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جلسه اول
فلسفه را در ايران معموال به خالصهھا وتاريخ فلسفه برگزارمیکنند  ،متن ،ب ويژه م تنھ ای مھ م واص لی را درس نم یدھن د.
من اينجا کوشش میکنم برخی متنھای مھم را که نمیتوانيم آنھا را نشناسيم و نخوانيم به تدريج به عن وان م تنھ ای اص لی
تفسير کنم .کتاب پديدارشناسی روح ھگل ـ اگر نگويم کل تاريخ فلسفه ـ مشکل ترين کتاب تاريخ فلسفه جدي د اس ت .بن ابراين
و بیآنکه قصدم نا اميد کردن باشد ،بايد بگ ويم ک ار بسيارس ختی پ يش روی داري م ،ھ م ب رای م ن درتوض يح وھ م ب رای ش ما
دردنبال کردن رشته مطلب .قبل ورود به بحث بايد بگ ويم ک ه در زب ان فارس ی ،مقدم ه پديدارشناس ی ي ک ب ار ح دود  15س ال
پيش توسط آقای عباديان ويک بارديگرتوسط خانم زيبا جبلی ترجمه شده که خوشبختانه ھ ر دو ترجم ه از زب ان اص لی يعن ی
زبان آلمانی به عمل آمده است و من به تدريج درخ الل اي ن مباح ث ب ه اي ن دو ترجم ه اش اره ک رده وبرخ ی از وج وه آنھ ا را
مورد ارزي ابی ق رار خ واھم داد .الزم ب ه ي ادآوری اس ت ک ه پديدارشناس ی دراغل ب زبانھ ا چن دين ب ار ترجم ه ش ده و در زب ان
فرانسه به رغم قرابت فکر و زبان ،چھار بار ترجمه شده است ،پس ،در کشور ما ھم اين کتاب بايد چندين بار ترجمه شود تا
شايد در سده آينده بتوانيم به اصل آن نزديک شويم .افزون بر دو ترجمه پيش گفته ،دو کتاب شرحنامه مانن ِد ترجم ه ش د ِه ھ م
دردسترس است ،يکی کتابی است که آقای کريم مجتھدی خالصهای از ش رح پديدارشناس ی روح ،نوش ته ژان ھيپولي ت را در
آن عرضه کرده است .کتاب شرح پديدارشناسی روح ھيپولي ت ب ه ح دود  50س ال قب ل برم یگ ردد و ازجمل ه کتابھ ای منس وخ
است که ھيچ اھميتی ندارد و کسی ھم آن را نمیخوان د ،آنچ ه از کت اب ھيپولي ت ب ه فارس ی ترجم ه ش ده ،بخش ھايی اس ت ک ه
مترجم يا بھتراست بگويم اقتباس کننده ،ازکتاب ھيپوليت فھميده و ترجمه کرده و از نظر ما فاقد اھميت اس ت  .کت اب دوم ھ م
خالصه يادداشتھايی از درسھای رامين جھانبگلو در تھران است که منتشر شده اس ت .اي ن کت اب ھ م ب ی ھ يچ تع ارفی ،کت اب
مغلوط و بسياربدی است .وقتی اسم کتاب ،که پديدارشناسی روح است  ،به ذھن ترجمه شود ،به معنای اي ن اس ت ک ه مت رجم
اصال متوجه موضوع بحث نشده است.
پديدارشناسی روح  ،به طور استثنايی کتاب بسيار بسيار دشواری است و در چھارـ پنج دھه گذشته کوششھای بسياراساس ی
برای فھم اين کتاب وتعيين جايگاه آن صورت گرفته است .يکی از وجوه اھميت اين کت اب اي ن اس ت ک ه در س الھ ای آغ ازين
قرن  19يعنی در سال  1807منتشر شد و فيلسوفان بعدی ھمه به نوعی سعی کردند نظری به آن داشته باش ند ،حت ی ھاي دگر
که آخرين فيلسوف مھم قرن بيستم است و چندين بار ھگل را درس داده ،بويژه يک بار در يک ترم ،تنھا مقدم ه کت اب را ک ه
چند صفحه بيش نيست ،تدريس کرده که جلد  36مجموعه آثار وی اس ت  ،برخ ی از مفس ران ب ر آنن د ک ه ھاي دگر درپيک ار ب ا
تمام متنھای مھم تاريخ فلسفه ،از ھراکليتوس و افالطون و ارسطو گرفته تا آخرين فيلسوف ،موفق ش ده برآنھ ا چي ره ش ود
ولی در رويارويی با پديدارشناسی روح ،تمام نيروی خود را برای تفوق به آن ب ه ک ار بس ته ام ا از عھ ده آن برنيام ده اس ت.
پديدارشناسی از زمان انتشار درسال  1807بارھا ،بويژه درآلمان و توسط شاگردان ھگل وش اگردان آنھ ا و مفس ران آلم انی
خوانده شده ومورد تفسير قرارگرفته که امروزه بسياری ازآنھا را در فھم اين کتاب درست ارزيابی نم یکنن د .م ن ب ر اس اس
پيگيرھايی که در طول  35سال گذشته ،از مجموعه مباحث مربوط به فلسفه ھگل درچھار کشور مھ م ب ه لح اظ فلس فه ،يعن ی
انگلستان ،فرانسه ،ايتاليا و آلمان که فيلس وفان و مفس ران فلس فی مھ م دارن د ،داش تهام ،بح ثم را ب ه ط ور عم ده ب ر روی دو
جريان تفسيری از پديدارشناس ی روح متمرک ز م یک نم ک ه يک ی در آلم ان و ديگ ری در ي ک ح وزه خاص ی در فرانس ه جري ان
داشته است .در حوزه کشورھای انگليس ی زب ان ت ا ج ايی ک ه م ن اط الع دارم ،در اواخ ر ق رن  19ترجم های از پديدارشناس ی
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روح ب ه عم ل آم ده ب ود ک ه اين ک معتب ر نيس ت واخي راً ترجم ه جدي دتری ص ورت گرفت ه و مفس رانی ھ م س عی ک ردهان د
پديدارشناسی را توضيح بدھند ،اما ھمچنان بيرون کاخ بلن د پديدارشناس ی روح مان ده و تنھ ا از بي رون اي ن ک اخ و از فاص له
دور به توصيف کلی آن پرداختهاند .يکی از مشکالت زبان انگليسی اين است که در اين زب ان ب رای  Geistآلم انی دو مع ادل
وجود دارد که يکی  mindو ديگری  spiritاست .مترجم اول  Geistرا به  mindترجمه کرده بود ،اما مت رجم دوم متوج ه
اشکال شده و آن را به  spiritترجمه کرده است .البته اي ن موض وع ب رای خ ود انگليس ی زبانھ ا زي اد مش کل آف رين نيس ت،
زي را کلم ه  mindب رای آنھ ا ک امال کلم ه »ذھ ن« فارس ی را م نعکس نم یکن د ،چ ون کلم ه  mindانگليس ی از ريش ه الت ين
 mensگرفته شده که در نوشتهھ ای التين ی مانن د اس پينوزا مع ادل ھم ان  spiritاس ت .مت رجمين م ا از حمي د عناي ت ب ه بع د
متوجه اين نکته نشده و  Geistرا به واسطه مترجم نخست انگليسی به ذھن ترجمه کردهاند که به طور کلی غلط است.
از زمان انتشارنوشتهھای ھگل تاکنون جھان فلسفه به نوعی به دو جناح مخ الف و مواف ق ھگ ل تقس يم ش ده اس ت .م وريس
مرلوپونتی به درستی گفته است که بعد ازھگ ل ھ ر فلس فهای ب ه ن وعی ب ه فلس فه او برم یگ ردد .در آغ از س ده  19برخ ی از
فيلسوفان مھم شاگرد يا شاگرد شاگردان ھگل بودند ،مانند مارکس و کييرکگورد و بعدھا فيلسوفانی مانند نيچه ھ م ب ه ن وعی
در رويارويی با ميراث ھگل میانديشيدند به اين نحو که میبايست موض ع خ ود نس بت ب ه ھگ ل را روش ن م یکردن د ،درق رن
بيستم ھم ھگل ،با توجه به ادامه بحثھای جديد فلسفی درباره فلسفه وی و درگرفتن مبارزات سياسی ايدئولوژيک  ،درک انون
ھمه بحثھا قرارداشت .دراوايل قرن بيستم ب ا توج ه ب ه اي ن ک ه ھگ ل فيلس وف بس يارمھمی ب ود ،انجمن ی بن ام ھگ ل درآلم ان
شکل گرفت که کنفرانسھای ساالنه و دوساالنه درباره ھگل برگزارمیکرد ونتيجه مباحث را ھم منتشرمینمود ،اين بحثھا ت ا
جن گ دوم جھ انی وپ س ازآن ادام ه داش ت ،پ س ازجن گ جھ انی دوم وب ا توج ه ب ه ش کلگي ری اردوگ اه سوس ياليزم ،تم ام
مناقشات ومجادالت شرق وغرب به نوعی ازطريق بحث برسر فلسفه ھگل به درون اين انجمن منتقل میشد  .ت ا س ال 1958
متفکران ومفسران ھردو اردوگاه درانجمن ھگل حضورپيدا میکردند ت ا اينک ه مج ادالت اي دئولوژيک درتفس يرھگل ب ه ج ايی
رسيد که اين دوگروه نتوانستند ھمديگر را تحمل کنند  ،بنابراين انشعابی ايدئولوژيک در درون انجمن ھگل رخ داد ک ه نش ان
دھنده انتقال جنگ سرد به حوزه فلسفه بود  .ھردوگروه انش عابی س الھا درفلس فه ھگ ل ب ه تحقي ق پرداختن د والبت ه اآلن ي ک
انجم ن بيش تر وج ود ن دارد .ھگلي ان اروپ ايی ي ا ب ه تعبي ری ليب رال )غيرکمونيس ت( درس ال  1962دريک ی ازش ھرھای آلم ان
دورھم جمع شدند  ،گادامرک ه يک ی ازفيلس وفان مھ م آلم انی معاص ر ب ا گ رايش ھگل ی ب ود اي ن جلس ه را ک ه عم ده فيلس وفان
ومفس ران ھگل ی مش رب حضورداش تند افتت اح ک رد .گ ادامر در خطاب ه افتتاحي ه خ ود ض من پرھي ز دادن ازارج اع اختالف ات
ھج ی کن يم .
ايدئولوژيک به فلسفه ھگ ل  ،اي ن ش عار را مط رح ک رد ک ه؛ م ا ھگل یھ ا باي د ي اد بگي ريم ک ه بع د ازاي ن ھگ ل را ّ
منظورگ ادامراين ب ود ک ه معن ی کلم ات ھگ ل باي د ب ا توج ه ب ه باف ت م تن خ ود ھگ ل اس تخراج ش ود .اي ن موض وع توس ط
ديگرشرکت کنندگان ھم مورد تاکيد قرارگرفت ودرنتيجه آن  ،يک دوره جديد درمطالعات ھگلی آغاز شد که شعارش بازگش ت
به متن بود .ازاينجا به بعد بود که به اين نتيجه رسيدند ،باي د داخ ل اي ن ک اخ ب زرگ ش وند وآنرا ازدرون توض يح بدھن د .اي ن
موضوع يعنی توضيح کاخ پديدارشناسی ازدرون کاخ يا لزوم ھجی کردن ھگل درآلمان وفرانسه جدی گرفته شد ،جري انی ک ه
درفرانس ه ش كل گرف ت درقي اس ب ا س اير گرايشھ ای تفس يری پديدارشناس ی روح  ،ان دکی خ الف آم د ع ادت اس ت ،درحوم ه
پاريس  ،درجايی بنام شانتيئی صومعه يسوعی مھمی وجود دارد که يکی ازمراکزعمده تجمع پدران يس وعی کاتولي ک اس ت،
دراي ن ص ومعه ب ود ک ه چن د نف ر ،راھبان ه ب رروی کت اب پديدارشناس ی تمرک ز کردن د وس عی نمودن د ش عار گ ادامر درم ورد
پديدارشناسی را بکاربگيرند
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دو نفرازاين راھبان بسيارمھم بودند ولی متاسفانه چيزی ننوشتهان د ام ا درع وض ش اگردانی تربي ت کردن د .يک ی ازمھمت رين
آنھ ا راھ ب يس وعی بن ام ژوزف گ َون اس ت ب ود ک ه ب ا ھمک اری ش اگردانش  ،ط ی س اليان دراز ،پديدارشناس ی را ب دقت
زيرميکروسکوپ برد وتمام کلمات آنرا بصورت کليد واژه کامپيوتری درآورد ،آنھا با بررسی اين کتاب ب ه اي ن نتيج ه رس يده
بودند که کلمات ھگل آبستن معانی بسياری است واين معانی ازطريق لفظ ب ه م ا منتق ل م یش ود  .پ درروحانی ديگ ری بن ام »
لوئی ژان لبرير« که شاگرد دوروحانی مذکوراست وب يش از 40س ال ب رروی پديدارشناس ی ک ارکرده )وھن وزھم زن ده اس ت(،
درادامه آنھا ،پديدارشناسی را به فرانسه ترجمه کرد وعالوه برمقاالت متعدد ،دوکتاب مھ م ھ م درب اره پديدارشناس ی نوش ت
که اين کتابھا يکی ازمنابع عمده من است.
ازطرف ديگردرآلمان ھم ،ھگليان اروپای غربی يا ھگليان ليبرال ب رروی پديدارشناس ی ،کارھ ای مھ م واساس ی انج ام دادن د.
دولت آلمان دردانشگاه شھربوخن يک مرکزمطالعاتی بنام » بايگ انی ھگ ل « ب ا مھمت رين کتابخان ه ھگل ی درس ت ک رد وتم ام
نوشتهھا  ،دست نوشتهھا ويادداشتھا وبقايای کتابخانه ھگل را وھم چنين ھمه منابع وھرچه درباره ھگل ب ود ازسراس ردنيا
به اين مرکزمنتقل کرد  .اين ھگليان دراين مرکزشروع به انتشارجديدی ازمجموعه آثارھگل دردوسری کردن د ک ه ي ک س ری
در 30جلد شامل نوشتهھای ھگل وديگری در 20جلد شامل تقري رات ي ا درسھ ای ھگ ل اس ت .جل د  9س ری اول ،چ اپ جدي د
وانتقادی پديدارشناسی روح است ومبنای من دراين کالس ھم ھمين چاپ میباشد  .آنچه م ن دراي ن ک الس اراي ه خ واھم ک رد
مبتنی براين دوجريان تفسيری است ،يکی جريان تفسيری الھياتی يا دينی است اما نه به اين معنی که تفسيرشان دينی اس ت،
آنھا در تفسير ھگل ،ديانت خ ود را ب ه مي ان نمیآورن د و ص رفا ھگ ل تفس ير میكنن د ،چ ون اعتق اد آنھ ا اي ن اس ت ك ه تفس ير
درست از ھگل ديانت ما را ھم تاييد میكند ،نه اينكه میتوانيم ديانت را از ھگ ل بي رون بكش يم .اي ن دو مس اله ب ا ھ م متف اوت
ھستند .جريان تفسيری آلمان ھم با فاصلهای از جريان تفسيری الھياتی فرانس ه ول ی بس يار نزدي ک ب ه آن اس ت ،نت ايجی ک ه
اين دو جريان به آن رسيدند ،کمابيش ھمديگر را تاييد میکند.
در پديدارشناسی روح ،عالوه بر مباحث فلس فی ص رف ،س طح ديگ ری ھ م وج ود دارد و آن اي ن اس ت ک ه ھگ ل در نيم هھ ای
کتاب برخی مباحث تاريخی و سياسی را ھم وارد میکند که تفسيرھا درب اره اي ن بخ شھ ا ک م اس ت و ي ا تفس ير مھم ی از اي ن
مباحث وجود ندارد .ذکر اين نکته از اين جھت بود که به محدوديت منابع اشاره کرده باشم.
ژان لبري ر درآغ از يک ی از تفس يرھايش درب اره پديدارشناس ی روح جمل ه ھش داردھنده ش گفتی ب ه اي ن مض مون دارد ک ه
پديدارشناس ی روح ج ادهای اس ت ک ه ب ه تعبي ر ح افظ در دو ط رف آن »س رھا بري ده بين ی ب یج رم و ب یجناي ت« .توص يف
پديدارشناسی روح به عنوان يک راه يا سلوک اصطالحی است که خود ھگل به کار برده است .لبريرم یگوي د دو ط رف ج اده
پديدارشناسی روح پراز کشتگانی است که خواستهاند از اي ن ج اده و مس ير بگذرن د ،زي را پديدارشناس ی روح تفس يری اس ت
فلسفی از مجموعه تاريخ اروپا که نشان میدھد اروپ ا در س ير ت اريخی خ ود از آغ از ت ا آغ ازدوران جدي د آن ،از چ ه من ازلی
گذشته و درھر منزلی ھم کشتگان بسيار داده است .میخواھم از گفته فردوسی »برافکندم از نظم کاخی بلند « اس تفاده ک نم و
بگويم پديدارشناسی روح کاخ بلندی از مفاھيم فلسفی است که ھگ ل کوش ش ک رده مجموع ه آنچ ه عص اره و چکي ده تم دن و
فرھنگ اروپايی است در اين کاخ بلند وارد کن د .ب ا اي ن مقدم ه م یخواس تم ش ما را ب ا مح دوديت ورود ب ه ک اخ پديدارشناس ی
روح ودانستن زوايای آن آشنا بکنم .نھايت کاری که ما میتوانيم انجام بدھيم اين است که ب دانيم اي ن ک اخ ،چي زی ش بيه ک اخ
دراکوالست که عدهای خطر ورود به درون آن را به جان خريدند ولی تنھا استخوانھايی از آنان در درون اين کاخ ب اقی مان ده
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است ،بنابراين خطر ورود به درون اين کاخ به ھيچ وجه در توان ما نيست ،شايد يک سده زمان الزم باشد ت ا م ا ب ه ح دی از
آشنايی با فلسفه برسيم که بتوانيم به ورود و گشت و گذار دراين کاخ خطر بکنيم ،پس کار اص لی م ن اي ن خواھ د ب ود ک ه در
بعضی موارد و در جاھای که احتمال کمت رين خط ر وج ود دارد ،ش ما را در برخ ی اتاقھ ا و تاالرھ ای ک اخ پديدارشناس ی روح
وارد بکنم ،بنابراين ،کار من ناچار اين خواھد بود که در دوــ سه تاالری که فکر میکنم خطر کمتری ما را تھديد میکن د وارد
شويم .منظور من از اين توضيح اين بود که بگويم در مورد ھمه فصلھا و بخشھای پديدارشناسی روح نم یت وانم بح ث بک نم
و بحث نخواھم کرد ولی سعی میکنم برخی از بزنگاهھای اصلی را مورد بحث قرار بدھم که البت ه برخ ی از اي ن بزنگ اهھ ا از
مشکلترين و برخی ديگ ر از ک م مش کلھاس ت ،بن ابراين بحثھ ا ب ا ف راز و نش يب تن د و بيش تری ھم راه خواھ د ب ود .از ط رف
ديگر ،از آنجا که برای جمع متشتت و متفاوتی از نظرسطح فلسفی صحبت میکنم ناچار کوشش خواھم کرد گاھی سطح بحث
را باال ببرم و گاھی پايين بياورم تا به نوعی تفاھم و تعادل ايجاد شود ،ھرچند اين نوع صحبت کردن احتماال ھ م ب رای ش ما و
ھم برای من خسته کننده خواھد بود .
در آغاز بحث برای ورود به پديدارشناسی ،تجديد مطلعی میکنم تا بيشتر توضيح دھم چرا در طرفين اين جاده کشتگان بسيار
افتادهاند .میدانيد ھابرماس در اوايل سال  1980کتاب بسيار مھمی با عنوان » گفتارفلسفی مدرنيته « 1منتشر کرد که قبل از
آن به صورت مقاله در چند کشور منتشر شده بود .ھابرماس در اين کتاب اين ادعای پست مدرنيته را مبن ی ب ر اينک ه پ روژه
مدرنيته به پايان رسيده و عقل روشنگری ديگر کارگشا نيس ت م ورد اعت راض ق رار داده اس ت و در براب ر وج ه فس اد بح ث-
ھايی از نوع ليوتار ،دريدا و فوکو و ديگران که اکثراً فرانسويان  1960ميالدی بودند از اين نظريه دفاع کرده که ما ھمچن ان
در مدرنيته ھستيم زيرا مدرنيته پ روژهای بلن د م دت و ب یپاي انی اس ت ک ه ھمچن ان ادام ه دارد و اص ول آن اگ ر درج ايی ھ م
خدشه برداشته باشد ،ھمچنان قابل دفاع است .البته اين ،موضوع بحث ما نيست ،اما نکته جالب اينجاست که اولين صفحات
اين كتاب با اشاراتی ب ه ھگ ل آغ از میش ود .ھابرم اس میگوي د مدرنيت ه در معن ايی ك ه م ن از آن بح ث م یكنم و مدرنيت ه در
معنای واقعی خود با ھگل آغاز شد ،يعنی قرن نوزدھم .میدانيد که در دوران جديد اروپا گفته

م یش ود ک ه فلس فه جدي د ب ا

بيکن و دکارت و  ...آغاز شد ،يا حداقل اين است که اين جريان تا کان ت ادام ه پي دا ک رد و اوس ت ک ه آغ از انق الب كپرنيك ی و
مدرنيته واقعی است ،در واقع جريان روسو -كانت جريان مدرنيته است .چرا ھابرماس میگويد كه مدرنيته با ھگل آغاز ش د؟
توضيحی که ھابرماس درباره ھگل میدھد ج واب اي ن س وال را روش ن م یکن د ک ه چ را مدرنيت ه ب ا ھگ ل آغ از م یش ود .اگ ر
بخ واھيم خودم ان را ھ م ب ه ن وعی ب ه اي ن ت اريخ رب ط ب دھيم ،باي د بگ ويم ک ه م ا ك م وب يش ت ا دك ارت و ان دکی پ س از او را
میتوانيم بفھميم درفلسفه غربی چه اتفاقی افتاد و فلسفه جديد غربی کم و بيش چيست ،ولی وقتی به آغاز قرن نوزده )حدود
سال  (1800میرسيم ،ناگھان زمينلرزهای اساسی در تاريخ بشری صورت میگي رد و آنج ا گس لی ب از میش ود ك ه م ا ھرگ ز
نتوانستيم از آن عبور کنيم .اما چرا ھابرماس چنين حرفی میزن د؟ او میگوي د درس ت اس ت ك ه مدرنيت ه ب ا »م ن میانديش م«
دكارت آغاز شد و تا انقالب كپرنيكی كانت ھم ادامه پيدا كرد ،ول ی مس ئله اي ن اس ت ک ه م ا ي ك ب ار كوش ش م یکن يم در جھ ت
تاسيس يك نظريه فلسفی جديد و يك ب ار از مرحل ه تاس يس گذش تهاي م ،و اين ک اي ن تاس يس جدي د يعن ی مدرنيت ه اس ت ک ه ب ه
موضوع مدرنيته تبديل شده است .به گفته ھابرماس ،با آمدن ھگ ل ،مس ئله ديگ ر تاس يس مدرنيت ه نيس ت بلک ه خ ود تاس يس
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من  discourseرا گفتمان ترجمه نمیکنم چون اين کلمه تھی ازمعنی که درسالھای اخير تا حد ابتذال به کار میرود ھم عاميانه جع ل ش ده وھ م عاميان ه درھم ه بحثھ ا وارد

شده است بنابراين درھيچ بحث جدی نبايد بکاربرده شود.
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مدرنيته به مسئله تب ديل ش د اس ت و موض وع فلس فه ،فھ م مدرنيت ه از خ ودش اس ت .پيش تر اي ن ج ا اش اره ک رده ب ودم و ب از
تکرار میکنم که يکی از مباحثی که ھابرم اس ب رای توض يح اي ن ح رفش ب ه آن اس تناد م یکن د ،عب ارت بس يارمھمی از ھگ ل
است که در يکی از نوشتهھای اوليهاش ) (1801قبل از پديدارشناسی روح آمده است .ھگل در اين رساله گفته ب ود ک ه يک ی
از مسايل بسيار مھم فلسفه نسبت عقل و ايمان و به زبان ما ،نسبت عقل و شرع است ،چون مس يحيت ش رع ن دارد ،ي ا ش رع
به اين معنا درمسيحيت مھم نيست ،بنابراين ھگل میگويد عقل و ايمان .البته بعداً خواھيم دي د يک ی از مس ايل بس يار مھ م ک ه
ھگل از ھمان آغاز پديدارشناسی روح مطرح میکند ،جريانھ ای دين ی ـ عرف انی و ب اطنی اس ت ک ه ادع ا م یکردن د م ا فق ط از
طريق شھود و نه عقل میتوانيم ب ه عل م برس يم ،ھگ ل اي ن را در ھم ان آغ از پديدارشناس ی توض يح م یدھ د ک ه موض وع دو
جلسه بعدی ماست ،ولی ھمين جا ھم ھگل اين بحث را مطرح میکند که ما در دوران جديدی وارد شدهايم که حت ی بح ث عق ل
و ايمان ھم در حوزه عقل مطرح میشود و نه در بيرون حوزه عقل ،به عب ارت ديگ ر ،دورهای ) (1800آغ از ش ده اس ت ک ه
در آن ھمه چيز حتی شرع و ايمان داخل در حوزه عقل است ،بنابراين ،ھيچ مومنی نمیتواند ادعا کند که م ن در بي رون عق ل
بحث میک نم و ح وزه م ن ح وزه بي رون عق ل اس ت .ھگ ل ش رع ي ا ايم ان مس يحيت را ھ م ت ابع ق وانين و احک ام عق ل دانس ت.
ھابرماس میگويد از زمان روشنگری قرن ھيجده و تثبيت مبانی عقل يا به قول کانت استقالل و خودمختاری عقل ،ھم ه چي ز
در درون حوزه عقل است و ھگل متوجه اين مسئله شده بود ،بنابراين گفت ايمان ھم ديگ ر نم یتوان د ب ه طورمس تقل خ ود را
مطرح کند .پس اين ک ه مدرنيت ه واقع ی ب ا ھگ ل آغ از ش د اش اره ب ه اي ن گس لی اس ت ک ه در اي ن دوره ايج اد ش د و در پ ی آن
مدرنيته به موضوع مدرنيته تبديل شد.
در ادامه بحث خواھيم ديد که بحث اصلی کتاب پديدارشناسی روح عبارت از علم تجربه است ،يعنی مسئله مھ م اي ن اس ت ک ه
نه تنھا علم تاسيس میشود و تکوين پيدا میکند بلکه اين علم در تکوين خود چگونه به خود آگاھی پيدا م ی کن د .ب ه عب ارت
ديگر و برای تقريب به ذھن ،اگر خط مستقيمی وجود داشته باشد که علم يا فلسفه )علم در ن زد ھگ ل ب ه معن ی فلس فه اس ت(
در آن جا تکوين پيدا میکند و پيش میرود ،ضمن اينکه اين جريان در خط مستقيمی پيش میرود ام ا درع ين ح ال دور خ ود
نيز میچرخد ،يعنی در ھر مرحلهای ،ضمن اينکه اين علم يک مرحله پيش رفته است ،در عين حال برمیگردد و ب ه خ ود و
آن مرتبهای که در اين مرحله تاريخی به آن رسيده است آگاھی پيدا میکند .به عبارت ديگر ،علم ھگلی دريک حرکت مستقيم
پيش میرود در حالی که در يک حرکت دايرهای ھم پيرامون آن درگردش است .اين وضع پيچيده را – که ما ھم معموالً آن را
کامال بیمعنا به کارمیبريم – ھگل خودآگ اھی م ینام د .خودآگ اھی در روانشناس ی و غي ره ھ م وارد ش ده ک ه م ا ب ا آن مع انی
کاری نداريم .اما اين کلمه وقتی در م ورد ھگ ل ب ه ک ار ب رده م یش ود پيچي ده اس ت ،زي را انس ان وقت ی در ت اريخ و ب ويژه در
تاريخ فلسفه ،که عبارت باشد از تکوين و بسط علم ،آگاھی پيدا میکند ،علم او ژرفتر میشود ،اما فلسفه غرب جدي د ،مس ئله
خودآگاھی را از اين حيث نيز مطرح میکند که ما ضمن اين که آگاھی پيدا میکنيم ،در روند ديگری از آگ اھی ني ز آگ اھی پي دا
میکنيم .به عبارت ديگر ،آگاھی از يک زم ان و منزل ی ب ه بع د ،خ و ِد آگ اھی خ ود را موض وع آگ اھی قرارم یدھ د ،يعن ی عل م
ت ش ناخت داري م .
موضوع علم قرار میگيرد .پيشتر از فيشته نقل کرديم که گفته ب ود م ا ام روز ني از ب ه آم وزه عل م ي ا ش ناخ ِ
فلسفه اروپايی در آغاز قرن نوزدھم از اين مرحله گذشته ب ود .تم ام اي ن مق دمات ک ه ھن وز خيل ی ھ م دقي ق نيس تند ب رای اي ن
است که بگويم اين که در اين راه سرھای بريده بیجرم وبیجنايت وجود دارد ،از اين جا ناشی میش ود ک ه اي ن ج ا گس لی در
آگاھی انسان اروپايی ايجاد شده است که ما ھرگز از آن گسل نتوانستيم عبور بکنيم و فعالً با توج ه ب ه امکان ات ام روز ش ايد
ھرگز نخواھيم توانست از آن عبورکنيم .وضع پر از اشکال چند نوشته مذکور درباره ھگل که اين جا منتشر شده به اين دليل
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است که ما ھنوز درآن طرف گسلی ھس تيم ک ه آنج ا ھن وز آگ اھی ب ه موض وع آگ اھی تب ديل نش ده اس ت .امکان ات زب انی م ا،
امکانات زبانی قبل از گسل آن طرف گسل است ،در حالی که ھگل در سوی ديگر گسل بحث میکند.
برای توضيح بھتراين مطلب ،تجدي د مطلع ی م یک نم و ي ک ب ارديگر ب ه عق ب برم یگ ردم ت ا نکت های را ب ه توض يحات پيش ين
اض افه ک نم .دھ هھ ای گذش ته س ده بيس تم ،در زم انی ک ه مطالع ات ھگل ِی خيل ی ج دی ش د و گفت يم ک ه دراي ن ق رن مب ارزات
ايدئولوژيک بسياری حول محور ھگل شکل گرفته بود ،تفسيرھای متعدد و متکثری از ھگل به عمل آمد و میدانيد ک ه وقت ی
ھگل درگذشت ،ھگليان پير و جوان و چپ و راست پيدا شدند و اين وض ع ت ا ق رن گذش ته ھ م ادام ه پي دا ک رد ک ه ھ ر ک دام از
اينھا نيز تفسيرھای خاص خود را ازھگل داشتند و کوشش کردند تا با توجه به مقدمات فلسفی يا اي دئولوژيک خ ود ھگ ل را
توضيح بدھند ،بعضی از کتابھای اين درگيریھا ھم ب ه فارس ی ترجم ه ش ده اس ت .يک ی از اي ن درگي ریھ ا اي ن ب ود ک ه ھگ ل
مقدمه مارکس است ،بويژه پديدارشناسی روح که مارکس ھ م در ج وانی آن را خوان ده ب ود و در دس ت نوش تهھ ای  1840ت ا
 44اشاراتی به برخی مباحث آن بويژه مسئله کار که در اواسط پديدارشناسی روح آم ده ،داش ته ک ه برخ ی از اش ارات آن ھ م
از جمله مسئله کار مھم ھستند .مارکسيستھای ھگلی از نوع لوکاچ که ما او را م یشناس يم ب ه ھگ ل توج ه بس يار داش تند و
کوشش کردند او را به عنوان پيشرو مارکس تفسير کنند .از نظر اينھا ھگ ل مس ئله اص لی ي ا ديالکتي ک را متوج ه ش ده ب ود
ول ی اش کالی ک ه داش ت اي ن ب ود ک ه ديالکتي ک ي ا ھس ته معق ول )ب ه تعبي ر م ارکس در يک ی از نام هھ ايش( را در ي ک لفاف ه
ايدئاليس تی پيچي د و مس ئله م ا مارکسيس تھ ا اي ن اس ت ک ه اي ن ھس ته معق ول را از پوس ته آن درآوري م .اي ن مس ئله در مي ان
مارکسيستھا خيلی جدی گرفته ش د و چن دين نفرس الھ ا کوش شھ ای خيل ی اساس ی ب رای توض يح اي ن مس ئله بعم ل آوردن د،
ازميان اينھا دو نفر از فالسفه مھم و جدی به حساب میآيند که حرفھايشان قابل اعتناست ،يک ی از آنھ ا ک ه م ا اص الً او
را نمی شناسيم » ارنست بلوخ « است .بل وخ در زم ان خ ودش فيلس وف مارکسيس ت بس يار مھم ی ب ود و ھ م چن ين در مي ان
فيلسوفانی که در زمان ھيلتر از آلمان به آمريکا مھ اجرت کردن د ،تنھ ا فيلس وف مھم ی ب ود ک ه ب ه ج ای آلم ان غرب ی ،آلم ان
شرقی را انتخاب کرد .وی مدتی در آن جا بود تا اين که امکان ادامه کار برايش فراھم نشد ،چ ون فيلس وفی ب ود ک ه مواض ع
حزبی رسمی را برنمیتابيد ،پس دوباره به غرب برگشت .بلوخ دو سه کتاب مھم دارد خصوصا ً يک کتابش به نام عين ـ ذھن
که تفسير اساسی از ھگل است و در آن سعی کرده اين مسئله را توضيح بدھد .البته کتاب بلوخ شايد به زبان م ا قاب ل ترجم ه
نباشد زيرا وی نسبت عجيبی با زبان آلمانی داشته و نوشتهھايش از نظر نگارش در حد نثر کتاب مق دس اس ت .ھمس ر بل وخ
که سالھا پيش در جايی او را ديدم نقل میکرد که بلوخ در تمام سالھايی که در آمريکا بوديم حتی يک کلمه انگليس ی ح رف
نزد مبادا به زبان آلمانی وی آسيب برسد.
نفر دوم لوکاچ است که چون کتابش به فارسی ترجمه شده بنابراين بيشتر به وی میپردازم .کت اب لوک اچ ب ه ن ام ھگ ل ج وان
کت اب نس بتا ً مفص لی اس ت ک ه آن را در دورهای از زن دگیاش ک ه ب ه داليل ی ب ه ح زب کمونيس ت ش وروی بس يار نزدي ک ب ود
نوشته است و طبيعتا ً بیآنکه محتوای کتاب خيلی استالينی باشد ،اشارات زيادی در آن به استالين شده است )اش اراتی مث ل :
رفيق استالين که از فالسفه بزرگ اس ت اي نگون ه فرم وده  (...ک ه البت ه م یش ود آن قس متھ ا را نخوان د .نکت ه ديگ ر درب اره
ترجمه است ،اين کتاب از زبان انگليسی به فارسی برگردانده شده اس ت و چ ون در اي ن کت اب نق ل و قولھ ايی از ھگ ل وج ود
دارد که قابل ترجمه به انگليسی نيست برای ھمين من درباره درستی و دقت ترجمه فارسی آن خيلی مطمئن نيستم .مس ئلهای
که لوکاچ در اين کتاب مطرح کرده اين است ک ه ھگ ل پيش رو م ارکس اس ت و ماترياليس م ديالكتي ك در مقاب ل اي دئاليزم آلم انی
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حاکم زمان به نوعی به صورت ھسته يا جنين درآثارھگل وجود دارد .کتاب ھگل جوان کوشش بسيار مھمی برای نشان دادن
اين مسئله است و حدوداً نيمی از اين کتاب مفصل تفسير پديدارشناسی از ديدگاه مارکسيستی و رد ايدئاليزم است.
يک جريان تفسيری ديگرکامال مذھبی ھم وجود دارد که خصوصا نوشتهھای اوليه ھگل 2را که بيش تربه الھي ات مرب وط م ی-
شود و  80-70سال پس از مرگ ھگل پيدا و چ اپ ش د ،م ورد توج ه ق رار داده اس ت .در واق ع تفس يری ک ه اي ن جري ان تح ت
تاثيرھگل جوان از ھگل ارايه کرده تفسيری ک امال دين ی و الھي اتی اس ت .مس ئله اص لی اي ن اس ت ک ه در مي ان اي ن دو تفس ير
متعارض و متناقض ،وضع ما چگونه است و بحثھای ھگل را از چه طريقی و به چه ترتيبی میشود فھمي د .اگ ر دق ت ک رده
باشيد من آنجا که به تفسيرھای مھم جديد فلسفی اشاره کردم از اين دو جريان )مارکسيستی ودينی( اسم نبردم و اآلن ب ه آن-
ھا پرداختم .علت اين ام راين ب ود ک ه اي ن تفس يرھا تفس يرھای از درون ي ا درون متن ی نيس تند بلک ه تفس يرھای بي رون متن ی
ھستند ،يعنی اينکه ما قبال يک موضع فلسفی داريم و به دنبال اين ھستيم ک ه اي ن موض ع فلس فی ت ا کج ا در م تن قاب ل توجي ه
است ،پس مسئله اصلی برای ما اين نيست که از بيرون به چه ترتيبی میشود ھگل را ديد بلکه مسئله از درون ديدن است .
اگر بخواھيم به اين دو تفسير – اگر بشود گفت افراطی و تفريط ی – برگ رديم ،ھ يچ ي ک از اي ن دو تفس ير افراط ی و تفريط ی
درست به نظر نمیآيد ،وضع ھگل پيچيدهتر از آن است که بشود با ايدئاليزم يا ماترياليزم او را توض يح داد و از ط رف ديگ ر
ھگل نه ايدئاليزم را به اين معنا میفھمد و نه ماترياليزم را ،بلکه موضع بس يار پيچي دهای دارد ک ه باي د چيس تی موض ع او را
از درون فھميد.
اشتباھات درترجمه ھم مشکل ديگری است ،مثل مورد  Geistکه گفتيم اعم از اينکه درانگليسی به  mindيا  spiritترجمه
شود ،در فارسی قابل ترجمه ب ه ذھ ن نيس ت ،ھم ين ک ه وارد ک اخ پديدارشناس ی بش ويم م یفھم يم ک ه اي ن ش خص نم ی توان د
درباره ذھن صحبت بکند ،برای اين که وقتی ھگل میگوي د اي ن  Geistدر ج ايی خ ود را وض ع م یکن د و بع د در ج ايی ديگ ر
خود را نفی میکند و سپس از طريق اين نفی و اثبات يا وضع و نفی خود ،در جايی در تاريخ ظھور پيدا میکن د ،در ج ايی در
اديان مختلف ظھور پيدا میکند و در جايی از طريق آگاھی که به خود پيدا میکند به علم مطلق میرسد ،میت وانيم بفھم يم ک ه
اين  Geistنمیتواند ذھن باشد بلکه بايد واقعيت ديگری باشد .از طرف ديگر ،اينکه در اي ران آري انپور از اول ين مترجمين ی
که ترجمه ايده به تصور يا پندار و ترجمه ايدئاليسم به پندارگرايی را تثبيت کرد ،در واقع مانعی ايج اد ک رد ت ا ھ يچگ اه فلس فه
نفھميم زيرا تمام فلسفه جديد اتفاقا ً اين است که ايده چيست؟ و اي ده پن دار نيس ت ،اي ده ھم ه چيزاس ت ج ز پن دار .احتم ال دارد
کتابھايی از نوع ھمين کتاب ھگل جوان به ھمين شيوهی ترجمه ايده به پندارمبتنی شده باشد که تقريبا غير قابل فھ م اس ت.
مثال ديگر کتاب رامين جھانبگلو است که به آن اشاره کردم ،وقت ی از اول درب اره پديدارشناس ی ذھ ن ص حبت م یکن د و م ی-
گويد ذھن در فالن جا – مثال انقالب فرانسه – و يا در فلسفه آلمان ظاھرمیشود و غيره ،ما

نمیدانيم چه اتفاقی میافت د و

ذھن چه حالتی پيدا میکند .از طرف ديگر يکی ازمترجمين ،ھمين اشتباه را کرده و در ترجمه بخشی از کت اب فلس فه سياس ی
اجتماعی ھگل نوشته پالمناتز ازانگليسی که البته کت اب مھم ی ھ م نيس ت ،کلم ه  mindرا ذھ ن ترجم ه ک رده و بع د درادام ه
میگويد درھگل اين  mindس ه مرحل ه دارد ،يک ی  subjective mindو يک ی  objective mindو ديگ ری absolute
 mindاست .حال  subjectiveکه به معنی ذھن ی اس ت و  mindرا ھ م ک ه ذھ ن ترجم ه ک رده ،پ سsubjective mind ،

 - 2ھمانطورکه میدانيد ھگل طلبه حوزه علميه بود و قرار بود کشيش شود که نشد.
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میشود »ذھن ذھنی« ؟! ذھن ذھنی يعنی چه ؟ نمیدانيم .وبعد ) (objective mindذھن عينی؟! که باز نمیدانيم چيست ،و
بعد ) (absolute mindذھن مطلق ؟! که باز نمیدانيم چيست .اين کتاب ،دوـ س ه ب ار تجدي د چ اپ ش ده و گوي ا در دانش گاه
ھم تدريس میشود! نمونه اين کتابھاست که به جای فھم ،توھم فھم ايج اد م یکن د و اي ن گون ه اس ت ک ه در اي ن راه »س رھا
بريده بينی بیجرم بیجنايت«.
برداشت اين دو جريان از موضوع ھگل متفاوت است ،يکی میگويد بحث ھگل ب ر س ر م اده اس ت ب ا اي ن تف اوت ک ه ھگ ل در
اواسط کار از مسير خود منحرف شده است .جريان مقابل برداشت متفاوت دارد و معتقد است که در مباح ث ھگل ی اص الت ب ا
معناست و ماده تابع آن است و فلسفه ھگل در واقع فلسفه بسط دين و توض يح درس تی ش ريعت ماس ت .س وال اي نجاس ت ک ه
ھگل کدام يک از اين ھاست؟ در جواب بايد گفت ھيچکدام ،چون تمام فلسفه ھگل اتفاق ا ب ا بح ث روح ی ک ه مط رح م یکن د ک ه
بعداً بايد آن را توضيح بدھيم اين است که بگويد نه تنھا ھيچ کدام از اين دو نيست بلکه از وضع کامال متف اوتی ص حبت م ی-
کند ،تمام پديدارشناسی روح ناظر به بحث فلسفی پيش از خودش است تا توضيح دھد که گذشتگان تا کجا پيش آمدهاند و م ن
از کجا شروع میکنم .
اين جا باز تجديد مطلعی میکنم و آن اين است که قبال از ھگل نقل کردم که وقتی آگاھی را مطرح میکند

میگويد آگاھی در

جايی از تاريخ به خودش آگاھی پيدا میکند و در واقع به خودآگاھی میرسد .ھگل میگويد »جايی در تاريخ« زمان ماست که
علم يا ھمان فلسفه به جايی رسيده و چنان بسطی پيدا کرده که میتواند مباحثی مثل آگاه شدن آگاھی به خود ي ا خودآگ اھی را
مطرح کند .آن چه ھگل آورده ،ره آورد نق ادی او از مس يحيت ب ه ص ورت ع ام و ي ک تلق ی از مس يحيت ب ه ص ورت خ اص و
روشنگری قرن ھيجده به بعد اس ت .چي زی ک ه ھگ ل ب ر آن تاکي د دارد و م ن ھ م ب رای توض يح گس لی ک ه گف تم ،مرت ب ب ه آن
برمیگردم اي ن اس ت ک ه دورهای از فلس فه در اروپ ا ،يعن ی از يون ان ت ا پاي ان ق رون وس طی ،دوره ع ين مح وری اس ت ي ا ب ه
تعبيری که در عنوان کتاب عالمه طباطبايی آمده ،دوره فلسفه رئاليستی است ،يعنی اص ل ب رعين اس ت ک ه عاق ل شناس ايی ي ا
ذھن آن را

میفھمد ،تعبيری که در تمام دوران قرون وسطی میکردند که يک نظريه فلسفی مھم ب ه حس اب م یآم د عب ارت

از مسئله مطابقت عين و ذھن بود .در جواب اين سوال که علم چيست و چگونه حاصل میشود ،میگفتند آنج ايی ک ه ع ين و
ذھن يکی شود يعنی ذھن مطابق عين شود علم حاصل میشود ،به عنوان مث ال ،تص وری ک ه از لي وان روب روی م ن در ذھ ن
من است با خود ليوان منطبق باشد ،تمام فلسفه قديم تا زمان دکارت ھمين است .فلس فه م ا ھ م ھم ين اس ت ،نم یگ ويم فلس فه
قديم ما چون اصال فلسفه جدي د ن داريم .اص ول فلس فه ھ م ک ه عالم ه طباطب ايی نوش ته دقيق ا مط ابق مي راث فلس فی ماس ت ک ه
دارای روش رئاليستی است و در آن ذھن منفعل و جھان خارج فعال است ،تصوری از خ ارج ب ه ذھ ن م یآي د و ب ا آن انطب اع
پيدا میکند .وقتی دکارت آمد ،به درون برگشت و گفت چيزی که من انسان میتوانم به آن يقين پيدا کنم يقين نس بت ب ه خ ارج
نيست بلکه يقين نسبت به خودم است  ،من در درجه اول و قبل از اين که به خودم علم پيدا ک نم نم یت وانم ب ه جھ ان عل م پي دا
کنم ،تنھا يقينی که من دارم يقين نسبت به خودم است ن ه ب ه جھ ان ،احتم ال دارد در درج ه دوم و ازطري ق يق ين ب ه خ ودم ب ه
جھان ھم علم پيدا کنم.
اين اولين گسل مھم در فلسفه است ک ه م ا ھ مچن ان در براب ر آن ايس تادهاي م و ھنوزمش کل داري م .از زم انی ک ه  subjectب ه
معنايی که دکارت مطرح کرد ،ديگر به معنای »ذھن« ما نبود ،آن ج ا م ا ن ه تنھ ا مش کل زب ان پي دا ک رديم بلک ه مھمت ر از آن
مشکل »مضمون« ھم پيدا کرديم ،يعنی مسئله اين نيست که در آنجا ذھن ما کلمه پيدا نکرد بلکه مسئله اين است که ذھن ما
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در آنجا به  subjectتبديل نشد .ما فيلسوفی پيدا نکرديم که شرح تبديل ذھن به  subjectرا توضيح دھد جز يک استثناء و
آن مال صدراست که با توجه به اينک ه م ن اي ن مس ئله پيچي ده را يک ی – دو ب ار مط رح ک ردهام ،اآلن ب ه آن برنم یگ ردم .م ال
ص درا ب ر س ر مس ئله ذھ ن وع ين ي ا ب ه زب ان خ ودش عاق ل و معق ول مس ئله بس يار پيچي دهای را مط رح ک رد ،او ب ا تاکي دش
بر»عاقل و معقول« به توضيح حيث درون يا ھمان  subjectو اصالت حيث درون نسبت به عالم خارج نزديک ش د ک ه البت ه
مثل ھمه چيزھايی که ما تا به امروز ضايع کردهايم ،اين بحث مھم ھم ضايع شده است .مفسرين مال صدرا ھرچند بح ث عاق ل
و معق ول را ب ا اھمي ت جل وه دادهان د ول ی نتوانس تند مباح ث وی را ط رح کنن د ،م ن وارد اي ن بح ث نم یش وم و فق ط از جھ ت
رعايت امانت و اينکه از اين اصطالحات استفاده خواھم کرد به اين جرقهای که مالصدرا زده بود اشاره کردم .
مسئله »من«ی که » میانديشد « با دکارت آغاز شد که از آن به  subjectتعبيرشد ،اين  subjectدر فاصله دکارت تا کانت
و خصوصا تا فيشته )که ھر دو معاصران متقدم ھگل بودند( به تدريج مورد بحث واق ع ش د و اي ن مس ئله ک ه حيثي ت ي ا حي ث
درون انس انی ک ه عاق ل اس ت و م یکوش د ت ا جھ ان خ ارج ي ا معق ول را از طري ق عاق ل بفھم د م ورد تاکي د عم ده و اساس ی
قرارگرفت .ھمان طور که میدانيد »عاقل« اسم فاعل است ،يعنی کننده کار و »معقول« اسم مفعول است ،يعنی چيزی که ک ار
بر روی آن واقع میشود .مال صدرا متوجه اين نکته شده بود که رئاليسم به معنايی که عالمه طباطبايی نوشته درست نيس ت
چون ذھن عاقل است يعنی عمل تعقل را انجام میدھد و ع الم خ ارج موض وع تعق ل واق ع م یش ود بن ابراين مفع ول اس ت .در
فلسفه اروپايی به صورت عام و در فلسفه آلمانی به صورت خاص ،اين مس ئله يعن ی تاکي د ب ر اص الت و اس تقالل حي ث درو ِن
مبتنی بر يک عاقلی که تعقل میکند و کار انجام میدھد به تدريج بر اصالت عين چربيد ،اين چيزی است که بعدھا منجرشد ت ا
از کلمه  subjectمفھوم ) subjectivityفاعليت حيث درون( را درست کردند که در فارسی به »ذھنيت« ترجمه

میکنند

که درست نيست .اين »حيث درون«ی که من مرتب به آن اشاره میکنم ،کم وبيش به معن ی »حي ث درون«ی اس ت ک ه مبتن ی
بر يک عاقل اصيل است و دربھترين حالت جھان را طبق الگوھا و به تعبيرکانت صورتھای خودش میفھمد.
جوانی ھگل مص ادف ب ا پاي ان فلس فه کان ت و اوج فعالي ت فيش ته اس ت ک ه اول ی در س ال  1804و دوم ی  10س ال پ س از آن
درگذشت .ھگل که در اين دوره ھنوز درآغ از راه ب ود ،متوج ه ش د ک ه اروپ ا دو دوره ت اريخی را از س ر گذران ده اس ت ،يک ی
دوره اصالت معقول و ديگری دوره اص الت عاق ل ي ا ب ه تعبي ر ديگ ر رئ اليزم و اي دئاليزم ک ه البت ه ھگ ل اي ن کلم ات را ب ه اي ن
صورت به کار نمیبرد .ھگ ل  ،ب ه تعبيرس نايی در آن ش عر مع روف »ک ه اي ن دون اس ت وآن واال «3م یگف ت  :اي ن دراي ن دو
جريان نوعی افراط و تفريط وجود دارد ،يکی افراط در ذھن و ديگری تفريط ذھن ،بنابراين ،راه ن ه اي ن اس ت و ن ه آن .باي د
فلسفه جديدی را تاسيس کرد که بتواند ھم حيث درون را در استقالل آن لحاظ کند و درعين حال ،جھ ان را ھ م در اس تقالل آن
بفھمد ،به عبارت ديگر ،از نظر ھگل به يک معنی ن ه  subjectوج ود دارد و ن ه  .objectدرعن وان کت اب ارنس ت بل وخ ک ه
اشاره کردم ميان ژوبيکت و اوبيکت ) (Subjekt–Objektيک خط تيره آمده و اين معنی را اف اده م یکن د ک ه ھگ ل آن دو

