میل،  اند، دیگر تضادی در بین نیست. اما بدلیل این اش برهم منطبق وظیفه

را استنتاج  ترورای بنام  توانیم مقوله امکانِ این را دارد که از وظیفه، تخطی کند، ما می

یافته، دولت  روحِ فعلیتاخالق است. ترور، ضدِ روح است. چراکه کنیم. پس، ترور، ضدِ 

 نتیجه در است که عبارت است از ذاتِ اخالقی.   و دولت، پیکریافتگیِ قوانین است

گیرد. ترور در مقابل وضعیت  ذاتِ اخالقی قرار می مقابل در دولت، مقابل در ترور،

گیرد و  نونِ حرکتِ روح است، قرار میی تاریخ و قا هرحال اراده ای که به فعلیت یافته

 .ماند بایست دراینجا حل شود، باز حل نشده باقی می تضاد آزادی و ضرورت که می

گیرد  سپهر دومِ روح را نتیجه می سوم ی هگل از این تضادِ باصطالح حل نشده، لحظه

ر توضیحاتی که هگل د .اخالقیتیا  خود روحِ مطمئن بهو آن مبحثی است تحت عنوان 

ی اول داشتیم، یعنی در این  کند، تکرار بحثی است که در لحظه این مبحث طرح می

تواند تضاد بین آزادی و ضرورت حل  که چگونه با مشارکت فرد در دولت، می مورد 

گیری  ی شکل ی چگونگی شیوه جا، هگل مطلقاً توضیح مشخصی درباره شود. در این 

حِ مطمئن بخود، زیر این عنوان تکرار دهد. یعنی بحث اخالقیت یا رو دولت نمی

، جامعهرسد، که  یابد، یا به این آگاهی می ی سوم، روح درمی شود که در لحظه می

 نظامعبارت است از  جوهر روحرسد که  است. روح، به این آگاهی می جوهر روح

 .بایست این تضاد حل شود جا می ؛ و در ایننظام قوانین جامعهیا  اخالقی
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یا   سازمان دولتیبایست،  که می چهارمی بخشقبالً گفتم آن بخش  طور که همان

توضیح  «ی حق فلسفه»ی مدنی را نتیجه بگیرد که بعدها در  تحقق دولت و جامعه

، در «فنومنولوژی»اش برای هگل شکل نگرفته و سپهر دومِ  داده شده است، هنوز ایده

 .شود ناروشنی تمام می

نحوی حل کند و یک سر  کند این تضاد را به میسعی « ی حق فلسفه»هگل اما در 

ی  ها نمایندگی جامعه جا رسته این .ی مدنی بگذارد تضاد، شاه و سر دیگرش را جامعه

ی  فلسفه»مدنی و یک هیأت اجرایی هم نمایندگی شاه را دارد. اما از این طرح دقیقِ 

ی آخرِ بحث  هکند در لحظ جا اثر و نشانی نیست. در عوض هگل سعی می در این« حق

راجع به سپهر دوم، مبانیِ گذار به سپهر سوم را آماده کند. یعنی بحث بر سر اخالقیت 

 .شود برای توضیحِ چراییِ گذار به سپهر سوم درواقع تنها سکویی می

ی  گوید ما با رسیدن به آخرین مرحله سازد که می گونه مبانیِ نظرش را می هگل این

 به چه معناست. یعنی ما باالخره وظیفه داشتنکه  بریم می روح به این نکته پی

به عبارت دیگر، یک من، همیشه باید در  .بریم می داشتن پی صورت معقولِ وظیفه به

یک خود، همیشه باید در مقابلِ یک غیرِ خود،  .مقابلِ یک دیگری، وجود داشته باشد

یا در یک رأس، ی مرکزی،  بایست در یک نقطه وجود داشته باشد. افراد مختلف، می

ی که فعلیت یافتن روحشان در آن تک تک عناصر، به یک رأس .وحدت پیدا کنند

ی دولت  ، عبارت است از رابطهدولت بخشد و آن عبارت است از میهویت مرکز است، 

پس برای حل تضاد آزادی و ضرورت باید که :»گوید و افراد در یک جامعه. هگل می

واضح است که در اینجا منظور از خود، خودِ فردِ  .«خود، یک مطلقِ دیگر را بشناسد

ای  گوید وقتی روح به مرحله او می .خودآگاه است، و منظور از مطلقِ دیگر، دولت است

لحاظ  دهد، به ی خود، در مقابل یک مطلقِ دیگر قرار می مثابه رسد که خود را به می

ای  مذهب، مرحله تواند مطرح شود. چراکه می مذهبفنومنولوژیک جایی است که، 
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بیند.  است از حرکت روح، که خود را در مقابل یک مطلق، یا یک دیگریِ مطلق می