 - 3مکن در جسم وجان منزل  ،که اين دون است وآن واال

قدم زين ھر د وبيرون نه  ،نه اينجا باش و نه آنجا
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را مس تقل از ھ م لح اظ نم یک رده اس ت ،و ب از ب ه تعبي ر س طحی ک ه اي نج ا زي اد ب ه ک ارمیبرن د ،ھگ ل ن ه رئاليس ت اس ت ن ه
ايدئاليست بلکه ھگل اتفاقا ً میخواھد نشان بدھد که وضع پيچيدهتر از آن است که بتوان يک شق را گرفت .
اما پيچيدگی اين وضع چيست؟ اگر تم ام اي ن مق دمات را کن ارھم بچين يم ،ب ه ي ک نکت ه اساس ی م یرس يم و آن اي ن ک ه مس ئله
آگاھی در کانون فلسفه ھگل قرار دارد ،فلسفه ھگ ل فلس فه آگ اھی اس ت و از ط رف ديگ ر ،فلس فه ھگ ل درع ين ح ال ،فلس فه
آگاھی به آگاھی يا تکوين خود آگاھی است .به قول ھابرماس ،اولين بار است که اينج ا آگ اھی موض وع خ ود ق رار م یگي رد،
پس ،اين گسل اساسی است .قبل از اينکه پيش بروم اين نکته را ھم اضافه میکنم که بح ث ھابرم اس ھم انط ور ک ه خ ود او
در آغاز کتابش اشاره کرده ،کوششی برای پاسخ دادن به اين پرسش ھشتاد سال پيش ماکس وب ر اس ت ک ه در ي ک مقال ه در
س ال  1905آن را پ يش کش يده ب ود ،و آن اي نک ه ،چ را مدرنيت ه ب ر پاي ه تح والت گذش ته ،در اروپ ا اتف اق افت اد ،در ح الی ک ه
مقدمات آن در جاھای ديگری ھم ديده شده بود و جوانهھای آن در جاھای ديگر ھم زده بود؟ ،يا اينکه چرا در حالی که نطفه
مدرنيته در جای ديگری تکوين پيدا کرده بود ،اما اين ن وزاد در اروپ ا متول د ش د؟ و مھمت ر اي نک ه چ را مدرنتي ه قاب ل تک رار
نيست؟
پاسخ ھابرم اس ب ه س والی ک ه م اکس وب ر آن را طبيعت ا ً از منظ ر جامع ه شناس ی معرف ت و جامع ه شناس ی ت اريخی در اروپ ا
مطرح کرده بود اين است که میگويد من نمیدانم اين رويداد تکرارشده ،يا خواھد شد و يا نه ،بلکه مسئله اي ن اس ت ک ه اي ن
گسل از نظر فلسفی در اروپا و به اين صورت ايجاد شد ،اين که تکرار خواھد شد يا نه ،در حد پيامبران يا پيش گوي ان اس ت
و طبيعتا ً کار فيلسوف نيست .در واقع ھابرماس در ادامه پاسخ سوال ماکس وبر میخواھ د اي ن مس ئله را مط رح کن د ک ه اي ن
گسل چرا و درکجا ايجاد شد .البته ديگران میتوانند حساب خودشان را بکنند که آيا میتوانند اين گسل را ايجاد کنند يا نه ،از
اين جا به بعد در واقع مسئله ماست .اين جا به نکتهای ھم درحاشيه اشاره میکنم که بی اھميت نيست و آن اين است که می-
دانيد در قرن گذشته مخصوصا ً در زمان ناصرالدين ش اه ع ده زي ادی از مس افران ب ه اي ران ت ردد داش تند ،از جمل ه ع دهای از
سفرا و فرستادگان ديپلماتيک ھم اين جا حضور داشتند که زبان ما را ياد گرفته و شروع به مطالعه وفکرکردن درب اره اي ران
کردند .با عزل نظراز نيت آنان که مسئله ما نيست ولی گاھی اوقات در ميان اينھا برخی حرفھای جالبی ھم گفته ش ده اس ت
که يکی از معدود حرفھای جالب حرف ی اس ت ک ه ھمس ر يک ی از س فرا در خ اطرات خ ودش آورده ک ه احتم اال آن موض وع را
درمحافل ديپلماتيک آن موقع تھران شنيده است .وی پس از شرحی درباره ايران و جايگاه آن نوشته که جای بسی شگفتی و
تاسف است که اين کشور ھيچگاه قرن نوزده را تجربه نخواھد کرد .من مطمئ نم اي ن خ انم متوج ه نب وده چ ه مس ئله مھم ی را
مطرح میکند چون ازمجموع نوشتهاش چنين چيزی برنمیآيد ،اي ن نوش ته مص داق آن گفت ه افالط ون اس ت مبن ی ب ر اي ن ک ه
گاھی شاعر شعری را میگويد که خودش به عمق آن پی نمیبرد ،واغلب ھم چنين است .اين خانم ھم به عنوان ي ک اروپ ايی
که ايران را ديده ،چنين احساسی داشته که دراروپا گسلی ايجاد ش ده اس ت ک ه گ ذار از آن ب رای تم دنھ ای ش رقی ک ار بس يار
مشکلی است .اين گس ل از نظ ر م ن مھ م اس ت و نم یت وانيم ب ه س ادگی از کن ارآن بگ ذريم و م ن ب ه ھم ين دلي ل مرت ب ب ه آن
میپردازم ،اين امر در واقع راجع به آگاھی ماست تا بدانيم ما آن طرف گسل ھستيم و با مشخصات آن طرف فکر میکنيم ،به
تعبيری تا اطالع ثانوی در مختصات ذھنی آن طرف اسير ھستيم .
مسئله مھمی که ھگل مطرح کرد ،اي ن اس ت ک ه ن ه ع ين ب ه معن ايی ک ه در فلس فه ق ديم آم ده وج ود دارد و ن ه ذھ ن ب ه معن ی
 subjectدرفلسفهھای جديد ،بلکه درھر دوره تاريخی که باشيم ،حاصل آن دوره و مقطع ،حاص ل ع ين و ذھ ن اس ت .ت اريخ
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ھر دورهای و ھرمقطعی که يک منزلگاه تاريخی به حساب میآيد عبارت اس ت از ترکي ب ي ا حاص ل ديالکتي ک ذھ ن و ع ين و
تغيير و تبديل آنھا به ھمديگر ،يعنی ھرجا را برش بدھيم نه ذھن میبينيم و نه عين ،بلکه ب ه تعبي ر بل وخ ،ذھ ن ـ ع ين م ی-
بين يم .پ س ھگ ل م ا را در براب ر ي ک وض ع پيچي ده ق رار م یدھ د ک ه

م یخواھ د ھ م از درون م ا س رمايهگ ذاری کن د وھ م

ازجھان ،در واقع آن چيزی که ھگل بر سر آن تامل فلسفی میکند ،يا به تعبير ديگر ،موضوع تامل فلسفی ھگ ل ،س ابجکت ـ
آبجکت است و نه يکی از اين دو .اين امر است که ھگل را مشکلترين فالسفه کرده است .حال بايد برگرديم و بپرس يم آن دو
تفس ير افراط ی و تفريط ی ي ا بي رون متن ی ازکج ا ناش ی ش ده اس ت؟ در ج واب باي د گف ت داس تان پي دايش آن دو تفس ير )دين ی
وماترياليس تی( داس تان في ل موالن ا درت اريکی اس ت ،ھري ک ازماترياليس تھا وايدئاليس تھا ب ه ي ک بخ ش از اي ن فلس فه دس ت
گذاشته و آن را برجسته کرده و گفته ھگل ھمان است که من ديدهام .يکی ھگل را ديندارمعرفی میکند و ديگری مدعی است
که دين درنزد ھگل امری عرضی است و فلسفه ھگل در واقع بيان ديالکتيک تاريخ است .ھيچ کدام از اين دو ،آن فيل واقع ی
را که فلسفه ھگل باشد توضيح ندادهاند .آن دو جريان اول )ھگلیھ ای آلم ان و ھگل یھ ای يس وعی فرانس ه( ک ه گف تم اگرچ ه
برخی از آنھا مذھبیھای داخل کليسا و برخی غيرمذھبیھای خارج کليسا ھستند ولی در يک جا با ھم تالقی میکنند چون نه
اھل ديانتشان از ديانت در ھمه جا سرمايه گذاری میکند و نه اھل دنياش ان ھم ه چي ز را ب ا دني ا م یس نجند بلک ه ھردوجري ان
میکوشد تا ورای تعارضھا و تنشھا و تمايزھايی که م یبينن د ،بفھمن د اي ن پيچي دگی از کج ا م یآي د .م ن البت ه ام روز ب ه ھم ه
مسئله نخواھم پرداخت ،فقط طرح مسئله کردم تا شما را در آستانه دری نگه ب دارم ک ه از آنج ا ب ه بع د نم یت وانيم  Geistرا
ذھن بدانيم ،اين امر از اينجا به بعد شدنی نيست ،چرا شدنی نيست؟ برای اينکه ھگل میخواھ د بگوي د ک ه فلس فه س رزمينی
اس ت ک ه حقيق ت در آنج ا تک وين پي دا م یکن د و پدي دارمیش ود و حقيق ت ک ل اس ت .پ س کس انی مث ل لوک اچ و مخ الفينش ک ه
تفسيرھای جزيی ارايه کردهاند در واقع جزء را ديدهاند .بعداً خ واھيم دي د ک ه يک ی از مھمت رين اص ول در پديدارشناس ی روح
اين است که »حقيقت کل است و کل حقيقت است« ،پ س ،پديدارشناس ی روح م یخواھ د م ا را در مس يری بين دازد ک ه پاي انش
»کل« است .اين چند جملهای را که االن میخواھم بگويم بعداً به صورت مبسوط تفسير خواھم کرد لذا اگر فھمش مشکل ب ود
نگران نشويد .از نظرھگل حقيقت کل است و کل ھم ھمان روح است و نمیتواند ذھن باش د ،پ س ،اگ ر حقيق ت يعن ی ک ل و آن
عبارت از روح است ،پس روح نمیتواند ذھن باشد .ھگل بعداً میگويد که پديدارشناسی روح در واقع مسيری اس ت ک ه روح
طی میکند ،به عبارت ديگر ،پديدارشناسی روح عبارت از س لوک روح در جھ ت آگ اھی پي دا ک ردن ب ه خ ود ي ا آگ اه ش دن ب ه
آگاھی خود است و در پايان است که آن کل حصول پيدا میکند ،پس کل نتيجه سلوک و عبارت از روح است .تا اي نج ا ح دوداً
قابل فھم است ولی از اينجاست که مسئله پيچيده میشود و آن اينکه اگراتفاقا ً اين روح در آغ از وج ود نداش ته باش د ک ه راه
را آغاز کند ،در پايان ھم نمیتواند به نتيجه برسد و به آگاھی خودش نايل شود چون ھگل میگويد آغ از ھم ان پاي ان اس ت و
پايان ھمان آغاز است ،برای اينکه ھيچ چيزی نداريم که درخط مستقيم باشد و ازصفر يا عدم آغ از ش ود و ب ه چي زی برس د،
بلکه عالم عبارت است از اين روح ي ا ک ل و ي ا مطل ق ب ه زب ان ديگ ر ،ک ه در آغ از ب ه ص ورت مض مر وج ود دارد و در رون د
تاريخ به خود آگاھی پيدا میکند و درپايان است که به خودش آگاه میشود ،ول ی اول ی ھم ان آخ ری اس ت .م یداني د عرف ا ھ م
چي زی از اي ن معن ی فھمي ده بودن د ک ه بح ث اول و آخ ر را مط رح ک ردهان د ،البت ه ق ران ھ م درب اره خ دا م یگوي د »وھ واالول
واالخر« .ھگل ھم اينجا ھمين را میگويد که مطلق ـ که عبارت باشد از روح ـ ھمان اولی است که در آخرھم ھس ت ي ا ھم ان
آخری است که در اول ھم ھست .اما اين چه مطلقی و چه موجود عجيبی است که ھم اول ھست و ھ م آخ ر و اي نک ه چ را اي ن
مطلق درتاريخ ظھور پيدا میکند تا درنھايت به آگاھی برسد ،بماند برای بعد ،اينجا اين بحث را رھا میکنم ت ا مقدم ه ديگ ری
را بچينم تا بعداً بتوانم اين مقدمات را کنارھم قرار دھم و به اصطالح نخ تسبيح را از ميان آنھا رد کنم .
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ھمزمان با بحثھای ھابرماس ،در آلمان ھم از زاويه ديگری و ب ا دي دگاهھ ای متف اوت ديگ ری ،مس ئله اس تثنايی و ب یس ابقه
بودن مدرنيته و تجدد ،ھمچنان موضوع بحث وتحقيق وتأمل فلسفی بود .آلمان مرکز مھمت رين

بح ثھ ايی اس ت ک ه در اي ن

زمينه انجام شده است .بحثھايی که بيرون از حوزه فرھنگ آلمان ،خصوصا ً در کشورھای انگليسی زبان ،ب ويژه در آمريک ا
درباره مدرنيته صورت گرفته عمدتا ً بحثھای جامعه شناختی است .چيزھايی ھ م ک ه ک موب يش ب ه م ا منتق ل ش ده ،اي ن بحثھ ا
ھستند و اينھا ھم مخصوصا ً با اين امکاناتی که ما داريم چيزی نيست که مباحث اصلی را بتواند ب ه م ا منتق ل کن د و ھمچن ان
ھم نکردهاند و به اين دليل است که بحثھای ما و تاريخ نويسی ما از اين زاويه ھيچ اھميتی ندارد و بیسروته است .اما اي ن
بحث در حوزه تاريخ نويسی ھم به نوع ديگری صورت گرفت که مھم است و ھمچنان ھم البته ادامه دارد ،چيزی که برای م ا
جالب است و البته از آن مباحثی است که نمیتوانيم آن را به درستی بفھميم اين است که تاريخ نويس ی م ا ھم انطورک ه م ی-
دانيد و میبينيد ،تاريخ نويس ی ـ ک موب يش ـ مبتن ی ب ر ش رح وق ايع و دربھت رين حال ت ھم راه ب ا ان دکی تحلي ل جامع ه شناس ی
تاريخی و چيزی در حد فاصل ميان شرح وقايع و تاريخ انديشه در سطح بسيار پايين است .ما تاريخ انديشه ن داريم ،بيش تراز
آن تاريخ مفھومی انديشه و تاريخ مفاھيم نداريم ،يعنی اينکه نمیدانيم نطف ه مف اھيم ب ه چ ه ترتيب ی ودرکجاھ ای ت اريخ بس ته
میشود و چگونه تکوين پيدا کرده و متولد میشود .البته چون م ا دراي ن مس ائل ـ ک ه اي نج ا قص د پ رداختن ب ه آن را ن دارم ـ
اھل خطابه و ھيجان ھستيم بديھی است که شروع م یکن يم ـ کم ا اي ن ک ه ک ردهاي م ـ ب ه تبي ين مب ارزات طبق اتی و زود ھ م س ر
ازھابيل و قابيل ـ ھر کدام ب ه عن وان ي ک طبق ه ـ در م یآوري م ،چس باندن مفھ وم جدي دی مث ل طبق ه اجتم اعی آنھ م از طري ق
ترجمه از روی فرھنگ لغت حييم به ھابيل وقابيل ،ازاينجا تا بینھايت راه است .تاريخ نويسی در بخ ش وس يعی از اروپ ا از
حد نوشتن ت اريخ وق ايع گذش ته اس ت ،وق ايع ب رای آن ان روش ن اس ت ،ب ه عن وان مث ال درانق الب فرانس ه از نظ ر وق ايع چي ز
مبھمی برای آن ان وج ود ن دارد ،ام ا مس ئله مھ م اي ن اس ت ک ه اي ن اتف اقی ک ه افت اده چ ه معن ايی دارد وازط رف ديگ ر ،ب ا چ ه
مفاھيمی میشود اين اتفاقات را فھميد .اتفاقات را تا دراين قالبھا نريزيم نمیتوانيم بفھم يم .مس ئله ديگ راين اس ت ک ه م ا اي ن
مفاھيم را تا کجا میتوانيم تنقيح کنيم تا با اين مواد سازگار باشد .اين را میگويند تاريخ مفاھيم ،يعنی بررسی چيستی مف اھيم
و چگونگی تکوين و بسط آنھا و تحولی که در تاريخ پيدا میکنند .يکی از جالبت رين بح ثھ ايی ک ه در ح وزه ت اريخ مف اھيم
شده و من ھم در جايی اشاره بسيارمختصری به کار او ک ردهام مرب وط ب ه ي ک نظري هپ رداز ت اريخ و نويس نده آلم انی ب ه ن ام
راينھارت کوزلک است که سه ـ چھارسال قبل مرد .کوزلک تمام عم رش را روی تک وين مف اھيم ت اريخ نويس ی ک ارکرد و ب ه
ھمراه دوـ سه نفرديگر ،کتاب ب ینظي ری در ھش ت مجل د مفص ل درآورد ک ه مع ادل آن در ھ يچ زب ان ديگ ری وج ود ن دارد .او
دراين کتاب تمام مف اھيمی را ک ه در ح وزه ت اريخ نويس ی ب ه ک ار م یرود گرفت ه و تم ام مراح ل آن مف اھيم را از آغ از تک وين
جنينی آن تا پايان و ھمينطور تحولی را که در تاريخ ايجاد ک ردهان د توض يح داده اس ت .برخ ی از مف اھيم دراي ن کت اب در ح د
خود يک کتاب است مثل مفھ وم دول ت ي ا طبق ه ک ه ش امل دويس ت ص فحه فش رده مطل ب ب ا تم ام من ابع موج ود اس ت و در آن
مباحثی مانند اينکه اين کلمه درکجا پيدا شد ،درچه مضمونی پيدا ش د و چ ه تح ولی از نظرمض مون پي دا ک رد وغي ره ،ق دم ب ه
قدم دنبال شده است .در ادامه بحثھايی که در آلمان درباره تجدد صورت گرفته ،ي ک بح ث بس يار مھ م و اساس ی وج ود دارد
که کوزلک آن را مطرح کرده است .او بر آن بود که تا سال  1800ھمه مفاھيم بیتاريخ ھستند و م ا ت ا اي ن مقط ع ب ه مف اھيم
ت اريخی زمانمن د خيل ی برخ ورد نم یکن يم  ،ناگھ ان درس ال  1800ي ک زلزل ه و آتشفش انی رخ م یدھ د ک ه در نتيج ه آن ھم ه
مفاھيم تاريخمند و زمانمند میشوند .مفاھيمی مثل عصرجديد و دنيای نو از اينجاس ت ک ه در واق ع زم ان ب ه بع دی ازمف اھيم
جديد تب ديل ش د .ھابرم اس اي ن مس ئله را از ي ک زاوي ه ديگ ر توض يح داده ب ود و کوزل ک از زاوي ه ديگ ری م یگوي د .مقط ع
 1800در واقع زمانی است که ھگل اين گسست را با بحثھای قبلی دوره طلبگیاش انجام داد .از طرف ديگر ،ھگل درھم ان
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سالھا که کتاب پديدارشناسی روح را مینوش ت در واق ع زم ان را ب ه ن وعی در اي ن کت اب وارد ک رد .ام ا ھگ ل چ ه ک ارمھمی
انجام داد ؟.
کار مھم ھگل که فعالً به صورت گذرا به آن اشاره میکنم اين بود که توضيح داد که مطل ق ي ا روح در زم ان ي ا درت اريخ وب ه
تعبيرديگر ،درتحول تاريخی است که به خودش آگاھی پي دا م یکن د ،در س ير ت اريخی اس ت ک ه از خ ود بيگان ه م یش ود و ب ار
ديگر به خود برمیگردد ،پس ،اين مطلق اوليه و اين روح اولي ه ،مطل ق ي ا روح آخ رھم ھس ت ب ا اي ن تف اوت ک ه ب راو ت اريخ
گذشته است .ھگل چيزی را ک ه ت اريخ ب راو نگذش ته باش د – مث ل مفھ وم ارس طويی وج ود در برخ ی فلس فهھ ای ق ديم – ي ک
مفھوم خالی وھيچ میداند .البته الزم به توض يح اس ت ک ه وج ود در معن ای ص درايی ،متف اوت از وج ود در معن ای ارس طويی
است .توضيح ھگل اينجا در يک راه ميانی بسيار پيچيده قرار دارد که نه ايدئاليس تھ ا م یتوانن د آن را ب ه درس تی بفھمن د و
نه مخالفين آنھا .اين چيزی که ھگل میگويد – البته من مجبورم بگويم ولی ش ما تک رارش نکني د – ب رای م ا ب ه ن وعی کف ر
مطلق است و آن اين است که خدا نيست مگر اينکه در تاريخ به خودش آگاھی پيدا ک رده باش د ،مطل ق نيس ت مگ ر اي نک ه از
خود بيگانه شده باشد و به خود آگاھی پيدا کرده باشد و اين مطلق در پايان تاريخ ظاھرمیشود و نه درآغاز تاريخ .البته اي ن
را بعداً باز خواھم کرد و خواھم گفت که اين حرف چه تبعات عجيبی ھم برای مس يحيت و ھ م از ديگ اه فلس فی دارد ول ی فع الً
در اين آستانه کفرگويی میمانم و برمیگردم به اين بحث که کتاب پديدارشناسی روح – کتابی که از جلسه آينده بيش تر ب ه آن
نزديک شده و وارد آن خواھيم شد – چه بود و در چه شرايطی نوشته شد.
ھگل در حدود سال  1800به تدريج از بحثھای الھياتی پيشين خود و آنچه در حوزه علميه خوان ده ب ود فاص له گرف ت و بع د
در يکی از نامهھايش نوشت مجموعه آن چيزی که در حوزه علميه به ما میدادن د و آن کتابھ ای اخ الق مس يحيت ک ه درآنج ا
نوش ته بودن د و تحوي ل م ا م یدادن د ب ه درد اي ن م یخ ورد ک ه درآنھ ا پني ر گندي ده بپيچن د .ھگ ل درھم ان رس اله  1801ک ه
ھابرماس ھم به آن اشاره کرد مسئله خاستگاه نياز به فلسفه را طرح کرده است .ھگل درجواب م یگوي د نيازب ه فلس فه ج ايی
پديدار میشود که نوعی گسيختگی و دوگانگی ايجاده شده باشد که التيام آن امکان پذير نباش د ،يعن ی فلس فه عب ارت اس ت از
ايجاد وحدت ميان تنشھا و تعارضھا و تضادھا و التيام دادن شکافھا و زخمھايی که ايجاد شده است .ھگل قبل از س ال 1800
بويژه درنامهھايی به دوستانش از جمله شلينگ به دفعات اين بحثھا را کرده بود ام ا پ س از س ال  1800ب ود ک ه ش روع ب ه
پیريزی طرح بزرگ خود کرد .ھگل از سال  1800به بعد در » ينا« جنوبیترين نقطه آلمان که اآلن شھر کوچکی است ول ی
درآن سالھا يکی از مراکز مھم فرھنگی به حساب میآمد و دانشگاه مھمی ھم داشت زندگی میک رد .در س ال  1807و در پ ی
تحوالت انقالب فرانسه وقتی آلم ان س قوط ک رد و ن اپلئون بناپ ارت وارد ين ا درجن وب آلم ان ش د ،ھگ ل در ي ک نام ه مھ م ب ه
دوستی نوشت؛ من امروز از پنچره ،امپراتور)ناپلئون( ،اين جان جھان را ديدم که به شناسايی درشھر درآمده بود .ھگل آن-
گاه میافزايد  :براستی ديدن چنين اين جان جھان که نشسته براسب به شناسايی شھرآمده حس غريب ی اس ت .آلم ان ب ا ورود
سپاه ناپلئون سقوط کرد و بعد ازآن آلمان جديدی شکل گرف ت ،ھگ ل ب ا اش اره ب ه ف رار امپرات ور و س پاھيان آلم ان ازمص اف
سپاه ناپلئون ،به جای تقبيح عمل آنان میگويد اين مرد فوقالعاده ]ناپلئون[ که ممکن نيست او را ستايش نکنيم.ھگ ل س پس
برای سپاھيان فرانسه آرزوی موفقيت میکند و م یگوي د دي ری نخواھ د پايي د ک ه س پاھيان ن اپلئون م ا را از اي ن طوف ان ن وح
نجات خواھند داد .ھگل در چن ين ش رايطی آخ رين ص فحات پديدارشناس ی را ي ک روز قب ل ازاي ن واقع ه تم ام ک رد و آن را ب ه
ناشرش فرستاد و چند ماه بعد از آن منتشرشد .
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قبل از اينکه پيش بروم نکته ديگری را ھم اضافه می ک نم و آن موض وع نام ه ديگ ری از ھگ ل اس ت ک ه از نظ ر م ن اھمي ت
دارد .تاکيد من بر مسئله زبان و تاريخمند شدن مفاھيم و اين که اين اصطالحات را نم ی ت وان ھ ر ط ور ک ه دلخ واه ماس ت ب ه
کار ببريم ،بويژه از ھگل به بعد ،برای اين است که نشان دھم ،اين گسل ايجاد شده نه تنھا گسل نظری است بلکه گسل زبانی
ھم است و ھگل خود به اين مسئله اشاره کرده است .پيش از اين ک ه نام ه ھگ ل را بخ وانم ذک ر اي ن نکت ه ض روری اس ت ک ه
زبان فلسفه ھمان طور که می دانيد در اروپای مسيحی تا قرن شانزدھم حتی قرن ھفدھم و گاھی تا اواسط قرن ھيجدھم زب ان
التينی بود که زبان مشترک ھمه ملت ھای اروپايی است ،مث ل زب ان عرب ی ک ه زب ان مش ترک جھ ان اس الم ب ود .پ س زب ان و
اصطالحات فلسفی در اروپا در اصل التينی است .بخشی از کشورھای اروپ ايی ک ه ب ه آنھ ا کش ورھای التين ی گفت ه م ی ش ود،
کشورھايی ھستند که زبان ملی آنھا به تدريج از تحول زبان التينی قرون وسطی منشعب شده و استقالل پيدا ک رده اس ت ول ی
اصل زبانشان التينی است .وقتی زبانھای ملی تثبيت شد ،کشورھايی مث ل فرانس ه ،اس پانيا وايتالي ا ک ه ريش ه زبانش ان التين ی
بود مشکل کمتری برای فلسفه نوشتن پيدا کردند ،به عنوان مثال دکارت وقتی خواست ب ه فرانس ه بنويس د ب ا مش کل چن دانی
مواجه نشد زيرا ريشه کلمات يکی بود و به ھمين دليل ھم به التينی و ھم به فرانسه نوش ت .ول ی در آلم ان ،زب ان ژرمن ی از
خانواده زبان آنگلوساکسون )ريشه انگليسی و آلمانی قديم( است و با زبان التينی نسبتی ندارد .در انگلستان که بح ث خ اص
خود را دارد به زبان التينی نوشته می شد اما در آلمان به تدريج يک جنبش مل ی گرايان ه ب رای اس تقالل آلم ان از امپرات وری
مسيحی آغاز شد که کارعمده در اين خصوص را لوتر انجام داد .لوتر برای استقالل آلمان از امپراتوری پ اپ کت اب مق دس را
به آلمانی ترجمه کرد و به اين وسيله بند ناف وابستگی آلمان به زبان التينی و کليسا را قطع ک رد .از اي ن ج ا ب ه بع د ب ود ک ه
زبان آلمانی به عنوان پايه زبان ادبی قرار گرفت .ولی فالسفه آلمانی مثل اليبنيتس و مثل اوايل دکارت ناچار بودن د ب ه التين ی
بنويسند چون زبان آلمانی ھنوز توان ترجمه اصطالحات فلسفی را که عمدتا ً التينی بود ،نداشت ،بنابراين اليبنيتس آلمانی ک ه
يک شخصيت اروپايی و جھانی است کمتر به آلمانی نوشت و عمده آثارش يا به التينی يا ب ه فرانس ه اس ت .زب ان فرانس ه ب ه
دلي ل اي ن ک ه از زب ان التين ی اس تقالل پي دا ک رده ب ود ،ب رای نوش تن متنھ ای فلس فی امکان ات بيش تری از زب ان آلم انی در
اختيارداشت .کانت ھم بعد از يکی دو رساله اوليه مخصوصا ً رساله دکترايش که در آن زمان رسم بر اين بود که رس اله ھ ای
دکتری به زبان التينی که زبان رسمی عل م و دانش گاه ب ود نوش ته ش ود .در رس اله ھ ايی مانن د نق د خ رد مح ض ک ه کان ت ب ه
آلمانی نوشته است از آن جا که ھنوز اصطالحات فلسفی در زبان آلمانی جا نيافتاده ب ود ،در اکث ر مواق ع در کن ارھر اص طالح
معادل التين آن را نيز آورده است  ،دقيقا ً مثل ھمين کاری که امروز ما با انگليسی انجام م ی دھ يم .ام ا ب ا ھگ ل فص ل جدي دی
آغاز شد ،ھرچند ھگل ھم به رسم آن زمان رساله دکترايش را به التينی نوشت ولی وقتی خواست رس اله ھ ای فلس فی اص لی
خود را بنويسد بر آن بود اينک زمان آن فرارسيده که ما فلس فهای تاس يس کن يم ک ه ن ه فلس فه ذھ ن اس ت و ن ه فلس فه ع ين،
بلکه فلسفه روحی است که در تاريخ به خود آگاه م ی ش ود و اي ن ک ار نيازمن د زب ان جدي دی اس ت .ھگ ل در نام ه ای ب ه ي ک
آلمانی به نام » فُس« که در آن زمان برای اولين بار ھومر را به آلمانی برگردانده ب ود ،اي ن تع ابير را ب ه ک ار م ی ب رد و م ی
نويسد  :لوتر کتاب مقدس را آلمانی سخن گف تن آموخ ت ]نم ی گوي د ترجم ه ک رد[ و خ ود ش ما ھ ومر را وا داش تيد ب ه آلم انی
حرف بزند ]باز تعبير ترجمه را به کارنمی گيرد[ اين بزرگترين ھديهای است که به ي ک مل ت م ی ت وان داد زي را ي ک مل ت ت ا
زمانی که نتواند اين کتابھا را در زبان خود بخواند ،الکن باقی خواھد مان د ]ھگ ل از کلم ه برب ر اس تفاده م ی کن د ک ه در اص ِل
يونانی به معنی کسی است که نمی تواند يونانی صحبت کند[ تا زمانی ک ه م ا اي ن متنھ ای اص لی را ب ه زب ان خودم ان نت وانيم
بخوانيم ،ھنوزسخن گفتن بلد نيستيم ]يعنی نمی توانيم اين مباح ث را بي ان کن يم[ ت ا زم انی ک ه ي ک مل ت اي ن چيزھ ای واال را
نشناسد و به مالکيت خودش در نياورد در واقع صاحب آنھا نيست .اگر خود شما بخواھيد اين دو مورد را فرام وش کني د م ن
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در مورد خودم اين را می توانم به شما بگويم که کوشش من بر آن است که فلسفه را آلم انی س خن گف تن بي اموزم ]ھگ ل بع د
در ادامه جملهای را می نويسد که اصل مطلب است[ اگر به چنين ھدفی برسيم ،بسی مشکل خواھد بود که ت ّرھات را به زب ان
گفتار ژرف بيانديشند.
منظور ھگل از جمله آخر اين است ،اين که ھر بی ربطی را به ما تحويل م ی دھن د )خصوص ا ً در م ورد خودم ان ب ا اي ن زب ان
فارسی عجيب و غريب( و اين که بی ربط حرف می زنند ب ه اي ن دلي ل اس ت ک ه فلس فه س خن گف تن ھن وز در زب ان آلم انی ج ا
نيافتاده است ،آغاز فلسفه اين است که بتوانيم زبان خود را فلسفه حرف زدن بي اموزيم ،بع د از اي ن اس ت ک ه فلس فه آغ ازمی
شود و اين آغاز فلسفه است .کوشش عمده پديدارشناسی روح اين است که نخستين ب ار ،و ب ی اس تفاده از زب ان التين ی 500
صفحه فشرده ،فلسفه به زبان آلمانی بنويسد .بعد از اين است که آلم ان م ی توان د بگوي د م ن فلس فه ح رف م ی زن م و فلس فه
ملک من است ،من الکن نيستم بلکه مالک اين فلسفه ای ھستم که درباره آن سخن می گويم .
حال رسيديم به اين جا که کتاب پديدارشناسی روح در مدت دو سال نوشته ش د و س پس منتش رگرديد و م ا اين ک وارد آن م ی
شويم .اين کتاب از ھمان آغاز که گفتم عنوانش به چه ترتيبی ترجم ه ش ده ،پراش کال اس ت و ب ه اص طالح مع روف م ی ش ود
گفت خرده شيشه در ھمه جای کتاب وجود دارد .من به يکی از اي ن اش کاالت ب ه عن وان مقدم ه ب رای بح ث بع دی اش اره م ی
کنم .وقتی ق رارداد نش ر کت اب بس ته و چ اپ آن آغ از ش د ب ه ش يوه تکنول وژی چ اپ ق ديم ھ ر ص فحه از ھم ان آغ از ب ه تع داد
شمارگان کتاب چاپ می شد .در آغاز ،عنوان کتاب »نظام دانش« نام داشت که گفت يم دان ش ي ا عل م در فلس فه ھگ ل ب ه معن ی
فلسفه است .عنوان کتاب می گويد که اي ن کت اب منظوم های از فلس فه را عرض ه م ی کن د .ھگ ل بع داً در پ ايين عن وان نوش ت
»بخش نخست ،دانش تجربه آگاھی« ،پس اين کتاب بخ ش نخس ت منظوم ه فلس فی ھگ ل اس ت و قس مت اول آن بح ث درب اره
اين است که ما آگاھی را به چه ترتيبی تجربه می کنيم يا آگاھی به چه ترتيب ی توس ط انس ان تجرب ه م ی ش ود .اول ين م دخل و
مقدمه فلسفه عبارت است از تجربه آگاھی و توضيح اين ک ه آگ اھی را چگون ه پي دا م ی کن يم .کت اب ت ا نيم ه ھ م نوش ته و ھ م
چاپ شده بود که در فصل نخست از آگاھی صحبت می کند ،فصل دوم درباره خودآگاھی و فصل س وم ھ م درب اره عق ل و خ رد
است .اين کتاب تا اين جا پيش رفته بود و ھمان طور که عنوان ھم می گويد بحث کت اب درب اره آگ اھی و خودآگ اھی و ترکي ب
اين دو است ،يعنی توضيح اين که انسان در حوزه عقل چگونه آگاه میشود و چگونه به خودآگاھی می رس د .ھگ ل وقت ی ب ه
اين جا رسيد عنوان فرعی »بخش نخست ،علم تجربه آگاھی « را پس گرفت و ب ه چاپخان ه دس تور داد ھم ه جل دھا را ع وض
کند و به جای عنوان فرعی بخش نخست ،علم تجربه آگاھی ،عنوان »فصل نخست ،پديدارشناسی روح« را بگ ذارد .چاپخان ه
به جای اين که ھمه جلدھا را اصالح کند ،به داليلی که ما نمی دان يم ،نص ف جل دھا را اص الح ک رده و نص ف ديگ ر را اص الح
نک رده اس ت .بن ابراين نص ف کتابھ ای چ اپ اول ب ا عن وان فرع ی »عل م تجرب ه آگ اھی« و نص ف ديگ ر ب ا عن وان فرع ی
»پديدارشناس ی روح« بي رون آم د و ب دتر از آن ام روزه مجل دھای مح دودی در برخ ی کتابخان ه ھ ا وج ود دارد ک ه دارای ھ ر
دوعنوان فرعی است ،يعنی عنوان کامل کتاب عبارت است از »نظام دانش :بخش نخست؛ علم تجرب ه آگ اھی و پديدارشناس ی
روح« .از اين جا به بعد است که ھگل بخش دوم کتاب را به تدريج نوش ت و ب رای چ اپ ارس ال ک رد .بع د از اي ن ک ه کت اب ب ا
عنوانھای فرعی دوگانه بيرون آمد اين ابھ ام را ايج اد ک رد ک ه موض وع اص لی کت اب آي ا عن وان فرع ی اولي ه اس ت ي ا عن وان
فرعی ثانويه ،زيرا علم تجربه آگاھی يک بحث معرفت شناس ی اس ت ول ی پديدارشناس ی روح عل م پديدارش دن روح در ت اريخ
است که در نيمه دوم کتاب به آن پرداخته شده است .بحثھای زيادی درباره اين که اصالت با کدام عنوان فرعی است ب ه عم ل
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آمده و نظريه عمده مفسران قديمی اين است که ق راردادی ک ه ھگ ل بس ته ب ود در اص ل ب رای ھم ان دويس ت ص فحه اولي ه ي ا
بخش نخست بود که علم تجربه آگاھی اس ت ول ی بع داً دامن ه بح ث گس ترده ش د و ب ه ق ول س عدی دام ن ھگ ل از دس ت بش د و
بخش دوم ھم )حدود  300صفحه( به آن اضافه شد و اين جا بود که ھگ ل متوج ه ش د عن وان فرع ی اولي ه ب ا محت وای بخ ش
دوم نمی سازد بنابراين دستورعنوان دوم را داد .بنابر نظ ر برخ ی از مفس رين ،ھگ ل انس جام فک ری کام ل نداش ته ک ه از اول
بداند چه می نويسد ،بنابراين از يک جايی شروع کرد ولی از جای ديگری سر درآورد.
مفسران بعدی اين نظريه را قبول نکردند و گفتند که ھدف ھگل از ھمان اول روشن بود ،اگرچه عنوان فرعی را ع وض ک رد
ولی از ھمان آغاز که خواست فلسفه جديد دوران جديد را بنويسد و زبان آلم انی را فلس فه گف تن بي اموزد م ی دانس ت ک ه چ ه
می خواھد بنويسد .قبال از ھگل نقل کردم که در تاريخ اگر نتيجه از ھم ان آغ از ملح وظ نش ده باش د در پاي ان ھ م حاص ل نم ی
ش ود ک ه البت ه بع داً ب ه ص ورت مبس وط ب ه اي ن مباح ث خ واھم پرداخ ت .پ س اي ن کت اب از ھم ان آغ از ص رف نظ ر از برخ ی
اشکاالت جزئی که طبيعی است ،انسجام درونی و اصلی خود را دارد .اما چيزی که ب رای م ا جال ب اس ت و کم ک م ی کن د ک ه
بدانيم از کجا به اين کتاب وارد شويم اين است که بدانيم کتاب دارای دو مقدمه است .يک مقدمه که از ھمان آغاز نوشته شده
بود و کوتاه است در واقع معادل ھمان  introductionانگليسی و مقدمه يا »ديباچ ه« فارس ی اس ت ک ه ھگ ل در آن منظ ور
کلی خود از کتاب را و اين که در آن چ ه م ی خواھ د بکن د توض يح داده اس ت  .ول ی وقت ی کت اب تم ام ش د ،ي ک مقدم ه ث انوی
نوشت که حدود  70 - 60صفحه است و در آن با اشاره به دستاوردش در اين کتاب  500صفحه ای ،ب ه ن وعی بياني ه اص لی
فلسفی خود را آورده است ،اسم اين مقدمه دقيقا ً »پيش گفتار« فارس ی اس ت .يک ی از آن جاھ ايی ک ه م ی ت وانيم از آنج ا وارد
کاخ پديدارشناسی روح شويم تفسير ھمين پيشگفتاراست ،در آغازھم گفتم که سعی می کنم از برخی ورودیھای اين ک اخ ک ه
کمترين خطر را دارد وارد اين کاخ بشويم و اين پيشگفتار از جمله اين ورودیھاست .از اين مقدمه دو ترجم ه ب ه فارس ی در
دسترس می باشد که يکی ترجمه آقای عباديان است که به صورت مستقل چاپ شده و ديگ ری ترجم ه ای اس ت ک ه در ض من
ترجمه کتاب پديدارشناسی است .من در درج ه اول اي ن پيش گفتارکه خ ود ھگ ل ھ م آن را ب ه عن وان م دخل ق رارداده و برخ ی
مباحث اساسی پديدارشناسی روح را در واقع در اين پيشانی تعبيه کرده است ،توض يح خ واھم داد .اي ن پيش گفتارمثل ت ابلوی
راھنمای کاخھا ،راھنمای بسيارمھمی است که ورودیھای کم خطر را نشان می دھد ،البته اين پيشگفتار متن بس يار فش رده-
ای است چون عصاره و نتيج ه تم ام  500ص فحه ای اس ت ک ه در کت اب ط رح ش ده اس ت .س عی م ی ک نم در دو جلس ه ،رؤس
مباحث اساسی اين مدخل را توضيح بدھم و قسمتھايی از آن را ھم ترجمه کنم تا با نح وه بي ان مطل ب ھگ ل و اي ن ک ه چگون ه
مضامين و معانی را در عبارات جا می دھد آشنا شويد ،بعداً تا جايی که امکان پذيرباشد به بخشھای ديگ ری ھ م س ر خ واھيم
کشيد .در يکی دو جلسه آخر ھم به عنوان حسن ختام ،به آخ رين بخ ش پديدارشناس ی ک ه ح دود  12 -10ص فحه ب يش نيس ت
ولی فشرده تر از آن امکان نوشتن وجود ندارد می پردازم و عالوه بر اين  ،سعی می ک نم ب ه چن د ت االرمھم ديگ ر در جاھ ای
ديگر ھم سر بزنم و سپس ھمه اين ھا به ھم ربط بدھم و در آخر ھم بحث علم مطلق را ک ه در آخرکت اب آم ده توض يح خ واھم
داد ،تا چه قبول افتد و چه در نظرآيد.
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جلسه دوم

در جلسه قبل گفتم که بسياری از نويسندگان پديدارشناسی را به يک راه مانند کرده اند که خود ھگل ھم کم و بيش اي ن تعبي ر
را ب ه ک ار م ی ب رد .م ن ت رجيح دادم ب رای فھ م بھترمطل ب تعبي ر ک اخ بلن د را حف ظ ک نم چ ون آنچ ه در زب ان فارس ی درب اره
پديدارشناسی روح نوشته يا ترجمه شده ھمگی بحثھايی است که در بيرون اين س اختمان م ی گ ذرد و در واق ع توص يفھ ايی
از بيرون است .از اينرو من تعبير کاخ را ھمچنان حفظ م ی ک نم ت ا بگ ويم باي د ب ه وارد ش دن در آن خط ر ک رد .ن ه تنھ ا ھگ ل
بلکه وضع ما در برابرتم ام م تن ھ ای مھ م فلس فی اي ن گون ه اس ت ک ه ھرچ ه گفت ه ي ا نوش ته اي م توص يفی از بي رون اس ت و
تاکنون کسی از درون اين آثار گزارشی معمارانه ب ه م ا ن داده اس ت .اي ن مس ئله در م ورد ھگ ل اھمي ت وي ژه دارد چ ون نظ ام
ھگلی بويژه پديدارشناسی روح بيش از حد منظم و نظام مند است .تعبير معمارانه را برای اش اره ب ه اي ن مس ئله ب ه ک اربردم
که ھمه ھنرھای ما خصوصا ً در سده ھای متاخر از جمله معماری و ھمچنين ھمه نوشتھای ما در حوزه نظری فاقد آن چيزی
است که اروپاييھا به آن  systemمی گويند .ما اين کلمه سيستم را به نظام ي ا منظوم ه ترجم ه م ی کن يم ول ی اص الً ب رای م ا
قابل فھم نيست .سيستم در ريشه يونانی ) ( sym – synدارای معنی )ھم ،با ھم( است و ھر چيز سيستماتيک ،يعنی ام وری
که در نسبت با ھم و در کنارھم وضع شده اند .مثالً موسيقی به دليل تحولی ک ه در غ رب داش ته ب ه ف رم ھ ايی مانن د س مفونی
رسيده ولی موسيقی ما ھم چنان چند ساز محدود در کنار ھم است که چه بسا ھر کدام ھم چي زی م ی نوازن د .در س مفونی ک ه
باز ريشه  symيا  synدر آن وجود دارد ،اصوات به صورتی ھارمونيک در کنار ھم و در نسبتی معين قرار داده ش ده اس ت.
اين ھماھنگی درونی را می توان در تمام سطوح فرھنگ و تمدن غرب ی دي د .برخ ی از نويس ندگان توض يح داده ان د ک ه وقت ی
توماس قديس در اواسط قرن سيزدھم ميالدی کتاب کلي ات الھي ات را نوش ت ،دوره ای ک ه ب ه دوره کليس اھای ج امع اروپ ايی
مشھور است ،معمار تح ت ت اثير آن کت اب ق رار گرفتن د و نس بتی مي ان معم اری اي ن کليس اھا و معم اری درون ی کت اب الھي ات
توماس قديس به وجود آمد .به عبارت ديگر ،ميان معماری ،موسيقی ،شعر و ادبيات و فکر و ھمه نمودھای فرھنگ و تمدن
غربی نوعی مطابقت و ھماھنگی وج ود دارد .اي ن نکت ه غي ر تخصص ی را از اي ن جھ ت آوردم ک ه عل ت تش بيه پديدارشناس ی
روح به کاخ و حفظ اين تعبير را برای توضيح اين کت اب را بيش تر روش ن ک نم و بگ ويم در درون اي ن ک اخ ط رح معماران های
رفته که جز از درون آن را نمیشود ديد و توضيح داد و به تعبير بھتر اصالً نم یش ود آن را توض يح داد بلک ه فق ط م ی ت وان
ديد و تجربه کرد .اين چيزی است که ھگل آن را به کاربرده و در جلسه قبل ھم ديديم ک ه ن ام فرع ی اولي ه کت اب »عل م تجرب ه
آگاھی« بود ،يعنی اين که انسان به چه ترتيبی آگاھی را تجربه میکند .در واقع اين صيرورت و تحول آگاھی است ک ه اھمي ت
دارد و ھگل ھم درباره آن بحث کرده است ،پس ،توضيح اين صيرورت و تح ول تنھ ا از درون ش دنی اس ت .اگ ر ب ه آن تعبي ر
ديگر که پديدارشناسی را يک راه می دانست و خود ھگل ھم به کار برده برگرديم ،می توانيم بگوييم ھمراه و ھمگام بودن با
ھگل در مسير و جھت تحول علم تجربه آگاھی است که به ما می گويد آگاھی چيست ،آگاھی آن چيزی نيست که م ا از بي رون
بتوانيم آن را دريابيم .
با حفظ تعبير کاخ به نکته ديگر نيز بايد اشاره ک نم .گف تم س عی م ی ک نم از منف ذی وارد اي ن ک اخ بش ويم و در ص ورت امک ان
ساختار معماری آن را شناسايی کنيم .حال اين مسئله مطرح می شود که اگر پديدارشناسی ب ه مثاب ه ي ک ک اخ بلن د و عظيم ی
است که برای ما امکان ديدن ھمه زوايای آن وجود ندارد ،پس ،ديدن چند تاالر يا سرسرا ،وقتی نت وانيم ھم ه زواي ا را ببين يم
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و ط رح معم اری آن را بفھم يم ،چ ه فاي ده ای دارد؟ ب رای پاس خ ب ه اي ن س ؤال م ی ت وانيم از تعبي ر ک اخ اس تفاده کن يم زي را،
معماری درونی و طرحی که ھگل از درون اعمال ک رده و ک اخ را ب ر مبن ای آن س اخته دارای منطق ی اس ت ک ه اي ن منط ق در
تمام زوايا و فضاھای داخلی کاخ ساری و جاری است ،بنابراين وارد شدن در يک يا چند تاالر مھ م آن م ی توان د تص وری از
منطق معماری به کار رفته در آن را به ما بدھد و می توانيم با فھم و تعميم آن کل اثر را بفھم يم و درک کن يم ،خ ود ھگ ل ھ م
اين موضوع را مد نظر قرار دارد که می گويد درست است که اين کتاب  500صفحه و بسيارمشکل است ولی شما می تواني د
در ھر جايی ھر منزلی از اين راه علم تجربه آگاھی به کسانی که در اين راه و سلوک ھستند بپيوندي د و ب ه احتم ال زي اد و از
آن جا که اصل بر حرکت و در راه بودن است ،بدانيد که اين حرکت و سير چيست؟ از کجا شروع می شود و به کجا م ی رود؟
يا به تعبير ديگر ،از کجا می آييم و به کجا می رويم .
ھدف از اين بحثھا که البته خيلی انتزاعی است و در واقع نتايجی است که می شود از مباحث پديدارشناسی گرفت اي ن اس ت
که در آغاز بگويم يک بحث انتزاعی و منطق بسيار پيچي ده ای ب ر اي ن اث ر ح اکم اس ت .از س ال  1805نوش تن پديدارشناس ی
شروع شد و درآوريل  1807منتشر شد و درست دويست و يک سال از انتشار آن می گذرد .گفت يم ک ه کت اب ي ک مقدم ه دارد
که در آغاز يعنی در س ال  1805نوش ته ش ده و ي ک پيش گفتار دارد ک ه در س ال  1807و چن د م اه قب ل از انتشارنوش ته ش ده
است اما پس از انتشار ،ھگل يک توض يح کوت اه ي ک ص فحه ای در اکتب ر 1807ب رای خري داران کت اب نوش ت و ناش ر آن را
چاپ و در ميان صفحات کتاب گذاشت .اين توضيح يک صفحه ای شبيه آن چيزی است که اين جا گاھی پش ت جل د کتابھ ا م ی
نويسند .اين توضيح کوتاه مثل تابلوی توضيحات اماکن تاريخی بسيار مھم است چون ھگل بع د از انتش ار کت اب آن را نوش ته
است به اين مفھوم که اوال کسی است که مفاھيم و معنای اصلی کتاب را نه تنھا نوشته بلکه ھضم ھم کرده است و ثانيا ً تم ام
مفاھيم و اصطالحات اصلی و اساسی که در جای جای کتاب تعبيه شده ،آن ھا را در اين راھنمای کوتاه به کار گرفت ه اس ت و
احتماالً ترجمه ای ھم از آن به فارسی وجود ندارد .من اين متن کوتاه را ترجمه می کنم و روی مف اھيم اص لی آن م یايس تم و
توض يح م یدھ م و در واق ع اي ن اول ين منف ذی اس ت ک ه از طري ق آن وارد ک اخ پديدارشناس ی روح م یش ويم .در ترجم ه و
توضيح اين مقدمه شما از طري ق مفھ وم مخ الف مطال ب خواھي د دي د ترجم ه  Geistب ه ذھ ن امک ان پذيرنيس ت و کس انی ک ه
 Geistرا به ذھن ترجمه کرده اند به مثابه کسانی ھستند که از بيرون و حتی بدون دي دن ت ابلوی توض يحات ک ه ي ک آش نايی
اجمالی بدست می دھد ،از دور به توصيف کاخ پديدارشناسی پرداخته اند.
ھگل در اين پاراگراف کوتاه می نويسد »اين مجلد دانش را در صيرورت آن بازمینمايد« .تمام کلماتی که ھگ ل در اي ن جمل ه
به کار برده مسئله ساز است .می گويد اين کتابی درباره دانش است ،معادل انگليسی دانش در اين جا  knowledgeاست که
دو جنبه دارد .يک جنبه دانش حدوداً منظم و پيچيدهای است که انسان میتواند درباره يک واقعيت به دست بياورد .جنبه دوم
دانش شناخت اوليه و بيواسطهای است که ما پيدا میکنيم .ھگل ھن وز نم یگوي د منظ ورش از دانش ی ک ه م ی خواھ د توض يح
دھد کدام جنبه است .بعد اضافه می کند که دانش را در ص يرورت و ش دن ي ا تح ول آن م یخواھ د توض يح دھ د» .ص يرورت«
اصطالحی عربی است که در مقابل »وجود« که امری ساکن است به کار میرود ،صيرورت در واقع شأنی از وج ود اس ت ک ه
حرکت و تحول پيدا میکند و از وضعی و شأنی به يک وضع يا شأن ديگری درمیآيد .معادل فارسی صيرورت »ش دن« اس ت
 .کلمه »بازمینمايد  « Darstellungکلمه مشکل و خيلی پيچيده ای است که در زبان ھ ای ديگ رھم مع ادل درس ت و دقيق ی
ندارد ،در فرانسه و انگليسی می شود آن را به  presentationترجمه کرد .اين کلمه خصوصا ً بعد از آن ک ه ھگ ل آن را ب ه
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کار برد به کلمه پيچيدۀ ديالکتيکی تبديل شد و وضع آن بعد از آن که مارکس ھم آن را در اوايل کتاب س رمايه ب ه ک ار گرف ت،
پيچيده ترشد ،به طوری که مترجمين را به مشکل انداخته است .کلم ه  stellungدر آلم انی ب ه معن ی وض ع ک ردن و گذاش تن
چيزی در جايی است Darstellung ،يعنی در آن جا می گذارم ،مع ادل خ وب ب رای اي ن کلم ه در فارس ی م ی توان د »ش رح«
باشد .من اين جمله را يک جور ديگرھم ترجمه می ک نم ک ه ببيني د ب ا دو زب ان مختل ف م یش ود آن را فھمي د .ترجم ه دوم اي ن
گونه می شود »اين مجلد دانش را در سير تکوينی آن شرح می کند« ،يعنی شرح دانش در سير تکوينی آن .ترجمه اول دقيقا ً
مطابق آن چيزی است که ھگل گفته است .ترجمه اول در واقع ترجمه تحت اللفظی است که درست است ولی از ط رف ديگ ر،
ترجمه دوم ،ترجمه ای است که آن چه ھگل گفته با اصالحات خودمان می فھم م و درک م یک نم .ش کی نيس ت ترجم ه دوم از
نظرمفھومی به آن چه ھگل می گويد نزديکتر است و علت اين که من چرا در دفعه اول اين گونه ترجمه نک ردم اي ن اس ت ک ه
ھر باری که ما مفاھيم بنيادين غربی را از طريق معادل سازی با مفاھيم اصلی فلسفه و بحثھای نظری خودم ان م یفھم يم در
واقع چيزی را ازدست میدھيم ،به عبارت ديگر ،مفاھيم آن ھا در يک فضای اثيری متفاوتی جريان دارد که آن فضا برای م ا
ناشناخته است ،باز به عبارت ديگر ،فض ای فلس فی و نظ ری م ا ب ا فض ای فلس فی و نظ ری آن ان متف اوت اس ت .بن ابراين ھ ر
بارکه ما اين اصطالحات را به کارمی بريم چيزی را از دست می دھيم اما در تفسير بايد بتوانيم آن چه از دست دادي م بازي ابی
بکنيم .کلمه  werdenکه ما يک بار آن را صيرورت و بار ديگر سير تکوينی ترجمه کرديم در آلم انی فع ل اس ت ک ه ھگ ل ب ا
آوردن حرف تعريف آن را به اسم تب ديل ک رده اس ت  ،البت ه اي ن ک ار در زب ان م ا ب ه راحت ی امک انپ ذير نيس ت  .ص يرورت ي ا
معادل فارسی آن که اشاره به تحول ،گشتن و شدن از درون دارد معادل بھتری به نسبت سير تکوينی است .مفھوم صيرورت
يا شدن از جمله مفاھيم بسيار اساسی که ھگل ھم چنان با آن پيش خواھد رفت و اين مفھوم در واقع ھم چون مصالحی اس ت
که ھگل آن را در جای جای اين ک اخ تعبي ه خواھ د ک رد و ب ا آن فض اھايی را ک ه م یتوان د درس ت بکن د ،درس ت خواھ د ک رد،
بنابراين بھتر است که اين کلمات را بشناسيم چون اين کلمات در ھر جا تک رار خواھن د ش د و ھگ ل س عی خواھ د ک رد ب ا آنھ ا
فضاھای متفاوت ديگری درست کند .اما مشکل ما با کلمه شرح بيشتر از بقيه کلمات است ،ھرچن د ش رح مع ادل خ وبی ب رای
 Darstellungآلمانی و  presentationانگليسی است ولی چيزی که مھم است آن جنبه ديالکتيک و آن فض ا اس ت ک ه م ا
نمی توانيم از آنجا به اينجا منتقل کنيم چون فلسفه و ھنر جديد و ساير وجوه فرھنگ و تمدن غربی يک فضا است نه صرف
کلم ات و الح ان .اخي راً ش نيدم ي ک نف ر موتس ارت را ب ا تارنواخت ه اس ت ،موتس ارت فق ط الح ان نيس ت ک ه ب ا تع داد زي ادی
سازايرانی از روی نت نواخته شود بلکه موتسارت يک فضا است و آن فضا با ھر تعداد ساز ايرانی اصالً قاب ل انتق ال نيس ت.
حال ھمين وضع در مورد کلمه شرح ھم وجود دارد .کلمه شرح عبارت است از توضيح يا توصيف چيزی که در بيرون اتف اق
میافتد توسط يک شارح مثل شرح واقعه حمله چنگيز به ايران .اين شرح نمیتوان د معن ی  Darstellungرا برس اند .ش ايد
بھترين جايی که می توانيم به مفھوم ھگلی شرح نزديک شويم »شرح اين ھجران و اين خون جگر« موالناست .اي ن ش رحی
که موالنا میگويد از نوع شرح يک واقعه خارجی مثل حمله چنگيز به اي ران نيس ت بلک ه توض يح از درون چي زی ب ا فض ايی
کلی آن است .به ھرحال  Darstellungبه معنای شرح در اصطالح موالنا »شرح اين ھجران و اين خون جگ ر« اس ت .پ س
ھگل می گويد اين کتاب دانش را در صيرورت آن برای شما شرح می دھد ولی نه به اين معنی که داستان صيرورت دانش را
تعريف کند بلكه به اين معنی که اين کتاب دست شما را خواھد گرفت و آن راھی را كه من تا پاي ان اي ن كت اب )ت ا عل م مطل ق(
رفتم ،به شما شرح خواھد داد و کمک خواھد کرد آن آگاھی که من تجربه کردم شما ھم آن را تجربه کنيد .پس در ھمان آغ از
درمیيابيم كه ما در بيرون جايی ھستيم كه ھگل برای ما ساخته است .اگر بخواھيم كمی امروزیتر صحبت كنيم ،منظ ور اي ن
است كه در فضای مدرنيته نمیتوانيد از بيرون شرح آن را گ وش كني د و بع د آن را تكراركني د ،مدرنيت ه چي زی اس ت ک ه باي د
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وارد آن فضا بشويد و آن راه و مسير را دنبال کنيد ،به ھمين دليل اس ت ک ه گف تم خيل ی از مفس رين از پديدارشناس ی روح ب ه
راه تعبير کرده اند .بر اساس اين تعبير اين راه را ھر کسی بايد رفته باشد و به ھزين ه خ ود خط ر ورود در اي ن راه را بپ ذيرد
و در گذر از اين راه است که خواھد فھميد علم تجربه آگاھی چيست و گرنه از بيرون راه امکان فھميدن آن وجود ندارد ،پس
وقتی
که می گويد من در اين کتاب سيرتکوينی دانش را يا شناخت را و يا معرفت را برای شما  4 darstellenمی ک نم ي ا ب ازنمون
می کنم 5و يا به تعبير بھتر شرح می کنم ،به اين معنی نيست که من از بيرون آن را به شما توض يح خ واھم داد بلک ه ب ه اي ن
معنی است که من امکانی فراھم می کنم که اين نمايش با تمام فض اھايش در براب ر ش ما اج را بش ود و ش ما ھ م جزئ ی از اي ن
نمايش باشيد .اين نمايش برای شما اجرا میشود در حالی که شما ھم در آن ھستيد ،يعنی شما بايد پای در اين مسير بگذاريد
تا بدانيد در اين راه چه اتفاقی میافتد.
ھگل در ادامه مینويسد »پديدارشناسی روح با قراردادن دانش به جای توضيحات روانشناختی يا حتی بحثھای انتزاعی بايد
به بنيادگذاری دان ش بپ ردازد «.اول ين حمل ه اساس ی ھگ ل در اي ن ج ا ب ه کس انی اس ت ک ه ب رای فلس فه مقدم ه م ی نويس ند و
منظور ھگل از توضيحات روانشناختی درب اره دان ش اش اره ب ه مب احثی مث ل تقس يم بن دی عل م و نح وه حص ول عل م در ذھ ن
است ،به عنوان مثال می گويند در درجه اول ذھن چيزی را حس و سپس آن را ادراک و در نھايت مورد تعقل قرار میدھ د و
ق س عليھ ذا .جھ ت حمل ه ھگ ل ب ه ھم ه کس انی اس ت ک ه ب رای فلس فه مقدم ه م ی نويس ند ،ھگ ل از ھم ان آغ از م یگوي د
پديدارشناسی روح عبارت است از شرح – به معنايی که گذشت – سير تکوينی علم و اين س ير تک وينی را نم یش ود توض يح
بيرونی داد .نوشتن مقدمه برای فلسفه مث ل اي ن اس ت ک ه ب رای راھپيم ايی مقدم ه نوش ته ش ود ،چ ون ي ک نف ر ي ا راه پيم ا و
دونده ھست و پای در راه دارد و يا نيست و مھمتر از آن کسی با نوشتن مقدمه بر راھپيمايی يا خواندن مقدمه ب ر راھپيم ايی
راه پيما و دونده خوبی نمیشود .پس فلسفه چيزی است که آغاز ندارد ،بر فلسفه مقدمه نمیشود نوشت چون فلسفه يک راه
است ،شما يا راه میافتيد و يا نمیافتي د ،ي ا در مس ير فلس فه ق رار م یگيري د و م ی بيني د فلس فه چيس ت؟ ب ه عب ارت ديگ ر ،از
طريق قرار گرفتن در مسير آگاھی ،علم تجربه آگاھی را پيدا خواھيد کرد ،اگر آگاھی پيدا کردي د ،عل م آن را ھ م پي دا م یکني د،
نمیشود علم مربوط به آگاھی را جدا نوشت و آن را از سيرتکوينی آگاھی جدا کرد ،علم آگاھی خو ِد آگاھی اس ت ،عل م آگ اھی
يا ھمان فلسفه ،بيرون از سيرتکوينی آگاھی و تحول آن نيست.

ھگل می گويد پديدار شناسی روح با تمامی شيوه ھای پيشين مقدمه نويسی بر فلسفه متفاوت است ،کار اصلی پديدارشناس ی
اين است که دانش را بنياد گذاری کند .ھگل برای بنياد گذاری از کلمه  begrundenاس تفاده م یکن د ک ه مع ادل انگليس ی آن
 to foundاست .ھگل می خواھد بگويد اين کتاب توصيف بيرونی آن بنا نيست ،اتفاقا ً کلمه ای که به کارمی برد در اص ل از
اصطالحات معماری و به معنی پی و بني ان اس ت ،پ س ،ک ار پديدارشناس ی بنيادگ ذاری دان ش اس ت و ش رح ص يرورتی دان ش
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يعنی شرح بنيادگذاری دانش .کلمه  begrundenدو جنب ه دارد ،ي ک جنب ه آن جنب ه انفع الی ي ا الزم اس ت ،تأس يس ش دن ،و
جنبه ديگر ،جنبه فاعلی يا متعدی است ،تاسيس کردن .کلمه  begrundenاين جا در حالت فعالی و متعدی به کار رفته است
يعنی کار کتاب پديدارشناسی پايه گذاری کردن دانش و شرح درونی اين پايه گذاری است ،به عبارت ديگر ،معماری نمیشود
ياد گرفت مگر در پيش معماری که در حال معماری کردن يا ساختن خانه اس ت .ھگ ل م یگوي د ک ار م ن در پديدارشناس ی اي ن
است که دانش را در مقابل شما بسازم ،من اين راه را رفتهام و علم تجربه آگ اھی را تجرب ه ک ردهام و اآلن آم دهام ت ا مس يری
را که رفتهام را برای شما شرح کنم .اگر قدری به قوه خيال پر و بال بدھيم ،میبينيم که اين جا چي زی از س نخ منط ق درون ی
منطق الطير عطار در افق ديده میشود .میدانيد که در منط ق الطي ر ،مرغ ان ب ه راھنم ايی ھدھ د ب رای ي افتن س يمرغ ب ه راه
افتادند ،چون ھدھد قبالً اين راه را رفته بود و می دانست که سيمرغی وجود ندارد ،بلک ه س يمرغ ھم ان س ی م رغ اس ت ،ام ا
شرحی که ھدھد درباره عدم سيمرغ میدھد اين است که مرغان بسياری را با خود به سفر می برد .و می دانيد که در نھاي ت
سی مرغ بيشتر به مقصد نمی رسند که متوجه می شوند که سيمرغ در واقع جز خود ھمان سی مرغ نيست .اين نکته را فقط
از باب تقريب به ذھن آوردم و گرنه نسبتی ميان اين دو منطق وجود ندارد.
منظور ھگل اين است که ما به جايی رسيده ايم و علم تجربه آگاھی به درجه ای رسيده است که امروز میت وانيم آن راھ ی را
ک ه رفت يم دوب اره از س ر بگي ريم و پديدارشناس ی روح در واق ع م یخواھ د ش ما را در اي ن راه وارد کن د و پ يش بب رد .س عی
پديدارشناس ی روح اي ن نيس ت ک ه مقدم ه ب ر فلس فه باش د بلک ه س عی آن بنيادگ ذاری عل م تجرب ه آگ اھی و نش ان دادن نح وه
تاسيس آن در سيرتکوينی و شدن تاريخیاش به منظور آگاھی از آگاھی است .در واق ع مس ئله اساس ی ھگ ل و نکت ه بني ادين
انديشه تجدد اين است که انس ان دوران جدي د ن ه تنھ ا آگ اه اس ت بلک ه از آگ اھی خ ود آگ اھی دارد ،ب ه تعبي ر ديگ ر ،آگ اھی را
موضوع آگاھی قرارمیدھد .اي ن وض ع پيچي ده مس ئله بنيادگ ذاری و تاس يس اس ت و ھگ ل در ادام ه ھم ين مطل ب م یافزاي د :
پديدارشناسی ناظر بر فراھم آوردن زمينه برای علم از ديدگاھی است که آن را به نخس تين عل م جدي د جال ب توج ه و نخس تين
فلسفه تبديل میکند .ھگل پديدارشناسی روح را به عنوان مقدمهای بر دانش آگاھی مینويسد و تاکيد میکند که اين مقدمه در
عين حال نخستين قسمت آن دانش ھم ھست چون مقدمه نمیتواند از ذیالمقدمه جدا باشد .پس ،اين مقدمه راه و درعين حال
اولين قسمت سير ما به آگاھی ھم ھست و ما از ھمين جا پای در راه م ی گ ذاريم ت ا ببين يم ب ه چ ه ترتيب ی م یش ود رف ت .پ س
ھگل میگويد اين زمينه و تمھيد مقدمهای است که شرايط را برای اين که بتوانيم به مراتب بع دی عل م برس يم آم اده م ی کن د،
اين آغاز راه است برای نشان دادن اي ن ک ه باي د راه افت اد و در واق ع مقدم های اس ت از ي ک دي دگاه خ اص ت ا فلس فه جدي د را
عرضه بکند .پديدارشناسی مقدمه بر شرح تکوينی علم است ب رای رس يدن ب ه نخس تين نظ ام فلس فی ک ه مشخص ات آن را ب ه
تدريج خواھيم ديد .ھگل در ادامه میافزايد » اي ن پديدارشناس ی در خ ود ش امل ص ورتھای متف اوت روح بمثاب ه من ازل راھ ی
است که روح به دانش ناب يا روح مطلق تبديل میشود«.
تمام اين کلمات پيچيده و نيازمند توضيح است .ھگل می گوي د پديدارشناس ی روح راھ ی اس ت ک ه دان ش دنب ال م یکن د ،ھم ان
طور که می بينيم ھگل تعبير »راه« را که مفسران برای توصيف پديدارشناسی روح به کار برده اند اين جا خود او ھم به کار
برده است .به تعبيری برای ما آشناست ،پديدارشناسی يک سلوک است .درباره راه بودن پديدارشناسی دو جنبه باي د توض يح
داده ش ود  :نخس ت اي ن ک ه در اي ن راه چ ه چيزھ ايی وج ود دارد و جنب ه دوم اي ن اس ت ک ه پاي ان اي ن راه کجاس ت؟ ھگ ل در
توضيح جنبه اول می گويد  :پديدارشناسی روح در خود شامل صورتھای متفاوت روح به مثابه منازل است .منظور از منازل
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ھم مقاطعی است که در اي ن راه وج ود دارد ،مع ادل کلم های ک ه ب ه من ازل ترجم ه ک رديم  Stationsاس ت ،پ س ،من ازل يعن ی
مراحلی که رونده اين راه طی م یکن د .ام ا رون ده اي ن راه کيس ت؟ ھگ ل م یگوي د  :ص ورتھای متف اوت روح ي ا ھم ان Geist
است که کلمه بحث انگيزی است ،اگر  Geistرا ذھن ترجمه کنيم ت ا اي ن ج ا م ی ت وانيم بگ وييم ک ه ذھ ن انس ان ھ م مراح ل و
مراتبی دارد ولی ھگل می گويد که پديدارشناسی شامل صورتھای متفاوت  Geistاست و کلم های ک ه ب رای »ص ورت« بک ار
میبرد  Gestaltenاست که معادل  Figureانگليسی است .اما خود کلمه صورت يا شکل ھم مسئله اس ت ،ص ورت و ش کل
در فارسی امری بیمحتوا را به ذھن القاء م ی کن د ،ص ورت ي ک چي ز ب ه ش کل ظ اھری آن چي ز اش اره دارد ن ه مض مون آن.
ھگل  Gestaltenرا نمی تواند برای ذھن به کار ببرد چون اشاره به امر »توپری« دارد مثل »صمد «6در ق رآن ـ ﷲ الص مد
ـ که برای توصيف خداوند آمده است .از باب قرينه سازی  Gestalteبا م وارد اس تفاده خودم ان م ی ت وانيم ب ه مص رع »ھ ر
لحظه به شکلی بت عيار برآمد« در ديوان شمس اشاره کنيم ،اين جا مراد از شکل اين نيست که ھ ر لحظ ه نقاش ی جدي دی از
آن بت عيار ترسيم می شود ،بلکه مراد آن است که اي ن موج ود ي ا ب ت عي ار ب ه جھ ت ت وپری نم ی توان د در ي ک ش کل ب اقی
بماند بنابراين خود را ھر لحظه به شکلی درمی آورد و در صورتھای متفاوت خودش را نشان می دھد ،در واقع يک ش کل و
ترسيم نمی تواند معرف توپری آن باشد .پس ھگل میگويد  :اين راھ ی ک ه م ن آن را در مقاب ل ش ما ب از ک ردهام و م یخ واھم
شما را در مسير آن ھدايت ،يک راه معمولی نيست بلکه راھی است که روح در آن سير میکند و در ھر مرحل ه و منزل ی ھ م
خودش را به شکلی ظاھر و پديدارمیکند .باز برای تقريب به ذھن میتوانيم نحوه مسافرت اعيان خيلی ق ديمی را مث ال ب زنيم
که در مسافرت ،لباسھای مختلفی را ھمراه خود داشتند تا در ھر موقعيت و مناس بتی بتوانن د لب اس آن موقعي ت و مناس بت را
به تن کنند و ظاھر شوند .در واقع روح ھم اين گونه است که در اين مسير با تمام صورتھای ممک ن حرک ت م یکن د و در ھ ر
منزل ی خ ود را چن ان ک ه شايس ته و برازن ده آن من زل اس ت پدي دار م یکن د ،پ س ،پديدارشناس ی روح در درج ه اول بح ث از
»گشتالتن«ھا و صورتھای متفاوتی است که روح به خود میگيرد و در ھر منزلی ھم خودش را ب ا – و در – ص ورت خاص ی
نشان میدھد.
ام ا جنب ه دوم اي ن ب ود ک ه پاي ان راه کجاس ت ؟ روح در اي ن راه ،در ھ ر منزل ی خ ود را ب ا – و در – ص ورت خاص ی نش ان
میدھد تا در نھايت به دانش ناب يا روح مطلق برسد ،ھ دف تب ديل ش دن روح ب ه دان ش ن اب ي ا روح مطل ق اس ت .ت ا اي ن ج ا
حدوداً میتوان فھميد که ھگل نمیتواند از ذھن صحبت کرده باشد ولی از اين ج ا ب ه بع د بيش تر از اي ن م یت وان فھمي د چ ون
می گويد روح در پايان به روح مطلق خواھد رسيد ،کلمه روح برای ما فضايی فلسفی و عرفانی خاصی را الق اء م یکن د ول ی
برای مسيحيان يک فضای کامال متفاوتی را القاء می کند که در واقع اشکال در ترجمه و نفھميدن کتاب ھم از ھمين جاست و
آن اين است که ھگل میگويد  :اين راھی که ما داريم میرويم راھی است که روح آن را دنبال میکند پس اين که برخ ی کلم ه
 Geistرا ذھن فھميدهان د ب ه اي ن عل ت اس ت ک ه اگ ر روح ھم ان مطل ق باش د ک ه ھس ت و اگرمطل ق ھم ان باش د ک ه در زب ان
الھيات آن را خدا مینامند در اين صورت اين اش کال پ يش م یآي د ک ه خ دا نم یتوان د راه ب رود و از مراحل ی بگ ذرد و در ھ ر
مرحلهای ھم خود را به صورتی نشان بدھد .به عبارت ديگر ،خدا را نمی شود در سير تک وينی آن توض يح داد و ي ا ب رای آن
سيرتکوينی قائل شد .اين جاست که فضای ميان ما و آنھا کامالً متفاوت میشود ،قبالً به نقل از ھابرماس و کوزل ک گف تم ک ه
سال  1800زمان و مکانی است که شکاف ميان ما و اروپا آن چن ان ژرف ايی پي دا ک رد ک ه امک ان گذش تن از آن وج ود ن دارد.
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يکی از مصاديق اين شکاف اين جاست .ھگل میگويد اين راھی که ما میرويم در واق ع راه خداس ت ،البت ه راه خ دا ب ه تعبي ر
ما و گرنه ھگل میگويد اين راه راه روح است .اين جا باالجبار بايد توقفی بکنم و پرانتز مھمی را ب از ک نم ت ا ب ه ق ول برش ت
فاصله گذاری کرده باشم .
ھگل در جاھای مختلفی از پديدارشناسی روح – در مقدمه ،پيشگفتار و بويژه پايان کتاب – گاھی به اشاره می گويد که روح
ھمان مطلق و مطلق ھمان روح است و در موارد استثنايی می گويد که منظور او خدا يا ھمان اس ت ک ه در زب ان اھ ل الھي ات
خدا گفته میشود ،ولی راھی که ھگل دنبال میکند و در واقع راھی که فلسفه جديد دنبال میکن د و ب ه س خن ديگ ر ،راھ ی ک ه
ما از آن می گذريم تا به کاخ واقع در انتھای آن – کاخ پديدارشناسی روح – برسيم ،از راه باريکی م یگ ذرد ک ه در دو ط رف
آن دو پرتگاه مھم وجود دارد ،يکی پرتگاه دين – به معنايی که ما می فھميم – و ديگری پرتگاه عرفان و فک ر ب اطنی اس ت.
ھگل در واقع در آن جملهای که ھابرماس از آثار اوليه ھگل آورد که ما در جلسه قبل به آن پرداختيم مبنی ب ر اي ن ک ه بع د از
اين ميدان مغناطيسی عظيمی که عق ل در دوران جدي د ب از ک رده ،ھم ه ام ور ،در مي دان مغناطيس ی عق ل ق رار دارن د و چي زی
بيرون از اين ميدان مغناطيسی نيست و حتی شرع ھم در داخل عقل است .ھگل ما را از راھ ی م یب رد ک ه ن ه راه ش رع – ب ه
زبان ما – و نه راه الھيات – به زبان مسيحيان – است و نه راه فکر باطنی است .تمام مقدمه و پيشگفتار کتاب پديدارشناسی
روح بر مبنای اين اصل است که ھمه کسانی که از شھود بیواسطه يا به زبان ما از علم لدنی صحبت میکنند به اين نح و ک ه
پس از اندکی ذکر گفتن به يکباره تمامی ام ور آش کارمیش ود ،در واق ع چي زی نم یگوين د .حمل ه ھگ ل ب ويژه متوج ه ش لينگ
است .ھگل میگويد اين مطلقی که شلينگ مدعی است از طري ق ش ھود ب یواس طه حاص ل م ی ش ود ،عب ارت از ش ب ت اريکی
است که در آن ھمه گاوھا سياه ھستند .اين گفته که به ضرب المثل تبديل شده به اين معنی اس ت مطل ق ش لنيگ فاق د ھرگون ه
تمايز ،تنش و به اصطالح ديالکتيک درونی است چون در شب تاريک ھيچ گاو سياھی ديده نمی شود .
پس اين بحث ازجايی میگذرد که امکان لغزيدن به يکی از دو طرف وجود دارد ،بحث ھگل از ميان اي ن دو م یگ ذرد ب یآنک ه
به يکی از دو طرف منحرف شود ،ھگل تمام امکانات دو طرف را به کار میگيرد و با اص طالحات آنھ ا گ اھی ص حبت م یکن د
ولی فلسفه میگويد نه شرعيات ،در حوزه عقل میماند و در پرتگاه فکر باطنی نمیافتد .اين پرانتز را از اين جھت ب از ک ردم
تا ھشداری باشد که بدانيد پديدارشناسی از باريکهای میگذرد که ح وزه عق ل اس ت .گ اھی اص طالحات و تعبيرات ی ک ه ب ه ک ار
میبرم به اين معنی نيست که میخواھم از حوزه عقل به آن ج ا پل ی ب زنم ،ب ه ھم ين دلي ل اس ت ک ه برايت ان ش عر نم یخ وانم،
بزرگترين خطر خلط ميان اين دو اين است که نوعی فلج فکری به بار میآورد و موجب میشود نه منطق ش عر پ يش ب رود و
نه منطق استدالل .در واقع اين دو ھمديگر را دفع میکنند .
ھگل ما را از جايی میبرد که بسيار خطرناک و در واقع ن وعی پ ل ص راط گون ه اس ت ک ه اگ ر بت وانيم اي ن راه را دنب ال کن يم،
میتوانيم از لغزيدن در آن دو پرتگاه جلوگيری کنيم .پس اين اصطالحاتی که ھگل ھم گاھی از جاھای ديگری وارد میکند ب ه
اين ترتيب است که آنھا را از آن ميدان مختصاتی که دارند خ ارج ک رده و در مي دان مختص اتی ک امالً متف اوت وارد م یکن د ب ه
طوريکه اين اصطالحات در ميدان مختصاتی جديد ھمانند ميدان مختصاتی قبلی عملی نمیکنند و مفاھيم حاصل از آنھا در ھ ر
ميدان متفاوت از ديگری است .پس اين مفھوم مطلق يا روح که ھگل اين جا به کار میبرد و خود ھم گاھی میگويد اين روح
ھمان خدای شرع است به اين معنی است که اين خدا ،اين ھست ولی آن نيست .اين که ھگل گاھی اين روح را ھمان خدا می-
داند و نه پيوسته به ھمين دليل است .
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اما چرا روح يا مطلق ھمان خدای شرع نيست و اصوالً چه فرقی ميان خدای دوران جدي د و خ دای دوران ق ديم و حت ی خ دای
شلينگ که معاصرھگل است و ھم چنين خدای شرع وجود دارد؟ جواب ھگل اين است ک ه خ دای ش لينگ در واق ع ھم ان ش ب
سياھی است که ھمه گاوھا در آن سياه ھستند ،به تعبير ديگر ،در خدای شرع و شلينگ ھيچ اتف اقی نم یافت د ول ی چي زی ک ه
ھگل درباره خدا يا روح میگويد اين است که اين خدا يا روح دچار خلجان است و به تعبيری که عرفاء آلمان ب ه ک اربرده ان د
درون اين خدا مثل درياست که ھميش ه خروش ان اس ت و جريانھ ای عظيم ی درون آن ھس ت ول ی از بي رون س اکت و آرام ب ه
نظر میرسد ،روح يا مطلق در مورد خدا آن مطلق يکدست و به تعبيری متحجر نيست بلکه به تعبير حافظ که می گويد :
در اندرون من خسته دل ندانم کيست