 .خداباشد که عبارت است از  دیگریِ مطلقباید آن  روح موضوعِاین ترتیب در اینجا،  به

 حل ای  ی اخالقیت به چه شیوه بطور خالصه: تضاد آزادی و ضرورت در مرحله

گوید: بقول روسو، در دولتی که  می هگل . است فراگیر دولتِ که دولتی در شود؟ می

ی عام، مطلقی است که، دیگری، ناگزیر است  ی عام است و این اراده ی اراده نماینده

تحقق خود را در آن ببیند. یعنی، خود را در مقابل مطلقی ببیند که نسبت به او 

ای است که  جا مرحله ک اینلحاظ فنومنولوژی به .است خارجی، یا نسبت به او، دیگری

ی مذهب طرح شود؛ یعنی خود را درمقابل مطلقِ دیگریْ تصورکردن.  تواند ایده می

مطلقِ » بعد یک ، از این بهموضوع روحخود را درمقابلِ مطلقِ دیگریْ قراردادن. پس 

کنیم. دراین باره بعداً بیشتر  این ترتیب به سپهر سوم گذار می شود و به می «دیگری

 .دهم یح میتوض

 

 تناظر لحظات سپهرهای اول و دوم

که  حرکت روح، لحظات مختلفقبل از توضیح دقیق سپهر سوم، باید برگردیم و بین 

. لحظات مختلف در 2. تاریخ واقعی، 5با:  ای بکنیم مقایسهمنجر به تشکیل دولت شد، 

آگاهی . لحظات مختلف آزادیِ خودآگاهی یعنی رواقیت و شکاکیت و 3سپهر اول و 

 .ناخوش

 .ی اول: تناظر تاریخی مقایسه .1

شهرهای ـ  ، در دولتسازماندهی جامعه، متناظر است با روح حقیقییعنی  ی اول، لحظه

طور واقعی، روح را در شکل انتزاعی خود،  توان گفت به ای که می یونان باستان. لحظه

نواده تا تشکیل ی اول از خا ی مراحلی که در لحظه کند. یعنی، همه نمایندگی می
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اش،  نشده اش، در شکلِ هنوزْ منفی دولت بررسی کردیم؛ در شکل بالواسطه و انتزاعی

 .اش نشده در شکلِ هنوزْ بیگانه

ای است که این شکلِ انتزاعی،  که عبارت است از روحِ خودبیگانه، لحظه ی دوم لحظه

بیگانگی ممکن شود و حرکت مقوالت در اثر این  شکسته و از خود بیگانه می درهم

در اثر  شهرهای یونانیـ  شکسته شدن نظامِ دولتشود. حرکت تاریخ در اینجا یعنی،  می

خودبیگانگی جوهر گیری امپراطوری رُم، که درواقع آغاز  ها و شکل ی رُمی حمله

است. اما مراحل خودبیگانگی روح، خود، سه مرحله را طی  اخالقی یا روحِ حقیقی

که  جهان خودبیگانهی  . مرحله5کنیم:  رحله را، از هم جدا میکرد که ما این سه م می

 روشنگری. دوران 2تا قبل از قرن هیجده،  امپراطوری رُم ی است با دورهمتناظر 

و ترور  ی آزادی مطلق لحظه .3و  کانت و 12قرن  و 17اواخر قرن است با  متناظر

ورت گرفته و شکلِ اولِ ، دورانی که انقالب صدوران انقالب فرانسهاست با  متناظر

 .دولت بوجود آمده

گیری دولت و نظام  شکلی  است با لحظه روح بخود مطمئن متناظردر  ی سوم لحظه

ی اخالقیت، متناظر است و آن  گوید با لحظه نظامی که او می .آل هگل ایده  اجتماعی

 .استروح فعلیت یافته ای است که  لحظه

 .های مختلف روح ظر تاریخی با حرکات لحظهیعنی تنا ی اول مقایسهپس تا اینجا 

 .تناظر لحظات مختلف سپهر دوم با لحظات سپهر اول :ی دوم مقایسه .2

ی بالواسطگی.  لحظه .آگاهیی  یا روح حقیقی متناظر است با لحظه ی اول لحظه

 .ای که هنوز آگاهی به خودآگاهی، گذار نکرده است لحظه

چراکه بر اثر درهم  .خودآگاهیی  ست با لحظهیا روح خودبیگانه متناظر ا ی دوم لحظه

شود که روح بتواند  ی یونانی، حرکتی شروع می ی نظام جامعه شکسته شدن بالواسطه
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ی آزادیِ  با بیگانه شدن، بخود شناخت پیدا کند و این حرکت را تا رسیدن به لحظه

 .مطلق و ترور، طی کند

نظر هگل، نظام اجتماعیِ متناظر  بهیعنی  .ی عقل لحظهمتناظر است با  ی سوم لحظه

 .ی اخالقیت، نظامی است که عقل، تحققِ خود را یافته است با مقوله

 .آزادیِ خودآگاهیبا لحظات مختلف  حرکت روحمختلف ی لحظات  مقایسه .3

که بگوییم روح حقیقی یا نظام  ، اینیکی :توان دو جور مقایسه صورت داد جا می در این

ظر است با آگاهیِ رواقی؛ روح خودبیگانه متناظر است با شهر یونانی، متناـ  دولت

 .ی شکاکیت؛ و روح بخود مطمئن متناظر است با آگاهیِ ناخوش لحظه

ی اول  که بیشتر استنتاج من است و ممکن است با مقایسه نوع دومیی  مقایسه

سازگار نباشد. ارزیابی من این است که نباید لحظات مختلف سپهر دوم را با لحظات 

سپهر  ی دومِ لحظهمختلف آزادیِ خودآگاهی مقایسه کرد، بلکه باید لحظات مختلف 

 .دوم را، که خود متناظر با خودآگاهیست، با لحظات خودآگاهی در تقابل قرار داد

همانطور که خودِ هگل گفته، جهانِ خودبیگانه که متناظر با امپراطوری رُم تا اواسط 

ی  ی دوم که دربرگیرنده شود. لحظه قی میاست، متناظر با آگاهی روا 57قرن 

لحاظ تاریخی هم  این به ی شک؛ و  شود با فلسفه روشنگری تا کانت است، متناظر می

، متناظر از آزادی مطلق و تروری سوم که عبارت است  قابل قبول است. و لحظه

در تر است، چراکه  این تناظر، قابل توضیح  .با آگاهیِ ناخوش و نه با عقلشود  می

برد که نهایتاً برای تحقق آن  می  ی آزادی مطلق و ترور، بشر به این تناقض پی مرحله

تواند با اِعمال  ی عقل در شکل دولت، همواره یک موجود متناهی یا فرد، می ایده

این ترتیب، این لحظه متناظر است با آگاهیِ ناخوش.  ی خود، ترور ایجاد کند. به اراده

روح بردن به تناقض متناهی و نامتناهی. در نتیجه  ارت بود از پیزیرا آگاهیِ ناخوش عب

 .در تناظر قرار داد عقلتوان با  را می بخود مطمئن
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شود؟ زیرا با  ماند: تکلیف روح حقیقی چه می اما یک مشکل همچنان باقی می

ی روح خودبیگانه را با مراحل آگاهی بنده، یا آزادیِ  توضیحی که دادیم، سه لحظه

توانستیم به عقل گذار کنیم. بنظر  اهی متناظر قرار دادیم، و طبیعتاً بعداً هم میخودآگ