که من خموشم و او درفغان و درغوغاست

خدای ھگل خدايی است که درونش غوغاست ولی ظاھراً خموش است .پ س در اي ن راھ ی ک ه م یروي م و گف تم ک ه راه بس يار
خطرناکی است که در آن »سرھا بريده بينی بی جرم و بی جنايت« در واقع اي ن ج ا م ا ھمس فر خ دا ي ا روح ھس تيم .ب ه س خن
بھتر ،شايد اصالً آن سيمرغ ما ھستيم که حرکت را آغاز میکنيم در حالی که فکر میکنيم در آخر راه است .ھگل در واقع اين
را به ما میفھماند که اگر چيزی در آغ از نباش د ،در پاي ان ھ م نيس ت و اگ ر در پاي ان نباش د ،آغ از ب ا آن ممک ن نخواھ د ب ود.
ھگل میگويد درست است که روح در پايان تاريخ تحقق پيدا می کند ،ام ا ھموس ت ک ه از بيواس طگی آغ ازين آغ از م یکن د و
اين مراحل و منازل را پشت سر میگذارد تا به خود آگاھی پيدا کن د  ،يعن ی ھ م خ دا و ھ م انس ان ھگ ل – ک ه انس انی خداگون ه
است ــ ھر دو دارای نھاد ناآرامی ھستند و ھر دو نياز به آگاھی دارند و ھ ر دو در اي ن راه آگ اه م یش وند .ب ه عب ارت ديگ ر،
يک منطق آگ اھی وج ود دارد ک ه در م ورد ھ ر دو – خ دا و انس ان – عم ل م یکن د ،پ س ،ي ک منط ق اس ت ک ه در دو ص ورت
تکرار میشود .منطق ذھن انسان با منطق ذھن خدا – اگر چنين ذھنی وجود داشته باشد – يکی ھستند.
اين جا از باب تقريب به ذھن می خواھم از دو اصطالح اھل عرف ان اس تفاده بک نم ت ا پيچي دگی بح ث ھگ ل را نش ان ب دھم .در
يک حديث قدسی معروف 7که عرفاء بسيار به آن استناد کرده اند ،و البته به احتم ال زي اد جعل ی اس ت ،خداون د درب اره خلق ت
عالم میگويد » :من گنجينۀ پنھانی بودم و خواستم که شناخته شوم .پس ،عالم را آفري دم ت ا ش ناخته ش وم« .8ھگ ل از طري ق
مطالعه يک عارف بزرگ آلمانی به ن ام ي اکوب بوئم ه ک ه دو ـ س ه ق رن قب ل از ھگ ل م ی زيس ته ،ب ه ن وعی اي ن بح ث ھ ا م ی
شناخت .بوئمه که يک فرد عامی و در واقع پينه دوز بود ،اما رساله ھای بسيار مھمی از وی به جا مانده که شباھت عجيب ی
با عرفان نظری ابن عربی دارد .ھگل ھم به يک معنا از خداوند يا مطلق به عنوان کنز مخفی تعبير کرده است جز اين که کنز
مخفی برای شناخته شدن عالم را می آفريند ،به عبارت ديگ ر ،کن ز مخف ی ني از ب ه ش ناخته ش دن دارد ،ول ی کن ز مخف ی ھگ ل
نياز به آگاھی از خود دارد .ھگل میگويد روح ھم در آغاز وجود دارد و ھم در انجام و پديدارشناسی عبارت است از مس يری
است که روح در جھت آگاه شدن از خود پيموده و در پايان اين راه است که به دانش ناب ي ا روح مطل ق خواھ د رس يد ،پ س،
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 احاديث قدسی به احاديثی گفته میشود که خداوند اززبان ديگران خودش را تعريف کرده است . - 8کنت کنزاً مخفيا ً فأحببت أن أَعرف فخلقتُ الخلق لکي أَعرف  .اين گفته  ،بيشتربه نظرمیرسد ازساختهھای عرفاء يا متص وفين فارس ی زب ان باش د ت ا ح ديث قدس ی چ ون فع ل
خفی ازافعال ضد است که ھم الزم وھم متعدی ) پنھان شدن يا پنھان کردن ( وھم به معنی آش کارکردن اس ت .خف ی دراي ن ح ديث درمعن ی الزم بکاررفت ه ک ه معم والً دراي ن حال ت
ازآن اسم مفعول ـ مخفوی وسپس مخفی ـ ساخته نمی شود بلکه بيشترازصيغه مشبه ـ خف ّی ـ استفاده می گردد .ازآنجا که حديث قدسی حديثی اس ت ک ه خداون د آنھ ا را ب ه گوين ده
حديث ـ معصوم ـ القاء می کند بن ابراين بھت رين س نجه ب رای اي ن ح ديث چ ه ازنظرلفظ ی وچ ه ازنظرمعن ايی ق ران اس ت .درق ران ريش ه خف ی دوب ار درمعن ای م ورد نظرح ديث «
مخفيا ً»بکاررفته است .يکباردرآيه سوم سوره مريم ـ نداءاً خفيّا ً ـ وباردوم درآيه چھل وپنجم سوره شوری ـ من طرف خفي ـ است  ،ھمانطورکه مالحظه می شود قران ازصيغه «
مخفيا ً »استفاده نکرده است .نکته دوم اين است که مخفی درزبان عربی کاربرد دارد ولی درمقام افاده معنای مجھ ول ومعن ای متع دی وب ا اي ن تف اوت ک ه دراي ن حال ت ب ه ص ورت
مطلق بکارنمی رود بلکه کاربرد آن درنسبت با چيزديگ ری اس ت  ،ب ه عن وان مث ال درعرب ی گفت ه م ی ش ود «مخف ی عن ه ي ا مخف ی ع ن الع ين »ب ه معن ی «پنھ ان ازآن ي ا پنھ ان
ازچشم » .بنا برمفاد اين حديث  ،خداوند می گويد من قبل ازآفريدن خاليق پنھان بودم واينجا اين سوال پيش می آيد که پنھان ازچه چيزی يا چه کسی ؟ دروضعيت قبل ازخلقت ک ه
فقط خدا ھست والغير ،پنھان بودن معنی ندارد .اما اگر «مخفيا ً »را درحديث اسم مفعول ازفعل «خفی »درمعنای متعدی بدانيم وضعيت بمراتب مشکل ترخواھد ش د زي را اگرقائ ل
باشيم که خدا «مخفيا ً يا پنھان کرده شده »است دراينصورت بايد به وجود يک پنھان کننده باالترازخدا ھم تن دردھيم  ).نصيری (
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آن روح اول نامطلق بيواسطه است که در پايان آگاه از خود و به روح مطلق تبديل می شود ،يعنی روح مطلق جايی است ک ه
آگاھی موضوع آگاھی شده است ،ھمان طور که دانش ناب و آگاھی در انسان جديد موضوع آگاھی است ،در واقع انس انی ک ه
آگ اھی خ ود را موض وع آگ اھی ق رار داده ،انس ان خودآگ اھی اس ت .پ س اگ ر م ا حت ی از پش ت شيش ه يک ی از اتاقھ ای
پديدارشناسی به درون نگريسته بوديم امکان نداشت که  Geistرا به ذھن ترجمه کن يم ،بن ابراين ترجم ه  Geistب ه ذھ ن ب ه
منزله نفھميدن مطلب از بنياد است .پس ،پديدارشناسی روح عب ارت اس ت از راھ ی ک ه روح دنب ال م یکن د و در آن مس ير در
منازل مختلف به صورتھای متفاوت ظاھر میش ود ت ا در پاي ان اي ن مس ير ب ه دان ش ن اب ـ ـ در م ورد انس ان ـ ـ ي ا روح مطل ق
تبديل شود .به عبارت ديگر و با توج ه ب ه اي ن توض يحات ،خ دا در نھ اد ن اآرامی ک ه دارد و در خلج ان دائم ی خ ود ،در مس ير
آگاھی حرکت میکند و در پايان است که به آگاھی کامل خواھد رسيد و طبيعتا ً به روح مطلق تبديل خواھد شد.
قبل از اين که در اين توضيح پيش بروم ،الزم است نکته ديگری را ھم متذکر شوم .ھمان طور که گفتم بايد مراقب ب ود ت ا در
کاربرد اصطالحات نه در شرع و نه در پرتگاه عرفان و فکرباطنی نيفتاد .در پس ذھن ھگل ي ا ھ ر اروپ ايی ک ه اي ن بحثھ ا را
میکند يک الگو و سرمشقی وجود دارد که اين بحثھا با توجه به آن قابل فھم است و اين که گفتم اين بحثھا برای ما قابل فھم
نيست به اي ن دلي ل اس ت ک ه باي د خودم ان را از ي ک فض ا ب ه فض ای ديگ ری منتق ل کن يم ،طبيعت ا ً اي ن کالس ھا اگ ر ب رای غي ر
مسلمان بود اين بحث لزومی نداشت چون آنھا به صورت طبيعی به اين فضا منتقل میشوند ولی ما نمی ت وانيم اي ن انتق ال را
به صورت طبيعی انجام دھيم بلکه بايد ما را منتقل کنند .نکته مورد نظر اين اس ت ک ه ھگ ل کلم ه  Geistرا از کج ا و ب ه چ ه
نحوی وارد کرده است .کلمه  Geistرا معادل  spiritusب ه معن ی روح الق دس ک ه مس يحيان در ھ ر بارص ليب کش يدن )پ در،
پسر ،روح القدس( آن را تکرارمیکنند آورده است که يک اصطالح التينی و مربوط به اساس ديانت – البته نه به معن ايی ک ه
ما میفھميم – اس ت .ھگ ل اي ن اص طالح را ب ه ش يوه فلس فی و ب ر اس اس ي ک تفس ير فلس فی گرفت ه اس ت .از نظ ر ھگ ل اي ن
مسيحيت بويژه مذھب پروتستانی است که دين مبين است نه دين ديگ ری ،چ ون ،خ دای اي ن دي ن روح اس ت ک ه از خ ود آگ اه
میشود ،در ھيچ کدام از اديان ديگر اين امکان برای خدا نيس ت ک ه از خ ود آگ اه ش ود .يک ی از م وارد پيچي ده و مس ئله س از
بودن مباحث ھگلی برای م ا ھم ين جاس ت .چ ون در تلق ی م ا اگ ر خ دا بخواھ د از چي زی از خ ود آگ اھی پي دا کن د ،اي ن آگ اھی
مستلزم نقص او خواھ د ب ود ،ب ه تعبي ر ديگ ر ،نقص ی در دان ش و آگ اھی خ دا ب وده ک ه از طري ق اي ن آگ اھی م یخواھ د آن را
جبران کند ،اما در مسيحيت اين طورنيست ،در تصوری که ھگل از مسيحيت دارد ،به مسامحه می توان گفت خدا کامل نيست
يا کامل ھست ولی اين کمال در صيرورت است که کامل میشود نه در آغاز ،ھ يچ چي ز در آغ از کام ل نيس ت حت ی خ دا ،کام ل
آغازين يا ھر چيز ديگر بايد مسيری را طی کند که آن مسير مس يرکمال و بس ط ھرچ ه بھت ر و بيشتراس ت .ب ه عب ارت ديگ ر،
تمام امکانات بالقوه روح يا خدا بايد در ي ک خلج ان عظ يم و در ي ک س ير دي الکتيکی بتوان د ب ه فعلي ت دربياي د و کام ل ش ود.
ھگل میگويد روح يعنی آن حيثی از خدا که در آغ از وج ود دارد ول ی در آغ از – ب ه اعتب اری – کام ل نيس ت بلک ه بع داً کام ل
م یش ود چ ون اقتض ای ديالتي ک يعن ی اي ن س ير تکام ل اي ن اس ت ک ه ھم ه باي د آن را ط ی کنن د و در اي ن ط ی مس ير ،باي د در
صورتھا يا  Gestaltenھای متفاوت ظاھر شوند و وقتی در تمام صورتھا ظاھر شد و يا به تعبير ديگ ر ،ھم ه ق وه ھ ا را ب ه
فعليت درآورد ،در آن جا به کمال میرسد و مطلق میشود .الگوی اي ن فک ر دي الکتيکی در مس يحيت اس ت ب ه اي ن ترتي ب ک ه
خدا خودش را در جسم ظاھر میکند که در اصطالح به اين امر تجسد گفته میشود .ھگل اين عم ل ،يعن ی تب ديل ش دن خ دا ب ه
غير خود را از خودبيگ انگی ھ م تعبيرم یکن د ،وقت ی خ دا راه از خ ود بيگان ه ش دن را پيم ود و در غي ر خ ود تجس د پي دا ک رد،
دوباره اين راه را در جھت خودآگاھی برمیگردد تا برسد به آگاھی نھايی و برسد به جايی که ھيچ ثنويتی در آن جا نمیتوان د
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وجود داشته باشد و اين جاست که به خدا يا روح مطلق تبديل میشود .اين روند ي ا س ير را م یت وان – ب ه تعبي ری – پروس ه
خدا شدن ناميد که البته قبالً ھم گفتم که اين گونه تعابير درباره خدا کفر است و اش اره ب ه آن فق ط از جھ ت تبي ين ريش ه الگ و
برداری ديالکتيکی ھگل است.
ھگل میگويد روح در جايی از خود بيگانه میشود و اين منازل را که ھمان تاريخ است طی م یکن د .اي ن موض وع ک ه فلس فه
تاريخ با ھگل شروع شد و او اولين فلسفه تاريخ را نوشت به اين معنی اس ت ک ه ھگ ل خ دا را در ت اريخ يعن ی در زم ان ذوب
کرد و بعد چگونگی ظھور و حرکت خدا در تاريخ را نشان داد .ھگل اين موضوع را فلسفه تاريخ نامي د .وقت ی گفت ه م یش ود
قبل از ھگل فلسفه تاريخ وجود ندارد به اين معناست چون قبل از ھگل فلسفه و امکان نظری ذوب کردن خدا در تاريخ وجود
نداشته است ،يعنی ھنوز سال  1800نشده بود .قبالً از کوزلک محقق آلمانی مفاھيم تاريخی نقل کردم که گفت در سال 1800
است که ناگاه ھمه مفاھيم تاريخمند میشوند و بر اين اساس خدا ھم در فلسفه ھگل زمانمند شد .ما در قديم در کنار مف اھيمی
ھمچون ازل و ابد مفھوم »دھر« داشتيم که گويای مفھوم زم ان اس ت ک ه در فيزي ک جدي د ھ م ب ه ن وع ديگ ری مط رح اس ت،
ھگل ھم اين حيثيت را مطرح میکند که زمان يک بعدی جدا ناشدنی از امور است ،زمان يک امر بيرونی نيس ت ک ه ب ر ام ور
میگذرد بلکه زمان يک بعد و ساحت بسيار مھم درونی است .ھگل ھم در م ورد روح ھ م ھم ين را مط رح م یکن د و م یگوي د
روح زمانمند است و روح در پايان است که به روح مطلق تبديل م یش ود .تم ام اي ن اص طالحاتی ک ه ھگ ل ب ه ک ار م یب رد ب ه
نوعی ريشه در مسيحيت دارد و به تعبيری اگر بشود گفت فلسفه او شرح سوانح خداست که در يک انسان – فرزند خود خ دا
يا عيسی – تجسد پي دا م یکن د .ھم ان ط ور ک ه م یداني د زن دگی مس يح ش رح مص ائب و ش رح خلج ان روح ی اوس ت ت ا زم ان
مصلوب شدن و تا زمانی که گفت من پيش پدر میروم ول ی ب ازخواھم گش ت اي ن رف تن و بازگش تن ب رای رس يدن ب ه ملک وت
آسمانی است که مسيح گفت در اين جھان نيست .اگوستين قديس ھم گفته که ملکوت آسمانی در اين جھان ب ه ص ورت غري ب
حرکت میکند يعنی به تعبير سھروردی حرکت ملکوت خدا قصه غربت غربی است که به ھر حال در جايی به پايان میرسد و
آن جا پايان يا آخرالزمان است .آخرالزمان به اين تعبير يعنی تحقق صرف آگاھی و حصول خودآگاھی ي ا دان ش ن اب در م ورد
انسان و روح مطلق در مورد خداست .اين که ھگل خدای شلينگ و سايراديان را نمیپسندد و م یگوي د خ دای ش لينگ بمثاب ه
شب تاريکی است که در آن ھمه گاوھا سياه ھستند ،به اين اعتبار است که در درون اين مطل ق اتف اقی نم یافت د و اي ن مطل ق
خلجان ندارد ،اما مطلق يا خدای ھگل از خود بيگانه میشود تا با تحمل درد و مص ائبی ک ه در اي ن راه ب ر او تحمي ل م یش ود
بتواند به خودآگاھی برسد ،به عبارت ديگر ،از نظر ھگل ت ا درد نباش د آگ اھی نم یتوان د ايج اد ش ود حت ی در م ورد خ دا .خ دا
مصائب ما را دنبال میکند ھم چنان که ما مصائب خدا را تکرار میکنيم ،باز به تعبيرديگری ،ھگل در واق ع م یخواھ د بگوي د
که سعی تمام اديان و انديشهھای باطنی اين است که بعد تراژيک را از انسان و خ دا بگي رد در ح الی ک ه ھ م خ دا و ھ م م ا در
تقديری تراژيک سھيم ھستيم .
اين بحث را ھمين جا رھا می کنم و به پديدارشناسی برمیگردم .پس ،پديدارشناس ی روح دارای من ازلی اس ت ک ه روح در آن
منازل به صورتھای متفاوتی ظاھر میشود تا برسد به پايان و از اين جاست که ھگل کتاب را تقسيم بندی می کن د و م یگوي د
تقسيمات اين کتاب منطبق با تحول روح در سيرتکوينی خود است و بر اين اساس اولين بخش کتاب عبارت است از آگ اھی و
بخش دوم خودآگاھی و بعد عقل که میگويد خود عقل در چندين صورت ظاھر میشود ک ه ش امل عق ل نظ ری و عق ل عمل ی و
تقسيمات ھر کدام از آن ھاست .ھگل در م ورد عق ل عمل ی ک ه م ا بع داً بيش تر ب ه آن خ واھيم پرداخ ت م یگوي د روح در ج ايی
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روح اخالقی است .در واقع روح دو اخالقی يا دارای دو اخالق است چون ھگل ميان اخالق معادل  moralانگليسی با اخالق
معادل  sittlichآلمانی که در ساير زبانھا معادل ندارد و به معنی تجسم بيرونی اخ الق اس ت تم ايز وارد م یکن د .در اص طالح
ھگل moral ،به معنای اخالق فردی و درونی است در حالی که  sittlichبه معن ی اخ الق عين ی و اجتم اعی اس ت .در واق ع
ھگل در اين جا بحثی را بازمیکند مبنی بر اين که تمام فلسفهھای بيرون از حوزه آلمان در محدوده اخالق فردی مان دهان د در
حالی که من بحثم در مرحله باالتری جريان دارد ک ه عب ارت از اخ الق جمع ی و اجتم اعی ي ا تجس م بيرون ی اخ الق اس ت و ب ه
عبارت ديگر اي ن جاس ت ک ه ھگ ل از بس ياری از فيلس وفان ديگ ر متم ايزمیش ود ،ب ه اي ن اعتب ار ک ه اگ راخالق تجس م جمع ی
بيرونی پيدا نکند ،اخالق فردی است که ق بالً نق ل ک ردم ک ه ھگ ل در م ورد برخ ی کتابھ ای اخ الق گفت ه ک ه اي ن کتابھ ا ب ه درد
پيچيدن پنير گنديده میخورند برای اين که در ب ر گيرن ده اخ الق ف ردی و خصوص ی اس ت و ب ا آن دني ايی ک ه ھگ ل م یخواھ د
توضيح بدھد ناسازگاراست .
پس منازل مھم عبارتند از آگاھی ،خودآگاھی وعقل و از اين جا به بعد است که ھگل مباحث اجتم اعی خ ودش را مط رح م ی-
کند تا میرسد به اين جا که عقل چگونه به روح صيرورت پيدا میکند و در سه آيينه متفاوت – ھنر ،دين و فلس فه – خ ودش
را نشان میدھد .آيينه اول که عبارت است از ھنر منزلی است که مطلق در ھنرھ ای مختل ف – از مجس مه س ازی ک ه از نظ ر
ھگل مادیترين ھنرھاست تا شعر و موسيقی که در نھايت تجرد ھس تند خ ود را نش ان م یدھ د .از نظ ر ھگ ل ،ھن ر از حس ی-
ترين و در واقع زمختترين مرحله که مجسمه سازی باشد آغازمیشود و به شعر و موسيقی که مجردترين مرتبه اس ت م ی-
رسد .وظيفه ھنرھا با ھمه تفاوتھايی که دارند ،اين است که ھر يک با امکانات خ ود حس ی از مطل ق را ب ه م ا منتق ل م یکنن د
ک ه مرحل ه اول انتق ال روح اس ت .البت ه ھگ ل ھم ه مباح ث را در پديدارشناس ی مط رح نم یکن د بلک ه منظوم ه فک ری وی در
کتابھای مختلف تکميل گرديده است .نظر ھگل درباره ھنر بعداً م ورد مناقش ه ھاي دگر واق ع ش ده و او ب ه خ الف ھگ ل خواھ د
گفت اين ھنر است که عالی ترين آيينه جمال وجود است ،نه فلسفه ،چنان که ھگل می گفت.
ھگل آيينه دوم را اديان مختلف معرفی م ی کن د ک ه روح خ ودش را در آن نش ان داده اس ت .ھگ ل در اي ن ج ا تعبي ر پيچي دهای
دارد که بعداً آن را توضيح خواھيم داد ،در اين جا به ھمين بسنده میکنم که میگويد ھنر آستانه انتقال انسان به دين است .او
اديان انسانھای اوليه را اديان ھنری مینامد که معبودھايشان را ترسيم میکردند و سپس میپرستيدند .ھگل در سير بررس ی
اديان ،دين زرتشت را اولين دين فلسفی مھم میداند و میگويد اين جا اولين باری است که از خدا به خير و نور تعبيرمیشود
در حالی که در اديان قبل از زرتشت خدا مادی بود .دين زرتشت اولين موردی است که تعبيری از خ دا در ص ورت غي ر م ادی
ظاھر میشود .اھميت اين موضوع برای ھگل در اين است ک ه م یگوي د اي ران اول ين ج ايی اس ت ک ه آگ اھی در آن پي دا ش د و
دليل آن اين است که ھگل آگاھی را نور میدان د و معتق د اس ت در براب ر تع ابيری از خ دا ک ه بمنزل ه ش ب تاري ک و گ او س ياه
است ،زرتشت برای اولين بار نور تاباند .
پس از زرتشت که خدا را نور ناميد میرسيم به مرحلهای که خدا حتی نور نيست يعنی روح است .ھگل میگويد اين مرحله با
مسيحيت امکان پذير شد ،اولين بار اين مسيحيت است که اين تعبير را عرضه کرد و گفت خدا ھمان روح است و در واق ع ب ه
اين دليل است که ھگل مسيحيت را دين مبين يا  manifestبه انگليسی مینامد .دين مب ين در معن ای ھگل ی ب ا تلق ی م ا ف رق
دارد ،می دانيد که مبين يک اص طالح قران ی اس ت ،در واق ع ق ران دي ن اس الم را دين ی مب ين معرف ی م یکن د ب ه اي ن معن ی ک ه
اساس اين دين به صورت روشن و آشکار بيان شده و در اساس آن پيچيدگی وجود ن دارد ،پ س ،اس الم ب ه عن وان دي ن مب ين
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يعنی دين روشن و آشکاراست اما مسيحيت به عنوان دين مبين در معنای ھگلی يعنی اين که خدا خود را بيان و آش کار م ی-
کند .البته اين جا در واژگان آلمانی يک پيچيدگی ديگری نيز وجود دارد که موضوع بحث من نيست.
اين جا اندکی از بحث ھگل فاصله میگيرم تا نکتهای را مط رح ک نم و آن اي ن اس ت ک ه ھگ ل چ را ب ه اس الم نپرداخت ه ي ا نم ی
توانسته بپردازد که البته پرداختن يا نپرداختنش اصال مھم نيست .گفتم که مبين در اسالم به معنی روشن و آشکار بيان ش دن
دين است ولی در مسيحيت به معنی آشکار شدن خود خداست ،دليل اين امر در اين است که در دين مسيحيت وحی به معن ايی
که در اسالم ھست وجود ندارد بلکه در آن جا آشکار شدن خدا مطرح است ،علت اين امرھم کامال روشن اس ت چ ون خ دا ب ه
خودش نمیتواند وحی بکند زيرا وحی به اين معناست که يک فاصلهای ميان خدا و پيامبر وجود دارد و واس طهای ھ م ھس ت
که کلمات را القاء میکند .شروع جريان وحی در اسالم اين فاصله را بخوبی نشان میدھد ب ه اي ن ترتي ب ک ه فرش ته وح ی ب ه
پيامبر گفت بخوان و او گفت چه بخوانم ،گفت آنچه من میگويم بخوان .در مسيحيت چنين اتفاقی ممکن نيست چون خ دا خ ود
را در فرزندش متجسد کرده ،بنابراين ،خود با خويشتن نمیتوانسته حرف بزند و يا به خود وحی ن ازل کن د /يعن ی ب رای خ ود
شرع بفرستد .اين فاصله در يھود و اسالم وجود دارد و اين فاصله است که شرع را ايجاب میکند ،شرع و شريعت ھم باز به
معنی راه است يعنی شما اين راه ظاھر را دنبال کنيد و اي ن احک ام را اج را بکني د ت ا در پاي ان اي ن راه رس تگار ش ويد ،ام ا در
مسيحيت وضع متفاوت است و برای ھمين است که اين تعبي ر فلس فی م یتوان د از دل آن بي رون بياي د .در واق ع ،در مس يحيت
راه به معنی شريعت وجود ندارد بلکه راه عبارت است از رنجی که خداوند يا روح خود ب ر خ ود تحمي ل م یکن د ت ا ب ه مرحل ه
مطلق برسد ،بنابراين ،در مسيحيت نه اين فاصله و در نتيجه نه وحی و نه حکم شرعی به اين معنا ھست بلک ه فق ط ي ک راه
وجود دارد.
اين که ھگل تعبير راه را به کار برده و مفسران ھم بر اين تعبير تاکيد کردهاند ،در ت اريخ فک ر مس يحی س ابقه بس يار ط والنی
دارد .اين تعبير از اوايل دوره مسيحی و نخستين فيلسوفان و مت ألھين مس يحی مث ل اگوس تين ق ديس ت ا تم اس ق ديس در ق رن
سيزدھم ،و بعد از آن در تمامی فلسفه ،مسئله خيلی مھم ی ب وده اس ت و اي ن راه راه س خت و پيچي ده مص ائب و در واق ع راه
ديالکتيک است .ھگل اين سنت را و اين تعبير راه را که پيش از او در سنت اروپايی ـ مسيحی اصطالح شده ب ود گرف ت و در
معنای جديدی به کار برد.
ھگل در ادامه به روح می رسد و میگويد » :در اين پديدارشناسی غنای پديدارھای اين روح که در نخس تين نگ اه ب ی نظ م و
آشفته به نظر میرسد ،به مرتبه نظم علمی آورده میشود که آن پديدارھا را در ضرورت آن ھا بازنمايد« .ھگل اين جا ب رای
پديدارھا به جای کلمه »فنومن« که از ريشه يونانی است ،از کلمه  Erscheinungenاستفاده کرده ک ه مع ادل انگليس ی آن
 Appearancesاست .ھگل میگويد اين پديدارھا و نمودھايی که تا اين جا گفتيم که روح از آن ھا گذرمیکند ،وقت ی آن ھ ا
را در آغاز نگاه میکنيم ،به نظر بینظم و آشفته میآيد تا اين که در پايان نظ م علم ی ب ه آن ھ ا داده ش ود .ک ار پديدارشناس ی
اين است که اين پديدارھا و اشکال ظاھر شدن روح را در ضرورت آن ھ ا ـ ـ يعن ی ش رايطی ک ه آش کار ش دن درون مض مر و
پنھان يک چيز را ضروری میسازد ــ تحت يک نظام علمی توضيح دھد و شرح کند و در اين نظم علمی اس ت ک ه پدي دارھای
ناقص از نقص خود بيرون آمده و به مرتبه پديدارھای باالتر گذر می کنند .نکت های ک ه اي ن ج ا باي د توج ه کن يم اي ن اس ت ک ه
کلمه »گذرکردن« از اصطالحات خ اص ھگل ی اس ت ک ه ھ م ب ا مفھ وم راه ک ه اي ن ج ا دي ديم و ھ م ب ا مفھ وم ص يرورت ـ س ير
تکوينی روح در مراحل و منازل مختلف ـ که قبالً ديديم قرين ه ايج اد م یکن د .ھگ ل م یگوي د  :ب ه مقياس ی ک ه روح ب ه أش کال
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باالتر و يا به مراحل و منازل باالتر »گذار« يا صيرورت پيدا م یکن د ،ص ورت ھ ای اولي ه ناپدي د و ح ل م یش وند وص ورتھای
جديد ظاھرمیشوند .چيزی که اين جا خيلی مھم است و من ھم بر کلماتی ھمچون »راه«» ،گذر« و »من ازل و مراح ل« تاکي د
میکنم اين است که اين بيان در واقع بيان ديالکتيک ھگل است ،ديالکتيک يعنی اين ،نه آن چيزی که اي ن ج ا گفت هان د ک ه ھ ر
چيزی به ض د خ ودش تب ديل م ی ش ود .در يک ی از نوش تهھ ای ب يش از ح د عاميان ه ژرژ پليتس رکه در اي ران ترجم ه و بارھ ا
تجديد چاپ شده مثالی که برای ديالکتيک میزند اين گونه است که اولين قطرات باران که میآي د م ن م ی گ ويم ب اران ش روع
شد و در ھمان لحظه باران قطع میشود و از اين جا نتيجه میگيرد که ھر چيزی به ضد خودش تبديل م یش ود و چ ون چن ين
است پس آن لحظه که گفتم باران شروع شد ،اين جمله ھم درست است و غلط زيرا ھر چيزی ض د خ ودش را در درون خ ود
دارد! اين ديالکتيک نيست ،بلکه ديالکتيک عبارت است از سير تکوينی امور در گ ذر از مراح ل و من ازل مختل ف اي ن راه ب ه
اين ترتيب که صورتھای اوليه امور حل شده و از بين میرود و صورتھای کاملتر بعدی ظاھر میشود .
قبالً از ھگل نقل کردم که گف ت ب رای فلس فه نم یش ود مقدم ه و م دخل و بيش تر از آنھ ا روش فلس فی ـ اص ول فلس فه و روش
رئاليسم ـ نوشت ،برای اين که روش يعنی ھمين راھی که میرويم و اگر روش ـ شيوه رفتن ـ را از راه جدا کنيم چيزی نم ی-
ماند .کسی میتواند روش را بفھمد که راه را رفته باشد و اگر کسی راه را نرفته باشد نمیتواند نمیتوان د روش ي اد بگي رد و
يا به او روش ياد داد ،روش ديالکتيکی يا متد ديالکتيکی ــ متد از متدوس يونانی ب ه معن ی راه و روش ـ ـ وج ود ن دارد بلک ه
روش دي الکتيکی ع ين رف تن و ع ين پديدارشناس ی روح اس ت ک ه م ی خ واھيم ش رح رف تن آن را ب دھيم .بن ابراين ديالکتي ک
عبارت است از سلوک و سير تکوينی روح در اين مسيری که انباشته از درد و مصاعب اس ت .تاکي دم ب ر اي ن مس ئله ب ه اي ن
دليل است که اوال بدانيم ھگل ديالکتيک را به چه معنايی میفھميده و دوم اين که ھگل اصالً اعتقاد نداشت ک ه م یش ود کت اب
روش ديالکتيک يا روش فلسفه نوشت ،به عبارت ديگر ،فقط میشود فيلسوف شد و در مس ير آگ اھی حرک ت ک رد ،آن وق ت،
»خود راه بگويدت چون بايد رفت« ،ديالکتيک يعنی اين .دلي ل ديگ ری ھ م ک ه م ن ب ر اي ن مس ئله تاکي د م یک نم اي ن اس ت ک ه
مارکس ھم ديالکتيک را از ھگل اخذ و آن را در مورد يک چيز ديگر به کار گرفت که عبارت باشد از کاال که کتاب کاپيت ال را
با آن آغازمیکند .مارکس از بسياری از جھات در بعضی از نوشتهھايش  -نه در ھمه ج ا ـ ک ار ھگ ل را دنب ال م یکن د ،يعن ی
ھمان طور که ھگل میگويد ديالکتيک روح يعنی ص يرورت و ش دن روح و آن عب ارت اس ت از راھ ی ک ه در من ازل و مراح ل
مختلف دنبال خواھد کرد ،در واقع ،مارکس ھم ھمين کار را در حوزه ديگری انج ام م یدھ د و م یگوي د م ن م یت وانم ب ه ش ما
نشان بدھم که اين ديالکتيک عينا در ھمه جای جامعه سرمايه داری جاری است که البته حرفش بیھيچ ترديدی درست است.
به عبارت ديگری میتوانيم بگوييم که اين ديالکتيکی که ھگ ل متوج ه ش د دي الکتيکی اس ت ک ه در ھم ه س طوح جامع ه جدي د
غرب جاری است ولی در آن جايی که مارکس با فاصله به ھگل نگاه کرد و به اين فکر رس يد ک ه ش ايد بت وان اي ن ديالکتي ک
را به عنوان روش از محتوا و مض مون آن ج دا ک رد دچ ار خط ای فلس فی بزرگ ی ش د .ب ه عب ارت ديگ ر ،ج دا ک ردن روش از
مضمون آن مثل جدا کردن رفتن از رونده است .مارکس بر آن بود که ما م یت وانيم بگ وييم ک ه اي ن روح نيس ت ک ه م یرود و
حرک ت دي الکتيکی دارد ،بلک ه اي ن احتم ال وج ود دارد ک ه اي ن را ج دا کن يم و اگ ر ج دا کن يم درب اره چيزھ ای ديگ ری ھ م ب ه
کارببريم در اي ن ص ورت م یت وانيم بگ وييم آن چيزھ ای ديگ ر ھ م دي الکتيکی عم ل م یکنن د .گ ره اص لی م ارکس اي ن جاس ت.
امروزه ما میدانيم که مارکس نظريه خود درباره »نقادی اقتصاد سياسی« را که در کتاب کاپيتال آمده ،چن د ب ار کوش ش ک رد
به طور منظم بنويسد .افزون بر روايت ديگر معروفی که در کتاب گروندريسه آمده ،برخی از اين دست نوشتهھا در  30ـ 40
سال گذشته پيدا و چاپ شده است .مارکس ھر بار کوشش کرد که از يک جايی شروع کند و در واقع آن چيزی ک ه در کاپيت ال
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میگويد که ما اگربتوانيم سلول جامعه سرمايهداری را بگيريم و آن را توضيح بدھيم خواھيم ديد ک ه اي ن منط ق در ھم ه ج ای
آن جاری است و اين ھمان ديالکتيک است ،تالشی در اين راه است .مارکس اين کوشش را چند بارانج ام داد و ي ک وقت ی از
کاال شروع کرد ولی متوجه شد خيلی از چيزھا را نمیتواند با آن توضيح بدھد ،در ي ک ت الش ديگ ر از س لول و ج زء ش روع
نمیکند بلکه از کل شروع میکند .اين بحث در ھگل ھم ھست که آيا اين سير از آغاز شروع میشود يا از انج ام ھ م م یت وان
آن را شروع کرد ،ھمان طور که تا اين جا ديديد ،ھگل بحث روح را به اين اعتبارمطرح میکند و میگويد اين چيزی است که
در آغاز ھم ھست ولی آنچه در آغاز ھست ھمانی نيست که در انجام ھس ت و آنچ ه در انج ام ھس ت ھم ان نيس ت ک ه در آغ از
ھست ولی تمام اين بالقوهھا ھستند که به بالفع ل تب ديل م یش وند و اي ن توض يح ديالکتي ک اس ت .م ا م یت وانيم اي ن را منط ق
تجدد بدانيم که در ھمه جا جاری است .مارکس نظرش اين بود که میشود اين جداس ازی را انج ام داد و خ ود او م یگوي د م ن
سعی خواھم کرد اين کار را بکنم ولی تا آن جا که ما میدانيم اين کار را نکرده است .کوششھای ديگری ھ م در اي ن راه ش ده
که به نظر میرسد موفقيتی به ھمراه نداشته است .م ا ب دون اي ن ک ه بخ واھيم وارد اي ن بح ث بش ويم و موض ع گي ری بکن يم،
میتوانيم بگوييم که اين کار از ديدگاه ھگ ل درس ت نيس ت .منظ ور اي ن اس ت ک ه ھگ ل در واق ع م یگوي د اي ن روش روش آن
مضمونی – يعنی روح – است ک ه م ن بح ث م یک نم ،ش ما نم یتواني د مض مون ديگ ری را در آن روش وارد کني د ،ب ه عب ارت
ديگر ،اين ديالکتيک ديالکتيک روح است ولی اگر اين ديالکتيک را بخواھيد در ماده به کار بگيريد – مثل م ارکس و انگل س
– امکان دارد که ماده ديالکتيک ديگری داشته باشد که م ن نم یدان م .ب رای ھم ين اس ت ک ه برخ ی مانن د آلتوسرـ ـ ک ه منتق د
ھگلی از ديدگاه مارکسی خاص خود بود ــ نظر بر اين بود ــ البته مکتوب نکرده ــ که ما يک متافيزي ک روح داري م ک ه ھگ ل
درست کرده و يک متافيزيک ماده داريم که انگلس درست کرده است .البته مارکسيس م اي ن نيس ت و چ ون اي ن بح ث ط والنی
است من وارد آن نمیشوم .پس ،ھگل ب ه ي ک نکت ه اساس ی مھم ی رس يده و آن اي ن اس ت ک ه م اده و ص ورت ي ا مض مون و
صورت و يا مضمون و روش ــ سير تکوينی آن مضمون و يا آن چيزی که حرکت میکند ــ را نم یش ود از ھ م ج دا ک رد .اي ن
حرف يعنی امکان جدايی مضمون از صورت ،در صورت اثبات ،نتايج مھمی در پی دارد که به يکی از آن ھا اشاره گذرا می-
کنم و آن پرسشی است که گفتم وبر در سال  1905مطرح کرد که ھم چنان ھم مسئله است ،پرسش اين بود که چرا اين تحول
يعنی تجدد و عقالئ ی ش دن ام ور ج ز در غ رب ،در ج ای ديگ ری ن ه ص ورت گرف ت و ن ه تک رار ش د .يک ی از ج وابھ ای اي ن
سئوال اين جاست که اين روشی را که اروپ ا ب رای تح ول پي دا ک رد – يعن ی راھ ی را ک ه انتخ اب ک رد – از م اده خ ود تم دن و
فرھنگ اروپای جدا شدنی نيست .نظريهھای توسعه میگويند اگر شما ھم اين روش ھ ا را بگيري د و ب ه ک ار ببندي د م یتواني د
عقالنی بشويد ،اما نکته اين جاست اگر عقل شما اصالً از بنياد آن عقل نباشد تکليف چيست؟ ھگل در واقع میگويد اگ ر ش ما
اي ن راه را نرفت ه باش يد و ب ا آن مض مونی ک ه باي د حرک ت بکن د ھم راه نش ده باش يد و اي ن راه پ ردرد و رن ج را دنب ال نک رده
باشيد ،به آن روح مطلق نخواھيد رسيد ،بنابراين ،به آن دانش نابی که ھگل اين جا از آن صحبت میکند ک ه در آنج ا »ع ين«
عين »ذھن« و »ذھن« عين »عين« است نخواھيد رسيد و اين وحدت عين و ذھن که ھگل به دنبال آن اس ت و م یخواھ د آن
را توضيح بدھد محقق نخواھد شد و اين شکاف ھميشه وجود خواھد داشت.
ھگل در جمله آخر اين توضيح کوتاه میگويد » :پس ،پديدارھا نخست در دين و آن گاه در علم ]فلسفه[ از اين حيث که نتيجه
کل است به حقيقت نھايی میرسد« ،يعنی اي ن راھ ی ک ه روح دنب ال ک رده از دي ن ھ م فرات ر م یرود و در واق ع دي ن ھ م ب رای
روح حقيقت غايی نيست و روح در علم يا فلسفه از اين حيث که نتيجه کل است به حقيقت نھايی خواھد رسيد .عل م ي ا فلس فه
از اين حيث که نتيجه کل است به اين معنی است که علم در آغاز نيس ت ،در انج ام تحق ق پي دا م ی کن د .روح خ ود را ازطري ق
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تجسد به آغاز میرساند برای اين که اين راه را دنبال بکند ،روح است که در واقع برای رسيدن ب ه مرحل ه روح مطل ق ب ا م ا
حرکت میکند و ما ھم با او حرکت میکند برای اين که در پايان 9به ج ايی خ واھيم رس يد ک ه ذھ ن ع ين آک اھی و از خ ود آگ اه
است و در واقع ذھن خودآگاه است ،فاصله ذھن و ع ين ب رای ھميش ه از مي ان رفت ه و ب ا ھ م وح دت پي دا ک ردهان د ،چ ون اي ن
طور است و در اين مسيری که میسپاريم علم يا فلسفه نتيجه کل اس ت ،فلس فه و وح دت ع ين و ذھ ن نتيج ه ک ل اس ت ،يعن ی
تمام اين مراحل را بايد گذرانده باشيم و روح ھ م اي ن مراح ل را ب ا م ا گذران ده باش د ت ا او ب ه روح مطل ق و م ا ب ه دان ش ن اب
برسيم ولی وقتی به آن جا رسيديم به احتمال بسيار ھمان طور که ھگ ل در پديدارشناس ی بع د از  500ص فحه نش ان م یدھ د،
متوجه خواھيم شد که اتفاق ا ً م ا و خ دا يک ی ب ودهاي م .اي ن ج ا در واق ع ھم ان اتف اقی م یافت د ک ه ب رای س يمرغ افت اد .م ا يک ی
بيشترنيستيم ،روح ماست و ما روح ھستيم ،انسان خدا شده است و خدا انسان شده است ،اين جاست که ھگل تعبير مشکل و
عجيبی را به کارمیبرد که بعدھا نيچه آن را به يک معنای ديگری گفته است ،ولی اين ھگل اس ت ک ه قب ل از او م یگوي د  :و
خدا خود مرده است .عبارت خدا مرده است را نيچه به يک معنای ديگری گفته بود ول ی اي ن ک ه ھگ ل در پديدارشناس ی روح
میگويد به چه معناست؟ گفته ھگل در واقع به اين معنی است که سيمرغ مرده است و ما س ی م رغ س يمرغ ھس تيم ،م ا يک ی
شديم و يک چيزھستيم ،پس ،آن فکری که میکرديم مثالً در دين يھود خدا به مثابه اربابی اس ت ک ه از ب اال دس تور م یدھ د و
ما يھوديان فقط مثل برده و بنده اطاعت میکنيم ،می گويد آن خدا در مسيحيت م رده اس ت ،م رگ خ دا در اي ن ج ا در واق ع ب ه
معنای زنده شدن يک خدای ديگری است که میتوانيم بگوييم انسان است .اين تفسير البته کم و بيش تفسير اومانيستی اس ت
که بعضی ھا مثل کوژو 10ــ ھگلی مارکسی ــ اين تفسير را دنبال کردهاند .مسيحيان طبيعتا ً اي ن را ب ه ن وع ديگ ری م یفھمن د.
آن ھا در واقع اين حرف را توضيح فلسفی اين بيان عيسی مسيح می دانند که  :پدر از من است و من از پدر ،و من پيش پدر
بازمیگردم .در تفسير آنان انسان از طريق مسيح و در اين آشتی که از طريق مصائب مسيح مي ان انس ان و خ دا امک ان پ ذير
شده ،عين يکديگر میشوند و به اين وسيله ملکوت الھی با وجود انسان تحقق پيدا میکن د .اي ن تفس يرھا البت ه ب از ھس تند و
ما نتيجه گيری خاص خودمان را نمیکنيم بلکه ھدف فقط فھميدن ھگل اس ت .البت ه بع دھا کس انی مث ل ھي دگر ب ه راحت ی م ی-
توانند بگويند که اين دو تفسيرعين ھم ھستند چون ھر دو مندرج در تحت متافيزي ک ھس تند و ھ ر دو ب ه ن وعی م رگ خ دای
متافيزيک را اعالم کردهاند در حالی که فلسفه وجودی من مسئله را نوع ديگری مطرح میکند .واپسين جمله را نيز بگ ويم و
اين دومين جلسه تمام کنم .شاعر انگليسی ،تی .اس .اليوت ،ش عر بس يار مھم ی دارد ک ه عن وان آن »قت ل در کليس ای ج امع«
است ،کار ھگل در واقع بردن خدا به کليسای جامع و کشتن او در آن جاست.11
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 کسانی که صحبت ازپايان تاريخ میکنند  ،تفسيرشان را ازاينجاھا برداشت کرده اند. - 10لکساندرکوژو يکی ازمھمترين مفسران پديدارشناسی است که حدود 6سال اين کتاب را درپاريس درس دادهاست وبخشی ازآدمھای بسيارمھم فرانسه ی قرن بيستم مثل
ريمون آرون  ،ژرژباتای  ،سارتر ،الکان وغيره درکالسھای او بودهاند .
 -11ھمانطورکه استاد محترم درچندين نوبت تاکيد کردند  ،عقايد ھگل درباره خدا درمقايسه با عقايد ما  ،کفرمطلق اس ت ودلي ل آن ھ م درخ الل مباح ث بص ورت آش کارتبيين ش ده
است چون عقايد ھگل درباره خدا برداشتی است که او به شيوه فلسفی ازالھيات مسيحی می کند وازآنجا ک ه اص ل اعتق اد ب ه خ دا درالھي ات مس يحی آميخت ه ب ا ثنوي ت وب االترازآن
تثليث است بنابراين طبيعی است که برداشت فلسفی ازآن عقايد ھم آميخته با کفرخواھد بود  .مھمترين دليل برای بيراھه بودن ديدگاه ھگلی درباره خدا ھمان است که استاد مورد
تاکيد قرار دادند وآن اينکه قراردادن خداوند درمسيرتکامل بمنزله اعتراف به وجود نقص درخداست که می بايست درروند تکاملی آن را جبران کند )نصيری(
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جلسه سوم
در ادامه صحبت جلسه قبل که دو سه عبارتی از آگھی کتاب پديدارشناس ی روح ھگ ل را ترجم ه و س پس کم ی ش رح دادم ،از
اين جلسه سعی میکنم از منفذھايی وارد کاخ پديدارشناسی روح بشوم و درباره برخی از تاالرھای اين قصر توض يحی ب دھم.
تعبير کاخ برای پديدارشناسی روح را که گفتم خود ھگل تعبير راه را به کار م یب رد ،از اي ن حي ث ب ار ديگ ر تک رار ک ردم ک ه
بگويم مختصات معماری جايی که میخواھيم وارد آن شويم برای ما کامالً ناشناخته است .آنچه در جلسه قبل برايت ان خوان دم
و توضيح دادم مانند اين بود که شخصی وارد تاالری بشود که ارکستر بزرگی در آن جا برای اجرای کنسرت مستقر است ،آن
چه در جلسه قبل توضيح دادم در واقع شبيه دفترچه ای برای معرفی عنوان برنامه ھاست که به اين ش خص م ی دھن د .تاکي د
مجدد من بر اين تعبير برای اين است که بدانيم ورود ما به اين کاخ ھم ناگزير و ھم بدون دعوت و ب دون آش نايی قبل ی اس ت
چون ما آن مقدمات الزم برای ورود به آن جا را نداريم ،بنابراين آنچ ه ھگ ل در آن آگھ ی ب ه عن وان ي ک توض يح مختص ر از
بيرون به ما داد به مثابه ھمان بروشوری است که به عنوان مثال میگوي د ق رار اس ت اي ن ارکس تر در اي ن ت االر قطع ه ای از
باخ را که روی انجيل به روايت متی نوشته اجراء کند ولی در مجموع ،آن تاالر ،ارکستر و نيز قطعه ای که قرار اس ت اج را
شود ،ھم فضای کلی آن برای ما کامالً ناآشناست ک ه ن ه فرھن گ و ن ه س نت و گذش ته م ا اج ازه نم یدھ د ،درک ی ک ه م دعوين
اصلی يک چنين برنامه ای میتوانند از آن داشته باشند ،ما ھم چنان درکی داشته باشيم ،بنابراين ،ھمه اين مجموعه برای ما
ناشناخته است .ورود ما االن به خود پديدارشناسی روح ،با توجه ب ه آن چ ه گفت ه ش د ،در واق ع درس ت مث ل اي ن اس ت ک ه ب ا
ورود ما ارکستر شروع به نواختن بکند ،طبيعتا ً چيزی به گوش ما میخ ورد ول ی م ا نم یت وانيم ب ر اس اس اطالع ات مختص ر
دفترچه برنامه ،تصور درستی از آنچه به گوشمان میخورد داشته باشيم .در نتيجه ارتباطی که مي ان م ا و آنچ ه ب ه گوش مان
میخورد برقرارمیگردد بسيار اندک خواھد بود اما اين وضع مانع از آن نمی شود که ما ،به دعوت ھگل که میگويد باي د راه
افتاد ،در آن کاخ راه وارد نشويم و راه نيافتيم .اين که مفسرين پديدارشناسی تعبيری را که من به کار بردم به کار نب رده ان د،
قرينه ای بر اين اس ت ک ه م ا پديدارشناس ی روح را ب ا در نظ ر گ رفتن ش رايط خودم ان م ی خ وانيم و خوانن ده ای اروپ ايی در
شرايط ديگری میخواند .مدعوين واقعی کاخ اروپاييان ھستند نه ما ،بنابراين ،من اين تعبير را آوردم .بعداً خواھيم ديد اتفاق ا ً
ھگل پيش بينی يک ارکستری را کرده که يک نغمه موسيقی جديدی را خواھند نواخت ،ام ا آن اث ری ک ه خواھن د نواخ ت ب اخ
نيست بلکه »بولرو« ساخته » راول 12است .سبب اين امر بعداً روشن خواھد شد .اتفاقا ً پيچيدگی ھگل در اين اس ت ک ه و ب ی
شباھت به قطعه ای که نواخته میشود ،نيست ،زيرا در پديدارشناسی نيز در واقع يک مل ودی و ت م بيش تر وج ود ن دارد ،اي ن
قطعه با يک ساز شروع میشود و سپس بقيه سازھا ھ ر ي ک ب ه ص ورت گروھ ی ھم ان مل ودی آغ ازين را م ینوازن د .کت اب
پديدارشناسی روح ھم ھمانند اين قطعه راول است که از اول تا آخر آن يک بحث بنيادين بيش تر نيس ت ول ی ھگ ل تک رار اي ن
يک بحث را در  500صفحه و در مقاطع مختلف تاريخی و با آدمھای مختلف و ب رروی ص حنه ھ ای متف اوت ب ه نم ايش م ی-
گذارد و در عين حال ھمانند قطعه بولرو يک اثر مھم و پيچيده ب ه گ وش م یرس د .اي ن ھ ا ھم ه از ب اب تقري ب ب ه ذھ ن اس ت
برای بيان اين مطلب که ما وارد جايی میش ويم ک ه فض ای آن ب رای م ا ک امالً ناش ناخته اس ت ول ی ب ه ت دريج در ق دم زدنھ ای
داخل آن کاخ آھنگ ھايی میشنويم و فضاھا و زوايايی را می بينيم که ما را با طراحی معمارانه آن آشنا میسازد .
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قبالً گفتم کتابی که امروز با عنوان پديدارشناسی روح می شناسيم در اصل دو عن وان فرع ی داش ت  :عن وان اص لی کت اب ک ه
»نظام علم« است و عنوان فرعی اوليه »علم تجرب ه آگ اھی« ب ود ک ه ھگ ل در نيم ه ھ ای کت اب آن را ب ا »عل م پديدارشناس ی
روح« ع وض ک رد و در چاپھ ای بع دی کلم ه عل م ھ م از عن وان فرع ی دوم ح ذف ش د .موض وعی ک ه اآلن م یخ واھم ب ه آن
بپردازم اين است که چرا دو عنوان فرعی؟ و آيا اين دو عنوان با ھم مربوط ھستند يا نه ؟
تا جايی که من اطالع دارم اولين کسی که در اين باره توضيح دقيقی داده و من سعی می کنم ام روز ب ر اس اس دي دگاهھ ای او
اين مطلب را توضيح دھم ھايدگر است که در تفس يری ب ر  60ـ  70ص فحه اول پديدارشناس ی روح در ت رم زمس تانی در س ال
 1930و  31اين مسئله را مطرح کرده است .درسگفتارھای اين ترم بع دھا نوش ته ش ده و در مجل د  39مجموع ه آث ار ھي دگر
چاپ شده است .اين اولين تفسير مھمی است که در مخالفت با نظ رات عم ده مفس رين پيش ين ک ه گفت هان د ط رح ھگ ل درآغ از
مشخص نبوده و نويسنده پديدارشناسی به دقت نمی دانس ته اس ت ک ه م یخواھ د بکن د و در نيم هھ ای کت اب ب ه ق ول مع روف
دام نش از دس ت برف ت و نيم ه دوم کت اب را ب ر آن اف زود و س پس متوج ه ش د ک ه عن وان فرع ی اولي ه ب ا نوش تهھ ای ثانوي ه
سازگار نيست ،بنابراين ،عنوان فرعی را عوض کرد .ھيدگر به خالف اين نظر توضيح داده است ک ه اي ن دو عن وان ع ين ھ م
ھستند و در واقع ھمديگر را تکميل میکنند ،و نيز ھر دو ناظر بر يک بحث اصلی ھستند که از اول مد نظر ھگل بوده است.
ھگل در واقع از ھمان نخستين سالھای حضورش در » ينا « ،از سال  1800به بعد ،به دنبال اين ط رح ب وده و در اي ن کت اب
آن را پياده کرده است .اين خالصه توضيحات ھيدگر است .
نکته اول اين است که عنوان اصلی کتاب ھگل نظام دانش است .مفھومی ک ه ھگ ل اي ن ج ا ب ه ک ار م یب رد ن ه عل م ب ه معن ای
علوم دقيقه است و نه فلسفه به معنای جديد آن از دکارت تا کانت که عبارت بود از بح ث در ش ناخت وج ود و ھ م چن ين بح ث
در کلياتی که مبنايی برای فھم و بحث درباره علوم جزوی يا ھمان علوم دقيقه است .بنابراين ،فلس فه در معن ايی ک ه ھگ ل ب ه
علم علوم يا مقدمه کلی بر علوم دقيقه نيست بلکه ھگل فلسفه را در يک مفھوم خاصی به کار میب رد
علم علم يا ِ
کار میبردِ ،
که عبارت است از علم به معنای دقيق ،از اي ن حي ث ک ه ع ين فلس فه اس ت .ب ه عب ارت ديگ ر» ،عل م«ی ک ه در عن وان اص لی
کتاب آمده عين فلسفه است .پس ،علم در مفھوم ھگلی عين فلسفه است ولی اين فلسفهای که ھگل به دنبال آن است چيس ت؟
و چرا فلسفه در نزد ھگل متفاوت از بقيه است؟
قبل از اين که پيش بروم بايد بگويم ھمان طور که میدانيد در قديم کلمه فلس فه را از زب ان يون انی و از کلم ه ـ ـ فيلوس وفيا ـ ـ
گرفت ه ان د و اي ن کلم ه تقريب ا ً در بيش تر زبانھ ا ـ ـ از جمل ه مع رب آن درزب ان م ا ـ ـ وارد ش ده اس ت» .فيلوس وفيا« ب ه معن ی
»دوستداری دانايی« است ،ھگل میخواھد بگويد که فلسفه به معنايی که من به کار میبرم و آن را علم مینامم و نه فلس فه،
در واقع ،به معنی اين نيست که من دوستدار دانايی ھستم بلکه اگر به مسامحه بتوان گفت من ع ين دان ايی ام ،چي زی ک ه م ن
ب ه دنب ال آن ھس تم فلس فه نيس ت ،بلک ه خ ود دان ايی اس ت .ب ه ھم ين دلي ل اس ت ک ه ھگ ل عن وان اص لی کت اب را نظ ام فلس فه
نگذاشته بلکه نظام علم ناميده است.
اما علم در معنای ھگلی چيست؟ ھگل در کتاب پديدارشناسی بويژه در پايان کتاب میگويد اين علمی که من به دنبال آن ھستم
و در پايان پديدارشناسی روح به آن میرسم ،عبارت از »مطلق« است .عمده فھم ھای غير ھگلی مبنی بر اين است که ھگل
ادعا کرده که در پايان پديدارشناسی روح به علم مطلق رسيده است و اين مصادف ب ا پاي ان ت اريخ اس ت .اي ن ج ا ک ه رس يديم
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تاريخ از حرکت باز ايستاد چون »عين« و »ذھن« عين ھم شده اند .بن ابراين ،چ ون ب ه عل م مطل ق رس يده اي م پ س در ورای
اين مرتبه ،آگاھی و علم ديگری نمیتواند وجود داشته باشد.
طبيعی است که چنين تفسيری بی معناست چون بعد از ھگل دويست سالی است که تاريخ جري ان پي دا ک رده و عل م بش ری ھ م
متحول شده است .بحث ھگل مطلقا ً اين نيست که تاريخ با نظام فلسفی من به پايان رسيده است .اگرچه ھگل – ھمان طور که
قبالً ھم اشاره کردم – می گويد ما در آغاز يک دوره ــ  periodــ جديدی ھستيم ک ه وجھ ی از دني ای کھ ن و ي ا ب ه تعبي ری،
نظام دنيای قديم در حال ف روريختن اس ت و چي ز جدي دی در ح ال ش کوفه زدن و اتف اقی در جھ ان در ح ال وق وع و زاده ش دن
است و اين چيزی که زاده خواھد شد تمام وجوه دنيای قديم را دفن خواھد کرد .قبالً در اين باره گفته بودم که س ال  1800ب ه
بعد ،آغاز يک دوره ای در مدرنيته است ،ھرچند اين تحول از دو سه قرن قبل شروع ش ده ب ود ،ول ی از ح دود  1800ب ه بع د
است که چيزی در حال آشکار شدن است که کالً ناشناخته است .چيزی که ھگل میگويد ،در واقع ،آن بح ث ت اريخی ،خ ارجی
وعينی را به اين مسئله فلسفی پيوند می زند که ما به جايی رسيديم که می توانيم از حوزه فلسفۀ به معنی دوستدار دان ش ب ه
خود دانش منتقل شويم و دانش ھمانا عبارت است از راھی که آگاھی در آن گام برم یدارد ک ه ھگ ل ب ه آن »ام ر واق ع« م ی-
گويد .اين تعبير تعبيرپيچيده ای است که در ديگر زبان ھای اروپايی معادل ندارد.
در زبان آلمانی برای بيان چيز ي ا ش یء دو واژۀ متف اوت وج ود دارد  :نخس ت  Dingک ه مع ادل  thingانگليس ی اس ت و ب ه
ھمان معناست و ديگر  die Sacheکه معادلی در ديگر زبان ھای اروپايی ن دارد .البت ه ،اي ن واژۀ اخي ر ني ز ب ه ھم ان معن ای
چيز يا شیء است ،اما ھگ ل آن را ب ه ص ورتی اص طالح ک رده اس ت ک ه ب رای ترجم ه در ديگ ر زب ان ھ ا ب ه اش کال برخ ورده
اند .در فلسفه قديم ما در معنايی نزديک به اين از اصطالح »واقع« و »نفس االمر« استفاده می کردند .ي ک »چي ز« ي ک ب ار
در بودن بالواسطه و ابتدايی و اوليه آن خود را بر حس من تحميل میکند ،به تعبير ديگر» ،چيز«ی است که به نظ ر م ی آي د
و به ھمين لحاظ اھميت چندانی ندارد Ding .آلمانی به معنای ھمين شیء است ،در ح الی ک ه  dir Sacheآلم انی ب ه س احت
ديگری از شیء اشاره دارد و آن زمانی است که ذھن و آگاھی م ن ب ه س احت متف اوتی از آن چي ز توج ه پي دا ک رده اس ت .ب ه
تعبير ديگر ،چيز در اين حالت متعلق – به فتح ل – آگاھی و آگاھی ناظر ب ر آن اس ت .؟ ر اص طالح ھگل ی يعن ی آن »چي ز«ی
که ما در حوزه علم درباره آن بحث میکنيم.
به تعبير ديگر ،فلسفه از واقع و نفس االمر بحث میکند ،پس ،علم از نظر ھگل عبارت است از توجه آگاھی ب ه واق ع و نف س
االمر به عنوان متعلق آگاھی و راھی که آگاھی در آن قدم میگذارد برای اين که به عالم خارج علم پي دا کن د و آن را بشناس د.
پس ،علم عبارت است از توجه آگاھی به نفس االمر ،و تمام علوم ديگر ھم اين کار را انج ام م یدھن د و ھم ه عل وم ديگ ر ھ م
در حوزه خود مطلق ھستند ،به عن وان مث ال ،ھم ه ت الش عل م فيزي ک اي ن اس ت ک ه ب ه ت دريج روزی ب ه عل م مطلق ی درب اره
طبيعت برسد .پس ،تالش ھمه علوم ب ر اي ن اس ت ک ه روزی ب ه عل م مطل ق م ادهای ک ه موض وع آن عل م اس ت و ب ر روی آن
کارمیکند ،برسد و درھر دورهای ھم چنين وضعی در يک مرتبهای از تحول علوم برقرار است که در آن مرتبه علم ادعا می-
کند که تا امروزعمده مسائل را فھميده است ،و البته میداند که چه چيزھايی را ھم نفھميده است .دانستن چيزھ ايی ک ه نم ی-
داند ھم وجھی از علم مطلق است .ھايدگر اين جا توضيح میدھد که  das Absoluteيا مطلق يعنی اين که اين علم نسبی –
– relativeنيست .ھگل مطلق را در مقابل نسبی به کار میبرد ولی ن ه آن نس بی ک ه م ا م یشناس يم بلک ه منظ ور ھگ ل اي ن
است که تمامی علوم نسبی ھستند به اين معنی که نسبتی با يک امرخارجی دارند ،به عنوان مثال شيمی که موض وع آن م اده
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است يا بيولوژی که موضوع آن زندگی است ،از اين جھت که موضوع آن ھا يک ام ر خ ارجی اس ت ،نس بی ھس تند حت ی اگ ر
روزی به مرتبه مطلق به معنايی که گفتيم ھم برسند چون ھميشه وابسته به آن موضوعی خواھن د ب ود ک ه درب اره آن تحقي ق
میکنند ،نسبی بودن علوم يعنی وابستگی آن ھا به موضوعشان که يک امرخارجی است .پس ،ھمه علوم ب ه اي ن معن ا نس بی
ھستند .ھايدگر میگويد ما از اين جا میتوانيم بفھميم که وقتی ھگل علم يا فلسفه را علم مطلق يا رسيدن ب ه عل م مطل ق م ی-
داند به اين معنی است که ما در فلسفه با علمی سر و کارنداريم که موضوعش بيرون از ماست و ما نسبتی با آن برقرار می-
کنيم و ذھن ما وابسته به آن امرخارجی است .به اين اعتبار ،موضوع فلسفه ھگل يک امر خارجی نيس ت ،بلک ه موض وع آن
يک امر درونی است .
اين جا اين سوال پيش میآي د ک ه اي ن تعري ف آي ا ھم ان تعري ف ايدئاليس تھ ا نيس ت ک ه گفت هان د بي رون از ذھ ن چي زی وج ود
ندارد؟ اگر چنين میبود ھگل م یبايس ت ايدئاليس ت ب وده باش د .ب ديھی اس ت ک ه اي نط ور نيس ت ،ھگ ل م یگوي د – ب ويژه در
مقدمه کتاب  ،که چند صفحه بيشتر نيست – ما در بيرون از حوزه فلسفه با علوم نس بی ج زوی س ر و ک ار داري م .در واق ع ،
سخن ھگل اين است که فيلسوفان ديگر ــ از دکارت تا کانت که در ھم ين مقدم ه از آن ھ ا انتق اد م یکن د ـ ـ در مح دوده ن وعی
واقع گرايی يا رئاليسم  ،فلسفه تأسيس کردهاند ،در حالی که اولين گام فلسفه پشت کردن به ھم ين رئاليس م فلس فی اس ت .ام ا
چرا و مشکل رئاليسم فلسفه در کجاست؟ ھگل معتقد است که رئاليسم فلسفی 13بر پايه جدايی ذھ ن و ع ين اس توار ش ده و از
ديدگاه رئاليسم مھمترين ھدف فلسفه اين است که بتواند »مطابقت« ذھن و ع ين را اثب ات کن د .ھگ ل م یگوي د نماين دگان مھ م
فلسفه جديد ،از جمله کانت ،اعتقاد داشتند که مھمترين وظيف ه فلس فه تحدي د ح دود شناس ايی انس ان اس ت ب رای اي نک ه نش ان
بدھد که آگاھی چگونه و به چه ترتيبی حصول پيدا میکند و رئاليسم به چه ترتيبی تحقق پي دا م یکن د ،بن ابراين ،فلس فه ب رای
آنھا اگر بتوان گفت امری يا فعاليتی بيرونی است و به تعبيری فلس فهای بي رون از فلس فه وج ود دارد ک ه در دوران جدي د آن
را بحث شناخت ناميدهاند .اين فيلسوفان فکر کردهاند که چيزی ب ه ن ام بح ث ش ناخت وج ود دارد ک ه ج دای از خ ود ش ناخت و
جدای از خود علم است و اين شناخت مقدمهای برای فلسفه است که از طري ق آن م ا م یت وانيم مانن د کان ت – ک ه مھ مت رين
نماينده اين تلقی در فلسفه جدي د ب ود – نق ادی بکن يم و امکان ات ش ناخت را بس نجيم و نش ان دھ يم ک ه از چ ه راھ ی و ب ه چ ه
ترتيبی اگر برويم رئاليسم امکانپذير میگردد ،يعنی به چه نحوی »مطابقت« عين و ذھن ممکن میشود .میتوان گفت که ب ه
نظر ھگل اگرچ ه اس م اي ن جري ان فلس فه اس ت ،ول ی چي زی از فلس فه در آن نيس ت ،چ ون چي زی بي رون از ح وزه ش ناخت و
بيرون از اين راھی که شناخت از منازل و مراحل آن میگذرد و در واقع بيرون از اين راھی ک ه آگ اھی م یگ ذرد و م ا باي د از
منازل آن بگذريم ،وجود ندارد .
در واقع ،رئاليسم ،که در جريان حص ول آگ اھی اص الت را ب ه جھ ان خ ارج م یدھ د ،ب ا وابس ته ک ردن ذھ ن ب ه ع ين و آگ اھی
نسبت عالم خارج ،نوعی توھم فلسفه ايجاد میکند .به نظر ھگل شکافی که در فلسفهھای پيش از او ميان عين و ذھن ايج اد
ک رده بودن د ،ب ا اي ن فلس فهھ ايی ،ک ه آنھ ا را  Reflexionsphilosophieم ینام د – اص طالحی ک ه ب رای م ا قاب ل ترجم ه
نيست – پر شدنی نيست .پس ،باي د از راه ديگ ری رف ت و تلق ی ديگ ری از فلس فه پي دا ک رد .تک رار م یک نم ک ه ب ه نظ ر ھگ ل
نمی توان بر فلسفه مقدمه نوشت ،بنابراين ،نظريه شناخت و روش فلسفه  ،بويژه روش رئاليسم  ،ب هط ور کل ی ب یمعناس ت.
ناچار بايد فلسفهای متفاوت با فلسفه رئاليسم تأسيس کرد ،يعنی ،به تعبيری که گذش ت ،از راه ديگ ری وارد ش د ،و آن ھم ين