در مقابل خود دارد،  ای خدایگان، بندهای که  شود با لحظه متناظر می روح حقیقیمن، 

اما هنوز سیرِ حرکت آگاهیِ بنده شروع نشده است. اگر یادتان باشد در بحث لحظات 

گیرند،  کردیم که دو خودآگاهی در مقابل هم قرار می مختلف خودآگاهی، ما اول طرح

ی بنده  شد و یکی به بنده، و بعد مراحل آگاهی، بوسیله که یکی به خدایگان تبدیل می

 .کرد در مراحل رواقیت و شکاکیت و آگاهی ناخوش ادامه پیدا می

ی نظام  گونه قابل توضیح است که مرحله حاال این تناظر بلحاظ تاریخی این

شوند. این  ای است که در آن خدایگان و بنده متحقق می شهرهای یونانی، مرحلهـ  تدول

شهر یونانی است که ـ  داری. دقیقاً با شکست دولت ای است مبتنی بر برده جامعه، جامعه

ی رُمی است که تاریخ  شود و از طریق حرکت جامعه حل تضاد خدایگان و برده آغاز می

 .یابد که مراحل آگاهی، از طریق آگاهیِ بنده، ادامه می کند. کمااین ادامه پیدا می

 

 سپهر سوم: ایده و شناخت مطلق

هگل در طرح  .سپهر سوم یعنی مذهببرگردیم به مبحث اصلی یعنی گذار به 

به مذهب، توضیحاتی  ی این بحث، راجع ی مذهب، در مقدمه چگونگی گذار به مرحله

 .دهد می

ل، برای یادآوری، بصورت تیتروار، سوژه و ابژه را در قبل از وارد شدن به توضیحات هگ

ی آگاه و شئ  ی بین سوژه و ابژه، بین سوژه کنم: در سپهر اول، رابطه سپهرها تکرار می

است. در سپهر دوم، سوژه، فرد اندیشمند یا عاقل است و ابژه، تاریخ است. و ابژه نسبت 

صورت  صورت شئ، و یا به به یافته است یا به سوژه، خارجی است و از جنسِ تعین
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سوژه، از  .شوند می ی سوم، سوژه و ابژه از یک جنس با گذار به مرحله .سازمان جامعه

ی سوم، یک  جنسِ خودآگاهی است و ابژه، از جنسِ مطلق است. یعنی در لحظه

ای که بستر  ی اصلی ، یعنی بازگشت به آن مقولهخود برای حرکت جان بازگشت به

گردد  ، به جایی بازمیجانیعنی  .گیرد صورت میسازد،  را می« ولوژیفنومن»حرکت در 

 .ی خودش است ، سوژه و ابژهکه در این مرحله از حرکت

گوید ما در تمام مراحلی که تاکنون طی  ی مذهب: او می حاال توضیحِ هگل درباره

هی، ، صحبت کردیم. در تمامی مراحلِ آگاهی، خودآگامطلق  آگاهی به به  کردیم راجع

چگونه صورت مطلق  آگاهی به مان این بود که ی روح، تمام بحث عقل و در مرحله

آگاهیِ مطلق  خواهیم میی مذهب،  در مرحله .کند پذیرد و چه مراحلی را طی می می

 .را بررسی کنیمخودش  به

گوید، در  دهد. او می در مراحل گذشته را توضیح می مطلق آگاهی بهبعد هگل دوباره 

تواند  ی مطلق، نمی مثابه کند، اما به اخوش، مطلق، شروع به شناختن خود میآگاهیِ ن

 .این مطلق، خودِ اوست کهداند  نمی برد، اما می یعنی، به یک مطلق پی .خود را بشناسد

برد به  می که انسان، پی نکته این است .مطرح است انسانتوجه کنید که در اینجا 

نحوی لمس  متناهی وجود دارد. هرچند مطلق را بهکه، یک تناقض بین نامتناهی و  این

یعنی این  .تواند به این نتیجه برسد که این مطلق، درواقع خودِ اوست کند، اما نمی می

؛ و این مرحله، تواند حضور متعین و واقعیِ خودش یا همان انسان باشد مطلق، فقط می

این که بتواند به  گوید اِشکالِ عقل، در ی خودآگاهی است. هگل می آخرین مرحله

شود، اما بعداز  اندازه به شناخت مطلق نزدیک می ببرد این است که، عقل بی مطلق پی

ی دیگری  که فهمید که خودش هم سوژه است و هم ابژه، ناگاه خود را دربرابر ابژه این

این ترتیب، باز این فرصت را که مطلق را درک کند، از  بیند و آن جامعه است. به می

عنوان یک سوژه، تضادش در دولت حل شد،  که عقل، به دهد. فقط بعداز این دست می
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گیرد که او هم از جنس ایده است؛  آنوقتی است که فرد، در مقابل یک مطلقی قرار می