 -13البته ھگل ازاصطالح رئاليسم استفاده نمیکند بلکه من بحث اورا به دليل آشنايی که با رئاليسم داريم با اين اصطالح بيان میکنم.
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»راه« و »رفتن« است .به عبارت ديگر ،پيش از اينکه راه بيافتيم نظريهای برای راه رفتن وجود ندارد ،بلک ه تنھ ا خ ود راه
رفتن وجود دارد ،اين » راه رفتن « است ک ه ع ين فلس فه ،آغ از و انج ام آن اس ت ،ب ه ھم ين دلي ل اس ت ک ه ھگ ل در جاھ ايی
خواھد گفت که آغاز ھمان انجام و انجام ھمان آغاز است که پيشتر نيز به اجمال به اين س خنان اش اره ک ردم و تفص يل آن را
بعداً خواھيم ديد.
پس ،پديدارشناسی روح از اين جا آغاز میکند که ما نظريه شناخت يا مقدمه بر فلسفه يا روش رئاليس م ن داريم ،بلک ه فلس فه
عبارت است از شرح – به معنايی که گفته شد – آگاھی که در راه شناخت واقع و نفساالمر قدم میگ ذارد و در آن جاس ت ک ه
در رويارويی با واقع و نفساالمر تحول پيدا میکند و در جايی اين دو يکی میشوند .بھتر اس ت بگ وييم از آغ از ھ م در واق ع
آن دو يکی ھستند ،اما ھرچه پيشتر میرويم ،وحدت عين و ذھن ــ اگ ر بت وان گف ت ـ ـ بيش تر م یش ود .ب ه تعبي ری» ،ذھ ن«
عين »عين« و »عين« عين »ذھن« میش ود ،در واق ع ،ع ين وذھ ن دو وج ه ي ک واقعي ت م یش وند ،اي ن »راھ ی« اس ت ک ه
میش ود آن را توص يف ک رد و توض يح داد ،ام ا پ يش از راه افت ادن نم یش ود ش رحی از آن ب ه دس ت داد ،يعن ی ب ر آن مقدم ه
نوشت .پس ،ھگل برای کتاب نظام دانش دو عنوان فرعی انتخاب میکند  :يکی علم تجربه آگاھی و ديگ ر عل م پديدارشناس ی
روح.
وقتی میگوييم علم تجربه آگاھی ،اين مضاف و مض افالي ه ب ودن تجرب ه آگ اھی از چ ه س نخی اس ت؟ در زب انھ ای اروپ ايی،
مضاف و مضافاليه به خالف زبان فارسی دو نوع است .يک بار ،مضاف بر مضافاليه میچربد و در واقع اين مضاف است
که عينيت دارد و يک بار عکس اين است .به تعبير ديگر ،مضاف و مضافاليه يک بار  objectiveو يک بار subjective
است .علم تجربه آگاھی ،يک بار به اين معنی است که ما تجربه آگاھی انجام میدھيم ،يعنی اي ن تجرب ه اس ت ک ه عم ل آگ اھی
را انجام میدھد يا اين آگاھی است که به تجربه میرسد .اين حالت  ،حالت ابژکتيو است ،اما ي ک ب ار ديگ ر– ک ه نظ ر ھاي دگر
ھم ھمين است – اين مضاف و مضافاليه حالت س ابجکتيو دارد ،يعن ی ھگ ل نم یخواھ د بگوي د تجرب ه آگ اھی ب ه معن ای اي ن
است که اين تجربه است که آگاھی را انجام میدھد ،بلکه عکس آن صادق است ،يعنی آگاھی تجربه میکند و آگاھی اس ت ک ه
عمل تجربه را انجام میدھد .
اين مسئله حايز اھميت است و توضيح ھگل  ،ھم در مقدمه وھم در پيشگفتار اين است که علم ي ا فلس فه ھم ان آگ اھی اس ت،
در درجه اول وقتی آگاھی يا ذھن انسان در برابر جھان خارج قرار م یگي رد ،اول ين اتف اقی ک ه م یافت د اي ن اس ت ک ه ذھ ن در
عالم خارج به چيزی – به زبان فلسفه  objectانگليسی ي ا ع ين ب ه زب ان خودم ان – معط وف م یش ود .آگ اھی ب ه چي زی در
جھان خارج توجه پيدا میکند که آن عبارت از يک عين خارجی بيرون از ذھن است که البت ه اي نھ ا مباح ث ع ادی اس ت ،ام ا
نسبت پيچيدهای که ھگل درست میکند اينجاست که میگويد آن چه متعلق – به فتح ل – علم قرار میگيرد يا آنچه ب ه عن وان
عين خارجی در مقابل من قرار میگيرد و من به آن علم پيدا میکنم ،در درجه اول چيزی است که ھگل به آن چيز »در خ ود«
و به زبان قديمیتر »فی نفس ه« م یگوي د ،ام ا از زم انی ک ه ذھ ن م ن ي ا آگ اھی م ن ب ه آن معط وف ش د ،آن چي ز ي ک حيثي ت
ديگری پيدا میکند که ھگل آن شأن را »برای آگاھی« می نام د ،آن چ ه »در خ ود« اس ت ش أن ديگ ری پي دا م یکن د و »ب رای
آگاھی« میشود ،به عبارت ديگر ،اين »چيز« در ع الم خ ارج عب ارت ب ود از چي زی در خ ودش ،ام ا آن چي ز ب ا التف ات ذھ ن،
شأن و ساحت برای »آگاھی« پيدا میکند .به عبارت ديگر ،ميان ذھن من و عين خارجی ،ي ک ش أن و ص ورت ديگ ری ايج اد
میشود که آن صورت ،صورت آن عين برای آگاھی من است .اين اصطالح – چيز ب رای آگ اھی – اص طالحی اس ت ک ه ھگ ل
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اين جا به کار میبرد تا تمايزی ميان چيز فینفسه ،که سرشت آن برای من ناشناخته است ،و آن حيثيتی از چيز که در برابر
آگاھی من ظاھر و پديدار میشود ،وارد کند .تا جايی که من می دانم ،اين اصطالحات الزم برای بي ان اي ن تم ايز در ھ يچ ک دام
از زب انھ ا از جمل ه زب ان فارس ی وج ود ن دارد .ھگ ل ب رای چي ز »در خ ود« مع ادل  Objektآلم انی را ک ه ھم ان object
انگليسی است به کار میبرد که در فارسی به معنی عين خارجی اس ت ،ام ا ب رای حيث ت دوم ي ا چي ز »ب رای آگ اھی« از کلم ه
 Gegenstandآلمانی استفاده میکند که به معنی چيزی است که در برابر من يا فاعل شناسايی ايستاده است .البته object
ھم از نظر لغوی به معنای چيزی است که در بيرون ) (obافتاده ) (jectاست و بيرون ذھن فاع ل شناس ايی ق رار دارد .ھگ ل
به جای  objectاز واژه آلمانی Gegenstandاستفاده کرده که به ھمان معنی است ول ی در س اير زب انھ ا مع ادلی ن دارد و
ترجمه آن در ديگر زبانھا خالی از اشکال نيست .پس ،اين کلمه  Gegenstandدر واقع ناظر بر آن حيثيتی از عين خارجی
است که به معنی عين خارجی است که متعلق علم من و آگاھی من قرارگرفته است.
ما استثناءاً در فلسفه خودمان معادلی ب رای  Gegenstandداري م و آن معق ول بال ذات م ال صدراس ت ک ه خيل ی س ريع ب ه آن
اشاره میکنم .مال صدرا در بحث اتح اد عاق ل ب ه معق ول توض يحی از اي ن اتح اد داده اس ت ک ه م یتوان د ب رای م ا جال ب توج ه
باش د .آن چ ه در براب ر فاع ل شناس ايی ـ ـ عاق ل در اي ن معن ای جدي د ـ ـ ق رار م یگي رد ،معق ول نامي ده م یش ود ،يعن ی آن چ ه
موضوع عمل تعقل قرار میگيرد .عاق ل در زب انھ ای اروپ ايی را  subjectم ین اميم ک ه البت ه ب ر حس ب معم ول ذھ ن ترجم ه
میکنند ولی در اين مورد به طور کل ی درس ت نيس ت .اي ن ج ا م ال ص درا از نظري ه معرف ت ق دما فاص له م یگي رد ،زي را ب رای
حصول معرفت ،بايد اتحادی ميان دو وجه تعقل ،يعنی عاقل و معقول ،ايجاد شود .اما اگر وج ه تعق ل ،يعن ی معرف ت مفھ ومی،
به تعبير ھگل ،سنخيتی با ھم نداشته باشند ،اين اتحاد نمیتواند تحقق پيدا کند ،يعنی عين خارجی ھرگز عين ذھن نخواھد شد
و با آن اتحاد نخواھد داشت ،حال که علم حاصل میشود و تفکر مفھومی ممکن است پس اين س وال پ يش م یآي د ک ه عل م از
کجا می آيد؟ به تعبير ديگر ،با توجه به اينکه عين خارجی نمیتواند با ذھن اتح اد داش ته باش د ،در اي ن ص ورت عل م چگون ه
حاصل میشود؟ جواب اين است که معقول دارای دو حيثيت متفاوت است .ھ ر معق ولی در ع الم خ ارج ب ه اعتب اری ف ی نفس ه
است که ارتباطی با ذھن يا قوه عاقله من ندارد ،مال صدرا اين عين يعنی عين فی نفسه را که ھم ان ع ين در خ ود ھگ ل اس ت
معقول بالعرض مینامد ،از اين جھت بالعرض که تعلق علم به آن مع الواسطه است  ،به عن وان مث ال ،واقعي ت لي وانی ک ه در
برابر من قرار دارد ،ھمان معقول بالعرض است ،يعنی علم من و تعقل من بر آن معطوف است ،اما عين اي ن لي وان نم یتوان د
با ذھن من يکی شود و من ع ين آن لي وان را نم یت وانم بشناس م .بن ابراين ،ي ک حيثي ت ديگ ری وج ود دارد ک ه ھم ان معق ول
بالذات است که در حوزه ذھن من حصول پيدا میکند ،به زبان قدما در وعاء ذھ ن م ن ق رار دارد و م ن از طري ق اي ن واس طه
به عين خارجی علم پيدا میکنم ،پس ،مرتبه ای از وجود معقول داريم ک ه ذھ ن ي ا ق وه عاقل ه ب ه آن عل م پي دا م یکن د و ب ا آن
يکی میشود و مرتبه وجودی ديگ ری ھس ت ک ه م ا از طري ق ص ورتی ک ه ب ا ذھ ن يک ی ش ده ب ه آن عل م پي دا ک ردهاي م ،پ س،
ليوانی که در برابر من قرار دارد ،ھمان معقول بالعرض و آن صورتی که در وع اء ذھ ن م ن ق رار دارد و ب ا عاق ل اتح اد پي دا
می کند ،معقول بالذات است ،يعنی موضوع علم بيواسطه قوه عاقله است .مال صدرا اعتقاد داشت که علم اين جا پيدا میش ود
که ذھن يا قوه عاقله با آن معقول بالذات يک ی م یش ود و از طري ق آن ب ه معق ول ب العرض ي ا ع ين خ ارجی عل م پي دا م یکن د.
البته ،بحث مال صدرا مقدمات وپيچيدگیھايی دارد که نمیتوان در آنھا وارد شد .ھمين قدر اشاره کردم تا مشکل اصطالح را
حل کنم .
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من از بحث مال صدرا استفاده میکنم تا حرف پيچي ده ھگ ل را توض يح دھ م .اي ن بح ث البت ه در فلس فه جدي د پيام دھا و اث رات
بسيار مھمی دارد و بحثھای بسيار مھم و دقيقی ھم که در فلسفه و حتی در علوم اجتم اعی ش ده ن اظر ب ه اي ن بح ث اس ت ک ه
موضوع بحث کنونی من نيست .بر میگردم به سخن ھگل! ھگل گفت کتاب پديدارشناسی روح عبارت از ش رح تجرب ه آگ اھی
است  ،يعنی اين آگاھی است که فاعل و فعال است و تجربه میکند .پس ،آنچه در اين بح ث م یتوان د مع ادل مفھ وم عاق ل ن زد
م ال ص درا باش د ھم ين آگ اھی اس ت ک ه تجرب ه م یکن د .ق وه عاقل ه آن ق وهای اس ت ک ه دارای اص الت اس ت و ب ه خ الف تم ام
فلسفهھای مبتنی بر رئاليسم ،توجه آن به آن حيث وشأنی از انسان است که عالم خارج را تعقل میکند.
آگاھی ناظر بر واقع و نفساالمر بيرونی است که ھگل آن را  die Sacheناميده و میگويد ما در فلسفه مقدمه بر شرح تعقل
 die Sacheنمیتوانيم بنويسيم و اين خود واقع و نفساالمر است که در حرک ت و تح ول دي الکتيکی خ ود ،خ ود را در براب ر
آگاھی ما قرار میدھد.
اين تجربه آگاھی از اين عين خ ارجی  ،ھم ان نقط ه ش روع فلس فه اس ت .کس ی ک ه در اي ن ج ا ق دم گذاش ته و متوج ه ش ده ک ه
چيزی در عالم خارج وجود دارد که آگاھی من به آن تعلق پيدا میکند و يا آگاھی من میخواھد آن را تجربه کند و تحول آن را
دريابد ،اين جاست که قدم در قلمرو فلسفه گذاشته است .پ س ،فلس فه چي زی ج ز اي ن حرک ت نيس ت ،از اي ن رو ،ھگ ل از اي ن
تجربه آگاھی به راه تعبير میکند و میگويد آگاھی از اين جا در راه افتاده است و اين شروع فلسفه است .
اين جا اين سوال مطرح می شود  :چرا فلسفه از اين جا شروع میشود؟ چرا اين راه در نھايت به علم مطلق منجرمیشود؟
و باالخره اين که علم مطلق به اين معنی چيست؟
برای اين که از اين پس قدری دقيقتر صحبت کرده باشم ،به جای دو کلمه عين و ذھن از دو اصطالح صدرائی عاقل و
معقول – بويژه معقول بالذات – استفاده میکنم ،که توضيح آن گذشت .ھگل میگويد تالقی عاقل و معقول يا رويارويی آنھا
آغاز راھی است که ھمان فلسفه است .اتفاقی که اينجا میافتد اين است که به نظر ھگل درآغازآن »چيزی« که در مقابل
آگاھی من قرارمیگيرد ،چيزی است فی نفسه و درخود يعنی ھنوز بسط پيدا نکرده و خود را به من نشان نداده است يا به
تعبيربھتر ،خود را به محک آگاھی من نزده است ،يک عالم خارجی وجود دارد که بيرون از من و کامال جدای از من است،
به عبارت ديگر ،در واقع ھگل اينجا خواھد گفت که درآغاز آفرينش انسان طبيعی اينگونه است ،از يک طرف يک آگاھی و
يک انسانی به نام آدم ابوالبشر وجود دارد وطرف ديگر ،يک طبيعت بيرونی قرار دارد و ھنوز ھيچ نوع تالقی ميان اينھا
صورت نگرفته است .پس ،درآغاز راه ،انسان طبيعی عين طبيعت است ،و در واقع دو دنيای متفاوت و دو جزء متفاوت در
کنار ھم قرار دارند ،که ھمان موضع رئاليسم است  ،رئاليسم در واقع يعنی فاصله ميان دو دنيای کامال جدای از ھمديگر و
بی ھيچ ارتباطی که روزی يک جزء – طبيعت – خود را در آيينه ذھن جزء ديگر – انسان – باز خواھد تابانيد .وضع انسان
اوليه در آغاز راه چنين است اما از آن پس آن چيزی که فی نفسه درعالم خارج وجود دارد ،يعنی  objectيا معقول ،وقتی
در مقابل ذھن من عاقل قرار میگيرد يک حيثيتی از آن در ذھن عاقل نمودار میشود يا به عبارت ديگر ،قوه عاقله يا آگاھی
انسان شروع میکند به آگاھی پيدا کردن از حيثيتی از اين »چيز« که فی نفسه است .آن حيثيت به زبان ھگل يک بار »برای
خود« است – قبل از انعکاس آن در ذھن عاقل – و يک بار »برای آگاھی« میشود و آن حيثيت »برای آگاھی« است که آغاز
راه فلسفه است .اما اين نکته مھمی که ھگل درباره قدم اول آگاھی يا قوه عاقله در رويارويی با معقول ــ که از اين جا به بعد
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میتوانيم آن را با تعبير صدرايی معقول بالذات و به تعبيرھگلی معقول برای من يا معقول برای آگاھی بدانيم – بيان میکند از
اين جا به بعد است که پيچيدهتر می شود ،آگاھی از طريق معقول بالذاتی که پيشتر به آن آگاھی پيدا کرده است ،نسبت به
خودش آگاھی پيدا میکند ،به عبارت ديگر ،آگاھی وعاقلی وجود ندارد ،اگر معقول بالذاتی وجود نداشته باشد ،يعنی اگر عالم
خارج وجود نداشته باشد و چيزی در حوزه آگاھی من وارد نشده باشد ،من نمیتوانم به خودم آگاھی پيدا کنم .پس ،آگاھی
من به خودم ازطريق چيزی حاصل میشود که نسبت به آگاھی من »غير« است .آگاھی من از خودم از طريق يک »غير« يا
ھمان معقول بالذاتی صورت می گيرد که از بيرون در حوزه ذھن من وارد شده و به  Gegenstandو نه  objectتبديل
شده است .بايد توجه داشت که اين نکته خيلی مھم است ،چون اغلب مترجمينی که از زبان مبدأ انگليسی ترجمه کردهاند از
اين تمايز اساسی که ھگل – و پيشتر از او – ميان  objectيا عين خارجی و  Gegenstandيا عين خارجی متعلق علم و
آگاھی من وارد کرده ،غفلت کردهاند ،زيرا در زبان انگليسی ما دو نوع  objectنداريم .البته در انگليسی و فرانسه مشکل
را اينگونه حل کردهاند که طبق يک قرارداد  objectبه معنی  Objektآلمانی را با  Oکوچک و  Objektبه معنای
 Gegenstandرا با  Oبزرگ يا دو جزء واژه را با خط تيره جدا می کنند و به صورت  ob-jectمینويسند .بر اين مسئله
از اين حيث تاکيد میکنم که بدانيد در يکی از کتابھای کانت به نام »تمھيدات« که اتفاقا ً گره اصلی کتاب ھمين مسئله يعنی دو
نوع بودن معقول يا عين است ،کانت از کلمه  Gegenstandاستفاده کرده ولی مترجم فارسی که آن را از روی ترجمه
انگليسی به فارسی برگردانده متوجه نکتهای که درباره چگونگی نوشتن  objectگفتم نشده و در نتيجه  Objectانگليسی
معادل  Gegenstandآلمانی را به عين خارجی ترجمه کرده و اصل مطلب کانت اصال فوت شده است .جالب اين که اين
ترجمه به عنوان رساله دکتری ھم پذيرفته شده است ،بگذريم .
بحث ھگل در واقع اين است که آن چه از حالت معقول بالعرض بودن بيرون میآيد و حيثيت جديدی پيدا می کند و به عنوان
معقول بالذات برای ذھن من قرارمیگيرد ،يا به تعبيرديگراز  Objektبودن به  Gegenstandتبديل میشود ،آن خود
موضوع آگاھی من است و از طرف ديگر آگاھی من ،از طريق غيريتی که قوه عاقله نسبت به اين عين جديد يا معقول بالذات
ايجاد میکند و از طريق تعقل نسبت به اين موضوع جديد ،عملی می شود .بنابراين ،نکته مھم آگاھی ،يعنی آگاھی از غير
نيست ،بلکه آگاھی عبارت از آگاه شدن از خود يا نفس از طريق غير است .تاکيدھای من بر اين نکته که ايدئاليسم به اين
معنی نيست که بيرون از ذھن چيزی وجود ندارد اتفاقا ً ھمين جا معنی پيدا میکند .در واقع ،بخشی از داليل مربوط به اين که
ما اصل مطلب را نمیفھميم ،داليل زبانی است چون اگر اين نکتهھای ظريف را نفھميم متوجه اصل مطلب نخواھيم شد،
ھمانطور که مال صدرا درباره پيشينيان خود گفته بود که چون تمايز ميان معقول بالذات و معقول بالعرض را نفھميدند گمان
کردند که رئاليسم يا علم يعنی اين که ليوانی که در برابر من قرار دارد با ذھن اتحاد پيدا میکند ،که شدنی نيست .اينکه
گفتهاند از نظر ايدئاليستھا بيرون از ذھن و آگاھی چيزی وجود ندارد حرف درستی نيست و ھگل اين توضيح را میدھد که
آگاھی آگاھی به صرف خود نيست ،بلکه برعکس ،اگر عين خارجی وجود نداشته نباشد ،آگاھی ھم وجود ندارد و اگر آن
چيزی که از بيرون به ذھن میآيد ،اگر نيامده باشد و به تعبيری اگر يک  Gegenstandدر مقابل ذھن نباشد اصالً آگاھی
امکان پذير نمیشود ،نه تنھا آگاھی قوه عاقله نسبت به عالم خارج ،بلکه حتی نسبت به خود ھم امکان پذير نمیشود.
البته اين موضوع نتايج بسيار و پيچيدهای دارد که ما ھنوز نمیتوانيم به آن نتايج بپردازيم ،اما به عنوان يک پرانتز کوچک
بايد بگويم اين بحثی که امروز در فلسفهھای جديد وجود دارد يکی از ريشهھای مھم آن در ھمين جاست .البته اين بحث
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طبق معمول از اروپا آغازشده است چون اروپايیھا مدتھا غير اروپايی را به عنوان موجودات اوليه و بيرون از تمدن نفی
کردهاند ،بحثھای جديدی که خصوصا از نيمه دوم قرن بيستم در اروپا در باره غيريت  alterityمطرح شده از اينجا ناشی
میشود که اگر غير نباشد اصالً من نيستم .در واقع يکی از علل وجودی من اين است که غيری وجود داشته باشد تا من
بتوانم در نسبت با آن خودم را اثبات کنم و توضيح بدھم .اين بحث البته نتايج بسيار مھمی دارد که ھم ھگلیھا و ھم غير
ھگلیھا درباره آنھا بحث کردهاند و حتی افرادی مثل دريدا که در اين مسئله از مبنای ديگری حرکت کرده باز نظر او در اين
بحث بطورعمده معطوف به ھگل بوده است چون ھگل اين موضوع را در تمام نوشتهھايش درباره آگاھی ،مبنی بر اين که
اگرغير نباشد آگاھی نيست مورد تاکيد قرار داده و حتی تمام منطق ھگل مبتنی بر غيريت است .اين تجربه آگاھی قدم اول
تجربه آگاھی است و ھگل در واقع در طول  500صفحه پديدارشناسی روح نشان خواھد داد که به چه ترتيبی رابطه بسيار
پيچيده ميان ذھن و عين و عاقل و معقول برقرار میشود و اين رابطه ميان ذھن وعين در راه بسط آگاھی چگونه بيش از
پيش به تدريج پيچيده ترمیشود .از نظرھگل چيزی به عنوان ذھن و عين جدای از يکديگر وجود ندارد بلکه در ھر دوره
تاريخی و در ھر زمانی که بخواھيم به اين تجربه آگاھی برشی بدھيم ،در آنجا چيزی به نام ذھن -عين يا عاقل -معقول
وجود دارد نه ذھن و عين يا عاقل و معقول .پيشتر اشاره کردم که عنوان کتاب ارنست بلوخ که از ھگلیھای بسيار مھم
بود و ھگل را دقيق فھميده بود ،ذھن وعين نيست بلکه ميان ذھن و عين يک خط تيره گذاشته )ذھن ـ عين( است .يعنی از
ديدگاه فلسفه ھگل ھمه جا عين و ذھن عين يکديگرند ،چيزی جز عين وذھنی که متحد

شدهاند ،عين و ذھنی که ھر زمان

ھمديگر را میفھمند و به ھمديگر تبديل میشوند و درعين غيريت با يکديگر وحدت پيدا میکنند ،چيزی جز اين وجود ندارد.
به زبان ھگلی میتوان گفت ،اين علم ھر زمانی مطلق است ،ھگل خواھد گفت که علم مطلق در آغازھم وجود دارد ،اما ما
در آغاز ھنوز به آنجا نرسيدهايم که بگوييم علم در آغاز مطلق است بلکه مطلق بودن را در پايان میبينيم .اما اين مطلق به
چه معنايی است ؟
ھايدگر در جواب اين سئوال توضيح مھمی دارد .او میگويد  :مطلق بودن علم به اين معناست که عين خارجی ديگر به
معنايی که برای انسان اوليه وجود داشت – که کامالً متمايز از ذھن او بود – وجود ندارد بلکه انسان آگاھی پيدا میکند و يا
قوه عاقله تعقل میکند ھميشه خودش را درغير ،ولی خودش را ،يعنی اين که علم انسان مطلق است به اين معنا که علم او
وابسته به يک امرخارجی نيست بلکه وابسته به يک ساحت غيری است که خود او در وعاء ذھن ايجاد کرده و با آن وحدت
پيدا کرده و سپس از طريق غيريت آن از خود آگاھی پيدا کرده است .پس در واقع آگاھی ھميشه آگاھی از خو ِد آگاھی است
که البته آن آگاھی آگاھی از غيراست .از اين جا به بعد است که می توان گفت وارد يک ميدان مغناتيسی جديدی میشويم که
با مختصات فلسفه اصول رئاليسم سازگار نيست .ھگل میگويد اين چيزی که تجربه میکند ،در واقع ،اين آگاھی که غير را
تجربه میکند و از طريق غير در نھايت خود او را تجربه میکند ھمان روح است .اين جا باز از جمله جاھايی است که به
خوبی روشن میشود که اين روح است که از طريق آگاھی از غير ،از خود آگاه میشود ،نه ذھن .کسی که  Geistرا ذھن
دانسته باشد و ذھن بفھمد ،در واقع ،از ھگل چيزی نفھميده است .اما چرا ھگل اين بحث پيچيده را مطرح کرده است؟
معموال اگر تحقيقات اروپايی را ببينيد ،اين مقدمات يا توضيحات اضافی که من گاھی اوقات می آورم – البته از بيرون
بحث – آنھا نيازی به گفتن آن ندارند چون ھم در يک فضای فرھنگی ھستند که نيازی به باز تکرارآن بحثھای بيرونی
ندارند و ھم با مقدماتی آشنايی دارند که اکثر ما با آن مقدمات آشنايی الزم را نداريم .به تعبيری می توان گفت که اروپايیھا
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در فضايی فلسفی ھستند ،حال آن که فضای فرھنگی ما سخت غير فلسفی و حتی ضد فلسفی است .حال چرا مکان و محمل
تجربه آگاھی انسان روح است و اين روح با آن چه در حوزه دين گفته میشود چه نسبتی دارد؟ چرا در کتابھای خارجی،
حتی اھل ديانت ،وقتی درباره اين مطالب بحث میکنند ،به اين توضيحات اضافی ما نيازی ندارند؟ علت اين امر در اين است
که درآنجا حوزه دين و فلسفه جداست ،حتی متدينی که قدم در راه فلسفه میگذارد بحث دينی را ھمه جا وارد نمیکند ،اگرچه
مباحث دينی در پس ذھن او حاضر است ولی آن را در ھمه جا وارد نمیکند .من اين موضوع را به عمد و به اصطالح با يک
فاصله گذاری برای شما توضيح میدھم که بدانيد چرا ھگل پيچيده است .ھگل میگويد اين آگاھی که من از آن صحبت کردم
و اين وحدتی که در جايی ميان ھويت وغيريت ايجاد میشود ،من آن را روح يا مطلق میدانم .اين جا میبينيم که ھگل
الگوی ديانت مسيحی را وارد میکند و به عبارت ديگر اگر درست فھميده شود ھگل فيلسوف مسيحيت است يعنی ھگل از
مسيحيت تفسير فلسفی عرضه میکند .ھگل میخواھد نشان بدھد که فلسفه راستين عين دين مبين است که البته قبال توضيح
دادم که دين مبين در نظرھگل ھمانا مسيحيت است ،پس ،برای فھم پيچيدگی ھگل بايد اين مسئله را در نظرداشته باشيم.
روح در مسيحيت ھمينطور است که ھگل گفته است .اين که ھگل میگويد تجربه آگاھی چيزی است که از آغاز وجود دارد و
در ھمان آغاز ھم مطلق است و البته اين مطلق بودن مانع از آن نيست که راه بسيار طوالنی را طی کند تا در نھايت راه به
علم مطلق برسد ،علم مطلق در آغازھم به نوعی ھست ،يعنی ،به توضيح ھيدگر ،از اين جھت مطلق است که آگاھی او نسبت
به خود است و وابسته به عين خارجی نيست .اين توضيح که ھگل میدھد ،در واقع ،توصيف روح در مسيحيت است که در
آغاز انجيل يوحنا آمده  :درآغاز کلمه بود و کلمه بر روی آب بود ،يعنی ھمان روح بود ولی اين کلمه يا روح در آغاز مضمر
و فی نفسه بود .به تعبيرعرفاء که قبال اشاره کردم کنز مخفی بود ،اين روح مطلق در جايی برای اين که – اگر بشود گفت –
مطلق تر بشود بسط پيدا کرد ،يعنی از حالت مضمر بيرون آمد و – باز اگر بشود گفت – به غير پناه برد يا به غير توجه
نمود ،به تعبير ديگر ،سر از گريبان طبيعت بيرون آورد و خود را از طريق عيسی مسيح جسم کرد .روح مطلق بسط يافته
در پايان راه مصائب مسيح بر باالی کوه جلجتا در حالی که صليب بر دوش خود داشت ھمان روحی است که در آغاز کلمه يا
کنزمخفی بود يعنی به صورت مطلق مضمروجود داشت .معنای ھو االول و اآلخر و الظاھر و الباطن نيز جز اين نيست ،آغاز
ھمان پايان و پايان ھمان آغاز است ولی اين جا به يک اعتبار و از يک حيث و آنجا به اعتبار ديگر است .خب ،تا اينجا
بحث دين بود و آن را از اين جھت آوردم تا شما را به حوزهای که ھگل بحث میکند منتقل کرده باشم تا بدانيد پشتوانه بحث
ھگل کجاست  ،بنابراين اين پرانتز را میبندم.
آگاھی آگاھی از خود در اين رفتن – به تعبير ديگری در اين
ھگل از اين حيث تعبير راه را به کار می گيرد که تجربه آگاھی يا
ِ
سلوکی که مسير تجربه آگاھی و خودآگاھی از آن میگذرد که تکرار م یک نم معن ای ديالکتي ک در ن زد ھگ ل ج ز اي ن نيس ت –
تحقق پيدا م ی کن د .اي ن راه آغ ازی دارد ،ام ا ت ا زم ان ھگ ل انج ام آن ن امعلوم ب ود ،ول ی ھگ ل ادع ا م ی کن د ک ه ب ه اعتب اری
دورانی در تاريخ تجربه آگاھی به سر آمده و علم مطلق ممکن شده است .اين بحث ناظر بر ھمان تعبير »پاي ان ت اريخ« اس ت
که گويا تنھا يک بار در درسھای فلسفه تاريخ او آمده است.
به تعبيری که پيشتر از الھيات مسيحی آوردم ،میتوان گفت که روح پس از تجسد در جسم عيس ی مس يح ب ار ديگ ر ب ه روح
برمیگردد  ،از خود او درانجيل نقل شده است که میگويد من پيش پدر برمیگردم .بازگشت به پ يش پ در مس تلزم راھ ی اس ت
که آن ھمان مصائب مسيح است .پيش تر ھ م گفت هام ک ه مفھ وم راه در فلس فه اروپ ايی از ق رون وس طی ب ه اي ن ط رف مفھ وم
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بسيار مھمی بوده است .مفھوم راه در مسيحيت عبارت از راه مصائب عيسی مسيح ب ود و ھگ ل ھ م اينج ا ھم ان معن ی را ب ه
ک ار م یب رد و م یگوي د آن راه عب ارت از راه ش ک و نومي دی اس ت .کلم اتی ک ه ھگ ل در آلم انی ب رای ش ک )(Zweiflen
ونوميدی ) (das Verzweiflenبه کار میبرد يک ريشه دارند .به تعبير ھگل راه شک به معن ی راه نومي دی اس ت ،در اي ن
جا شک در معنايی که گذشتگان به کار بردهاند ــ يعنی ترديد در واقعيت يک امر و رفع ترديد ــ استعمال نشده .،ش ک در ن زد
ھگل به معنای اين است که ما درباره ھرآگاھی طبيعی يا آنچه که به صورت بالواسطه از جھان خارج به ما داده شده ،ترديد
کنيم  ،چون انسان در آغاز ،انسان طبيعی است ،يعنی در قدم اول و در واقع در نسبت اولين پيوندش ب ا جھ ان خ ارج ،طبيع ی
است و به تعبير ديگر بالواسطه است اما پس از اينکه بر اثر شک اين بالواس طه و طبيع ی ب ودن را از مي ان ب رد ،ب ه ن وعی
نوميدی دست میيابد و نسبت به تجربه آگاھی از عالم بيرون به نوعی نااميدی میرسد .پ س اي ن راه راه ناامي دی اس ت ول ی
از طريق ھمين نوميدی است که در پايان به آگاھی مطل ق م یرس يم و اي ن آگ اھی مطل ق عل م مطل ق و روح مطل ق اس ت .اي ن
تعبير مفسران ھگل مبنی بر اين که اين راھی است که در کرانهھای آن سرھای بیجرم و بیجنايت بسياری افت اده ،در واق ع،
ھمان راه شک نسبت به انسان بالواسطه و طبيعی است  ،برای اينکه از وضع طبيعی و بالواس طه ب ودن فرات ر ب رود .اگرب ه
آن تعبير دينی برگرديم ،اين راه در واقع راھی است که عيسی مسيح با مصائب خود تا باالی کوه جلجتا صليب بر دوش سپرد
تا از جسم طبيعی – يعنی اين دامگه حادثه – رھا شود تا بتواند دوباره به پيش پدر برگردد .البته چيزی شبيه به اين تعبير در
بيت ديگر آن غزل معروف حافظ آمده است

14

در اين شب سياھم ،گم گشت راه مقصود
از گوشهای برون آی ،ای کوکب ھدايت
با سوء استفاده از بيت حافظ میتوان گفت اين راه در واقع عبارت از رسيدن به مقصود يا ھمان علم و آگاھی مطل ق و تب ديل
شدن به روح است ،اما به خالف گفته حافظ ،ھيچ کوکب ھدايتی بيرون از من و ب ه عب ارت ديگ ر بي رون از آگ اھی م ن وج ود
ندارد تا آن باال بدرخشد و راه را به من نشان بدھد ،راه من ھستم که میروم و در واق ع راه عب ارت از س ير آگ اھی انس ان در
جھت روح مطلق شدن است و خورشيد اين راه درونی است نه بيرونی .ھگل به کرات اين تعبير را به کار میب رد ک ه انس ان،
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زان ياردلنوازم شکريست با شکايت

گرنکتهدان عشقی بشنوتواين حکايت
درزلف چون کمندش ای دل مپيچ کانجا
سرھا بريده بينی بیجرم وبیجنايت
ازھرطرف که رفتم جزوحشتم نيفزود
زينھارازاين بيابان واين راه بینھايت
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از زمانی که دکارت گفت » :میانديشم« پای خود را در يک ج ای محکم ی گذاش ت و ب ر مبن ای انديش يدن  ،دوران جدي دی را
آغاز کرد .در واقع ،انسان روی فکر ايستاد و از آن پس ،خورشيدی که میتابد و راه را روشن م یکن د ،خورش يد خودآگ اھی
درون انسان است که خود بر خويشتن میتابد و خود خويشتن را روشن میکند .
کتاب نظام علم ھمان طور که گذشت ،عنوان فرعی دومی ھم به نام علم پديدارشناسی روح دارد .حال بايد ديد اين دو عن وان
فرعی يعنی »علم تجربه آگاھی« و »علم پديدارشناسی روح« چ ه نس بتی ب ا ھ م دارن د .مفس ران اولي ه ک ه عم دتا متوج ه اي ن
نکته نشده و تعارضی ميان دوعنوان دي ده بودن د ،فک ر ک رده بودن د ک ه اي ن کت اب تنھ ا م یتوان د يک ی از دو عن وان فرع ی را
داش ته باش د ،در واق ع ،ھگ ل در ج ايی آن ھ دف اولي ه را از دس ت داده و ب ه بيراھ ه رفت ه اس ت ،ب ه تعبي ری  ،ب يش از 500
صفحه مطلب را به ھم بافته که معنای روشنی ندارد ،بويژه اين که نمیدانيم با دو عنوان فرع ی چ ه بکن يم .ول ی واقعي ت اي ن
ط ور نيس ت و اي ن دوعن وان فرع ی ھم انط ور ک ه از اي ن دريچ ه ت ا اآلن دي ده ش د ب ه ھ م مرب وط ھس تند چ ون آغ از کت اب
پديدارشناسی روح عبارت است از خودآگاه شدن انسان در اين مسير که مسير نوميدی است تا برسد به عل م مطل ق ک ه ھمان ا
روح مطلق است .تاکيد من ب ر تعبي رراه ،ک ه راه نومي دی اس ت و درجلس ه قب ل ھ م از ھگ ل نق ل ک ردم ک ه گف ت امث ال ش لينگ
فلسفهای را تدوين کردهاند که مطلق در آن فاقد خلجان درونی است و ،به تعبير ديگر ،مطلق شلينگ مانن د ش بی اس ت ک ه در
آن ھمه گاوھا سياه ھستند ،يعنی به دليل فق دان خلج ان درون ی ھ يچ اتف اقی در آن رخ نم یدھ د ،تاکي د م ن ب ه خ اطر نتيج های
است که ھگل میگيرد و آن اين که در ديدگاه شلينگ ،علم عبارت است از شھود پيدا کردن به اين مطلقی که ھيچ خلج انی در
آن نيست ،پس ،نه علم ما از مسيرھايی میگذرد که مسيرھای نوميدی است و نه آن مطلقی که موضوع اين علم اس ت چي زی
است که دارای خلجان باشد ،پس در اين علم کافی است که ما يک شھودی نس بت ب ه ي ک امرمطل ق ب ی خلج ان پي دا کن يم .در
واقع ،فلسفه عبارت از شھود به يک امر بحت و بسيط است .اگر بخواھيم ازاص طالحات فلس فی خودم ان اس تفاده کن يم ،ھگ ل
میخواھد بگويد که ھمه ھواداران افکار باطنی ــ به تعبير جديد رمانتيک و به تعبير ما عارفانه ــ تصور میکنن د ک ه عل م ج ز
مبتنی بر شھود نيست و ما در يک زمانی علم لدنی پيدا میکنيم ،ح ال آن ک ه ھ يچک دام از اي نھ ا فلس فه نيس ت .در واق ع ،اي ن
دريافتھا نه فلسفه که بيشتر ازسنخ شعر و ادبي ات اس ت .پ س ،فلس فه ب ا چي زی ـ ـ مطل ق ي ا روح ـ ـ س ر و ک اردارد ک ه خ ود
دچارخلجان دائمی است و از طرف ديگر ،برای رسيدن ب ه عل م مطل ق از راھ ی م یگ ذرد ک ه راه ن ا امي دی کام ل اس ت .ھم ان
طور که اينجا مالحظه میشود ،انسانی که آگاھی پيدا میکند ،ھمانا روح در آغاز و در حال ت ف ی نفس ه اس ت ک ه ھن وز بس ط
پيدا نکرده و در واقع در حالت مضمر و پوشيده است ،و در اين راه است که اين انسان و اين آگاھی بر اثر بینھايت آگاھیھا
و منازل آگاھی که در تاريخ تحول فرھنگ و تمدن غربی از آنھا میگ ذرد ،در نھاي ت ب ه نھاي ت خودآگ اھی م یرس د و اي ن از
ويژگ یھ ای روح اس ت ک ه خ ودش ب ه طورمطل ق ـ ـ ب ه معن ايی ک ه از ھي دگرآوردم ـ ـ ب ه خ ود آگ اه م یش ود ي ا در واق ع ع ين
خودآگاھی میشود ،پس ،پديدارشناسی روح عبارت است از حرکت انسان از حالت روح مضمر و بس ط پي دا نک رده و آش کار
نش ده  ،و گذش تن از من ازل راه نومي دی و در نھاي ت رس يدن ب ه عل م مطل ق ک ه ھم ان روح مطل ق اس ت .پ س ،عن وان فرع ی
پديدارشناسی روح که ھگل بعداً آن را به عنوان فرعی اول کتاب افزود ع ين ھ م ھس تند ،بن ابراين ،م ا در پديدارشناس ی روح
شرح پديدارشدن روح از آغاز مضمر ،در خود و ھنوز بسط نيافته يا کنزمخفی ت ا گذش تن از من ازل و ع ين روح مطل ق ش دن
در پايان را میبينيم .پس ،علم تجربه آگاھی يعنی علم پديدارشدن روح و ،بنابراين ،اين دوعنوان فرعی يکی بيشتر نيستند.
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اينجا يکی از آن منفذھايی است که میتوانيم بگوييم وارد کاخ پديدارشناسی روح شدهايم و تا ھمينجا ھ م م یت وانيم بگ وييم
که اين کاخ دارای مشخص ات درون ی و از نظ ر معم اری درون ی دارای س اختاری اس ت ک ه اگ ر يک ی از آن تاالرھ ا را ب ا ھم ه
زوايای ممکن آن درست فھمي ده باش يم ،م یت وانيم تص وری از ديگ ر تاالرھ ا پي دا ک نم و س اختار معماران ه آن را ھ م بفھم يم،
چون اين ھمان منطقی است که در ھمه جای ديگر به شيوهھا و صورتھای مختلف تکرارمیش ود ،يعن ی پديدارشناس ی روح
چيزی جز توضيح آنچه من در اين جا گفتم در منازل مختلف نيست .روح عين خود است و چيزی جز خ ود نيس ت و در واق ع
ضد خود را نيز در درون خ ود دارد .در اي ن س ير ج دالی  ،روح غي ر خ ود را در مقاب ل خ ود ايج اد م یکن د ت ا از طري ق آن ب ه
وحدت ديگر و به ھويت و خود ديگر خويش برسد .به عبارتی ،روح يک چيز بيشتر نيست ،ي ک اتف اق بيش تر نم یافت د و آن
اين است که ھگل نشان میدھد که ما در مسيری ھستيم  ،انسان در يک مسيری است و ھر جايی از اين مس ير ک ه ش ما وارد
آن بشويد وارد فلسفه شدهايد چون اين مسيرعين فلسفه است و ب ه ھم ين دلي ل ھ م اس ت ک ه ھگ ل گف ت فلس فه مقدم ه ن دارد،
چون فلسفه يعنی اين راھی که ما داريم میرويم ،فلسفه عبارت است از اين منازل و مراتب و بستگی به اين دارد که ش ما در
کجای راه وارد شده باشيد و در کجای آن سيری که تجربه آگاھی میکنيم و روح پديدارمیشود قدم بگذاري د ،از ھ ر ج ايی ک ه
وارد شده باشيد میتوانيد راه را ادامه بدھيد و الزم نيست که منازل قبل را ھم تجرب ه ک رده باش يد .تفس يرھای متع ددی ک ه از
ھگل شده و بحثھای متعددی که درباره ھگل خصوصا ً پديدارشناسی روح وجود دارد و اينکه اين کت اب چيس ت و در نھاي ت
چه چيزی به ما میدھد و اين که اين انسانی که در آغاز ھس ت و تجرب ه آگ اھی م یکن د و آن روح مطلق ی ک ه در پاي ان ھس ت
اينھا چه نسبتی با ھم دارند و به چه ترتيبی فھميده میشوند ،از جمله پيچيدگیھای اين کتاب ھستند و در واق ع نکت ه ظري ف
تفسيرھگل اين جاھاست.
قبل از به پايان بردن اين جلسه به يکی دو نکته ديگر نيز اشاره میکنم .کاری ک ه ھگ ل در پديدارشناس ی روح انج ام م یدھ د
اين است که سير ديالکتيکی آگاھی را توضيح داده و شرح میکند .اي ن کت اب حرک ت دي الکتيکی آگ اھی اس ت .ھگ ل در ھم ين
مقدمه به اين نکته تصريح کرده است .اما سير ديالکتيکی چيست؟ چيزی که تا اي نج ا م یدان يم اي ن اس ت ک ه ديالکتي ک ي ک
روش اس ت مث ل منط ق ارس طويی و البت ه در مقاب ل آن ،ک ه اگ ر کس ی آن را ي اد بگي رد ،روش درس ت س خن گف تن و درس ت
استدالل کردن را ياد میگيرد .برخی پنداشته اند وقتی ھگل روش خود را ديالکتيک نامي ده  ،منظ ور او چي زی اس ت در تقاب ل
با ارسطو و يا در تکامل آن که ھمانند منطق صوری میشود آن را جداگانه ياد گرفت ولی چيزی که ھگ ل م یگوي د اص ال اي ن
طورنيست .ھگل ديالکتيک را سير خودآگاھی و سير روح در جھت مطلق شدن میداند .ھگل اين جا از کلمه Entwiklung
برای اين سيراستفاده میکند که برخی آن را به تکامل ترجمه کردهان د ک ه درس ت نيس ت .ھگ ل م یگوي د ديالکتي ک عب ارت از
 Entwiklungاست ،يعنی روح يا آگاھی که در آغاز مض مر و پوش يده و در خ ود اس ت ب ه چ ه ترتيب ی ب رای خ ود م یش ود
يعنی خودش را آشکار میکند و بسط پيدا میکند .اين بسط آگاھی يا روح در جھت رسيدن به خودآگ اھی کام ل ي ا ب ه آگ اھی و
علم مطلق عبارت از ديالکتيک است .با توجه به مقدماتی که تا اين جا گفتهام  ،کم وبيش میشود فھمي د ک ه اي ن راه ن اھموار
راه ترديدھاست برای اينکه آن چيزی را که طبيعی و بالواسطه است بايد نفی بکنيم ،به عبارت ديگر ،اين راه  ،راه نفی داي م
است  ،و اينجاست که روح يا آگ اھی در مرحل ه اول ھ ر لحظ ه غي ر را نف ی م یکن د و از طري ق نف ی غي ر ،آگ اھی ب ه خ ودش
برگشته و در مرحله دوم خودش را نفی م یکن د ،نف ی غي ر ،يعن ی اي نک ه آن ع ين خ ارجی ـ  objectـ ک ه در مقاب ل م ن ق رار
میگيرد ،در آغاز يک عين »در خود« است و از طريق نفی ھويت »در خود« در مقابل ذھن من ،ش أن و ھوي ت »ب رای م ن«
پيدا میکند .اما نفی کردن آگاھی خود را به اين معنی است که آگ اھی ھ م در مقاب ل غي ر ق رار م یگي رد و غي ر را ب ه موض وع
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خويشتن تبديل میکند و از طريق نفی غير ،باز به خود برمیگردد و اين کار روح يعنی نفی غير و سپس بازگشت و نفی خود
دايمی است برای اين که روح به مرتبه باال برسد .ھگل البته به خالف فلس فه و عرف ان م ا نم یگوي د مرتب ه ب اال چ ون مرات ب
ھگل طولی نيست بلکه عرضی است .ھم چنين ھگل به جای تعبير قوس صعود و نزول از تعبير راه استفاده میکن د و ب ه اي ن
دليل است که گفتم آن کلمه  Entwiklungرا نمیش ود تکام ل ترجم ه ک رد اگرچ ه يک ی از مع انی آن تکام ل اس ت ،ب از ھگ ل
تعبير منزل را به کار میبرد چون اين خط در ع رض جري ان دارد و ن ه در ط ول .بن ابراين ،تعبي ر من ازل را ب ه ک ار م یب رد و
میگويد  :ھر منزلی حفظ آن چيزی است ک ه در من زل پيش ين ب ه دس ت آم ده و ب ه تعبيرديگ ر ،حف ظ آن توش های ک ه در من زل
پيشين به دست آمده بعالوه توشه و تجربه اين منزل .ديالکتيک ھگل عبارت از يک سير ج دلی ي ا ج دالی اس ت ب ه اي ن معن ی
که وضع موجود يا وضع امر طبيعی و بالواسطه بودن را نفی میکند تا به منزل بعدی برسد و اي ن من زل منزل ی اس ت ک ه ھ م
منزل قبل را حفظ میکند و ھم منزل باالتری است.
ھگل خواھد گفت ــ تفصيل آن را بعداً خواھيم ديد ــ اين راھ ی ک ه م ا درب اره آن ص حبت م یکن يم و اي ن کت اب متکف ل بح ث آن
است .در واقع ،راھی است که فرھنگ غربی از آن گذشته است ــ البته ھگل کلمه غربی را نمیگويد ــ بنابراين منازل مختلف
اين راھی که آگاھی سير میکند تا برسد به روح مطلق ،عبارت از ص ورتھ ايی ـ ـ  Gestaltenـ ـ اس ت ک ه فرھن گ ب ه خ ود
گرفته است ت ا برس د ب ه مرحل ه و من زل بع دی و ت ا در نھاي ت ب ه عق ل مطل ق برس د ،پ س ،بح ث م ا بع د از اي ن درب اره ھم ين
صورتھايی است که فرھنگ به خودش گرفت ه اس ت .اي نج ا توض يحی ض روری اس ت و آن اي نک ه ھگ ل از کلم ه Bildung
برای مفھوم فرھنگ استفاده میکند حال آن که کلمه »کولتور« ھم در آلمانی به معنای فرھنگ وجود دارد ،دليل اين که ھگ ل
به جای کلمه کولتور از کلمه بيلدونگ استفاده میکند اين است که اين کلمه از ريشه  bildenبه معنی ساختن است ،يعنی در
اين مسيری که انسان حرکت میکند انسانيت و آگاھی او ساخته میشود .فرھنگ دراصطالح ھگلی مفھومی پيچيده دارد و به
معنی چيزی اس ت ک ه م یس ازد و م ا ب رای اي ن مفھ وم مع ادل مناس بی در فارس ی ام روز ن داريم .بارمعن ايی کلم ه فرھن گ در
فارسی امروز سبک و مبتذل شده است و ما آن را به مواردی مثل فرھنگ استفاده از اتوبوس يا فرھنگ در صف ايس تادن و
غيره تقليل دادهايم اما فرھنگ يک کلمه فارسی بسيار قديمی و ھمريشه فرھيختن است ،از قضا فرھنگ در قديم به اين معنی
بود که انسان زمخت اوليه ازحالت طبيعی اوليهاش فرھيخته شود يعنی صورت زمختی را ازدس ت بدھ د و ص ورتی ن و بگي رد
تا به او انسان با فرھنگ گفته شود .ھگل میخواھد نشان بدھد که انسان اولي ه ک ه انس ان چس بيده ب ه ام ور طبيع ی ص رف و
بالواسطه است چگونه در اين راه ،که راه بسط آگاھی است ،فرھيخته میشود و به انسان دارای فرھنگ تبديل میگردد .بع داً
خواھيم ديد که برخی از اين منازل مھم کجاھا ھستند ،ب ه عن وان مث ال ،يک ی از آن من ازل مھ م يون ان و بع د از آن روم و بع د
دوره روشنگری و سپس انقالب فرانسه است .ھگل میگويد  :اينھا مراحل ی ھس تند ک ه روح و آگ اھی از آنھ ا س ير ک رده و
در اين سير ديالکتيکی ،با نفی وضع موجود ـ عين خارجی ـ از يک طرف و نفی خود از ط رف ديگ ر ،ب ه ي ک آگ اھی جدي دی
رسيده است .بعد از اين درباره برخی از اين من ازل بح ث خ واھيم ک رد .طبيع ی اس ت آنچ ه ھگ ل درب اره برخ ی از اي ن من ازل
گفته برای ما بسيار پيچيده است و ما مقدمات الزم برای درک ھمه آن مباحث را نداريم ،اما به ھرح ال س عی م یک نم يک ی دو
بحث از مباحث آسان و يکی دو بحث از مباح ث پيچي ده را توض يح ب دھم ت ا ببين يم س لوک و من ازل روح از کجاھ ا م یگ ذرد و
تجربه آگاھی به چه ترتيبی انجام میشود.
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جلسه چھارم
آن چه در جلسات قبل درباره پديدارشناسی روح گفتم بيشتر مقدمات با تاکيد بر مقدمه و پيشگفتار اين کتاب بود و بحث به
اين جا رسيد که دوعنوان فرعی پديدارشناسی روح ھر دو به يک مطلب اصلی برمیگردند .نظر مفسران پيشين – بويژه
مفسران سده نوزده و اوايل سده بيستم – که اعتقاد داشتند تعارضی ميان دوعنوان فرعی وجود دارد ،با توجه به تفسيرھای
جديد درست به نظر نمیرسد .نگاھی به مقدمه که در پيش از کامل شدن کتاب نوشته شده و پيشگفتار که پس از اتمام کتاب
– نوشتن کتاب حدوداً يکسال و نيم طول کشيد – نوشته شده است ،نشان میدھد که نظر ھگل در اين فاصله يک سال و نيم
تغييری نکرده است .اين که در برخی از ترجمهھا  ،کتاب پديدارشناسی روح را به دليل مفصل بودن در دو مجلد منتشر
کردهاند به اين دليل است که ھگل در نيمه اول درباره علم تجربه خودآگاھی بحث میکند و ھمانطور که در جلسه قبل اشاره
کردم بعد از آن است که در جايی آگاھی در روح تجلی پيدا میکند و در واقع از اين جاست که به قول ھگل روح آغاز
میشود .نيمه دوم کتاب با فصل مھمی درباره روح آغاز میشود .باز بر اين نکته تاکيد می کنم ،بويژه برای کسانی که ھگل
را به فارسی و يا حتی به انگليسی میخوانند ،بايد دقت کنند وبدانند درمتن و بافتی که ھگل کلمه روح را وارد میکند قابل
ترجمه به ذھن نيست و اين نکته ھرچه جلوتر برويم بيشتر روشن خواھد شد .بنابراين بخش اول کتاب علم تجربه آگاھی
است كه در آن سير تكوين آگاھی را نشان میدھد .آگاھی ،خودآگاھی و عقل سه قسمت اول پديدارشناسی روح ھستند و پس
از آن است كه ھگل میگويد روح در جايی ظاھر میشود .البته روح يک روند تاريخی پيچيدهای دارد و در جايی از حالت
درون ذات به حالت بيرونی ميل پيدا میکند  ،به تعبير بھتر ،تحقق عينی خارجی يا تحقق تاريخی پيدا میکند .پس ،ھمين
طور که میبينيد اينجا بحث اصال بر سر ذھن نيست .به ھر حال روح در جايی حالت برون ذات پيدا میکند ،برخی از
مترجمين اينجا ،سابجکتيو و آبجکتيو را به آفاقی و انفسی ترجمه کردهاند که البته بد نيست يعنی روح از حالت انفسی
خارج شده و حالت آفاقی و يا ظھور بيرونی پيدا میکند ،يعنی از حوزه صرف آگاھی بيرون آمده و تبلور بيرونی پيدا میکند.
اينجا الزم است نکتهای را که در جلسه گذشته ھم به آن اشاره کردم توضيح بدھم و آن اينکه ما وقتی میتوانيم مباحث
ھگل را بفھيميم که بدانيم الگويی که ھگل دنبال میکند و به اصطالح پشتوانه يا مبانی نظری مباحث ھگل ،الگوی الھيات
مسيحی است ،در واقع مبنای کتاب ھگل ھمان مبنای الھيات مسيحی است ،نکته مھمی که در جلسه گذشته به آن اشاره
نکردم اين است که بخش قابل توجھی از مباحث پايانی اين کتاب به اديان بويژه به مسيحيت اختصاص دارد .برنار بورژوا
که چھارمين ترجمه پديدارشناسی روح به فرانسه را او انجام داده و جزء يکی از ھگليان تراز اول جھانی است در جايی از
اين ترجمهی بسيار دقيق و بینظير به خوانندگان اين نکته را گوشزد کرده که اگر دريافتی از مبانی الھيات مسيحی نداشته
باشيم ،کتاب پديدارشناسی روح از بسياری از جھات قابل فھم نخواھد بود که البته نکته درستی است و آنھايی که روح را
به ذھن ترجمه کردهاند به اين علت است که به اين نکات ظريف توجه نکردهاند .نکته اساسی که برنار بورژوا اضافه میکند
اين است که میگويد بدانيد که در ھر صفحهای از اين کتاب که اصل آن در چاپ ھای مختلف ميان  500تا  700صفحه است
مسيحيت و عيسی مسيح در آن حضور دارد ،در حالی که نه آيهای از انجيلھا در آن آمده و نه اسم عيسی مسيح  .من وقتی
دوباره به فھرست چندين چاپ آلمانی و فرانسه که از اين کتاب در اختيار داشتم مراجعه کردم ،ديدم ھمينطور است .ما فکر
میکنيم که حضور دين يعنی تکرار ،اينکه دين ھمه جا حضور دارد و به ھر مناسبتی مطالبی درباره دين را ــ با مورد يا بی
مورد ــ تکرار میکنيم ،در حالی که ھگل در اين  500يا  700صفحه که نظری به مسيحيت و تعاليم عيسی مسيح داشته حتی
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يک بار ھم نام عيسی مسيح را نياورده است .اين نشان دھنده استقاللی است که حوزه فلسفه قديم از اسطوره – چنان که
پيشتر در مورد افالطون ھم به آن اشاره کرده بودم – و استقالل فلسفه در معنای جديد از حوزه الھيات و دين پيدا کرده
است .چيزی که در واقع فھم فلسفه در معنای جديد را برای ما غير ممکن میکند ،اين است که اين فلسفهھا در حوزه کامال
مستقلی تاسيس و تدوين شدهاند که بر مفاھيمی که از ديگر حوزهھا مانند ديانت در فلسفه جديد و اسطوره گرفتهاند اشراف
دارند و به آن مفاھيم ساحتی فلسفی میدھند.
به ھر حال ،اين روح در جايی حالت بيرونی پيدا میکند ،در واقع ،در بيرون پديدارشده و وجود عينی پيدا میکند و از
اينجا به بعد است که ھگل برخی از صورتھای عينی روح يا  Gestaltenرا مورد بحث قرارمیدھد و در ضمن آن نشان
میدھد که انسان اروپايی مراحلی از آگاھی را گذرانده و به مرحله روح رسيده است ،يعنی وضعی ايجاد شده که آگاھی آن
عين خودآگاھی و خودآگاھی آن عين آگاھی است و اين چيزی است که ھگل تا نيمهھای کتاب آن را به صورتھای مختلف و
با شيوهھای بيانی متفاوتی نشان میدھد و اصال گره اصلی پديدارشناسی در اين است که آگاھی عين خودآگاھی و خودآگاھی
عين آگاھی است و اينجاست که میگويد بعد از اين حالت جمع و وحدتی که ميان اين دو به وجود آمد ،روح که عين آگاھی
است ظاھرمیشود .اين آگاھی در مرحلهای ظھور بيرونی پيدا میکند ،يعنی در صورتھای تاريخی خود را نشان میدھد.
بنابراين يک مرحله آغازينی وجود دارد که مسئله ،آگاھی و خودآگاھی يک فرد است ولی از يک مرحلهای به بعد آگاھی خود
را در يک ذات و جوھری که عينی است متجلی میسازد و از اين جا به بعد است که روح در معنای دقيق خود تحقق پيدا
کرده است .نخستين  Gestaltيا صورتی که ھگل بحث میکند و من در طرح اين صورتھا بر اساس نظم و ترتيب پدر
لبرير 15پيش میروم نسبت طبيعت و آزادی است.
در جايی که در پديدارشناسی روح  ،روح در بيرون ظاھر میشود ،میتوانيم بگوييم ــ کما اينکه گفتهاند ــ که موضوع
کتاب پديدارشناسی روح تا اينجا که روح ظاھرمیشود ،علم تجربه آگاھی بود  ،از اينجا به بعد حالت فلسفه تاريخ پيدا
میکند برای اينکه ھگل از صورتھايی صحبت میکند که در تاريخ ظاھرمیشوند .به عبارت ديگر ،ھگل از تجلی آگاھی در
تحول تاريخی – بويژه اروپا – صحبت میکند که از يونان شروع میشود و تا انقالب فرانسه و حتی اوايل قرن نوزدھم که
ھگل کتاب خود را مینوشته امتداد يافته است .اما در توضيح بايد گفت که اين بخش کتاب ھنوز به معنای دقيق فلسفه تاريخ
نيست  ،بلکه ھگل میخواھد نشان بدھد ھمانطور که در بخش نخست توضيح داده که به چه ترتيبی آگاھی انسان تکوين
پيدا میکند ،و در واقع ،بخش نخست کتاب شرح سيرتکوينی آگاھی است ،اما آگاھی در حوزه عينی ھم ھمين طوراست و در
تاريخ اروپا که از يونان آغازمیشود تحول آن به نوعی در عالم خارج ھم تجلی پيدا کرده است که ھگل در بخش دوم کتاب
کوشش میکند آن را توضيح بدھد .ھگل زيرعنوان آزادی و طبيعت به دو بحث میپردازد  :او از سويی ،تفسيری از تاريخ
آگاھی در يونان باستان داده که تاريخ آگاھی اروپا با آن آغاز میشود و ،از سوی ديگر ،شرحی درباره انقالب فرانسه
آورده که از نظر ھگل به نوعی حد نھايی آگاھی يا » پايان « سير آگاھی در اروپاست.
يونان ،چنان که پيشتر گفتهام ــ بويژه در درسھای درباره ھگل جوان ــ که ديگر تکرار نمیکنم ،يکی از مباحث مھم تاريخ
تحول فکری ھگل است .ھگل ــ از ھمان آغاز که طلبه حوزه علميه بود و قرار بود که کشيش شود اما با پايان تحصيل
15

 پدر لبريرترتيبی را که اين صورت ھا در کتاب پديدارشناسی ظاھر میشوند دنبال نمیکند بلکه چندين صورت را ذيل يک عنوان خاص میآورد که من ھم در طرح اينصورتھا ترتيب وی را دنبال میکنم
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منصرف شد ــ متوجه شده بود که مسيحيت به آن صورتی که درحوزه علميه پروتستانی به طالب درس داده میشد ،موجب
شده است انسان مسيحی » وجدان نگون بختی « پيدا کند که اين خود يکی از صورتھای آگاھی است که بعدا درباره آن به
تفصيل صحبت خواھم کرد .ھگل از ھمينجا متوجه شد که مسيحيت موجود دين وجدان نگون بخت است ،ھگل در اين باره
میگويد که اين دين انسان را به عنوان شھروند آسمان تربيت میکند .در حالی که انسان بر روی زمين زندگی میکند ولی
شھروند زمين نيست بلکه شھروند آن جھان آسمانی است ،ھم چنانکه عيسی مسيح ھم گفته بود که ملکوت من – يا
پادشاھی من – بر روی زمين نيست .از اين رو ،ھگل تعبير وجدان نگون را به کار میبرد .ھگل درھمين سالھای جوانی
متوجه شده بود که يونان در تقابل با اين مسيحيت بويژه مسيحيت قرون وسطايی قراردارد که در مقايسه با گسيختگی
درونی که از پيامدھای مسيحيت است ،ھماھنگی و وحدت وجدان يونانی را » وحدت زيبا « مینامد .به تعبير ھگل ،
مسيحيت دنيا و آخرت انسان را از يکديگر جدا میکند و انسان را به موجودی تبديل میکند که در جايی – يعنی زمين –
زندگی میکند ،اما وطن واقعی او در جای ديگری – آسمان – قرار دارد ،در حالی که يونان کامال عکس اين بود .تعبير
» وحدت زيبا « يی که ھگل درباره يونان به کار میبرد ناظر بر وحدت ميان شھر و شھروند ،وحدت روح و ھماھنگی ميان
ھمه انواع ھنر يونانی مثل شعر ،ادبيات  ،مجسمه سازی و  ...است .ھگل بر آن بود که نوعی ھماھنگی بر جھان يونانی
فرمان میراند که جھان مسيحی فاقد آن است .ھگل در دوره قبل از پديدارشناسی روح يعنی قبل از حدود  1800به نوعی
يونانی مشرب و منتقد شديد مسيحيت و يھوديت بويژه مسيحيت کليسايی بود ،اما به تدريج با تدوين پايهھای فلسفه خود
– بويژه در پديدارشناسی روح – متوجه شد که میتوان فھم ديگری از مسيحيت ،البته به نظر او مسيحيت پروتستانی ،پيدا
کرد .او به تدريج نظريهای درباره ھماھنگی باالتر در مقايسه با يونان آغازين عرضه میکند .در پديدارشناسی روح نخستين
طرح از اين تفسير از مسيحيت عرضه شده است و ھگل در فصلھای پايانی ھمين کتاب مسيحيت را » دين مبين « توصيف
میکند وھمچنين مسيحيت را نخستين گام بسيار مھم در جھت ھماھنگی ميان انسان و مطلق میداند .ھگل معتقد بود که
انسان در اين دين خود را به مطلق پيوند میدھد .البته ھگل  ،که پيشتر يونان را نيز مکان ظھور ھماھنگی و وحدت دانسته
بود  ،پس از دوره » ينا « که پديدارشناسی روح را در پايان آن نوشت ،تمايزی ميان دو ھماھنگی وارد کرد .نخست،
ھماھنگی بالواسطۀ آغازين و ديگر وحدتی که به دنبال يک روند تاريخی طوالنی ظاھر میشود .اين وحدت ثانويه که در
مسيحيت و بويژه در فلسفه ايجاد شده آن وحدت اوليه يونان نيست ،و ھگل اينجا از آرمانی کردن وحدت اوليه يونان فاصله
میگيرد و میگويد اين وحدت آغازين يا وحدت زيبای يونانی وحدت آغازين يا بالواسطه بود ،اما میبايست به وحدتی با
واسطه تبديل شود .وحدت بايد از طريق ميانجیھا ـ  mediationـ به وحدت و ھماھنگی ثانويهای برسد و در اين مکان
است که پيشرفت آگاھی در تاريخ و آگاھی تاريخی ممکن میشود.
به مناسبت بحث از اين وحدت و ھماھنگی ،که اينجا به آن اشاره کردم ،الزم است بگويم که ھگل فيلسوف وحدتھاست.
ھگل در يکی از نخستين رسالهھايی که در نخستين سالھای فعاليت نويسندگی منتشر کرده ،گفته است که آغاز و خاستگاه
فلسفه گسيختگی و دوگانه شدگی است که در وحدت ظاھر میشود ،به عبارتی  ،با شرحه شرحه شدن روح  ،فلسفه آغاز
میشود  .بنابراين ،ھگل فلسفه خود را فلسفه وحدتھا میداند و خود او را میتوان فيلسوف وحدتھا دانست .او از اين
حيث فيلسوف دوران جديد است که در فلسفه خود بايد وحدت و انسجام دوران جديد را توضيح دھد .پيچيده بودن نظام ھگلی
در اين است که نشان میدھد قبل از دوران جديد ھمه امور يک سويه است ،يعنی يا اصالت با جمع است – مثل يونان – يا با
فرد است  ،در دورهای يا فلسفهای  ،تاکيد بر اصالت درون است و در مورد ديگری اصالت بيرون  .بدين سان ،ھمه جا
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نوعی شکاف و گسيختگی ميان جمع و فرد ،کل و جزء ،و درون و بيرون وجود دارد .به اين اعتبار ،ھگل اولين فيلسوفی
است که کوشش میکند وحدتی را که در دوران جديد – بويژه با انقالب فرانسه – ظاھر شده است توضيح دھد و آن را در
نظامی فلسفی بفھمد.
گره اصلی نظام فلسفی ھگل مشکل وحدت است .اينکه ھابرماس گفته بود که ھگل نخستين فيلسوف دوران جديد است به
اين اعتبار است که او نخستين فيلسوفی است که میکوشد نظريه وحدت دوران جديد يا تجدد را عرضه کند و اين نکته است
که ھگل را به يکی از مھم ترين فيلسوفان دوران جديد تبديل کرده است .ھمانطور که گفتم ھيچ فلسفهای نيست که به نوعی
نسبت خود با فلسفه ھگل را به صورت سلبی و يا به صورت ايجابی توضيح ندھد ،و دليل اين امر در اين است که مشکل
وحدت ،مشکل دوران جديد و تجدد است ،و ھر فيلسوفی که بخواھد درباره دوران جديد بيانديشد ،به نوعی بايد نسبت خود
را با مشکل وحدت و فلسفه ھگل ــ به سلب يا ايجاب ــ توضيح دھد.
باری ،ھگل در پديدارشناسی روح از نظريه اوليه خود درباره آرمانی بودن وضع يونان فاصله میگيرد .پيشتر ھگل گمان
میکرد که راه پايان دادن به وجدان نگون بختی که مسيحيت برای انسان اروپايی ايجاد کرده بازگشت به ھماھنگی و وحدت
زيبای يونانی و تکرار آن تجربه است .چندين کار تحقيقی اساسی در اين باره صورت گرفته که چگونگی تکوين اين بحران
در ھگل و فاصلهای که او به تدريج از نظريه پيشين درباره يونان گرفته در زبانھای اروپايی منتشر شده است .ھگل چند
سالی که طلبه حوزه علميه بود در يک حجره به اتفاق شلينگ )که بعدھا به واپسين نماينده مھم ايدهآليسم آلمانی تبديل شد(
و ھولدرلين )که او ھم مانند گوته يکی از مھمترين شاعران آلمانی است( زندگی میکرد .اين حجره ھنوز ھم در حوزه علميه
توبينگن وجود دارد .اين سه نفر در اين فکر ،يعنی فکر بازگشت به وحدت زيبای آغازين يونان ،اشتراک نظر داشتند و ھر
سه از اين حيث منتقد وضع زمان ،و ،وضع حوزه علميهای بودند که در آن تحصيل میکردند .تاريخ نويسان با توجه به آثار
به جا مانده از اين سه نفر بويژه مکاتباتی که ميان آنھا صورت گرفته نشان دادهاند که ھر سه در حوالی سال  1800ھر
کدام در جايی و به نوعی دستخوش بحران روحی شدهاند .درآغاز يکی دو نوشته کوچک ،ازجمله بيانيهای با موضوع
ايدئاليسم چيست؟ از اين سه نفر به جا مانده که محققين به دليل نزديکی فکر آنھا نتوانستند تشخيص بدھند که اين بيانيه را
ھولدرلين نوشته است يا ھگل .با آغاز اين بحران ،ھر يک از اينھا به نوعی با فکر بازگشت به وحدت زيبای آغازين يونان
فاصله گرفتند .ھولدرلين ،که شاعر بسيار مھمی در شعر و فکر و فرھنگ آلمانی است ،پس از اينکه به تدريج در جنونی
طوالنی فرو رفت ،پس از مدتی دچار جنون کامل شد و خود را در يک برج کوچک در نزديکی ھمان حوزه علميه که طلبه
آنجا بود ،محبوس کرد و آخرين شعرھای خود را ھم در ھمان حالت حبس و جنون سرود و در اھميت اين سرودهھا ھمين
بس که ھيدگر که در انتخاب مبانی فکر آلمانی بینھايت دقيق و وسواس بود ،برخی از اين شعرھا را به عنوان اوج تفکر در
حوزه ھنر مورد تفسير قرار داده است.
اما ھگل به نوع ديگری از اين فکر فاصله گرفت و توضيح داد که آن » وحدت زيبا « ی اوليه که يونان توانست ايجاد کند
وحدت بالواسطه است ،يعنی اين که در يونان مورد نظر ،ھنوز » من « يا » ذھن « يا ھر اصطالح ديگر ،ھنوز ظاھر نشده
است .پيشتر از ھگل آوردم که در پيشگفتار پديدارشناسی روح گفته است که مطلق را نبايد ،مانند اسپينوزا – به صورت
صرف ذات ) (substanceو ماھيت فھميد ،بلکه مطلق در عين حال  subjectھم ھست ،يعنی ھگل در مخالفت با فلسفه
ھای قبلی که در آنھا اين دو را از ھمديگر جدا کرده بودند ،مثل فيشته که بر من مطلق و آگاھی من تاکيد داشت و ھمين
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طور اسپينوزا که فلسفه او ناظر بر ذات و ماھيت بود ،میگويد ھيچ کدام از اين دو فلسفه  ،فلسفه راستين دوران جديد
نيست ،بلکه فلسفه من که فلسفه مطلق است و آن عبارت است از اين که که اين مطلق » عينی « است عين » ذھن « و
» ذھنی « است عين » عين «  .در واقع ،مطلق عبارت است از تالقی و تبديل اين دو به يکديگر و اينکه اين دو شأن در
يکجا حضور داشته باشند .ايرادی که ھگل به يونان میگيرد اين است که يونان با اھميتی که به شھر به معنای يونانی
) (polisمیدھد ھنوز نمیتواند آن وحدت ثانويه را ايجاد بکند ،وحدت آن در واقع وحدت بالواسطه است .ھگل میگويد اين
وحدت آغازين ھنوز نتوانسته از طريق غير نسبت به خود آگاھی پيدا کند .پيشتر گفتم که مسئله خودآگاھی اين است که
آگاھی از طريق غير و در آيينه غير از خود آگاه شود  ،اين حرف به اين معنی است که ميان اين دو امر ،يک تخالف ،تغاير
و يا شکافی وجود دارد و سپس به وحدت میرسند و اين چيزی است که ھگل به آن ديالکتيک میگويد ،يعنی امری به غير
خود توجه پيدا میکند و از طريق آيينه غير به خود برگشته و از خود آگاه میشود .ھگل اينجا از تعبير رفلکسيون – معادل
انگليسی  Reflectionيا  – Reflexionاستفاده میکند که ترجمه آن به فارسی از جمله انعکاس چندان روشن و مناسب
نيست – .تصور میکنم در ترجمه بخش فلسفه ھگل درتاريخ فلسفه کاپلستون ديدم که مترجم به باريک انديشی يا نازک
انديشی ترجمه کرده بود ،البته معلوم نيست فيلسوف نازک را میانديشد يا نازک میانديشد و  ...که از مصاديق بارز لغت
پرانیھای بیمعنا و خندهداراست! اما برای علم نمايی در کشوری که ھنوز مار میکشند و جای مار نوشتن جا میزنند کافی
است – به ھر حال ،برای تقريب به ذھن بیمناسبت نيست اشاره کنم که در احاديث آمده که » المؤمن مرآة المؤمن « به اين
معنی که مؤمن آيينه مؤمن است .رفلکسيون که ھگل اينجا آورده ھمين آيينه است نه انعکاس و بدتر ازآن نه »باريک
انديشی« که مترجم ديگری مرتکب آن شده است .منظور ھگل اين است که آگاھی در آيينه غير مینگرد ،اما خود را میبيند،
حديث ھم به اين معنی است يعنی مؤمن در مؤمن ديگری نگاه میکند ،اما خود را میبيند  .در مفھوم ھگلی رفلکسيون
– بويژه دراصطالح ھگلی  – Reflexionsphilosophieثنويتی وجود دارد و ھگل اين مفھوم را در تعارض آن با
 Vernunftsphilosophieبه کار می برد که فلسفهھای ناظر بر وحدت ھستند که فلسفه خود ھگل نمونه بارز آن است.
در فلسفهھای رفلکسيون مانند آيينه  ،ھنوز ثنويت يعنی عکس و معکوس  ،از ميان نرفته است.
ھگل کوشش میکند با فراتر رفتن از اين دوگانگی به وحدت برسد ،يعنی نظر بر آگاھی خود در آيينه غير برای پشت سر
گذاشتن وحدت آغازين و بی واسطه آگاھی در خود و نيل به آگاھی ثانوی از طريق آيينه و آگاھی غير .ھمه پديدارشناسی جز
فھم اين نکته ظريف نيست .ھگل در دوره جوانی ھم گفته بود که وحدت عبارت است از وحدت » وحدت « و » غيريت « ،به
عبارت ديگر ،وحدتی ثانوی وجود دارد که اين وحدت در گام اول به اين شکاف و دوگانگی ،که غيريت ايجاد میکند ،تن در
داده و در گام بعدی وحدتی با آن ايجاد میکند .ھگل درباره » وحدت زيبا « ی يونان گفته بود که وحدت اين شھرھا وحدتی
است که در » طبيعت فرو رفته « وھنوز پای آن از طبيعت بيرون نيامده است ،بنابراين ،بیواسطه است ،ھنوز وحدت
» وحدت « و » غيريت « نيست يا ھنوز وحدت » وحدت « و » کثرت « نشده است .اين وحدت وحدت آغازين است و آن
وحدت پيچيدهای نيست که دنيای جديد به آن نياز دارد .ھگل در پيشگفتار پديدارشناسی روح نيز به تصريح میگويد که
تدوين نظريه وحدت جديد و ثانوی در دوران جديد امکان پذير شده است و اين امکان  ،ھميشه و ھمه جا وجود نداشته است
چنانکه در قرون وسطی و در بيرون از حوزه اروپا اين امکان وجود نداشت و ندارد .البته ،اين يک اشاره مھم را در حاشيه
میآورم که اين بحث را ھگل از زمانی توانست بسط دھد که به اھميت تاريخ پی برد و تصوری از سير تاريخی پيدا کرد.
متاسفانه بايد فعال از اين بحث صرف نظر کنيم.
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ھگل درباره يونان چند مسئله را مطرح کرده ،از جمله اين که در شھرھای يونانی تعارضھايی وجود دارد که اين وحدت
آغازين نمیتواند آنھا را رفع کند .ھگل اينجا با توجه به تراژدیھا و نويسندگان مھم يونانی تفسير خاصی از تاريخ يونان
عرضه میکند که يک نمونه آن اين است که میگويد در شھر يونانی دو قانون وجود دارد ،يکی قانون الھی يا به تعبير بھتر
قانون خدايان و ديگری قانون انسانی .ھگل در توضيح اينکه چرا آن وحدت زيبای آغازين شھر يونانی فروپاشيد ،میگويد
دليل آن اين بود که تمدن يونانی نتوانست وحدتی ميان اين دو قانون يا ميان خدايان و انسان ايجاد کند .ھگل با بحث درباره
تراژدیھای يونان میگويد يونان دارای دو رکن يا دارای دو واقعيت جوھری ،يعنی خانواده و شھر است ،فرد جز به عنوان
شھروند معنايی ندارد .به تعبير ديگر ،روح در يونان در دو آيينه تجلی میکند که يکی آيينه خانواده و ديگری آيينه
شھراست  .در آنچه به حوزه خانواده مربوط میشود ،زن جايگاه مھمی دارد و زن نگھبان و شبان کانون خانواده است ،اما
در شھر مرد فرمان میراند .چون زنان در يونان مانند بردگان و کودکان شھروند به معنای دقيق کلمه به حساب نمیآمدند.
وانگھی ،قانونھای مربوط به کانون خانواده قانونھای خدايان خانواده است و در نتيجه اين زن است که حافظ ،حامی و
پاسدار خانواده و مجری و شبان قانونھای مربوط به خانواده است .البته ،در نظامھای اجتماعی آرياييان ھم وضع ھمين
بوده است .در بيرون خانواده ،يعنی شھر ،که در يونان از اھميت فوقالعاهای برخوردار بود و در واقع نظامی شورايی که
دموکراسی خوانده میشد و با حضور مستقيم ھمه شھروندان اداره میشد و قانون ھای انسانی بر آن فرمان می راند تنھا
واقعيت با اھميتی بود که جريان داشت  .بديھی است در چننين نظامی تنھا مردانی که شھروند بودند ،حضور داشتند .تاريخ
نويسان و باستان شناسان يونان توضيح دادهاند که دموکراسی زمانی به وجود آمد که انسان به تدريج از نظام پادشاھی ،که
نماينده خدا بر روی زمين به شمار میآمدند ،فاصله گرفتند و در نتيجه حوزهای ايجاد شد که ما به زبان خودمان به آن
منطقه فراغ شرع میگوييم .به تعبيرديگری می توان گفت منطقهای در فراغ فرمانروايی شاھانی که قدرت آنان از خدا ناشی
میشد بوجود آمد  .ھگل در يک تصوير ديگری  ،از تعبير يونان شب و يونان روز استفاده میکند که در واقع يونان شب
ھمان خانواده و حوزه فرمانروايی زن و خدايان است و يونان روز حوزه فرمانروايی انسان و قانونھای انسانی و مناسبات
شھروندی است .
ھگل در توضيح سبب فروپاشی شھرھای يونانی بر پايه نمايشنامهھای يونانی بر تعارض ميان اين دو حوزه تاکيد میکند.
ھگل بويژه با اشاره به نمايشنامه آنتيگونه میگويد تعارضھايی ميان اين دو قانون پيدا میشود و يونان توان رفع و حل اين
تعارضھا و ايجاد وحدت ميان آنھا را ندارد .يونان نظريه وحدت اين دو حوزه – حوزه زن و حوزه مرد يا حوزه شب و
حوزه روز – و اين دو قانون را ندارد .ھگل برای توضيح اين مسئله به نمايشنامه آنتيگونه میپردازد ،اجمال داستان اين
است که برادر آنتيگونه در جنگ عليه شوھر او ،که فرمانروای شھر است ،کشته میشود و فرمانروا از دفن برادر آنتيگونه
برابر قانونھای شھر ممانعت میکند .اما آنتيگونه برابر قانونھای طبيعی برادرش را دفن میکند .ھگل با استناد به اين
داستان  ،تعارض ميان اين دو نوع قانون را واينکه با دريافت يونانی از نسبتھای شھر و خانواده ،زن و مرد و قانونھای
متفاوت اين دو حوزه  ،رفع اين تعارض امکان پذير نبود  ،برجسته میکند .بدين سان ،نظام بسامان شھرھای يونانی و
» وحدت و زيبا « ی آن فروپاشيد.
ھگل البته به تراژدیھای ديگری اشاره میکند که موضوع بحث من نيست .بر اساس تفسير پدرلبرير ،اولين نتيجهای که
ھگل میگيرد اين است که يونان نتوانست به مرحله  speculativeيا مرحله انديشيدن نظری برای رسيدن به يک نظريه
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وحدت برسد .به تعبير ديگر ،پای يونان ھنوز در طبيعت بود و به مرحله برآمدن از طبيعت نرسيده بود ،حال آنکه حوزه
شھر حوزهای فراتر از طبيعت و به نوعی مستلزم قدم نھادن به بيرون طبيعت بود ،اما به سبب اينکه پای يونان در طبيعت
بود نتوانست نظريه بيرون آمدن کامل از طبيعت را عرضه کند .ھگل اينجا به مناسبات خانوادگی اشاره میکند ،بويژه نسبت
خواھر و برادری که باعث میشود آنتيگونه عليه قوانين شھر بشورد .اين نسبتھا از نظرھگل نسبتھای خونی و در نتيجه
طبيعی است و اين نسبتھا ھنوز نسبتھای روح نشده است ،چون آنتيگونه به اين دليل از لزوم کفن و دفن مرده دفاع
میکند که آن مرده برادرش است و نسبت ميان آنھا در واقع نسبت خونی است .به نظر ھگل مسئله انسان جديد مسئله
بيرون آمدن از چاه طبيعت و فراتر رفتن از آن است ،مناسبات طبيعی مناسباتی قبيلهای است و با مناسبات انسان جديد
سازگار نيست و تمام تالش فلسفه جديد ھم اين است که از اين مناسبات فراتربرود.
ھگل پس از توضيح چند نکته ديگر که مجال طرح آنھا نيست ،از يونان که در نظر او آغاز اروپا بود ،گذر کرده و به
انقالب فرانسه که از نظر وی پايان – يعنی غايت تحول تاريخی – اروپاست منتقل میشود .ھگل نشان میدھد اين تحولی که
در اروپا پس از حدود  2300سال – آغاز يونان ،در زمان نوشته شدن پديدارشناسی – پيدا شده در واقع به مثابه اين است
که اروپا از يک افراط به يک تفريط و يا از يک تفريط به يک افراط منتقل شده است .مسئله اين است که در انقالب فرانسه
يا با انقالب فرانسه ،انسان خود را به طور کلی از آنچه جوھری و ذاتی بود – ظھور روح در وضع جوھری شھر و مدينه
يونانی – رھا کرد و به افراط ديگری رسيد .اين جا برای طرح تفسير ھگل از انقالب فرانسه نيازمند مقدمهای ھستيم و آن
اينکه در زمانی که ھگل و دو ھم حجرهای او در حوزه علميه توبينگن به يونان و وحدت آغازين آن توجه پيدا کرده و
درباره آن میانديشيدند ،انقالب فرانسه اتفاق افتاد .در واقع ،توجه اين سه طلبه جوان از يک طرف به يونان – در تقابل با
مسيحيت موجود – جلب شده بود و از طرف ديگر ،وحدت و نسبتی را که ميان نظام فئودالی و مسيحيت و کليسای رسمی
آلمانی برقرار شده بود ،وحدتی ناميمون میدانستند ،ھگل در يک نامه بسيار مھم به يکی از ھم حجرهایھای دوران طلبگی
نوشته که دو شعبه استبداد – به تعبير نائينی – يعنی استبداد سياسی و استبداد دينی برای چپاول مردم به توافق رسيدهاند،
ھگل ھم چنين میافزايد اين دو شعبه ،يعنی مسيحيت و کليسای رسمی و نظام فئودالی توافق کردهاند مردم را – باز به تعبير
نائينی – در استبداد و استعباد – بندگی – نگه دارند .در جريان انقالب فرانسه ،در ھمان سالھای اوليه انقالب ،توجه ھگل و
ديگر ھم حجرهایھای او به اين انقالب که شعارش آزادی از نظامی بود که دو شعبه استبداد ايجاد کرده بود معطوف شد و
به اين نتيجه رسيدند که بايد اين نظام را بر ھم زد .میدانيم که ھگل و دوستان او در حوزه علميه توبينگن پيروزی انقالب
فرانسه را با شعار »زنده باد ژان ژاک« جشن گرفتند چون گمان میکردند که نظريه پرداز اين انقالب ژان ژاک روسو است
که نظريه جديد آزادی را عرضه کرده بود و البته تا حدودی ھم درست فکرمیکردند و ھم چنين نقل شده که ھگل و ھم
حجرهایھای او بمناسبت پيروزی انقالب جامی تھی کرده و ھگل به نمايندگی از آنان مأموريت يافت به بيرون شھر برود و
به ياد پيروزی انقالب درخت آزادی بکارد .ھمه اينھا مبين اين است نظر ھگل ،شلينگ و ھولدرلين به انقالب فرانسه جلب
شده بود.
از ميان آن سه  ،ھولدرلين تا آخر عمر به آرمان انقالب فرانسه يعنی آزادی وفادارماند ،شلينگ بعد از مرگ ھگل به
عنوان مدرس اول و رسمی فلسفه دانشگاه برلين برگزيده شد و رشتهھای ھگل را پنبه کرد ،اما ھگل ،اگرچه او ھم ھمانند
ھولدرلين به اين آرمان وفادار ماند ولی در موادی با توجه به تحوالت بعدی بويژه با روی کارآمدن روبسپير ،کموبيش از
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نظريات اوليه خود فاصله گرفت .ھگل در برخی از نامهھايش به خباثت طرفداران روبسپير و خشونتی که به ارمغان آوردند
اشاره کرده است .او افزون بر مطالبی که در دوران طلبگی و سالھای اوليه پس از آن نوشته بود ،در پديدارشناسی روح با
توجه به تجربه روبسپير به تفصيل به مسئله انقالب فرانسه پرداخته و انتقادی اساسی به عمل میآورد ،اما فکر انقالب
فرانسه تا پايان عمر از ھگل جدا نشد و در درسھايی ھم که در اواخرعمر در فلسفه تاريخ میداد در چند نوبت به اين
مسئله اشاره کرده است .در ھمان درسھا ھگل عبارت جالب توجھی به اين مضمون دارد که میگويد  :نخستين بار بود که
گنجينهھای انسان که آسمان از او مصادره کرده بود به خود انسان برگشت .اشاره ھگل در اين عبارت به قرون وسطی و
مسيحيت موجود و آن نظامی است که از تالقی و توافق اين دو شعبه استبداد درست شده بود .منظور ھگل اين است که اين
دوشعبه استبداد  ،ذخاير انسانی ما را مصادره کرده بودند ،اما انقالب فرانسه وحدت دو شعبه استبداد و نظام برآمده از آن
ھا را بر ھم زد  .ھگل تا اواخر عمر خود مضمون عبارت مزبور را کموبيش تکرار میکرد .باز در اين باره ھگل عبارت
ديگری را در فلسفه تاريخ به اين مضمون آورده است که از زمانی که خورشيد در آسمان درخشيدن گرفته بود ،چنين
طلوعی ديده نشده بود  ،در واقع با انقالب فرانسه است که انسان برای اولين بار آزادی خود را به دست آورد.
مسئله آزادی کليد بحث ھگلی در انقالب فرانسه است و به تعبيری آزادی مسئله اصلی ايدئاليسم آلمانی بويژه ھگل است.
ھگل در يکی از نامهھايش میگويد آزادی آلفا و اُمگای – به تعبير ما ازبای بسم ﷲ تا تای تمت – فلسفه من است .پس – بر
اساس تفسير پدر لبرير – ھگل در پديدارشناسی روح با توجه به سيرتاريخی وجدان يا آگاھی اروپايی است که در ادامه
يونان و روم و در تقابل با آنھا انقالب فرانسه را وارد میکند و میگويد ھمانطور که يونان کامال مندک در طبيعت بود و
پای در طبيعت داشت  ،در انقالب فرانسه پای خودش را به کل از طبيعت بيرون کشيده و اراده و آزادی مطلق را که مطلقا
پای در طبيعت ندارد به جای طبيعت گذاشته است .از سويی ،تفريط  ،يعنی آزادی محو شده در طبيعت و از سوی ديگر،
تفريط ،آزادی که نسبتی با طبيعت ندارد.
اين طبيعتی که من به تبع پدر لبرير تکرار میکنم به معنای اين است که به گفته ھگل  ،از يونان به اينطرف روح در يک
ذات و ماھيتی حلول و ظھور بيرونی پيدا میکند که در مورد يونان آن ذات شھر و مدينه است .اين حيثيتی است که ھگل در
اين مرحله به آن جھان اخالقی خواھد گفت .ھگل برای جھان اخالقی از دو اصطالح و تعبير استفاده میکند که ھنوز در
نوشته ھای قبل از پديدارشناسی روح ظاھرنشده است حتی اين دو اصطالحی که ھگل برای دو وجه اخالق به کار میبرد
ھنوز در اوايل پديدارشناسی روح ھم ظاھرنشده است ولی بعداً ھگل در پديدارشناسی روح دو حيثيت برای اخالق مطرح
کرده و طی يک اساسی آن دو حيثيت را از ھم متمايز خواھد کرد ،ھگل برای يک حيثيت از جھان اخالقی از واژه moral
انگليسی استفاده میکند که ريشه التينی دارد ولی اصطالح و تعبير دومی که به کار میبرد عبارت از  sittlichآلمانی است.
ھگل اخالق را به اخالق درون و بيرون تقسيم میکند .اخالق درون را میتوانيم اخالق فردی بناميم ولی اين اخالق در جايی
تجسم عينی و بيرونی پيدا میکند که در مورد يونان تجلی بيرونی اخالق فردی ھمان شھر و مدينه بود اما چون يونان حيثيت
درون را نمیشناخت بنابراين اصطالحی ھم برای آن نداشت .به اين دليل است  subjectبه معنی عاقل در يونانی معادلی
ندارد پس در يونان اين شھر و مدينه – يعنی مناسبات شھروندی – بود که عين اخالق بود و به اين دليل بود که ھگل گفت
انسان يونانی يک بيرون و يک درون دارد که درون آن حوزه اخالق خدايان و بيرون آن حوزه اخالق انسان و اخالق
شھروندی است و يونان نتوانست ميان اين دو حوزه وحدتی ايجاد کند ،منظور ھگل اين است که از زمانی که انسان يونانی
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در حوزه مناسبات شھروندی  16وارد میشد اخالقش در شھرمتجسم میگرديد و بعد از اين خواھد گفت که به تدريج اين دو
دنيای متفاوت در کنارھم ظاھرمیشود و کار فلسفه ھگل بويژه فلسفه حق ھگل اين خواھد بود که در جايی وحدتی ميان
اخالق درون –  – moralو اخالق بيرون –  – sittlichايجاد کند و اين وحدت ھمان مدرنيته مورد نظرھگل است .پس،
مدرنيته در نظرھگل يعنی اين که ميان درون و بيرون ھماھنگی ايجاد شود و به تعبيری ،اخالق درونی با اخالق بيرونی يا
اخالق فردی با اخالق مناسبات شھروندی ــ سياسی و اجتماعی ــ به وحدت برسند و در اين وحدت است که مدرنيته شکل
میگيرد .کتاب بسيار پيچيده فلسفه حق آخرين کتاب ھگل است که در زمان خود او به چاپ رسيده و ھگل چندين بارھم
تدريس کرده است .پس از ھر دوره تدريس ھم اصالحاتی را در آن انجام داده چون اين کتاب در بر گيرنده اساس فکر ھگلی
در حوزه مباحث تاريخی ،اجتماعی و سياسی است که تاکنون  6روايت از آن منتشرشده است .ھانری لوفر ،که بيش از
پانزده سال از عمرش را بر سر تحقيق دولت صرف کرده میگفت اولين شخصی که جوھر دولت جديد را فھميده و فھم او از
جوھردولت جديد که در فلسفه حق آمده ،ھنوز ھم اعتبار دارد ھگل است.
ھگل در تحول بعدی فکر خود اين دو حوزه را از ھمديگر جدا میکند ولی در اين مرحله از پديدارشناسی روح ھنوز
اصطالحی برای اين دو حوزه به آن صورت که حدود سيزده سال بعد در فلسفه حق آمده وجود ندارد ولی از توضيحی که
ھگل در مورد شھر و مدينه میدھد کموبيش میتوان اين تمايز را فھميد که روح درعرصه تجلی بيرونی در شھر و مدينه
يونانی ظاھر شده است اما يونانی که حيث درون و اخالق فردی را نمیشناسد ،به عبارت ديگر ،شھر و مدينه به مفھومی
که بعداً بويژه توسط جامعه شناسان تثبيت شد ،ھنوز تثبيت نشده است و میتوان گفت انسان کموبيش در حوزه شھر و مدينه
در مفھوم امت و جماعت حذف يا گم شده است ،انسان شھروند يک شھر و مدينه است و به اعتبار عضويت در شھر و
مدينه ارزش دارد يعنی ھنوز به اعتبار عضوی از جماعت و امت بودن معنی پيدا میکند و حيث درونی او – يعنی اصطالح
غير قابل ترجمه سوبژکتيويته – در شھر يونانی ھنوز شناخته شده نيست.
انسان درانقالب فرانسه و فرانسه پس از دوره روشنگری وبه دنبال نظريه روسو که تاکيدش بر اراده آزاد فردی است در
چيزی وارد میشود که روسو آن را اراده عمومی مینامد .ھگل نشان میدھد که به دنبال نظريه روسو – که ھمه چيز را
ناشی از اراده انسان میداند – است که انسان با تاکيد بر اصالت اراده و اينکه ھمه چيز از اراده انسان ناشی میشود،
درواقع ،عين خارجی و مناسبات بيرونی و به تعبير ديگر ،جھان  sittlichرا نفی کرده و آن را تابع خود قرار میدھد.
روسو گفته بود که اين مناسبات اجتماعی نيست که اصالت دارد ،بلکه اصالت با اراده آزاد انسان است ،اين انسان است که
قانون میگذارد و جامعه تابعی از انسان است .انقالب فرانسه با اين نظريه که در آن زمان رواج پيدا کرده بود – يعنی اصالت
با اراده است و نه بر چيزی که از بيرون بر اراده تحميل میشود – پا گرفت و نظم موجود و اخالق عينی را که تا آن زمان
به وجود آمده بود ،يکسره از ميان برد .چيزی که از بيرون بر اراده انسان تحميل میشد عبارت از نظام قديم يا نظام سلطنت
مطلقه بود که توجيه الھی داشت .قوانينی که در اروپا بر انسان حاکم بود به تعبيری عبارت از قوانين الھی ـ سلطنتی بود که
از بيرون بر اراده انسان تحميل میشد .انقالب فرانسه اين فکر را مطرح کرد که ما میتوانيم اين نظم را به طور کلی بر ھم
بزنيم و از ميان ببريم چون اين اراده اصيل است و اين آزادی است که اصيل است نه آن چيزی که از بيرون و مناسبات
بيرونی بر ما تحميل میشود .از اين جا تعارضی ميان مناسبات بيرونی يا مناسبات شھروندی و اراده انسان پيدا شد ،ھمين

 -16مناسبات شھروندی دريونان باستان ھمان چيزی است که امروزه به آن مناسبات سياسی میگوييم .
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اتفاق به نوعی ديگر در يونان ھم اتفاق افتاده بود ولی در آنجا ھنوز اراده به معنای امروزين شناخته نشده بود و برای
اراده ھنوز اصطالح و نظريهای به مفھومی که در فلسفه جديد مطرح است پيدا و مضمون آن تدوين نشده بود .اين بحث در
فلسفه جديد است که به اين صورت طرح شده و روسو تمام نتايج ممکن را از اين مقدمات بيرون کشيده است .وانگھی،
اھميت روسو در اين است که از طريق اين بحث راه را برای ايدئاليسم آلمانی باز میکند .فيلسوف آلمانی ارنست کسيرر
برای اولين بار اھميت روسو برای فلسفه عملی کانت و نيز ايدئاليسم آلمانی را در جزوهای به خوبی نشان داده است.
به ھر حال ،در يونان اراده فردی وجود نداشت ،به تعبيری ،اراده فردی در روز در شھر ظاھر نمیشد مگر در چارچوب
قانون بشری که ھمانا قانون جمع يعنی مدينه يا به عبارتی قانون امت بود .فرد درشب در خانواده و در چارچوب قوانين
خدايان بود که حيثيت اخالقی درونی پيدا میکرد .اين وضع در انقالب فرانسه به صورت ديگری ظاھر شد ،در کنار مناسبات
بيرونی يا شھروندی که عبارت از نظام و دولت قديم ـ سلطنت ـ است ،ساحت جديدی به نام اراده فردی پيدا شده بود
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ھگل اينجا با اشاره به روی کار آمدن روبسپير میگويد با اين نظريه اراده عمومی که روسو آن را عرضه کرده بود – که
البته ترجمه فارسی آن چندان دقيق نيست – در واقع يک اتفاق شيميايی می افتد ،زيرا روسو گفته بود که اراده ھمگان يا
اراده عمومی ـ  general willـ اراده ھمگان نيست ،يعنی حاصل جمع جبری ارادهھای ماست که به اراده ھمگان تبديل می
شود .به تعبير ديگر ،اراده عمومی يعنی اراده ھمه کسانی که يک امری را اراده کردهاند ،اما اينجا يک اتفاقی از جنس
کيميا عمل میکند که اين اراده ھمگان ـ  general willـ را به اراده عمومی تبديل میکند که ساحت ديگری است .توضيح
اين بحث روسو قدری پيچيده است و مفسران سخنان متنوع و حتی متضادی گفتهاند .اين بحث در انقالب فرانسه و با روی
کار آمدن روبسپير مبنای عمل انقالبيون و بويژه ژاکوبنھا قرارگرفت و ھم چنين از طريق ايدئاليسم آلمانی به فکر و فلسفه
آلمانی راه يافت .در فلسفه سياسی آلمانی بود که در برابر ليبراليسم انگليسی 18که بيشتر به جمع جبری يک مجموعه و به
اکثريت رای اعتقاد داشتند يک ديدگاه ليبرالی ديگری باز شد .با ھگل در آلمان و در ادامه روسو اين مسئله مطرح شد که در
حوزه دولت در انتقال از اراده ھمگان به اراده عمومی نوعی تحول کيميايی اتفاق میافتد که در خالل آن اراده ھمگان به
اراده عمومی تبديل میشود که اين اراده عمومی چه بسا عين اراده فردی نيست .اين جا البته سرچشمه ھمه سوء تفاھم
ھای بعدی است که اين تلقی را – امثال پوپر – از خاستگاهھای فاشيسم دانسته و گفتهاند که روسو ساحت جمع و دولت ،و
مصلحت دولت ،را فراتر از منافع فردی قرار داده است که دولت با تمسک به آن میتواند فرد را خفه کند.
باز اينجا مجبورم درنگی کرده و در حاشيه به مطلب ديگری اشاره کنم ،وآن اينکه کسانی از مارکسيستھا – بويژه
مارکسيستھای جديدتر در ايتاليا – به روسو توجھی نشان داده و تفسيرھايی از او عرضه کردهاند مبنی بر اينکه روسو
يکی از پايهھای مھم فکری انديشه مارکس و مارکسيسم بوده است اگرچه خود مارکس به کرات انتقاداتی به روسو وارد
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بعداً نشان دادند که اديان الھی خصوصا ً مسيحيت چگونه راه را برای پيدا شدن اين ساحت جديد يعنی تدوين مفھوم اراده بازکرد
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 در برابر ليبراليسم انگليسی ،ديدگاه جديد و متفاوت ھگل قرار دارد که می توان اساس آن را ليبرالی دانست .برخی معتقدند که در مجموع آنچه از ھگ ل ب ه دس ت م ی آي دنوعی سوسيال دموکراسی است .ژان ژورس ) (Jean Jauresکه از پايه گذاران سوسياليسم در فرانسه اس ت در ت زی ک ه ب ه الت ين نوش ته ھگ ل و خصوص ا ً فيش ته را از پاي ه -
گذاران نوعی فکر سوسياليسم تلقی کرده است .امروز اين تلقی را درست نمیدانند و تفسيرھای چندی در آلمان و فرانسه و ايتاليا ارايه شده که براساس آنھا ي ک نظري ه ليبرال ی
خاصی در ھگل ھست که ھم ليبراليسم را قبول دارد و درعين حال در مواردی ھم برخی از پيامدھای آن را تصحيح می کند که به نظر من ھم اين تلقی از ھگل درستتر است .