مطلق، درحالِ شناختنِ الواقع  گیرد که فی ای صورت می این ترتیب گذار به مرحله و به

گوید:  هگل می .و این مرحله، مذهب استست ا خود آگاهیِ مطلق، به، یا است شخود

 .«شود ی مذهب است که روح، از خود، آگاه می در مرحله»

 نسبتآگاهی  و یالحظاتِ آگاهی نسبت به مطلق، ، بحث راجع به سپهر سومپس در 

کند. این فرآیند این بار نیز  ست که در شکلِ مراحلِ مختلفِ مذهب تجلی میبه خدا

. دینِ الهی یا 3. دینِ هنری و 2. دینِ طبیعی، 5ه نوع دین: شامل سه لحظه است و س

 .شوند ای تقسیم می دینِ مبتنی بر وحی. لحظات اول و دوم، خود، به لحظات سه گانه

 شئشناسد. توجه داشته باشید که  ، مطلق خود را در شکلِ شئ مینخستین لحظهدر 

پذیرفته  خداعنوان  ارد و بهاست، مطلقی که وجود د تجسم مطلقی  مثابه جا به در این

عنوان مطلق  ی اول، تجلیِ مطلق، چیزی را به شود. در اولین لحظه از لحظه می

 اولین با متناظر دقیقاً باشد؛  عامو  مجردصورت  که خودِ آن چیز هم، به پذیرد می

این خاطر، اولین  به .عامیت ی لحظه با متناظر یعنی، معقول، صورتِ لحظات از لحظه

ی مطلق یا  مثابه را به نوردر موضوع طبیعی، تجلی مطلق دینِ طبیعی، یعنی شکلِ 

پذیرد. دقت کنیم که تجلیِ مطلق در موضوعِ طبیعیِ بالواسطه، باز  می خدای  مثابه به

پذیرد که خودِ آن چیز هم، عام، و  ی مطلق می مثابه اش، چیزی را به در اولین لحظه

ام، مطلق و تمایزناپذیر. تقسیم شده به اجزاء تمایزناپذیر است. نور چیزی است ع

 .نیست

بیند، یا در شکل گیاه  یافته می ای است که مطلق را در شئ تمایز ، لحظهی بعدی لحظه

بیند، اما شیئی که ساخته  ، باز مطلق را در شکلِ شئ میی سوم لحظهو حیوان. در 

 .ی دست بشر است شده
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ـ یعنی نور، گیاه، حیوان و شئِ  طبیعی ذهبمبین لحظات مختلف  تناظرتوانیم  ما می

، توضیح دهیم. یعنی، متناظر با آگاهیی لحظاتِ  مثابه ی دستِ بشر ـ را به ساخته

ی حس، ادراک و فهم داشت(.  ی اولِ سپهر اول )یعنی آگاهی، که سه لحظه لحظه

وجود دارد. در  حسیشکل  ، شناخت چیزی است که بهشناختِ مطلق در نورتجلی یا 

زیرا نور مستقل  .فهم، بصورت دست بشری  و در ساخته .ادراکیشکل  به گیاه و حیوان

شکلی تمایزنایافته دارد؛ گیاه و حیوان مستقل از بشر وجود  از بشر موجود است و 

متمایز از یکدیگر، شکل تمایزیافته دارند؛ این تناقض بین شکل   مثابه اشیاء دارند، اما به

ی دست بشر است، حل و حفظ  یافته، در شکلِ چیزی که ساختهتمایزنایافته و تمایز

توانیم بگوییم  ی دست بشر، شئِ تمایزیافته است، ثانیاً می شود. زیرا اوال شئِ ساخته می