57

کرده است ،اما روسو به نوعی يکی از پايهھای فکری مارکس بوده است .يکی ازمھمترين کسانی که از چنين نظری دفاع
کرده يک ايتاليايی به نام لوچو کوللتی ) (Lucio Collettiاست که کتاب نسبتا ً مھمی ھم با عنوان روسو و ھگل نوشته
است.
به ھر حال ،نظريه روسو به آلمان منتقل شد و ھگل از اين نظريه برای تدوين نظريه متفاوتی از ليبراليسم استفاده کرد .به
خالف تفسيرھايی که – از برتراند راسل تا پوپر – ھگل را در ادامه روسو نظريه پرداز دولت توتاليتر دانستهاند ،دولت ھگل
توتاليتر نيست ،ھگل به اعتباری توتال است ،البته نه به معنايی که کارل اشميت ،نظريه پرداز ناسيونال سوسيال گفته است.
ھگل میگويد يک طرف يا چيز يا يک حيثيت ،به تنھايی نمیتواند نسبتی ديالکتيکی ايجاد کند .در آغاز پديدارشناسی روح
ديديم که گفت ،حقيقت کل است و کل حقيقت است .بنابراين ،اگر فرد در نسبت آن با جمع مطرح نشود ديالکتيک مناسبات
اجتماعی وجود نخواھد داشت .حقيقت در نسبتی ديالکتيکی پديدار میشود .اينجا ھگل مجبور شد با توجه به فکر ليبرالی
انگليسی – و در واقع اسکاتلندی – و نه در جھت و ادامه آن ،حوزه ديگری به نام جامعه مدنی را در تمايزآن با دولت
مطرح کند .به اين معنا حوزه فرد عبارت است از حوزه جامعه مدنی که دولت نمیتواند ھيچ مداخلهای در آن بکند و مانعی
در برابر تحقق آزادی و اراده فردی ايجاد کند .حوزهای به نام حوزه اراده ھمگانی داريم که ھمگان منافع خود را از طريق
اعمال اراده در آنجا متحقق میکنند ولی در نظريه روسو حوزه متفاوت ديگری نيز وجود دارد که کموبيش میتوان آن را
حوزه دولت دانست که حوزه منافع عمومی است .ھمانطور که در حوزه خصوصی بايد ھمه ارادهھای فردی تحقق پيدا کند،
در حوزه عمومی يا دولت ھم بايد حوزهای ورای منافع فردی وجود داشته باشد که ھمان مصلحت عمومی است.
اين بحث را از آن جھت آوردم تا مقدمهای برای فھم ايراد ھگل به انقالب فرانسه باشد .نظريه خود ھگل مبتنی بر اين است
که دو ساحت فرد و جمع بايد بتوانند ھر يک در جای خود حضور پيدا کرده و رابطهای ديالکتيک ايجاد کنند .معنی دولت
جديد يا مدرنيته ھمين است .البته ما در ايران ھم بسيار شنيدهايم که گفتهاند ما چون امت وسط ھستيم بنابراين ھمه چيزمان
بينابينی است و از اين رو نه ليبراليسم را قبول داريم و نه سوسياليسم را بلکه معتقد به يک راه بينابينی ھستيم .چيزھايی از
ليبراليسم و چيزھايی از سوسياليسم را قبول داريم .البته ،ھيچ جايی  ،ھيچ کدام را ھم قبول نداريم چون تافته جدا بافته
ھستيم .بديھی است که اين ھم حرفی است ،اما ھمان قدر که گفتن اين حرف ساده است به ھمان ميزان نظريه درست کردن
برای آن بسيار سخت است .گفتن اينکه ما به عنوان امت وسط راه حلی بينابينی برای ھمه مسائل داريم نيازمند يک تئوری
است که به نظر من يکی از اين تئوریھا ھمان نظريه ھگل است .تئوریھای متعددی وجود دارد و سخن من به اين معنا
نيست که ھگل تنھا تئوری است بلکه قريب به دويست سال است که فکر و انديشه جديد جھانی و عمدتا ً غربی – چه ليبرال
ھا و چه جريانھای نزديک به ليبراليسم – به دليل شکست مارکسيسم میکوشند تا نسبت و رابطه فرد و جمع را درست
کنند .بنابراين ،میتوانيم بگوييم نوعی جريان ليبرال دموکراسی وجود دارد که در راه نيل به اين ھدف تالش میکند که ھگل
البته يکی از مھم ترين و نخستين نظريه پردازان اين تلقی جديد از ليبراليسم بوده است.
تئوری ھگل به اين صورت است که اراده فردی اگر در اصالت کامل خود و بیآن که در رابطهای ديالکتيکی با اراده جمعی
که در يک حوزه متفاوت باالتری متبلور میگردد ،ظاھر شود به ترور و وحشتی منجرخواھد شد که انقالب فرانسه به آن
انجاميد .ھگل در توضيح اين مسئله به اينجا رسيد که جامعه مدنی و دولت را از ھمديگر جدا کرد و گفت اين دو حوزه
مستقل از ھمديگرند .ھگل با توجه به آنچه از آدام اسميت و سايراقتصاددانان کالسيک و بويژه نظريه پردازان اسکاتلندی
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مثل آدام فرگسن که در مجموع آنھا را میتوان ليبراليسم انگليسی ـ اسکاتلندی ناميد ،گرفته بود ،سعی کرد نشان بدھد که
اين دو حوزه بايد جدای از ھم و در عين حال در کنار ھم و در رابطهای ديالکتيکی با يکديگر بتوانند با ھم وحدتی ميان فرد
و جمع ايجاد کنند .به اين دليل است که ھگل ھم ليبراليسم را در حوزه جامعه مدنی پذيرفت و ھم گفت که اين پذيرفتن به اين
معنی نيست که دولت اجازه بدھد تمام ارادهھا در تماميت خودشان در حوزه جامعه مدنی تبلور پيدا کنند .ھگل میگويد اگر ما
ارادهھای فردی را کامالً آزاد بگذاريم ثروت روی ثروت و فقر روی فقر انباشته خواھد شد ،يک طرف جامعه انباشت فقر و
طرف ديگرانباشت ثروت خواھد بود .بنابراين ،اينجاست که دولت به شيوهھای گوناگون مداخله میکند و از طريق ميانجی
ھا يا نھادھای فاصله ميان دولت و فرد اين رابطه را تصحيح میکند که آزادی برقرار بماند ولی فقر ھم آزادی را از بين نبرد.
اين کوشش ھگل از اولين تصحيحھايی است که سعی شده در قالب يک نظريه در حوزه آزادی و ليبراليسم به عمل آيد .اين
توضيح ھگل با توجه به آن چيزی است که در پديدارشناسی روح گفته است .ھگل در پديدارشناسی میگويد اراده به معنايی
که روسو به کاربرد مبنی بر اينکه اراده ھمگان اراده جمع نيست بلکه چيزی ورای آن است و اين که اين اراده در فرانسه
تبلور بيرونی در طبيعت يعنی در نھاد و ذات و ماھيت يا جوھر نظام اجتماعی پيدا نکرده بود ،چون اين اتفاق نيافتاده بود که
اين کنترلھا صورت بگيرد ،در نتيجه اراده توانست در جايی خود را از جمع آزاد بکند و آنجايی که خودش را از جمع آزاد
کرد ،فردی – نه جمع – پيدا شد که حامل اراده عمومی شد در حالی که جمع با اراده جمع و با اراده عمومی مخالف بود .در
نتيجه ،فرد در جايی که اراده جمعی با اراده عمومی متفاوت و ناھماھنگ بود به تبلور جمع و اراده عمومی تبديل شد .ناگفته
نماند که اشاره ھگل در اين سخنان به روبسپيراست که گفت اينجا که من ايستادهام قدرت يعنی من .البته قبال لوئی چھاردھم
ھم به نوعی اين حرف – دولت يعنی من – را گفته بود ولی ھگل نظرش بر اين است که حرف روبسپير ھنوز در آنجا
– دوره لويی چھاردھم – به اين صورت گفته نشده بود چون آنجا تمام نھادھا يعنی آن چه از طبيعت بر میآمد توانست
آزادی مطلق را مھار بکند يا در جاھايی از پديدارشناسی میگويد آزادی انتزاعی يعنی آزادی که تحقق بيرونی ندارد ،آزادی
انتزاعی آن آزادی نيست که پايش در طبيعت باشد نه که کامال مندک در طبيعت باشد و يکسره در باتالق طبيعت فرو رفته
باشد و بيرون از طبيعت را نبيند ،بلکه بايد بتواند نسبتی ديالکتيکی ميان طبيعت و آزادی ايجاد کند .ھگل با توجه به تجربه
روبسپير میگويد روبسپير به عنوان فرد خود را از جمع آزاد کرد و اراده و سپس آزادی انتزاعی خود را به اراده جمع
تبديل کرد .در واقع ،او آزادی انتزاعی خود را بر ھرچيزی که جوھری بود و بر ھر چيزی که از طبيعت در حوزه نھادھای
اجتماعی بود تحميل کرد .ھگل می گويد قبال طبيعت معيار آزادی بود ولی با روی کارآمدن روبسپير آزادی معيار طبيعت شد
و بنابراين نظام طبيعت را برھم زد ،ھگل میافزايد  :حاصل حرف روبسپير و آزادی انتزاعی او عبارت بود از » خشم
نابودی « يعنی خشم معطوف به نابودی و از بين بردن ھر آنچه با اراده من سازگار نيست .پيشتر از روبسپير نقل کردم که
در آغاز حکومت » ترور و وحشت « يک بار در مجلس گفت که » سرھا بايد به دار سپرده شوند « ،در واقع ،اينجا بود که
اراده و آزادی انتزاعی خود را بر ھر سری که در مقابلش می ايستاد و به تعبيری بر مجموعه انقالب تحميل کرد .ھگل
میگويد حاصل انقالب جايی که اراده جمعی در فرد تبلور پيدا کرده باشد که ھمانا عبارت است از اراده انتزاعی ،جايی که
اراده  ،ما به ازائی در بيرون نداشته باشد و دستش را ميانجیھا و طبيعت نبسته باشد ،در اين صورت نتيجهای که از آن
بيرون میآيد خشمی است که معطوف به نابودی و مرگ است .اين اراده انتزاعی به جای اينکه نھاد ايجاد کند و در
چارچوب نھادھا آزادی را تحقق ببخشد ،مرگ را به عنوان نتيجه قدرت سياسی به ارمغان میآورد و اين چيزی است که در
فرانسه اتفاق افتاد .ھگل میگويد  :انقالب فرانسه از زمانی که روبسپير قدرت را به دست گرفت نتيجهای جز مرگ در پی
نداشت.
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وانگھی ،در نظر ھگل مرگ بدترين اتفاق زندگی نيست ،بلکه او بر آن بود که دو نوع مرگ وجود دارد  :يکی مرگ – به
تعبير ما – افتخارآميز و ديگری مرگ برای ھيچ يا مرگ مفت .ھگل بر آن بود که مرگھای انقالب فرانسه از اين نوع اخير
بود .اما ھمانطور که گفتم ھگل از دوره جوانی توجھی به شھر و مدينه يونانی داشت و ھمان آغاز به ھمراه ديگر دوستان
ھمحجره به اھميت مناسبات شھروندی در يونان پی برده بود .يکی از مسايل مھم در مناسبات شھروندی اين بود که ھر
شھروندی با شھر و مدينه خود نوعی وحدت داشت و درواقع شھروند  ،خود را در آيينه شھر می ديد و مصالح عالی شھر
نيز با مصالح شھروند يکی بود .اينکه به گزارش تاريخ نويسان يونان با شھرھای کوچک و با جمعيت اندک خود توانست
در مقابل قدرتھايی مثل ايران پايداری و از خود دفاع کند علت آن ھمان است که در يکی از تراژدی ھای يونانی بنام
ايرانيان آمده مبنی بر اينکه يکی از سربازان يونانی به سرباز خشايار شاه میگويد تو چون برده شاه خود ھستی نمیتوانی
بجنگی ،تو برای شاه خود میجنگی ولی من برای آزادی خودم میجنگم .ھگل میگويد مرگ برای آزادی که عين پاسداری
از شھر است مرگ پرافتخار است .او در موارد ديگری که درباره جنگ صحبت میکند ،از جمله در پديدارشناسی ،جنگ را
نعمت میشمارد و درعلت نعمت بودن آن میگويد وقتی يک ملتی به رفاھی طوالنی مدت عادت کرده باشد ،به تدريج سست
عنصر میشود و مردانگی در آن رو به سستی میگذارد ،و به اين سان انسجام اجتماعی آن ملت به تدريج تضعيف میشود.
مردمی که به رفاه و تجمل عادت کرده باشند تمام فضايل شھروندی را از دست میدھند .ھگل در يک تعبير جالب توجه ديگر
میگويد جنگ با شھرھمان کاری را میکند که باد با برکهھای راکد  ،که اگر باد بر آنھا نوزد آب راکد آنھا میگندد .ھگل
میگويد اگر گاھی اوقات جنگی نباشد که به ياد آنھا بياورد که بايد از آزادی خود دفاع کنند ھمان اتفاق برکه ساکن برای
جامعه ھم میافتد .البته ھگل اولين نفری نيست که چنين حرفی را میزند بلکه قبل از او ھم اين حرف به کرات گفته شده بود
و يکی از جاھايی که به نظر من ھگل نظريه سياسی ليبرالی را تصحيح کرد ھمين جاست که گفت جامعه يک حيثيت فضايل
مدنی و شھروندی ھم دارد که عين منافع مادی نيست .اشاره به اين مسئله از اين جھت بود که بگويم بسياری از
نظريهپردازان جديد در بررسی ناھنجاریھای جوامع ليبرالی صرف از نوع آمريکايی به اين مسئله توجه نشان دادهاند که به
نظرمن يکی ازمھمترين آنھا ھانا آرنت است .آرنت که يونان شناس تراز اولی ھم بود با توجه به اين حيثيت شھروندی که
در يونان بود ولی مغفول واقع شد معتقد است که نظريه ليبرالی صرف يعنی توجه صرف به توليد و توزيع ثروت بايد در يک
جايی تصحيح شود .ھگل جنگ را به اين اعتبار وارد میکند که بگويد جنگ يکسره بد نيست بلکه اتفاقا ً عملکرد
اخالقی ـ اجتماعی ) (sittlichھم دارد .البته منظور ھگل اين نيست که به جنگ دامن زده شود بلکه میخواھد بگويد که
جنگ در مواردی که رخ میدھد میتواند پيامدھای مثبتی ھم برای يک قومی داشته باشد .پس انقالب فرانسه با تاکيد بر
آزادی انتزاعی بويژه با روی کارآمدن روبسپير چيزی که از آن به دست آمد نه نظام اجتماعی و نظام حکومتی با نھادھای
استوار بلکه مرگ مفت – ھم مرگ فرد و ھم مرگ ھمه نھادھای ممکن – بود .ھگل مثالی که برای مفت و آسان بودن مرگ
در دوره ترور و وحشت میزند اين است که میگويد که دراين دوره سرھا به آسانی خوردن يک جرعه آب يا به آسانی
بريدن يک کلم از ساقه آن  ،قطع میشد .نتيجهای را که ھگل دنبال میکرد اين بود که میگويد ماندن در طبيعت يا به تعبير
ادبی دامگه طبيعت تعارضھايی در شھرھای يونان ايجاد میکند که غير قابل حل است ،بويژه برای انسان جديد که آزادی و
ارادهاش تثبيت شده است .از طرف ديگر ،اراده بیتوجه به طبيعت ھم اخاللی در نظام اجتماعی ايجاد می کند که میتواند ھم
ھيات اجتماعی و ھم نھادھا را از بين ببرد و نتيجهای جز مرگ مفت به دنبال نداشته باشد.
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اينجا پيش از پايان دادن به اين بحث ،الزم است به يک مطلب فرعی اشاره کنم و آن اينکه بر خالف فيشته که ناپلئون را
دجال خوانده است اکثر آلمانیھا از جمله ھگل به ناپلئون توجه نشان دادهاند .پيشترازھگل نقل کردم که ناپلئون را جان
جھان ناميد و در يکی از نامهھايش ھم درباره ناپلئون نوشته که » قانونگذار بزرگ در پاريس نشسته است « .علت اين امر
اين بود که ھگل ناپلئون را در مقابل روبسپير قرار میداد .ھگل در يکی از نوشتهھای قبل از پديدارشناسی که به اولين
دستنوشته در فلسفه روح معروف است وقتی در مورد شخصيتھا بحث میکند درباره روبسپير میگويد تاريخ مثل لعبت
بازی است که لعبتکان – شخصيتھا – را در جايی از نمايشنامه خودش وارد میکند و آن گاه که نقش آنان تمام شد ،مثل
لعبتکان از صحنه بيرون میکند .انقالب فرانسه ھم به خاطر نيازی که داشت روبسپيررا آورد تا با خشم معطوف به مرگ
تمام موانع را از پيش پای انقالب بردارد ،در واقع نھايت آزادی يا آزادی انتزاعی را تثبيت کند ولی پس از ايفای نقش مثل
تمام قھرمانان تاريخ او را از صحنه نمايش بيرون انداخت .ھگل میگويد قھرمانان مثل فشنگ ھستند که تنھا يک بار
میشود آنھا را شليک کرد و بعد از شليک ھمانند پوکه بیارزش ھستند که دور انداخته میشوند ،يعنی تاريخ آنھا را دور
میاندازد .ولی حرف ھگل در مورد ناپلئون مھمتر از اين است و میگويد اين ناپلئون بود که گفت انقالب و آزادی اراده – به
معنايی که روبسپيرمیفھميد ،يعنی انقالب دائم – تمام شد و در واقع آزادی انتزاعی را از طريق نھادھايی که ايجاد کرد
افسار زد و مھارنمود .میدانيد که ناپلئون دستورداد اولين قوانين منظم جديد را بنويسند که اولين آنھا عبارت از کد ناپلئون
يا مجموعه قوانين مدنی فرانسه )مصوب  (1804بود که بسياری از کشورھا تقليد کردند .ناپلئون نظام حقوقی انقالب
فرانسه را ايجاد کرد .گفته ھگل ناظر بر اين است که ناپلئون انقالب را تمام و نھادھا را مستقر کرد .اصطالحی که ھگل برای
بيان اين منظور به کار میبرد اين است که میگويد از طريق ايجاد نھادھا افساری به گردن آزادی انتزاعی زده شد و آن
افسار ،افسار نھادھا و قوانين بود .به اين دليل است که ھگل بر خالف فيشته ـ که بر خورد او با ناپلئون ناشی از ديدگاه
ناسيوناليسم افراطی او بود – گفت که سقوط آلمان به دست ناپلئون يک رخداد ميمونی است که نظام آلمان را که در آن دو
شعبه استبداد دست در دست ھم آلمان را از بين برده بودند ،برھم زد و اينک بايد نظام ديگری ايجاد شود.
تا اينجا رسيدم که ھگل انقالب فرانسه را در برابر يونان وآزادی مطلق و انتزاعی را در برابر عدم آزادی و طبيعت را در
مقابل آزادی قرارمیدھد .ھگل در پديدارشناسی نشان میدھد که در واقع بايد اين دو افراط و تفريط و اين دو حد طبيعت و
آزادی بايد بتوانند در جايی وحدت پيدا کنند ،ھر چند ھگل دراصول فلسفه حق موفق به اين کار میشود ولی در پديدارشناسی
ھم کموبيش اين کار را انجام میدھد و میگويد در برابرافراط آزادی انتزاعی و مطلق در فرانسه بود که کانت نظريه
ايدئاليسم آلمانی را در جھت تدوين و تاسيس يک نظام اخالق اجتماعی پيش برد .آلمان بود که نشان داد نه آزادی مطلق و
نه چيرگی اصول طبيعت مطلق ،نه يونان و نه فرانسه بلکه ديالکتيک جديدی از اين دو که به نظرھگل در سال  1807که
پديدارشناسی را مینويسد تدوين اين ديالکتيک با فلسفه کانت آغاز میشود و در فلسفه خود او به کمال خود میرسد ،که
ھمان نظريه وحدت بود.
بحث امروز من اينجا تمام است ولی الزم است در پايان به يک نکته ھم اشاره کنم و آن اين که اين حرف ھگل را بعداً
مارکس ھم با يک تعبيرديگری عرضه کرد چون مسئله اصلی برای ھگل ھمانطور که به کرات گفتم درست کردن يک
نظريه وحدت بود ،ھگل متوجه شد که انقالب فرانسه به عنوان ميراثخوار روشنگری يک طرف را برجسته میکند و
اصالت را به صرف عقل میدھد که نمیتواند با امر مقابل خود وحدتی ديالکتيکی ايجاد کند .ھگل از طرف ديگر ھم متوجه
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شده بود که رئاليسم آلمانی کوششی است برای اينکه از انقالب فرانسه فراتر برود و نظريهای تدوين کند که مبنايی برای
نھادھا و آرمانھای انقالب فرانسه باشد .ھگل میدانست که اين کار از خود فرانسه برنخواھد آمد چون نتيجه انقالب فرانسه
ناپلئون و نھادھاست اما اين کار نظريهای میطلبد که نظريه دولت جديد و تجدد خواھد بود .ھگل متوجه شده بود که اين
آرمان با امکانات روشنگری در فرانسه شدنی نيست ،ھرچند کانت اين راه را آغاز کرده و فيشته ھم کموبيش دنبال آن را
گرفته است ولی با ھمه اين  ،نه کانت و نه فيشته ھيچ کدام نتوانستهاند که آن وحدت نھايی تجدد و دولت جديد را درست
بکنند.
پس پديدارشناسی روح عبارت ازعلم تاريخ اين بسط آگاھی در اين جھت است و به ھمين دليل است که ھابرماس و ديگران
میگويند که تجدد با ھگل آغازمیشود .ھگل نه نظر کانت را پذيرفت و نه خصوصا نظر فيشته را که پس از توجھی به
انقالب فرانسه با آن به مخالفت برخاست .به نظر ھگل انقالب فرانسه ھم چون برآمدن آفتابی است که ھمانند آن برای
بشريت سابقه نداشته است اما اگر بر روی انقالب فرانسه نظريه وحدتی داده نشود و اگر نتوانيم وحدت و ديالکتيکی ميان
حوزه نھادھای جامعه مدنی و حوزه نھادھای دولت يا ميان فرد و جمع و يا آزادی فرد از يک سو و قدرت دولت از سوی
ديگر درست بکنيم دراين صورت انقالبھای ديگر ھمان کاری را خواھند کرد که انقالب فرانسه کرد .پس پديدارشناسی روح
با توجه به اين ھدف نوشته شده و در واقع يک نظريه پيچيدهای و به اعتباری نخستين نظريه در اين جھت است و ھگل
خود را از يک طرف ميراثخوار انقالب فرانسه درعمل و از طرف ديگر ميراثخوار ايدئاليسم آلمانی میداند.
مارکس ھم – بويژه مارکس جوان – کموبيش متوجه اين مسئله شده بود ،چون به عنوان شاگرد بالفصل ھگل وقتی که در
برلين چند سال پس از مرگ ھگل درس میخواند اين مباحث در فضای برلين منتشر بود و از سوی ديگر ادامه تحوالت
انقالب فرانسه ھمچنان مسئله بود بنابراين مارکس به کرات بر سر اين مسئله بحث کرده و يکی از بحثھای بسيار جالب
توجهاش اين است که میگويد فرانسویھا در عمل ھمان کاری را کردهاند )انقالب( که آلمانھا درحوزه نظر)اصالح دينی(
انجام دادند وبعد میگويد چون آلمانھا توان انقالب نداشتند بنابراين انقالب را با مکانيسم جبرانی در حوزه نظر انجام دادند و
فرانسویھا ھم چون نمیتوانستند نظريه تدوين کنند بنابراين در عمل اين کار را کردند .اين حرف مھمی است و اتفاقا ً ناظر
بر ھمان چيزی است که مارکس بعداً آن را شخصا ً تجربه کرد و در واقع يکی از خاستگاهھای فکری مارکس ميانسال است
يعنی اينکه در جايی بايد بتوانيم وحدتی ميان انقالب و نظريه انقالب درست بکنيم .از اين زاويه مارکس کامالً ھگلی است
جز اينکه ھگل به اين نتيجه رسيده بود – البته به تفسير من ـ که انقالب فرانسه در دوران جديد اولين انقالب است و بايد
آخرين انقالب ھم باشد .ھگل در اواخر عمر خود نوشت جايی که اصالح دينی – يعنی اصالح دينی لوتر – نشده باشد انقالب
جز زنجيرھايی نخواھد بود که بر دست و پای افراد بسته میشود .به تعبير ديگر در چنين جايی انقالب جز به بيراھه
نمیتواند برود .ھگل اعتقاد داشت انقالب حقيقی آن انقالبی است که بر مبنای اصالح صورت گرفته باشد و برای ھمين بود
که در ادامه اصالح دينی لوتر نظريه سياسی خود ،يعنی نظريه وحدت را تدوين کرد تا بگويد بعد از اين انقالب در حوزه نظر
و از راه بسط دستاورد نظری انقالب فرانسه در حوزه وحدت دولت و فرد و ديالکتيک ميان آزادی فرد و قدرت دولت اتفاق
خواھد افتاد .اينکه برخیھا از ھگل پايان تاريخ را استنباط کردهاند ناظر بر اين معنی يعنی محال بودن انقالب دوم است.
تجدد از اين پس يعنی تدوين نظريه وحدت آزادی فرد و قدرت دولت و پايان تاريخ يعنی اين که تاريخ از اين پس صورت
نويی يا به تعبير آلمانی  Gestaltجديدی به خود نخواھد ديد و بعد از اين  ،انقالب ديگری ممکن نيست بلکه تاريخ از اين
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پس عبارت از تعميق بيش از پيش ديالکتيک قدرت دولت و آزادی فرد خواھد بود .بنابراين – اگر بتوان گفت – از نظر ھگل
آن صورت نھايی تاريخ پيدا شده که عبارت از ديالکتيک جامعه مدنی و دولت است و بعد از اين صورت ديگری برای تاريخ
وجود ندارد به عبارت ديگر سوسياليسم مارکس ،که تصور میکرد صورت نويی در تحول تاريخی خواھد بود ،امکان پذير
نيست و ھمينطور صورتھای ديگر دولت ھم امکان پذير نخواھند بود ،ھمه صورتھای سابق صورتھای پيش از تجدد
ھستند ،تاريخ از اين پس ديالکتيک پيچيده ،تعميق و بسط بيش از پيش آزادی فرد ضمن حفظ قدرت دولت خواھد بود .پس،
تاريخ به يک اعتبار تمام شده است ولی به اعتبار ديگر ،تاريخی – تجدد – آغاز شده است که در واقع پيش از خود را به
ماقبل تاريخ دوران جديد تبديل میکند .شايد ھگل پی برده بود که اتفاقات ديگر – غير از بسط و تعميق آزادی – از ھر سنخی
باشد بشر را به ماقبل تجدد برخواھد گرداند .اين مطالب به صراحت در ھگل نيامده است بلکه برداشت و تفسير به رای من
است و فکر میکنم بتوان اين مباحث را در ھگل – و با توجه به ھگل – دنبال کرد و برای آن توضيح نظری پيدا کرد.
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جلسه پنجم
در جلسه گذشته قدری در منزل طبيعت و آزادی و مظاھر تاريخی آنھا يعنی يونان و انقالب فرانسه درنگ کرديم .در اين
جلسه قدری به عقب برمیگرديم و به آن جايی میرسيم که ھگل بحث آگاھی فردی را آغاز میکند ،جايی که گويی دو آگاھی
روی در روی ھم قرارمیگيرند و از رويارويی دو آگاھی و به تعبير بھتر دو خودآگاھی »19فرد « ظاھر میشود .به عبارت
ديگر بحث ھگل تا اينجای کتاب پديدارشناسی روح که حوالی صفحه  100کتاب است درباره آگاھی از يک عين خارجی و
خودآگاھی است .اينجا ھگل توضيح میدھد که ھر آگاھی در واقع دو خودآگاھی است و میتوانيم بگوييم ھگل اينجا از يک
بحث فلسفی صرف به حوزه ديگری منتقل میشود که برخی آن را آغاز تاريخ دانستهاند .ھگل اينجا به صورتھايی
) (Gestaltenنزديک میشود که اين صورتھا حيثيت بيرونی ھم دارند که گويی در تاريخ اتفاق افتادهاند.
اين بحث يکی از اساسیترين بحثھای ھگل در پديدارشناسی روح است که در  100سال گذشته بسيار مورد توجه
قرارگرفته و به شيوهھای مختلف ترجمه و تفسير شده است .در سال  1933شخصی به نام الکساندر کوژو در فرانسه يک
دوره پديدارشناسی روح را درس داد که  6سال طول کشيد و تقريبا ً تمام شخصيتھای مھم فرانسه در قرن  20اعم از
نويسنده ،ھنرمند ،فيلسوف و اھل سياست در آن شرکت میکردند و اين کالسھا موجب تحول و جھش فلسفی جديدی در
فرانسه شد .میتوان گفت که بعد از اين در فرانسه فلسفه جديدی آغاز میشود که پيامدھای آن در اروپا بسيار مھم بوده
است تا جايی که میتوان گفت اگزيستانسياليسم و ھم چنين نوعی از استنباط ھگلی ـ مارکسی و فرويدی ـ مارکسی که در
کشورھای ديگرھم اثرات بسيارمھمی گذاشت به نوعی از اين کالسھا سرچشمه گرفت.
اين الکساندر کوژنيکف يک روس بود که در سال  1920در پی انقالب روسيه به آلمان مھاجرت کرد و حدود  10سالی پيش
ياسپرس فلسفه خواند و سپس به فرانسه رفت و کارمند ماليه شد و با نام کوژو شھرتی پيدا کرد .شخصيتھايی مثل سارتر،
ژرژ باتای ،رمون آرون ،ژاک الکان  ،ھانری کربن و  ...در کالس پديدارشناسی روح وی شرکت میکردند که بعداً ھمگی به
شخصيتھايی مھم فکری قرن بيستم تبديل شدند و ھمگی بهطور سلبی يا ايجابی به نوعی متأثر از کوژو ھستند .کوژنيکف
که اسمش را به فرانسوی به کوژو تبديل کرده بود ضمن اينکه از اولين کسانی بود که از شوروی گريخت ولی در عين حال
رگهھای خيلی قوی از مارکسيسم در افکارش بود و میتوان گفت از اولين کسانی بود که به نوعی به جريان ھگلی ـ
مارکسی اعتقاد داشت که اين فکر بعداً اثرات مھمی در جريانھايی از مارکسيسم گذاشت که موضوع بحث ما نيست .تفسير
کوژو از پديدارشناسی روح به نوعی ھگلی ـ مارکسی است چون اين کالسھا مقارن زمانی بود که دستنوشتهھای دوره
جوانی مارکس يکی پس از ديگری پيدا و چاپ میشد ،از جمله دستنوشته فلسفی ـ اقتصادی معروف به  1844که مارکس
در آن درباره پديدارشناسی روح بحث کرده است و میگويد اين ھگل بود که برای اولين بار گفت که » کار « اساس تحول
تاريخ است .منظور اين است که تقارن آثار ھگل جوان و مارکس جوان يک جريان ھگلی  -مارکسی مھمی به وجود آورد که
اگزيستانسياليسم سارتر از آن بيرون آمده است .حميد عنايت که بخش خدايگان و بنده تفسير کوژو را به فارسی برگردانده
در مقدمه کتابش 20میگويد که کوژوغيراز تفسير پديدارشناسی روح کار مھم ديگری نکرده است که البته اين نظر درست
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نيست چون در دو دھه اخيراً نوشتهھای مفصلی از کوژو پيدا و چاپ شده که از جمله آنھا يک تاريخ مفصل فلسفه در  3جلد
است که آن را از منظر راسيوناليستی )منظر بيرون دينی( نوشته و ھم چنين قسمت کانت اين تاريخ فلسفه بعدآً پيدا و
مستقالً به عنوان يک کتاب چاپ شده است .احتماالً چندين نفر خالصهای از آن کالسھا را نوشتهاند که يکی از آنھا
نويسنده شھيرفرانسوی بنام گنو است که کتاب خدايگان و بنده حميد عنايت برگرفته از نوشته اوست .کربن نيز درسھای
کالس کوژو را نوشته است که ھمسرش آن دستنوشتهھا را به من نشان داد ولی متاسفانه اندکی پس از آن فوت کرد و در
حال حاضر نمیدانم آن دستنوشته کجاست اما میدانيم که يکی از داليل توجه کربن به اسالم و تشيع و فکر باطنی در اسالم
از رھگذر ديدگاه ضد ھگلی او بوده است.
آنچه حميد عنايت از کوژو تحت عنوان خدايگان و بنده ترجمه کرده تنھا شامل تفسير  5صفحه ) 8پاراگراف( از
پديدارشناسی روح است ولی اھميت اين بخش در تفسير کوژو در اين است که او اين بخش از پديدارشناسی را که يک صدم
متن کامل آن است کانون و نقطه ثقل تفسير خود از پديدارشناسی روح قرار داده است ولی اثرات تفسير اين  5صفحه در
فلسفه بینھايت بوده است .در واقع فکر ھگلی ـ مارکسی ھای بعدی مثل سارتر از ھمينجا سرچشمه گرفته است .بنابراين
اين تفسير بسيار مھم است و عنايت نظر به اھميت آن ترجمه چند پاراگراف ھگل و تفسيرکوژو از آن چند پاراگراف را تحت
عنوان خدايگان و بنده ترجمه کرده است .البته اين بخش اسم فرعی ديگری بنام » پيکار برای مرگ « ھم دارد که بيشتر به
آن نام شناخته میشود .به عبارت ديگر ،دو خودآگاھی در مقابل ھم قرار میگيرند و ھر کدام برای نابودی ديگری و تثبيت
خود پيکارمیکنند .بنابراين اين چند صفحه از پديدارشناسی روح در بحث ھگلی بسيار مھم است که کوژو آن را اصل
قرارداده و نشان میدھد که از دو خودآگاھی که به پيکار برمیخيزند يکی ناچار ديگری را از صحنه پيکار بيرون میکند.
اگر به آن تعبير کاخ که من برای پديدارشناسی روح به کار بردم و گفتم که برخی از تاالرھای آن بسيارخطرناک است
برگرديم میتوان گفت اينجايی که میخواھيم در آن وارد شويم از ھمان جاھای بسيار خطرناک است که در آن يک قتل مھم
صورت میگيرد ،و در واقع اولين جايی است که در آن جنگی تن به تن اساسی در آن درمیگيرد و يک خودآگاھی ديگری را
نابود میکند .برخی تعابير مارکسيستی خصوصا ً آن تعبير مارکس ،به اين مضمون که يک پيکاری در جايی در خواھد گرفت
و در آن پيکار ،يک شخصيت تاريخی )پرولتاريا( برای ھميشه يک شخصيت تاريخی ديگر )تمام گروهھای در تعارض با
پرولتاريا( را از صحنه تاريخ بيرون خواھد کرد ،به صورت جنينی در اينجا وجود دارد .خود کوژو طبيعتا ً چنين نتيجهای را
نمی گيرد ولی چيزی را در ابھام خود میگويد که ھم بحثھای بعدی از نوع سارتر را میتوان از آن نتيجه گرفت و ھم ھمه
افکاری از اين سنخ که يگ گروه و طبقهای در تاريخ بر طبقات ديگر پيروز خواھد شد .تاريخ از اين زاويه عبارت است از
محل پيکار دائمی و پايان تاريخ و يا پايان ماقبل تاريخ – به تعبير مارکس – زمانی است که يک طبقه بر طبقه ديگر پيروز
شود .اين فکر ھم مارکسيستی است و ھم در تمام جريانھايی از سنخ » ھزارهای « و » مھدويت « مسيحی و غيره وجود
دارد .میدانيد در قرآن ھم آمده که مستضعفين پيروزشده و آينده از آن آنھا خواھد بود .کوژو اين فکر را در پديدارشناسی
روح پيدا کرده و اصل قرارداده است .اين فکر کموبيش برای چندين دھه جا افتاد و اکثراً اين تفسير را پذيرفتند ولی تحقيقات
جديد دقيقی که در سی چھل سال گذشته بر روی آثارھگل صورت گرفت نشان داده است که چنين نيست بلکه اين فکر يک
منزل از منازل بين راھی تجربه آگاھی است در حالی که نه ھگل چنين نتيجهای میگيرد و نه اين ھمان فکر پايان ماقبل
تاريخ مارکس )شکست بورژوازی( و آغاز تاريخ )پيروزی پرولتاريا( است  ،بلکه اين منزلی در بين راه است و بعداً اتفاق
ديگری رخ خواھد داد .ھگل توضيح میدھد که با اين پيکار دو خودآگاھی در مقابل ھم قرارمیگيرند و يک صورت و رابطه
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ديگری ميان دو خودآگاھی ظاھرمیشود ،يعنی وقتی مواجھه به جايی رسيد که بنده بتواند خدايگان را نفی کند ،يک حيثيت
و صورت ديگری از آگاھی ظاھر و آغازمی شود .اگر بخواھيم تعبيرمارکسی خيلی ساده و رايج را برای تقريب به ذھن به
کار ببريم بايد گفت ھگل فکرنمیکرده که با استقرار ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا  ،ماقبل تاريخ به پايان میرسد .چنين
اتفاقی از نظرھگل نمیتوانسته رخ بدھد .از نظر ھگل ،نه وضع تسلط خدايگان بر بنده میتواند ابدی باشد و نه بنده میتواند
در جايی خدايگان را از بين ببرد و فقط خودش بماند .بلكه صورت بعدی خودآگاھی جايی خواھد بود كه اين دو ،خدايگانی و
بندگی را نفی بکنند .در واقع مرحله بعدی نفی خدايگانی و بندگی است نه نفی خدايگان يا بنده  ،اين دو نظريه کامال متفاوت
از ھم ھستند و بعداً خواھيم ديد که ھگل در اين باره چه میگويد و اين نظريه چه پيامدھايی دارد.
اينک به متن مورد تفسير کوژو از پديدارشناسی برمیگردم که عنايت آن را تحت عنوان خدايگان و بنده ترجمه کرده که
ترجمه خوبی است چون در برخی زبانھا واژه  Knechtschaftآلمانی را به برده ) در انگليسی  ( slaveترجمه کردهاند
که درست نيست و با متن ھگل جور درنمیآيد .البته عنايت ھم در مقدمهای که بر کتاب نوشته حداقل در يک مورد به جای
بنده از واژه برده استفاده کرده که درست نيست .صرف نظر از آن  ،درمقدمه عنايت چندين مشکل اساسی در فھم مطلب
وجود دارد و به ھمين دليل ما مقدمه را به کل کنارمیگذاريم .علت لغزش عنايت در مقدمهای که نوشته يک مشکل زبانی
است با اين توضيح ؛ مترجمی که خودش مفسرنباشد يا نظر مفسران مھم را دنبال نکند در ترجمه چنين متنھايی
دچارمشکل میشود .از آن جا که عنايت زباندان خوبی بوده از جھت ترجمه تحت اللفظی مشکلی پيدا نکرده است ولی آنجا
که خواسته پای جای پای مفسر بگذارد لغزيده و به ھمين دليل ما مقدمه کتاب او را کنار میگذاريم.
باز نکته ديگری که قبل از پرداختن به متن اشاره به آن الزم است اين است که ھگل در سال  1831چند ھفتهای پيش
ازمرگ خود شروع به تصحيح ويراست آثارش کرد و بعد از تصحيح يکی ـ دو اثر به تصحيح پديدارشناسی روح پرداخت که
متاسفانه اندکی پس ازشروع به بازنويسی  ،بر اثر ابتالء به وبا درگذشت .غيرازچند تصحيح مختصر بر روی
پيشگفتارپديدارشناسی روح  ،ھگل بر روی يک کاغذ که برنامه کاری خود درباره پديدارشناسی روح را آورده بود  ،در
آنجا سه کلمه مھم »منطق پشت آگاھی« نوشته است .در جلسات قبل به نقل از تفسير ھايدگراشاره كردم كه كتاب
پديدارشناسی روح كتاب پديدار شدن روح در سير تجربه آگاھی است ،چيزی كه در اينجا حائز اھميت است و ما کمتر به
اھميت آن پی بردهايم ،كلمه پديدارشناسی يا  phenomenologyانگليسی است .وقتی ما میگوييم اين كتاب شرح
پديدارشناسانه تجربه آگاھی است در اينجا ما روی دو مسئله تكيه داريم  :يکی شرح پديدار شدن است و ديگری بحث
 logyاست كه فرھنگستان زبان آن را به » شناسی « ترجمه کرده – که البته در بر خی موارد درست است – ولی نمیدانيم
در بسياری از جاھا در پشت اين كلمه چه نھفته است .کلمه  logyاز ريشه »لوگوس« يونانی به معنی فکر ،خرد و عقل
است .کلمه  logyو  logicsانگليسی به معنی منطق که از آن مشتق شده در بسياری از موارد اشاره به چيزی دارد که آن
چيز با معادل » شناسی « خيلی قابل فھم نيست و از آنجا که فکر ما در بسياری از جھات توصيفی است – مثل جامعه
شناسی به معنی توصيف جامعه که درست نيست – بنابراين » شناسی « را در بسياری از موارد توصيفی از يک موضوع
علم تعريف میکنيم .درباره پديدارشناسی گفتهاند که ھگل منطق پديدار شدن تجربه آگاھی و نھايت رسيدن آن به روح را
توضيح میدھد .پس ،کتاب ھگل اگرچه پديدارشدن است ،اما در پشت آن منطقی وجود دارد  21که پديدار شدن از آن منطق

 - 21ھگل اين منطق را درکتاب منطقش توضيح داده است .
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تبعيت میکند و اين ارتباط يعنی ارتباط پديدار شدن تجربه آگاھی با منطق بسيار مھم است که ھگل در اواخرعمر خود زمانی
که بيستواندی سال از نوشتن پديدارشناسی فاصله گرفته و نظام فلسفیاش را سامان داده بود برمیگردد و آن جنبه منطقی
را مورد توجه قرارمیدھد .يادداشت ھگل »منطق پشت آگاھی« به اين معنی است که من اينجا منطقی را که برسير آگاھی
فرمان میراند دنبال نموده و آن را برجسته خواھم کرد و نشان خواھم داد آگاھی با توجه به چه منطقی ظاھرمیشود و به
اين تجربهھا میرسد .البته ،در اين مورد ھگل موفق به اين کار نشد ولی در خود کتاب چه در مقدمه و پيشگفتار و چه در
جاھای ديگر کتاب به کرات به اين مباحث برگشته و توضيح داده که آن چه موجب میشود صورتھای تاريخی يعنی
 Gestaltenبه اين صورت پديدار شوند ،اين ضرورت تداومی که تاريخ اروپا را به اين صورت رقم زده ،مبتنی بر منطقی
است که وظيفه فلسفه دوران جديد توضيح آن است.
تاکيد من بر اين موضوع به اين دليل است که ما تحت تاثير منطق ارسطويی اين معنا از منطق را متوجه نمیشويم .منطق
ارسطويی يا منطق صوری شيوه درست استدالل کردن را میآموزد .به عبارت ديگر ،منطق ارسطويی با خود فکر کاری
ندارد بلکه فقط شيوهھای صوری درست فکر کردن را ياد میدھد ولی منطقی که ھگل از آن صحبت میکند منطقی است که
عين وجودشناسی وعين بحث وجود است و اين منطق عين صيرورت و عين حرکت ذاتی عالم و شرح و بيان آن است و
ديالکتيک به يک معنی ھمين است .در واقع ،بحث ھگل در مورد منطق اين است که عالم وجود ،صيرورت و حرکت جوھری
دارد که اگر بتوان آن شرح کرد و وتوضيح داد ،يعنی  Darstellungآن ،شرح ھمان منطق ديالکتيکی است .پس ،منطق
ديالکتيکی درھگل ،و پس از او ،از نوع منطق ارسطويی نيست که از يک طرف متافيزيک و مابعدالطبيعه و وجودشناسی
نوشته باشد و از طرف ديگرمنطق آن را جداگانه نوشته باشد که اين دو می توانند ھيچ ربطی ھم به يکديگرنداشته باشند.
تمام مسئله ھگل اين است که نشان بدھد چگونه اين دو عين ھم ھستند و چگونه از ھمديگر به دست می آيند .علت اين که
ما در پديدارشناسی از فلسفه صرف شروع کرديم و خيلی زود به سياست منتقل شديم در اين است که ھمه اينھا ساحت ھای
يک امر واحدی ھستند و ھگل نشان میدھد که يک منطق واحدی – در معنای ھگلی – وجود دارد که ھمه جا از حوزه
مابعدالطبيعه ،سياست ،حقوق ،روانشناسی گرفته تا تمام شئون وجود و ھر شأنی که اين وجود میتواند پيدا کند ،ساری و
جاری است .از اين رو ،ھگل بر مبنای منطقی بحث میکند که ھمه جا جاری است.

اگريادت ان باش د درترجم ه وتوض يح چن د س طری ک ه ھگ ل ب ه عن وان معرف ی پديدارشناس ی ب رای خوانن دگان نوش ته ب ود ب ه
تعبيرک اخ اش اره ک ردم وگف تم ک ه گ ويی دراي ن ک اخ ارکس تری وج ود دارد ک ه قراراس ت برنام های را اج را کن د ک ه آن چن د
سطرھگل بمثابه معرفی کلی آن برنامه است  ،ھمانجا اشاره کردم ک ه اي ن برنام ه احتم ال دارد ک ه ب اخ باش د ک ه البت ه درس ت
نيست ،دليل اينکه به باخ اشاره کردم ازاين بابت بود که ي ک س نخيتی مي ان آثارب اخ وھگ ل وج ود دارد وآن س نخيت ازاينج ا
ناشی میشود که ھردونفريک تلقی خاصی ازپروتستانتيزم دارند  ،نوشتهاند که درکتابخانه شخصی باخ چھ اردوره ـ ھ ردوره
ح دود  100جل د ـ چ اپ متف اوت آثارم ارتين لوترب وده ک ه بص ورت مرت ب وم نظم آنھ ا را م یخوان ده اس ت وازرھگ ذرھمين ،
موسيقی اوانباشته ازلوتراست  ،ولی گفتم احتمال دارد ک ه ارکس ترقطعه » ب ولرو« س اخته » راول « را اج را کن د چ ون ھگ ل
يک چيز را تکرارمیکند  ،درواقع ھگل درموسيقیاش مثل باخ جلو نمیرود بلکه مثل راول درقطعه بولرو ،يک »تم« را اول
با يک سازوسپس با سازھای ديگرآنقدرتکرارمیکند تا به اوج برسد وتم ام امکان ات وزواي ای آن ت م را ظاھرکن د  .اي ن کت اب
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دقيقا ً مثل قطعه بولرو است که اولش دريکجا وبه صورت ساده اين منطق را بيان میکند وبعد نش ان م یدھ د ک ه ھرق دمی ک ه
دراين » راه « برمیداريم اين منطق پيچيده وپيچيدهتر میشود ولی درواقع ھمان منطق اوليه است  .اما اين منطق چيست ؟
آن منطق به اجمال ــ برخالف تفسيرکوژو وتفسيرھای بعدی متأثرازاوــ عبارت ازتئ وری وح دت کثرتھ ا اس ت  ،ن ه رف ع يک ی
ازطرفين وابقاء طرف ديگر .بعضیھا گفتهاند کسی که اين نکته ظريف را که ھگل درھمان اوايل کتاب مطرح م یکن د ،فھمي د
ديگراحتياجی به خواندن بقيه کتاب ندارد چون نکته اصلی ھگ ل ـ ک ه چن دين ب اربرآن تاکي د ک ردهام ـ اي ن اس ت ک ه م یخواھ د
نشان بدھد دنيای جديد  ،دنيای رفع يا سلب ويا اگربشود گفت ازب ين ب ردن يک ی ازط رفين تض اد ي ا يک ی ازط رفين خودآگ اھی
نيست بلکه اثبات آن دو ـ خودآگاھی ـ دريک مرحله باالتراست  .به ھمين عل ت اس ت ك ه بعض یھا گفتهان د ھگ ل آغازمدرنيت ه
است چون تمام تئوريھايی که مسئله مبارزه را بيان كردهاند ـ البته ھگل ھم بيان کرده است ـ مبتنی برنف ی ي ک ط رف واثب ات
طرف ديگراست ولی اين ھگل است که اينجا نظريه وحدت كثرتھا را مطرح میكند که درواقع می ت وانيم بگ وييم گ ره اص لی
بحث که مغفول واقع شده اينجاست  .برای اينکه دو پارادايم ودوالگوی فکری را ب رای ش ما برجس ته ک رده باش م ب ه عن وان
يک جمله معترضه اضافه م یک نم ک ه م اركس ھ م ب ه اي ن مس ئله ب ازمیگردد ومیگوي د ؛ پيكارمي ان دوخودآگ اھی ـ ب ه تعبي ر
ھگلی ـ كه ازديدگاه او يك طرف پرولتاريا )بنده( و طرف ديگر بورژوازی )خدايگان( است به اينجا خواھد انجاميد كه طبق ه
پرولتاريا ازطريق كارـ که اتفاقا ً درھگل وجود دارد ـ طرف مقابل را نفی میكند وازبين میبرد چون آنچه که درت اريخ اساس ی
وعم ده اس ت وآنچ ه ک ه س ازنده انس ان وت اريخ م یباش د کاراس ت ک ه گف تم ھم ه اي ن مف اھيم را ھگ ل مط رح ک رده اس ت ول ی
نتيج های ک ه م ارکس م یگي رد اي ن اس ت ک ه دراي ن پيکارنقط ه ق وت دس ت پرولتارياس ت چ ون پرولتاري ا ) بن ده ( ک ارمیکن د
وازطري ق کاردني ا را تغييرم یدھ د ،بن ابراين ط رف مقاب ل تض اد ي ا ھم ان ب ورژوا )خ دايگان( را ک ه ک ارنمیکن د وازحاص ل
کارديگری استفاده میکند ،ازبين خواھد برد .
مارکس طبيعتا ً تصورش اين بود که چون مبارزه طبقاتی وجود دارد بنابراين جامعه آزاد نمیتوان د ش کل بگي رد وفکرم یک رد
اگ راين تض اد ازطري ق کارپرولتاري ا ي ا بن ده رف ع کام ل بش ود ونباش د ،آنجاس ت ک ه آزادی کام ل تحق ق پي دا م یکن د  .م یداني د
ازاسپينوزا به بعد اين بحث مطرح شده بود که آزادی ھمانا درک ض رورت اس ت ک ه بح ث ض رورت درھگ ل ھ م ب ود بن ابراين
مارکس که به اين مسئله توجه داشت به اين نتيجه میرسد که وقتی اين تضاد ازبين برود ما ازدنيای ضرورت ب ه دني ای آزاد
قدم خواھيم گذاشت بنابراين درکم ونيزم دوم )بع د ازکم ونھ ای اولي ه( اس ت ک ه م ا درقلم رو آزادی پ ا خ واھيم گذاش ت  ،ول ی
مارکس اتفاقا ً درکارھای بعدی درحوزه سياست متوجه اين نکته شده بود که اين نوع رفع يعنی رف ع ي ک ط رف تض اد توس ط
طرف ديگرعملی نيست  .پس مارکس دراواخرعمرش وتحت تاثيرتجربه شکست کمون پ اريس در 1870ب ه بع د اس ت ک ه ب ه
اين نتيجه رسيد که برای گذارازضرورت ب ه آزادی وب رای رف ع يک ی ازط رفين تض اد م ا باي د ازي ک مرحل های بگ ذريم ک ه آن
مرحله ديکتاتوری دموکراتيک پرولتارياس ت  .م ارکس اينج ا مجبورش د ديکت اتوری دموکراتي ک پرولتاري ا را وارد کن د چ ون
متوجه شد که يکی ازطرفين تضاد ) بورژوازی( ازطريق بحث ھگلی قابل رفع نيست ولی اتفاقا ً ھگل متوجه شده بود ک ه ح ل
اين تضاد ازطريق رف ع يک ی ازط رفين چي زی جزگ ذارازيک مرحل ه ديکت اتوری نخواھ د ب ود وآن وح دت درتنش ی ک ه تص ور
میکند منطق دوران جديد است به اين صورت متحقق نمیشود پس بنابراين ھگل اينجا نمیايستد و مسئله را اينجا وبه اي ن
ص ورت تم ام نم یکن د ک ه درنھاي ت بن ده ازطري ق کاروتغييرجھ ان برخ دايگان پيروزخواھ د ش د وآن را رف ع خواھ د ک رد .
درجلسات بعد خواھيم ديد که ھگل اتفاقا ً اين مرحله را درآغازکت اب پديدارشناس ی روح آورده ک ه ھم ين امرنش ان م یدھ د ک ه
اين مرحله ھدف غ ايی کت اب نيس ت بلک ه بع د ازاي ن اس ت ک ه ھگ ل نش ان خواھ د داد ک ه اي ن دو خودآگ اھی درچ ه ديالکتي ک
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پيچي دهای دربرابرھم ديگرقرارمیگيرن د وبع د ازي ک روي اروئی ھم ديگررا رف ع م یکنن د ام ا ن ه ب ه ص ورت اثب ات يک ی ونف ی
ديگری بلکه دريک شکل عالیترويا به اصطالح خودش دريک  Aufhebenبعدی که بعداً خواھيم ديد .
کوژو وقتی اين بحث را آغازمیکند ازجمله اول پاراگراف اول به يکباره به پاراگراف ھش تم منتق ل ش ده وبقي ه را م یان دازد ،
علت اين کارکوژو دراين اس ت ک ه اي ن بخ ش ازپديدارشناس ی ش امل ن وزده پ اراگراف اس ت ک ه ب ه دوبخ ش تقس يم م یش ود ،
بخش اول يا ھمان پاراگراف اول نوعی گذارازبحث قبلی به اي ن بح ث اس ت  ،بخ ش دوم ي ک مقدم ه منطق ی وبع د نش ان دادن
اين مقدمه منطقی درآن صورتھای تجربه آگاھی درحوزه عم ل اس ت پ س بن ابراين ھگ ل قب ل ازاينک ه پ يش ب رود وچ ه بس ا
متوجه بوده که اين بخش يک بخش گرھی است ودرکانون تمام بحثھايش قرار دارد 22بنابراين قبل ازھرچيزدرچند پاراگراف
منطق خودش را توضيح داده است  .درصفحه  38کتاب خدايگان وبنده ،حميد عنايت جمله ھگل رااينگونه ترجمه کرده اس ت
 » :خودآگ اھی ب دان ان دازه وازآن رو درخ ود وب رای خ ود وج ود دارد ک ه ب رای خودآگ اھی ديگ ری  ،درخ ود وب رای خ ود ،
موجود است  ،يعنی وجودش تنھا بسته به آن است که ارجش شناخته شود «  .اوالً ھگل قبل ازاينکه به اينجا برسد  ،نش ان
داده که آگاھی درپيوندش با يک عين خارجی  ،به چه ترتيبی تکوين پيدا میکند وبرای اينکه برسد به جايی که ازطري ق ي ک
غير)يک عين خارجی( يا درآيينه يک غيربه خودش آگاھی دوباره پيدا کند  ،چه ديالکتيکی ايجاد م یکن د  .ھگ ل اي ن رون د را
خودآگاھی ــ يعنی آگاھی به خود درغيرخود ـ مینامد  .تاکيد من به منطق خودآگ اھی ب ه اي ن دلي ل اس ت ک ه نش ان ب دھم رف ع
يکی ازطرفين يعنی يکی ازدوآگاھی  ،اصالً نمیتواند منجربه خودآگاھی بشود  .ھگ ل م یگوي د اگرغي ری وج ود نداش ته باش د
که » من « درآيينه آن خودش را ببيند نمیتواند به خودآگاھی برسد  ،البته اين ديالکتيک ادامه پيدا میکن د ت ا ج ايی ک ه ھگ ل
ازھرعين خارجی نامتعين وبه اصطالح فلسفی عربی از» عينٌ ما  :عين نامشخص « ب ه عين ی ک ه خودآگ اه ش ده اس ت منتق ل
میشود  ،يعنی يك  gegenstantيا يك موضوع آگاھی كه به عن وان ع ين دربي رون م ن اس ت  ،ازآن حال ت ن امتعينش خ ارج
میشود و ب ه عن وان ي ک خودآگ اھی درمقاب ل خودآگ اھی آغ ازين قرارمیگي رد  ،اي نج ا ديگربح ث برس راين نيس ت ک ه عين ی
ھست وذھنی  ،وذھن میخواھد ازطريق ديدن خود درآيينه عين به خودش آگاه شود بلکه اينجا يک خودآگاھی ھست که يک
خودآگ اھی ديگردرمق ابلش قرارم یگي رد  ،درواق ع اينج ا دوخودآگ اھی درمقاب ل ھ م قرارم یگيرن د  .ھگ ل درادام ه آنچ ه ک ه
پيشتردرآغازبحث گفته بود به اينجا میرسد که يک » خودآگ اھی درخ ود وب رای خ ود « درمقاب ل ي ک » خودآگ اھی درخ ود
وبرای خود « ديگرقرارمیگيرد واينجا چيزی پيدا میشود که ازطريق آن خودآگ اھی ثب ات واص الت پي دا م یکن د وآن عب ارت
ازشناخته شدن ارج آن است  ،ارج شناسی اصطالحی است که مع ادل خيل ی خ وبی درفارس ی ب رای آن ن داريم  ،ھگ ل از واژه
آلم انی » «Annerkennenاس تفاده ک رده ک ه درانگليس ی آن را » «Recognitionترجم ه ک ردهان د  .معن ای اولي ه اي ن
اصطالح » شناخت وبازشناسی « است ولی صرف شناخت يک چيزنيس ت بلک ه ع الوه برش ناختن ب ه معن ی ش ناختن اعتب ار،
ارزش وارج آن ھ م ھس ت  ،ب ه عن وان مث ال وقت ی ي ک کش وريا دول ت جدي دی )ازطري ق انق الب ( ش کل م یگي رد  ،دولتھ ای
ديگرآن را به رسميت میشناسند به اين معنی که ما اين دولت جدي د را ش ناختيم وب رای آن اعتب ار و ارج قاي ل ھس تيم  .ھگ ل
اين را درمورد دوخودآگاھی بکارمیب رد يعن ی ھري ک ازخ دايگان وبن ده اوالً وج ود ھم ديگررا ب ه رس ميت م یشناس ند وثاني ا ً
ھرکدام ديگری را منشأ آثارـ خدايگانی وبندگی ـ دانسته وبرآن ارج مینھند  .ھگل میگويد تا اينجا ارتباط خودآگ اھی ب ا ي ک
عين نامشخص يا عينٌ ما بود اما بعد ازاين درمقابل يک خودآگاھی جديد قرارگرفته وبع د ازاي ن وج ودش من وط ب ه اي ن اس ت
22