ی اول شناخت  لحظهدهد. پس  که موضوع حسی جدیدی را در مقابل فهم قرار می

، که ظات آگاهیلح، لحظاتش با طبیعی دینکه عبارت است از  مطلق از خودش

 .استمتناظر ی اول سپهر اول بود،  خودش لحظه

یعنی، مطلق خود  .دین هنریاز خودش، عبارت است از  ی دومِ شناخت مطلق لحظه

کند:  را طی می لحظه سهبیند. کماکان این هم،  را، در یک موضوع هنری متجلی می

بیند و آن  ره( متجلی میآبست) اثرِ هنریِ انتزاعی، مطلق خود را در یک اولی  در لحظه

شده یا  ی خدایان که ساخته می ها ، مثل مجسمهی هنری ساختهعبارت است از 

ی  آورده است. در لحظه اش از خدایان بوجود می احتماالً نقشی که انسان با آثار هنری

، خود را در سومی  بیند. در لحظه متجلی می اثر هنری زنده، مطلق خود را در یک دوم

، متجلی نمایشو  شعرماندن دارد، در شکل  جای که امکان به مکتوب اثر هنریِ

 ی دوم دین هنری در لحظهبیند. تناظر لحظات حرکت مطلق در شناخت خود، در  می

 آزادیِ خودآگاهیتوان با لحظات آگاهی مقایسه کرد، بلکه باید با لحظات  را، دیگر نمی

است با  متناظربیند،  می ی انتزاعی ساختهاش کرد. دینی که تجلیِ خدا را در  مقایسه



 کمال خسروی

 88 

بیند،  می زنده هنریو  نمایشیکه تجلیِ خدا را در یک موضوع  دینی؛ آگاهی رواقی

 .آگاهی ناخوش، متناظر است با ادبیات؛ و باالخره شکاکیتی  متناظر است با لحظه

گوید در ادبیات، امکان محدود کردن نامتناهی در یک چیز متناهی وجود  هگل می 

توان در امرِ مکتوبی که متناهی است و امکان از بین  رد. یعنی روایت خدایان را میدا

او  .رفتنش وجود دارد، گردآوری کرد، اگرچه ذات و نهادش، تجلیِ مطلق است

گوید درواقع این مطلق ـ در حرکت روح،  آورد و می های سوفُکلْ را مثال می تراژدی

 .خود است خشیدن، بهسرنوشت، قانون ـ است که درحال تعین ب

ای برای توضیح ادبیات و تناظرش با  ی جالب و برجسته ی سوفُکلْ نمونه ها نامه نمایش

ی  توان مسئله ، مثال در آنتیگونه و اُدیپ، می ها نامه آگاهی ناخوش است. در این نمایش

گی میرایی فرد و جاودان، بین متناهی و نامتناهی، بین تناقض بین فرد و قانونِ جامعه

طور  را مشاهده کرد و همین ی فردی و سرنوشت تناقض بین اراده، و یا باصطالح، روح

که فرد بنا به  بااینی این موارد،  اند. در همه که چرا این لحظات برهم منطبق دلیل این

این   .کند، اما درواقع درحالِ تحقق بخشیدنِ به سرنوشت است ی خود عمل می اراده

 اُدیپ،سازد. در  ساسی آثار سوفُکلْ، یا تراژدیِ وجودِ بشر، را میموضوع، عمدتاً محور ا

گویند که این پسر، شاه را خواهد  شناسان می شود و ستاره پادشاه صاحب پسری می

شود،  کشت و با مادر خود ازدواج خواهد کرد. سپس، وقتی پسر از این حقیقت آگاه می

اق باید بیافتد، سرنوشت است. یعنی، که این اتف کند. بسیار خوب. این خود را کور می

بینی  شناسان پیش ای است که باید حقیقت را متحقق کند که ستاره آن حرکتِ قَدَری

بخشد.  ی فردی است که به سرنوشت تحقق می بعد، دیگر اراده اند. اما، از این به کرده

 گیرد که فرزندش را به چوپانی بسپارد، بچه پیش چوپانی بزرگ شاه تصمیم می

میل و خواست چوپان تربیت شود، بچه بزرگ و ورزیده  شود تا بتواند باصطالح به می

کند و باالخره در یکی از روزهایی که  هایی در شمشیربازی کسب می شود، مهارت می
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کشد، یکی از این سواران، شاه از  ها را می شود و آن آید، با دوسوار درگیر می به شهر می

سی که شاه را کشته، باید خود بر ک که شاه کشته شده  رسد آید. خبر می آب درمی

کند و  شود و با ملکه که مادر اوست، ازدواج می ناگزیر اُدیپ شاه می .تخت بنشیند

 .کند شود، خود را کور می ی وجودی خود می وقتی متوجه فاجعه

ی آخر تحققِ این تراژدی، عظمت روح بشر را نمایندگی  شود که آن لحظه گفته می

شود که تراژدی عبارت است از  کند، چراکه به زیباترین وجهی نشان داده می می

فرد و  ی آزادِ ارادهتناقض بین این وجود متناهی و یک نامتناهی. تناقضی بین 

خواهد مانع  ی خود، به سرنوشتی که می بشر با اراده .که باید طی شود سرنوشتی

ی  این خاطر هگل، لحظه به .دکن دهد و آن را متحقق می تحقق آن شود، شکل می

 .داند می اندوهبارو  آگاهی ناخوش ی لحظه با  متناظررا،  یونانی تراژدیِ

دینِ از مراتب آگاهی مطلق به خویش، عبارت از دینِ مبتنی بر وحی یا  ی سوم لحظه

دارد، زیرا  را برمی در شناختِ خود آخرین قدماست. در این مرحله از دین، مطلق  الهی

ی موضوعِ انتزاعیِ دست ساخته  مثابه ی شئ، نه به مثابه بار دیگر نه به دا را اینوجود خ

ی نامتناهی که  ی یک ایده مثابه بلکه وجود خدا را بهی فعلِ خود،  مثابه و نه به

بنابراین شکل عالیِ دینِ الهی،  .بیند کند، می بایست در وجودِ بشر، تجلی پیدا  می

پسر(، و ) در متناهی، (خدا) تجلیِ نامتناهیی  یان کنندهاست، زیرا دقیقاً ب مسیحیت

 القُدُس روحپسر، به  ـ  ی خدا ابژهـ  پسر از محدودیت و متناهیتِ خود و وحدتِ سوژه گذارِ

 .است

از  ی شناخت مطلق سه لحظهبندی باید دید که آیا خودِ  در اینجا بنا به این تقسیم

خواهد خود را  نه. زیرا وقتی مطلق میمتناظر هستند یا  آگاهی،خود، با لحظات 

گوید موضوع  بشناسد، درحالِ طی کردنِ لحظاتِ آگاه شدن از خود است. هگل می

و  ادراکیموضوعی است  دین هنری، در حسیموضوعی است  دین طبیعیمذهب در 
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یعنی موضوعی است در مقابل فهم. همین مسئله،  .فهمیموضوعی است  دین الهیدر 

 بایست آخرین قدمِ مطلق باشد، دین الهی که میموضوع مذهب، در که  ـ یعنی این

ی  شود که شناخت مطلق از خود، با آخرین مرحله ـ باعث می فهمیموضوعی است 

طور که در آخرین  توان گفت، همان اعتبار دیگر می دین الهی هم کامل نشود. به

رسید که  ح میی آزادیِ خودآگاهی یعنی آگاهیِ ناخوش، آگاهی به این سط لحظه

تناقضِ متناهی و نامتناهی را دریابد، اما برای این که بفهمد هم متناهی و هم 

بایست  کردیم، پس، در اینجا هم می ی عقل گذار می نامتناهی است، ناگزیر به مرحله

 .ی دیگر، وجود داشته باشد یک مرحله

دانشِ مطلق یا  ارمی چه مرحله، شناسد ی مطلق می مثابه مطلق خود را به ای که مرحله

پس شناخت  .ای اما نه هر فلسفه .فلسفه است، یا قلمرو شناختِ مطلق  حیطهو  است

بایست در فلسفه جستجو کرد. همانطور که دیدیم این شناختِ مطلق از  مطلق را می

گوید  هگل می .ی هگل برسد خود، در فلسفه، مراحلی را طی کرده است تا به فلسفه

ی من،  ، است و فلسفه( Eine Philosophieی نکره  لسفه )فلسفهف« یک»ای  هر فلسفه

ی  است، یعنی فلسفه(Die Philosophieی معرفه فلسفه)فلسفه« خودِ»فلسفه یا « آن»

، یعنی آنچه فلسفه  (Die Philosophie als solche)ی فلسفه مثابه نفسه، فلسفه به فی

 .شناخت مطلقباشد: یعنی تواند  باید باشد و باالخره آنچه فلسفه اساساً می

گوید مراحلی هم که فلسفه طی کرده، هم همان مراحلی است که صورتِ  هگل می

 حسیت وعامیت  ی ی لحظه در فلسفه، نماینده دکارت گرایی .معقول طی کرده است

الیپنیتس  در دهد،  است. دکارت گرایی خود را در اسپینوزا بصورت دینِ نور نشان می

نادهای منفرد از هم، و در کانت، در شکل فهم. از آنجا که هگل بصورت شئ خاص یا م

ی کانت را مبتنی بر اصل اساسیِ فهم، یعنی اصل عدم تناقض، می داند،  کانت و فلسفه

 .دهد قرار می ی کانت متناظر فلسفهرا که فهم است با  ی آگاهی آخرین لحظهپس 
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شود و  خارج می آگاهیی  هاز فهم که عبور کرد، از لحظ فلسفهگوید وقتی  هگل می

ای که  کند، لحظه خود توجه می ای که به شود. لحظه می خودآگاهیی  وارد لحظه

است. در  فیختهی این مرحله  اولین نماینده داند که موضوعِ آگاهی، آگاهی است. و می

اش را به من،  داند موضوع آگاهی، آگاهی است و نه تنها توجه ی بعد، فلسفه می لحظه

ی این عینیت و جهان را  کند رابطه کند، بلکه سعی می و به اراده معطوف می خود به

ی این لحظه،  تواند کامال به این هدف دست یابد. نماینده هم، با خود ببیند، اما نمی

فیخته و شِلینگ متناظرند با لحظات خودآگاهی از آگاهیِ  .است شِلینگی  فلسفه

 .ود در قلمرو شناختِ مطلقخ ، یا از آگاهی فلسفه بهخود مطلق به

متحقق  ابژهـ  وحدت سوژهای است که در آن  مرحله عقل،ی  یا مرحلهی آخر  مرحله

جوهر، تحقق پیدا است. جایی است که  دانش، مطلقشود؛ آنجا جایی است که  می

مرز بین متناهی و شود. جایی است که  شناخته می نامتناهی، به این معنی که کند می

، یعنی رسیدن به رسیدن به شناخت مطلق  .شود خته و برداشته مینامتناهی، شنا

 Die شناسد. اینجا، جایگاه می ی مطلق مثابه بهخود را  مطلقجایی که این 

Philosophie  ادعای خود را،  است. هگل می خواهد نشان دهد که  ی هگل فلسفهیا

 .یعنی تبدیل فلسفه به دانش را، متحقق کرده است

ایدآلیسمِ طرح کردیم، یعنی این سوال که  خردسؤالی که در آغاز مبحث این ترتیب  به

یابد: دیدیم که در نهایت برای هگل،  چیست، در اینجا پاسخ خود را می عینیِ هگل

ی مطلق، یعنی  مثابه قلمرو شناختِ مطلق، فلسفه است و شناخت مطلق از خود، به

 .این تعریفِ هگل از فلسفه استی او یعنی ایدآلیسم.  ی هگل؛ و فلسفه همان فلسفه

ی مراحلِ شناختِ مطلق را از  ایدآلیسمِ هگل، از آنجایی که همهاین ترتیب  به

ی شناخت مطلق از خود، چه در طول  ترین شناخت حسی تا باالترین مرحله بسیط

کند، درواقع  ی حرکت انسان در طول تاریخ طی می شناختِ جهان و چه در پروسه
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ی مطلق، که ناگزیر است برای شناختِ خود، تاریخ  تنی بر آن ایدهایدآلیسمی است مب

خود  ی تاریخ، عینیت پیدا کند تا بتواند به را بسازد، ناگزیر است در لحظه به لحظه

ی هگل، یعنی  این خاطر، ایدآلیسم هگل، ایدآلیسمی است عینی، و فلسفه به .برگردد

 .نفسه است ایدآلیسم فی
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