 يک آلمانی بنام لودويک زيپ حدود بيست سال قبل کتاب مفصلی روی اين بخش پديدارشناسی روح نوش ته ودرآنج ا گفت ه ک ه اي ن بخ ش درواق ع پ ارادايم والگ وی تم امفلسفهھای عملی دوران جديد است ومبنای تمام فلسفهھا وانديشه سياسی واجتماعی دوران جديد ازرابطه خدايگان وبن ده وپيکاردوخودآگ اھی و دوخودشناس ی ب رای شناس اندن
خود الگوگرفتهاند .
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که ارجش بازشناخته 23شود ،پس مسئله بازشناخته شدن برای خودآگاھی اساسی است .ازاينجا به بعد را کوژو به کل ح ذف
کرده وبه پاراگراف ھشتم منتقل شده است  ،من قبل ازاينکه پاراگراف ھش ت را مط رح ک نم س عی م یک نم پاراگرافھ ايی را ک ه
کوژو حذف کرده طرح کنم .
ھگل میگويد دردرجه اول دربرابريک خودآگاھی خودآگاھی ديگری قرار دارد که ازبيرون آمده ودرمقابل اوس ت  ،اتف اقی ک ه
اينجا میافتد اين است که يک خودآگاھی درواقع دو خودآگاھی است واين دوگانه بودن ھم دارای دومعنی است  .يک معنا اين
اس ت ک ه خودآگ اھی اولي ه خ ود را درخودآگ اھی دوم ي ا غيرک ه ي ک ذات وماھي ت اس ت گ م م یکن د وازاي ن طري ق آن را رف ع
میکند .اصطالحی که ھگل اينجا برای رفع شدن بکارمیبرد  Aufhebenاست که درزبانھای ديگرمعادلی برای آن پيدا نشده
است  .درآلمانی برخی کلمات وجود دارند که دارای معنای متضاد ھستند ودرزبان فارسی ھم بدليل ارتباط دور با زبان آلم انی
برخی ازکلمات متضاد وجود دارند مثل » فراز « که ھم به معنی باال وھم به معن ی پ ايين اس ت .برخ ی ازاص طالحات ھگ ل ک ه
نمونه بارزش ھمين  Aufhebenاست دومعنی وحتی سه معنی متضاد دارد  ،يعنی ھم معن ی تض اد وھ م معن ی رف ع تض اد را
دارد  Aufheben .به معنی يک چيزی را نس خ ک ردن وازب ين ب ردن وازط رف ديگ رآن را حف ظ ک ردن اس ت ودري ک مرحل ه
باالترعبارت ازحاصل رفع ووضع يا نسخ وحفظ است که ھمين معن ی م د نظرھگ ل م یباش د  .درواق ع بح ث ھگل ی ب ا رف ع ب ه
معنی ازبين بردن سنخيتی ندارد واصوال معانی ھگلی به دلي ل داش تن خص لت » «speculativeازطري ق ص رف ترجم ه قاب ل
انتقال نيست  .عنايت درجای ديگری معادل »حل« کردن را برای  Aufhebenآورده به اين اعتبارکه وقت ی قن د را درآب ح ل
میکنيم ھم حالت جامد قندی را رفع کردهايم وھم اصل قندی ـ شيرينی ـ را درآب حفظ کردهاي م  ،ح ل ک ردن کلم ه خ وبی نيس ت
ولی برای فھماندن معنی ھم بد نيست  .بھرحال اين کلمه قابل ترجمه نيست ومن ھم مع ادلی ب رای پيش نھاد ن دارم ومعادلھ ايی
ک ه بک ارمیب رم باالجب اربرای فھمان دن معن ی اس ت  .پ س ھگ ل م یگوي د وقت ی ي ک آگ اھی درمقاب ل آگ اھی ديگرقرارم یگي رد
خودش را درذات وغيری که آگاھی دوم است نفی میکن د  .معن ای دوم اي ن اس ت ک ه خودآگ اھی اولي ه ازطري ق خودآگ اھیاش
نسبت به آن ذات که خودآگاھی دوم است آن را رفع میکن د وازآن ذات فراترم یرود  .بع د ھگ ل اض افه م یکن د ک ه پ س ازاي ن
آگاھی اوليه ،آگاھی ديگررا بمثابه يک ذات وماھيت لحاظ نمیکند بلکه خودش را درغيرمیبيند يعن ی آگ اھی اولي ه درگ ام اول
خودش را به عنوان يک آگ اھی درآيين ه ي ک غي ر)ذات وماھي ت( م یبين د ودرگ ام دوم ذات وماھي ت ب ودن آگ اھی دوم را رف ع
میکند وخودش را ھم درآن م یبين د  .پ س درآغ از ،دوخودآگ اھی درمقاب ل ھ م قرارم یگيرن د وبع د خودآگ اھی آغ ازين واولي ه
وقتی خودش را درآيينه خودآگاھی مقابل يا غيرمیبيند ،خودش را وضع ھم میکند ولی غيربودن خ ودش يعن ی دي دن خ ودش
درآيينه غيررا رفع میکند  ،درواقع آن جنبه غيربودن خ ودش يعن ی دي دن خ ود درآيين ه غي ر را رف ع م یکن د واي ن رف ع ک ردن
غيربودن خود يا غيريت خود را ھم به دو معن ا وص ورت انج ام م یدھ د  .اول اي ن اس ت ک ه آگ اھی اولي ه ازاي ن طري ق آگ اھی
ديگر 24که يک ذات وماھيت است و روی پای خود ايستاده ومستقل وخودبنياد » «Autonomicاس ت را رف ع م یکن د  ،دوم
اين است ک ه آگ اھی اولي ه ازص رف رف ع آگ اھی ديگرفراتررفت ه وخ ودش را ھ م رف ع م یکن د چ ون آن غي ری را ک ه رف ع ک رد
درواقع خودش است  ،پس وقتی خود بنياد بودن آگاھی ديگريا غيررا نفی ورفع کرد درواقع خودش را ھم که درآيينه غيربود
نفی کرده است.

-23
24
 »ديگر« درفارسی پھلوی به معنای »دو« است ومن ديگررا به اين معنا بکارمیبرم  ،بنابراين ترکيبی مانند »دوديگر« غلط است ولی »سه ديگر« و  ...درست می-من فعالً اصطالح » بازشنناسی « را بکارمیبرم چون به  annerkennenآلمانی نزديکتراست .

باشد .
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ھگل تا اينجا ،دو وجه اول و دو وجه دوم )در واقع  2تا دو وجھی( را گفته و از اين جا به بعد منطق اين رفع را در سومين
دو وجھی ھم توضيح میدھد و میگويد؛ اين رفعی که تا اين جا انجام شد به دو معنا انجام میشود  :اول اين است که اين
رفع بازگشت به خود است که خود اين بازگشت ھم دارای دو معناست ،الف  :آگاھی نخستين در جريان رفعی که انجام
می دھد چون در آيينه غير خود را میبيند پس به خود برمیگردد و خودآگاھی در اين مرحله باالتر )که خود را در آيينه غير
ديده و سپس با فراروی از خود ،خود را رفع کرده و سرانجام به خود بازگشته است( عين خودش شده و يا با خودش
مساوی میشود ،برای اين که رفت و از طريق رفع غير ،برگشت .دوم خودآگاھی اوليه در بازگشت به خود ،خودآگاھی ديگر
را ھم تثبيت میکند .در واقع اين امکان را برای خودآگاھی ديگرفراھم میآورد که خود را در آيينه خودآگاھی اول ديده و
سپس از طريق نفی و رفع خودآگاھی اول به خودش برگردد .پس در اين حالتی که ايجاد شد )حالتی که دو خودآگاھی در
برابر ھم قرارگرفته و ھمديگررا نفی و رفع کرده و سپس ھر کدام به خود بازمیگردد( اين امکان پيش میآيد که دو
خودآگاھی در برابرھم استقالل خودشان را حفظ بکنند که ھگل میگويد دو خودآگاھی بار ديگر آزاد در مقابل ھم قرارمی
گيرند .پس دو خودآگاھی در گام نخست بسان دو آيينه در برابر ھم قرار گرفتند و سپس ھمديگر را نفی و رفع کردند ،ھم
چنين ھمديگر را ھم در آيينه يکديگرديدند و از طريق ديدن خود در آيينه غير و رفع خود در آيينه غير ،به خود بازگشتند و
دوباره ھر دو آزاد در مقابل ھم قرار گرفتند .اين قسمت که اجمالی از آن را شرح دادم در واقع بيان منطقی دو خودآگاھی
است که چگونه در مواجھه آيينه وار ،ھمديگر را نفی و سپس تثبيت و آزاد میگذارند تا در نھايت ھمديگر را بازشناسند.
قبل از ادامه بحث بايد اينجا پرانتزی بازکنم و آن اين است که اگر تا اين جا دقت کنيد می بينيد که بحث ھگل تقريبا ً به طور
کلی نه تنھا متفاوت بلکه متعارض پارادايم نظری عمده ماست .مسئله ھگل موکداً عبارت از خودآگاھی است و نه آگاھی و
به توضيحی که ھگل تا اينجا آورده ،اين خودآگاھی جز از طريق ديدن خود در آيينه غير امکانپذير نيست .پس بودن غير
اجتناب ناپذيراست و در نظرھگل غير را نمیشود نفی و رفع کرد .به اين دليل است که در بحثھای جديد مسئله غيريت
مسئله خيلی مھم با پيامدھای نظری بسيارمھم شده است .ھگل اولين کسی بود که اين منطق يعنی اصالت غير را مورد تاکيد
قرار داد وگفت که خودآگاھی تنھا از طريق آيينه غير امکان پذير میگردد .مسئله و مشکل ما فقط زبان نيست بلکه مشکل و
مانع  ،آن ميدان مغناطيسی و فلسفی است که ما درآن قرارداريم و ميدانی است که اين بحثھا درآن جريان دارد ،يعنی اينکه
عمده بحث ما مسئله آگاھی است و اين آگاھی ھم از طريق نه ديالکتيک نفی و اثبات غير به معنای ھگلی بلکه از طريق نفی
خود درغير صورت میگيرد ،به عبارت ديگر ،بحث فنا درعرفان ماست .پارادايم عمده فکری ما خصوصا ً در سدهھای متاخر
يعنی از زمانی که بحث عرفانی جای بحث نظری عقلی و فلسفی را گرفته است ،در واقع مسئله گرھی ما عبارت از نفی خود
از طريق فنای درغيراست که نمیتواند ديالکتيکی را ايجاد کند .اگر اين دو منطق را کنار ھم بگذاريد متوجه خواھيد شد که
مانع اصلی کجاست ،چون تا زمانی که شما اصل را بر فناء خود در غير گذاشته باشيد اوال نمیتوانيد اين ديالکتيک در آگاھی
را ايجاد کنيد و از سوی ديگر نخواھيد توانست خود را در آيينه غير تثبيت نماييد .پايه نظری وجود ما بر فناست در حالی که
پايه نظری در فلسفهھای جديد غربی بر بقاست .مھم نيست که خيلی از ما عرفان خوانده يا نخواندهايم و اصال به بحث
عرفانی اعتقاد داريم يا نداريم بلکه مھم آن ميدان فلسفی است که ما در فضای آن فکر میکنيم که آن فضا متاثر از حافظ و
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موالنا و  ...فضای عرفانی است ،طبيعی است که در چنين فضايی اصالً ثبات و اثبات فرد نمیتواند جايی در بحث نظری
داشته باشد و فرد به عنوان يک موجود خودآگاه نمیتواند خود را در برابر يک خودآگاھی ديگرتثبيت کند .پس میبينيد که
دو ميدان فلسفی متفاوت با مختصات کامالً متفاوت در تعارض با يکديگر قراردارند که انتقال از يکی به ديگری – اگر
نگوييم غير ممکن – اما بسيار دشوار خواھد بود.
کوژو در ترجمه و تفسيرخود از بخش خدايگان و بنده ھمانطور که گفتم از جمله اول پاراگراف اول به پاراگراف ھشتم
منتقل شده است که من يکی  -دو نکته را از آن چه کوژو جا انداخته بود از باب اين که نشان بدھم چه منطقی در پشت
حرکت جوھری خودآگاھی نھفته است توضيح دادم .از پاراگراف ھشتم به بعد در واقع دو خودآگاھی به دو شخص تبديل می
شوند .در واقع آنچه قبل از پاراگراف ھشت آمده در قلمرو منطق بود که نشان میداد چه منطقی در جوھر خودآگاھی عمل
میکند ولی در پاراگراف ھشت میخواھد آن بحث انتزاعی و منطقی و نتايج مترتب بر آن را در قالب دو شخص نشان بدھد.
آخرين نکتهای که تا اينجا به آن رسيديم اين بود که ھر يک از خودآگاھیھا وابسته به بازشناسی ـ به تعبيرمن ـ و ارج
شناسی ـ به تعبيرعنايت ـ خودآگاھی ديگراست .پس مسئله اصلی بعد از اين بازشناسی است .ادامه ترجمه عنايت  » :اکنون
اين مفھوم محض ارج شناسی يعنی دوگانگی خودآگاھی را در داخل يگانگی آن بايد از وجھی نگريست که فراگرد ـ
 processـ يا تطورش به نظرخودآگاھی میرسد« .ھگل اين جا سعی دارد توضيح بدھد که روند خودآگاھی يا روندی که
منجر به بازشناسی ديگری میشود به چه ترتيبی تحول پيدا می کند و از كدام راه رد میشود .بنابراين می گويد )ترجمه
عنايت( » :اين تطور نخست جنبه نابرابری دو انسان خودآگاه را آشکارمیکند« جنبه نابرابری باعث می شود که دو
خودآگاھی – که برای اولين بار در پديدارشناسی ،اينجا در دو انسان تجسم يافته اند – ھمديگر را رفع کنند .در ادامه ھگل
میگويد  » :در دو حد نھايی ] که ھمان دو انسانی باشند که در برابرھم قرار گرفته اند[ تظاھر میکنند و اين دو حد ،ضد
يکديگرند « .از اين جا به بعد است که يکی ارج میگذارد و بازمیشناسد و ديگری بازشناخته میشود يعنی وقتی دو
خودآگاھی در برابر يکديگر قرار میگيرند ،در اين روند بازشناسی و ارج شناسی ضرورتا ً يکی میشناسد و ديگری شناخته
میشود .پس رابطه در آغاز رابطه نا برابراست .اينجا به پاراگراف نھم منتقل شده و میگويد  » :خودآگاھی در وھله
نخست ،برای خودبودگی ساده است ]يعنی[ با طرد ھر آنچه جز خود است با خويشتن « پس قدم اول در خودآگاھی برای خود
بودن است که به معنای نفی غير است » ،ماھيت ذاتی و موضوع مطلق آن من است « يعنی آگاھی در مرحله نخست که نفی
غير میکند ،موضوع آن من يا خود است » و دراين حالت عدم وساطت ،در اين مجرد حالت خودبودگی منفرد است .برای او
ھر چه جز اوست موضوعی غيرذاتی است که مھر نفی و سلبيت بر آن خورده است « .ھگل اين منطق مواجھه دو آگاھی را
قبال توضيح داد و گفت که آگاھی وقتی در برابرآگاھی ديگر قرارمیگيرد آن را در وھله نخست نفی میکند ،اين جا ھگل ھمان
منطق مواجھه دو آگاھی را در شکل مواجھه دو انسان تکرار میکند که در مرحله باالتر از صرف منطق يعنی در حوزه
مناسبات اجتماعی در مقابل ھم قرارمیگيرند که موضوع خودآگاھیاش در واقع » من « خودش و سلب غير خود است .ھگل
در ادامه می گويد ولی خودآگاھی ديگر كه به عنوان » جزمن « در برابر من قرار گرفته نيز يك خودآگاھی است و ھمان
وضع و حالت مرا دارد ،يعنی او ھم به خودش آگاه است و موضوع آگاھی او » ،من « خود او است .ھگل اضافه میکند :
» يک شخص در برابر شخص ديگر و در مقام ضد او پديدارمیشود .و چون ھر دو شخص بدين گونه به حالت بیميانجی و
ص َوری خودفرمان و مستقل و
بیواسطه در برابر ھم پديدارمیشوند درنظر يکديگر در حکم موضوعی عادی ھستند ُ :
منفردند ،آگاھیھايی ھستند که در مرتبه حيوانی فروماندهاند « چرا؟ چون موضوع آگاھی ھر کدام خود اوست بنابراين به
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طور بیواسطه ناظر بر خود است ،در واقع بازگشت به خودی است که از خود به خويشتن بازگشت کرده است چون
بیواسطه است و نتوانسته آن واسطه »  « mediationرا درست کند که مسئله کليدی ھگل است .با توجه به اين که ھگل
اينجا به مورد انسان و حيوان اشاره کرده میتوان گفت انسان در برابر حيوان موجودی است که در زندگی در مناسباتی
وارد میشود که اين مناسبات دارای ميانجی است .به عبارت ديگر ،خود را درغير خود و از طريق غير خود میبيند و
میشناسد ولی حيوان تنھا به خودش آگاھی دارد و به ھمين دليل خودآگاه نيست و به اين جھت است که ھگل میگويد در
مرحله اول بیواسطه و بیميانجی است .گويی که در زندگی حيوانی فرومانده است .ھگل در يک جمله پيچيده میگويد :
»آنان عالوه بر اين صوری از آگاھی ھستند )يعنی دو نفری که در مقابل ھم قرار گرفته اند ،به دليل اين که در مرحله ابتدايی
بوده و بی واسطه ھستند بنابراين ھنوز نتوانسته اند آن منطقی را که قبال به آن اشاره شد طی کنند( که ھنوز برای يکديگر
حرکت تجريد محض را انجام ندادهاند يعنی ھنوز از ھر گونه وجود بی ميانجی نگسستهاند )تجريد يا انتزاع در اينجا به
معنای رفتن از انضمامی به انتزاعی نيست بلکه برعکس به معنی گسستن از بالواسطه بودن و وارد شدن در مناسبات
مبتنی بر واسطهھا و ميانجیھاست ،پس انتزاع عبارت از گسستن از زندگی حيوانی است( تا به مرحله آگاھی محض و منفی
خودسان برسند ،يا به سخن ديگر ھنوز ھيچ يک از ايشان به ديگری نشان نداده است که به طور محض برای خود يعنی در
مقام خودآگاھی وجود دارد«.
بعد از اين ،توضيحات کوژو شروع می شود که من وارد آن نمی شوم ولی ھگل بعد از اين که گفت خودآگاھی به ضرورت
بايد خود را از طريق ميانجیھا از مرتبه حيوانی منتزع و جدا بکند اضافه میکند که » به حکم مفھوم ارج شناسی )يا
بازشناسی( اين ممکن نيست مگر در صورتی که ھم چنان که ديگری برای او وجود دارد ،او نيز برای ديگری وجود داشته
باشد و ھر يک از ايشان در نفس خود از يک سو ،يا کنش خود و از سوی ديگر با کنش ديگری اين عمل تجريد محض
برای خودبودگی را انجام بدھد « يعنی آن چه قبال ھم در بخش منطقی گفتم با اين توضيح که خودآگاھی نخستين جز از
طريق آگاھی پيدا کردن به خودآگاھی ديگر يا غير و جز از طريق وضع کردن او در استقالل خود امکان پذيرنيست ،پس
خودآگاھی نيست مگر اين که خودآگاھی ديگر وجود داشته باشد ،مگر اين که شخص ،غير و مقام  ،ارزش و ذات و ماھيت
او را پذيرفته باشد .به عبارت ديگر ،بپذيرد غيری غير از او وجود دارد .بحث ھگل اينجا مربوط به دو خودآگاھی است که
بايد ھمديگر را بازشناسند و به ھمديگر ارج بگذارند و اين اتفاق نمیافتد مگر اين که خودآگاھی نخستين ،خودآگاھی ديگر
را وادار و مجبور به بازشناسی خود بکند و باز اين اتفاق نمیافتد مگر اين که خودآگاھی نخستين ثبات ،استقالل و اصالت
خودش را در مقابل خودآگاھی ديگر به نوعی تثبيت کند که او را وادار به بازشناسی بکند .بنابراين دو خودآگاھی ضرورتا ً
بايد از يک مرحله پيکار بگذرند .در اينجاست که میگويد ھيچ خودآگاھی يا شخصی آزادانه و سر خود نيست که ديگری را
ارج بگذارد .بعداً خواھد گفت که خودآگاھی نخستين میتواند غير را به عنوان يک شخص بشناسد ولی او را به عنوان
خودآگاھی نمیشناسد و تنش از ھمين جا آغازمیگردد.
اين که میگويم خاستگاه تنش – به طور تاريخی – اينجاست ،ھمه اين گونه بحث نکرده و اينجا را خاستگاه تنش
ندانستهاند .يک جريان از فلسفه جديد – خصوصا ً از ھابز به اين سو – اين مسئله را مطرح کرده است که يکی از ويژگيھای
قوام دھنده ذات انسانی به تعبير ھابز شکوه و افتخار ) (Gloryاست پس تنش و تعارض با اين ميل رسيدن به افتخار
آغازمیشود که ھر شخصی به دنبال شکوه و جالل و نوعی تثبيت خود است ،اين تثبيت خود و ميل به شکوه باعث میشود
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که ديگری که در مقابل قرار دارد مقاومت کند چون اينجا جايی است که دو ميل و خواست شکوه و جالل در برابر ھم
قرارمیگيرند .بخشی از فلسفه جديد خصوصا آنھايی که در انديشه سياسی موثرتر بودند اين ويژگی انسانی را مورد توجه
قرار دادهاند .يک جريان ديگری ھم وجود دارد که در آغاز ليبرالی است و با جان الک شروع میشود ولی بعداً تغييرجھت
میدھد .اين جريان خاستگاه تنش را مالکيت میداند ،در واقع تنش از جايی آغاز میشود که شخصی میگويد اين مال من
است و ديگری نيز در مقابل ھمين را میگويد و از تقابل دو اراده تملک  ،تنش بروز پيدا میکند .اين حرف را در اصل
ليبرالھا زدند ولی بعد از مارکس است که مالکيت به عنوان خاستگاه تنش و تضاد بيشتر مورد توجه قرارگرفت ،خصوصا ً
انگلس در نوشتهھايی مثل منشا خانواده اين مسئله را از يکسو تثبيت و از سوی ديگرعامه فھم تر کرد .ھگل در جريان اول
قرارمیگيرد و بر آن است که آنچه در نھايت در مناسبات انسانی تعيين کننده است ،بيشتر از اينکه مالکيت باشد ،ارج
گذاشتن و اثبات خود است .انسان میتواند از مالکيت صرف نظر کند اما کمتر اتفاق میافتد که از حيثيت خود بگذرد و از
اينجاست که تنش آغازمیشود .از آنجا که برخی تحقيقات نشان دادهاند که در کمونھای اوليه مالکيت )مال من ـ مال تو(
وجود نداشته است بنابراين نتيجه گرفتهاند که در اين کمونھا تنش طبقاتی ھم نبوده است و ھم چنين اين نتيجه را گرفتهاند
که محتمل است اين اتفاق در آينده ھم رخ بدھد يعنی کمون ثانويه – يا جامعه کمونيستی آينده – کمون اوليه را تکرار خواھد
کرد .ھگل و اين جريانی که در اصل ليبرالی نيست ولی به ديدگاه فکری ليبرالی ديگری رسيد ،اعتقاد داشتند که نه کمونھای
اوليه عاری از تنش بود و نه چنين اتفاقی میتواند در آينده رخ بدھد بلکه ثابتھايی اساسی در وجود انسان ھست که در
ھيچ جايی از بين نخواھند رفت و با منطق پيشرفتهای که فلسفه جديد دنبال میکند ،بايد نظريه وحدتی تدوين کرد که اجازه
ندھد آن تنش ھايی که از ميان نمیرود جامعه انسانی را از بين ببرد .کوشش ھگل که من اين ھمه روی آن تاکيد میکنم اين
است که گفت اصل بر تنشھاست و او تنشھا را اصل ثابت میگيرد تا بتواند تئوری وحدتی تدوين کند چون اين تنشھا – نه
در کمون اوليه و نه در کمون ثانويه – گذرا نيستند ،بلکه اين تنشھا ھميشه بودهاند و اين تنشھا پيوسته عين ذات انسان و
اجتماع انسانی بوده است .بعد از ماکياوللی بويژه با ھابز ،اين امر از اصول فلسفه جديد است که در انسان اصل بر ھواھا يا
انفعاالت نفسانی – يعنی به انگليسی  – Passionاست  25و إال اگر اين نفسانيات وجود نداشته باشد انسانی وجود نخواھد
داشت ،اگر کسی بخواھد ھواھای نفسانی انسان را نفی کند در واقع انسانيت انسان را نفی کرده است ،يعنی در اين صورت
انسان يا فرشته است و يا حيوان .انسان طرفه معجونی ميان اين دو است و تعادل ميان اين دو است که انسان را انسان می
کند چون ھمانطور که در نوشتهھای ما ھم آمده ،ارسطو گفته بود تنھا فرشتگان و ددان ھستند که ھر يک به دليلی اين
اميال را ندارند ،در واقع حيوان پايينتر از انسان و فرشته باالتر از آن است  ،به تعبير سنايی » که اين دون است و آن واال
« .پس تنھا اين انسان يا طرفه معجون است که اين اميال را دارد و اگر شما اين اميال را نفی کرديد  ،تئوری شما يا حيوان
شناسی و يا فرشته شناسی است .ھمانطور که میدانيد بخشی از فلسفه ما ھم ،تئوری تبديل شدن انسان به فرشته است .اما
در فلسفه جديد ،يکی از بحثھای اصلی ھمان نظريه طرفه معجون است که ھم اين تعارضھا را وضع میکند و ھم توضيح
میدھد که چگونه میشود اين تعارض را در يک وحدت باالتری رفع کرد .به عبارت ديگر ،تمام فلسفه جديد به اين امر
مربوط میشود – با توجه به اينکه انسانھا دارای ھواھای نفسانی ھستند و اين ھواھا را نمیتوان بدون سلب انسانيت
انسان از آنھا سلب کرد – به چه ترتيبی میشود نظريه وحدتی تدوين کرد و بر اساس آن جامعهای درست کرد که از سويی
اين تنشھا در کنارھم باشند و از سوی ديگر ھيأت اجتماعی از ھم نپاشد .به اين دليل است که گفتم عدهای اعتقاد دارند
بخش خدايگان و بنده ھگل پارادايم و الگوی تمام نظريهھای جديد اجتماع و اجتماعی شدن است.
 passion - 25يا اميال نفسانی درفرھنگ سياسی غربی فاقد آن بارمعنای عارفانه شرقی است که ما می شناسيم ويا اينکه کمتراين بارمعنايی را دارد .
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پس دو خودآگاھی در پيکاری تا پای جان با ھم درگير میشوند که ھگل در پاراگراف ده به بعد به آن اشاره میکند که ترجمه
عنايت در اين جا خيلی کارساز نيست .ترجمه عنايت چنين است » :تظاھر ]وجود انسان[ به مثابه مفھوم محض و مجرد
برای خودبودگی عبارت از آن است که ]وجود انسان[ خويشتن را در مقام نافی محض و مطلق صورت عينی خويش
آشکارکند يا نشان دھد که به ھيچ گونه ھستی متعين و به ھيچ گونه جزئيتی که صفت عام ھستی به عنوان ھستی است و به
زندگی وابسته نيست « .ھمانطورکه گفتم ترجمه عنايت اينجا خيلی قابل فھم نيست .واژه » تظاھر« که عنايت آورده يک
اصطالح پيچيده ھگلی است که عنايت معادل خوبی برايش نيافته و البته ما ھم معادل خوبی برايش نداريم ،کلمهای که ھگل
به کار برده  Darstellungاست که قبال يکبار اشاره کردم که به معنای شرح و بيان است  ،اينجا يعنی توضيح و شرح
حرکت و روندی که انسان در مقام نفی غير و اثبات خود درآن قرار میگيرد ،به عبارت ديگر ،توضيح رابطهای که يک
شخص و يک خودآگاھی ازيک طرف خود را وضع میکند و از سوی ديگر خودآگاھی ديگر را نفی میکند و از آنجا که گفت
اين اثبات و نفی تا پای جان است بنابراين ايجاد رابطه نفی و اثبات متضمن خطر جانی است ،باز به سخن ديگر ،اين کنش
ناظر بر خطرجانی است يعنی اينکه يک شخص خود را تثبيت و ديگری را نفی بکند تا اينکه ارزش و ارج او بازشناخته
شود  ،اين عمل متضمن خطر جانی است  ،پس خودآگاھی خودآگاھی نيست و بازشناخته نمیشود مگر اين که خود را به
خطربياندازد و تا پای جان ھم بايستد .بديھی است که خودآگاھی ديگرھم بايد بتواند در اين پيکارتا پای جان بايستد .تعبير
ديگری که ھکل بعداً بکارمیبرد اين است که میگويد شخص برای اينکه خود را تثبيت بکند بايد بتواند خودش را به
مرتبهای برساند که عنايت آن را به درستی مرتبه حقيقت ترجمه کرده است ،واژه ای که ھگل به کاربرده  Wahrheitاست
 ،يعنی خودش را محقق کند يا حقيقت خودش را تثبيت کند .بنابراين بايد بتواند در اين پيکار تا پای جان بايستد تا بتواند
حقيقت خودش را ثابت کند يا بتواند خود را به مرتبه حقيقت برساند .بعد ھگل میگويد » تنھا از طريق جانبازی است که
آزادی تحقق پيدا میکند « يعنی آزادی تنھا در يک پيکار تا پای جان تحقق پيدا میکند و بعد اضافه میکند که » ماھيت ذاتی
خودآگاھی نه درھستی بحت وبسيط است ونه درصورت بیواسطه سادهای که خودآگاھی نخستين بار درجامه آن آشکار
میشود « واژه بحت ازاصطالحات مشترک عرفا و فالسفه است يعنی وجود کامال صرف که ھيچگونه ترکيبی پيدا نکرده
است .ھگل میگويد اين پيکار ناظر به فرا رفتن از يک شأنی است که خودآگاھی در آنجا در مرحله ھستی بحت و بسيط است
يعنی ھنوز بیواسط است و برای اينکه بتواند از طريق ديگری ميانجیھا را درست بکند بايد بتواند خودش را به ديگری
تحميل کند .خودآگاھی برای اينکه از طريق ديگری بازشناخته شود ،بايد از اين مرحله آغازين ھستی که در صورت ساده و
بالواسطه است و از اين مرتبه » استغراق در زندگی حيوانی « بتواند فراتر برود » ،پس ھيچ چيزی در خودآگاھی نيست که
دقيقه يا جزء زايل و زودگذری از آن نباشد « يعنی خودآگاھی حرکت جوھری شخصی است که در ھيچ جايی نمیايستد و
توقف نمیکند  ،به عبارت ديگر ،اين ميل صرفی است که ھمچنان خودش را توليد و بازتوليد میکند .کلمه ای که به دقيقه
ترجمه شده نيازمند توضيح است  » .دقيقه « را عنايت معادل » «Momentآورده است .اين کلمه يکی از اصطالحات
خاص ھگلی است که اصل معنای آن ھمان » دقيقه « است ولی ھگل آن را در معنای ديالکتيکی به کار میبرد چون » دقيقه
« ھم در واقع در » حرکت « است Moment .مرحله و منزلگاھی در تحول خودآگاھی است ،ما در اصطالحات عرفانی،
کلماتی مثل » آنات « » ،شؤن « و » اطوار« داريم که تقريبا ً به اين معنی است ،يعنی خودآگاھی در ھر لحظهای از اين روند
و حرکت ديالکتيکی در يک لحظهای قرار میگيرد و دارای يک » شأن و طوری « يا » شؤن واطواری « است که ثابت ھم
نيست ،يعنی حرکت جوھری است  ،به اين دليل است که ھگل کلمه » حرکت « را بکارنمیبرد ـ خصوصا ً درپديدارشناسی
روح ـ بلکه دراغلب موارد کلمه  Selbstbewegungرا به کار میبرد که به معنی خودحرکتی يا خودجنبشی است يعنی
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خود به خود حرکت میکند که من آن را به حرکت جوھری ترجمه میکنم  .قبال به مناسبتی گفتم که يکی از مشخصات فللسفه
جديد اين است که عامل حرکت و تحول را از بيرون به درون منتقل میکند .اوج اين حرکت در ھگل است که میگويد حرکت
عامل بيرونی ندارد بلکه عامل آن درونی است يعنی ھمان حرکت جوھری است  ،کلماتی مانند » شؤن واطوار« که به کار
بردم عينا ً در اسفار مالصدرا ھم آمده است و مالصدر وقتی حرکت جوھری را توضيح میدھد میگويد ھر امری در عالم
دارای شؤن و اطواراست چون ھر لحظه میگذرد و بعد در مقام مثال میگويد حرکت جوھری مثل حرکت جوی آب است که
سطح آن ساکن به نظرمیآيد ولی حرکت در زير آن مستمراست .مالصدرا از طرف ديگر در داليل حرکت جوھری به آيهای
ازقران استناد میکند که میگويد  ،وقتی کوھھا را میبينی ،میپنداری ساکن ھستند در حالی که آنھا ھمانند ابرھا در
حرکتند

26

 .مالصدرا با استناد به اين آيه میگويد شما کوه را کوه میبينيد ولی آن دارای حرکت جوھری و شئون و

اطواراست که شما متوجه آن نمیشويد .
ھگل ھم حرکت خودآگاھی را حرکت جوھری میداند و در پاراگراف  10میگويد » ھيچ چيزی در خودآگاھی نيست که دقيقه
يا جزء زايل و زودگذری از آن نباشد « ھمانطور که اشاره کردم ترجمه اين بخش ترجمه دقيقی نيست ،منظور ھگل اين
است که ھر چيزی يک شأن و طوری از اين خودآگاھی است که در گذر است و ھيچ چيزی در آن ثابت نيست .پس »
خودآگاھی عبارت است از برای خودبودگی محض .کسی که جانش را به خطر نياندازد ممکن است به عنوان يک انسان
شناخته شود ولی از حقيقت اين شناختگی ] که شناخته شدن [ بمثابه يک خودآگاھی مستقل باشد محروم میماند « .دراينجا
» انسان « که در ترجمه آمده در اصل آلمانی و ترجمه انگليسی » «personاست که به معنی » شخص« است .از نظر
ھگل کسی که از سوی غير » بازشناخته « نشده میتواند شخص باشد اما ھنوز انسان نيست چون انسان کسی است که
خودآگاه شده و به مرحله خودآگاھی مستقل رسيده است ،يعنی انسان کسی است که از سوی خودآگاه مقابل يا غير،
بازشناخته شده و در نتيجه اين بازشناخته شدن ،تثبيت شده است .اينجا ھگل در ادامه اين بحث که شخص بايد بتواند در
عمل اجتماعی وارد شده و خودش را تثبيت کند میگويد » او بايد اين بيرون از خويش بودگی را از ميان ببرد .جز خود ]
يعنی حريف او[ آگاھی صرفا ً موجودی است که به شيوهھای گوناگون ] درجھان طبيعی[ درگيرشده است  .پس او بايد جز
خودش را به عنوان چيزی که صرفا ً برای خود او وجود دارد وبه عنوان نفی وسلب محض ببيند «  .جمله بعدی توضيح
اگزيستانسياليستی کوژو است که میگويد » انسان تنھا به آن اندازه انسان است که بخواھد خود را برانسان ديگر تحميل کند
«  .ھگل کمی پايينتر اضافه میکند که » پس او بايد جز خودش را ازميان ببرد  ،يعنی بايد ارج خود را ازجانب ديگری
بشناساند وخود مطمئن باشد که ارجش ازجانب ديگری شناخته شده است «  .يعنی دراين عمل بيرونی بايد يکی ازاينھا
ديگری را نفی بکند واو را بايد وادارکند که ارجش را بشناسد .اينجاست که میبينيم در رابطه شناخت و بازشناخت ،نوعی
نابرابری ظاھر میشود با اين توضيح که دو موجود مستقل و دو ذات و ماھيتی که مستقل ھستند يکی ديگری را وادار به
بازشناسی میکند و اينجاست که رابطه نابرابر آغاز میشود ،چون در آغاز ،يکی بايد بشناسد و يکی بايد شناخته شود،
» ولی برای اينکه ارج شناسی حريف ) يک خودآگاه ديگر( او را خشنود کند بايد بداند که حريف او نيز يک موجود انسانی
است «  .خودآگاھی نخستين بايد بتواند خود را بر خودآگاھی ديگرتحميل کند ،اما صرف تحميل ــ مثل تحميل خود بر يک
حيوان ــ او را راضی و خشنود نمیکند چون خودآگاھی وجود ندارد جز در آيينه يک خودآگاھی ديگر و نه در آيينه سنگی.
حيوان ھرچند از انسان اطاعت میکند اما ارج ،اعتبار و خودآگاه بودن او را نمیشناسد  .برای ھمين است که ھگل میگويد
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در طرف مقابل ھم بايد يک خودآگاھی وجود داشته باشد که از طريق شناختن ارجش  ،او را راضی کند و به تفسيرکوژو،
طرف مقابل بايد يک انسان باشد اما » در آغاز کار جز جنبه حيوانی در حريف خود چيزی در او نمیبيند « چون تا اين جا
که آمدهايم طرف مقابل ھنوز بنده است و رابطهای که تاکنون ايجاد شده يک رابطه نابرابر ميان دو کسی است که يکی بنده
و ديگری خدايگان است که خدايگان خود را بر بنده تحميل و تثبيت کرده است ،اما میگويد بنده اگر برده  27باشد اين رابطه
فايدهای ندارد » و برای آنکه بداند که اين جنبه حيوانی حاکی از يک واقعيت انسانی است بايد دريابد که فرد ديگر نيز می-
خواھد ارج خود را بشناساند و آماده است تا خطر کند « يعنی خدايگان به اين نکته پی ببرد اينکه من خودم را به او تحميل
کردم حيوان نيست بلکه او ھم اتفاقا ً يک خودآگاھی است که برای شناساندن خود به من به عنوان يک خودآگاھی درگير
پيکار است .پس من ــ خدايگان ــ بايد بدانم که با يک خودآگاھی مستقل سر و کار دارم که » آماده است تا خطرکند و زندگی
حيوانی اش را در راه شناخته شدن ] ماھيت ذاتی يا[ برای خودبودگی انسانیاش نفی کند « يعنی در آغاز موجودی
بالواسطۀ در حد انسانی است که فقط کار يا عمل میکند ولی بايد خودش را به مرتبهای برساند که نشان بدھد برای اين که
خودآگاه بودن خود را به ديگری بازشناساند حاضر است وارد پيکار شده و در اين پيکار تا پای جان بايستد .
در اين جا کوژو توضيح میدھد » و پس از آنکه چنين کرد ،برای اينکه خود کشته نشود ناگزير است که فرد ديگری را
بکشد « .يعنی در اين پيکار برای شناساندن خود آماده است اگر الزم باشد کشته شود يا بکشد ولی ارج و اعتبارش را
بشناساند .ادامه توضيح کوژو  » :در اين اوضاع  ،نبرد برای ارج شناسی تنھا با مرگ يکی از دو حريف يا مرگ ھر دو در
يک زمان پايان میيابد «.
قبل از اينکه به پاراگراف بعدی منتقل شوم اضافه میکنم که لحظه تراژيکی که اين پاراگراف با آن تمام میشود اين است که
خودآگاھی  ،اساسی  ،ذاتی و بنيادين است .اين خودآگاھی امکان پذير نيست جز در آيينه خودآگاھی ديگر و به ھمين دليل،
شخص بايد بتواند خودش را بر ديگری تحميل کند و او را وادارکند تا او را بازشناسد و به او ارج بگذارد .اما نيل به اين
خودآگاھی امکان پذير نيست مگر در تقابل و رويارويی با موجودی که او ھم به اندازه خودآگاھی نخستين  ،خودآگاه باشد و
مھمتر از آن حاضر باشد برای بازشناساندن خود و يا شناساندن ارج خود  ،در اين پيکار وارد شده و تا پای جان ھم بايستد
و إال برده است يعنی برده بنده است ــ ھمان طور که در دوره برده داری بوده است ــ و برده خواھد ماند تا زمانی که اين
خودآگاھی پيدا بشود و بگويد  :يا مرگ يا بازشناسی اعتبار و تثبيت خودآگاھی من .اينجاست که دو خودآگاھی در مقابل
ھمديگر آماده برای پيکار نھايی و مرگ میشوند .ھگل میگويد امکان دارد در اين پيکار يکی از دو خودآگاھی کشته شود
ولی اين امکان ھم ھست که ھر دو کشته شوند  .بعداً خواھيم ديد که ھگل خواھد گفت ،اگر ھر دو کشته شوند مشکلی
نخواھد بود ولی اگر يکی کشته شود  ،خودآگاھی امکان پذير نخواھد بود  ،به عبارت ديگر ،خودآگاھی نيازمند تثبيت يک
غير يا يک خودآگاھی مستقل ديگری است تا در آيينه او ،و در واقع در ديالکتيک با او ،تثبيت شود .نفی غير به معنای
آزادی خود نيست بلکه به معنای ھيچ است ،در ديالکتيک ميان فرد و غير ،و دو خودآگاھی است که آزادی میتواند تحقق
پيدا کند .آنچه ما داشتهايم ــ و معموالً اشتباه میگيريم ــ آن آزادگی است که يک تـنه و در خانقاه و صومعه ھم امکان
پذيراست ولی اينجا بحث از آزادی است و اين آزادی حد اقل نيازمند دو طرف است ،نيازمند نفس ــ خود ــ وغير است و البته
اين ديالکتيک پيچيدهای است .

 -27برده به مفھوم ارسطويی که گفته بود بردگان حيوان يا ابزارجاندارھستند .
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جلسه ششم
جلسه گذشته تا پاراگراف ده متن خدايگان و بنده ھگل با توجه به ترجمه حميد عنايت ــ صفحه  43ــ پيش رفتيم و اين جلسه
ادامه بحث ھگل در بررسی نسبت خدايگان و بنده را پی می گيريم .تا اين جا ھگل از ديدگاه خدايگان اين رابطه را بررسی
می کند و پس از يکی دو پاراگراف ،اين رابطه را از ديدگاه بنده بررسی خواھد کرد .در جلسه قبل توضيح دادم که برخی
معادل ھايی که عنايت در ترجمه آورده درست نيست ولی چيزی که مھم است و بعد از اين با تفصيل بيشتر به آن خواھم
پرداخت جمالتی است که گاھی عنايت و بيشتر از آن کوژو به متن ھگل اضافه کرده اند که بيشتر از نصف کتاب خدايگان و
بنده عنايت را ھمين افزوده ھا تشکيل می دھد .ھر دو گروه افزوده ھا در داخل کروشه ھستند با اين تفاوت که افزوده ھای
عنايت با ستاره از افزوده ھای کوژو متمايزشده است .در اين جا که »وجود انسان« به تبع قرائت کوژو به متن ھگل اضافه
شده نادرست است و تمام اشکال تفسيری که کوژو عرضه کرده و ديگر تفاسير متأثر از کوژو ،و ھم چنين دو سه جريان
مھم مثل نوعی از اگزيستانسياليسم سارتری که نگاھی ھم به مارکسيسم دارد و جريان ھايی که مارکس را ھگلی ـ مارکسی
28تفسيرمی کردند در اين مسيرادامه داده اند ،يعنی بر اساس اين تفسير ،مراد از نسبت خدايگان و بنده در اين جا نسبت دو
انسان است ،ھمان طورکه در ترجمه عنايت ديديم که »انسان« را در داخل کروشه آورده است .بعداً خواھيم ديد که بحث
ھگل به اين سادگی نيست و علت آن اين است که بحث خدايگان و بنده در اوايل پديدارشناسی روح )حدود صفحات -120
 (100آمده است ،بنابراين ھنوز بحث ھگل درباره تجربه آگاھی است که ــ کموبيش ــ يک بحث منطقی فلسفی است و از آن
پس ،يعنی در نيمه دوم کتاب است که بعد و ساحت تاريخی پيدا می کند و آن جاست که می شود وجود انسان را اضافه کرد
ولی اين جا ھنوز بحث بعد تاريخی ندارد و در ادامه متن ھم اين مسئله را خواھيم ديد ،بنابراين ،در اين جايی که ھستيم ھگل
ھنوز بحث دو انسان را پيش نکشيده است بلکه بحث او درباره دو آگاھی و منازل سيرآن است .ھگل در يک جايی می گويد
 :گويی که دو آگاھی وجود دارد که يکی بر ديگری برتری پيدا می کند و اين جاست که دو آگاھی در برابر ھم قرار میگيرند
و پيکاری ميان آن دو در میگيرد که اين پاراگرافھا را »پيکار تا مرگ« ناميده اند و گفتم که اين پاراگرافھا در تفسير
مارکسيستی از ھگل خيلی مھم افتاده است برای اين که از ديدگاه مارکسيست ھا دو نوع خودآگاھی ــ پرولتاريا و بورژوازی
ــ در جايی در مقابل ھم قرارمیگيرند و در مصاف نھايی ،يکی بر ديگری پيروز شده و آن را برای ھميشه از تاريخ بيرون
می کند و به گفته مارکس بعد از اين است که تاريخ آغاز می شود و زمان پيش از اين پيکارنھايی که به پيروزی پرولتاريا
بر بورژوازی خواھد انجاميد ،ماقبل تاريخ است و بعد از پيروزی پرولتارياست که تاريخ واقعی انسان آغاز می شود .
خواھيم ديد که رگه ھايی از اين موضوع ،در ھگل ھست که کوژو بيش از ھر چيز اين رگه ھا را برجسته کرده است و از
اين نظر تفسير کوژو که به فارسی در اختيار ما ھست اھميت دارد ،اضافه ھای کم و بيش معصومانه کوژو را در اين کتاب
می بينيم که در بزنگاه ھايی چيزی را اضافه می کند و از آن به بعد است که تفسيرکامالً متفاوت می شود .اين مطلب نشان
می دھد که »قرائت« متن که اتفاقا ً عنوان تفسير کوژو ھم »مقدمه ای بر قرائت پديدارشناسی ھگل« است به چه ترتيبی
شکل می گيرد و ھمين لغزش از متن ھگلی با قرائت و تفسيرکوژو است که میتوانيم بگوييم تا حد زيادی سرنوشت فلسفه

 - 28جريانی که آثارجوانی مارکس را با آثارھگل ــ مخصوصا ً پديدارشناسی روح ــ تفسيرمی کردند
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در فرانسه در حدود صد سال گذشته را رقم زده است که تاريخ نويسان فلسفه درباره آن توضيح داده اند اما موضوع بحث ما
نيست.
در صفحه  44کتاب عنايت و به عنوان نتيجه گيری بحث ھفته قبل آمده است » :در نتيجه ،رابطه ميان دو خودآگاھی چنان
معين میشود که اين خودآگاھیھا خويشتن و يکديگر را از طريق پيکاری که در راه مرگ و زندگی در میگيرد ،محقق می
کنند « که اين جا تاکيد بر دو آگاھی است ،اگر دقت بکنيد ،تا اينجا در نوشته ھگل ،ھرگز دو انسان نمی بينيد ،ھگل از دو
شخص يا انسان صحبت نمیکند بلکه سخن او ھم چنان درباره دو آگاھی است که در ادامه پيکار برای مرگ و زندگی،
ھمديگر را تحقق میبخشند يعنی ھستی خود را محقق میکنند .
می رسيم به پاراگراف يازده که در وسط صفحه  47کتاب عنايت آمده است که می گويد » :ولی اين ]کوشش در پی[ تحقق
بخشيدن ]به انسانيت[ خود ،ھم حقيقت ]يا واقعيت عينی آشکارگشته ای[ را که بناست از آن ناشی شود و ھم اطمينان به
نفس را از ميان می برد .زيرا ھم چنان که زندگی ،وضع طبيعی آگاھی است ،يعنی استقالل فارغ از نفی و سلبيت است،
مرگ ،نفی طبيعی آگاھی يعنی نفی و سلبيت بدون استقالل است«  .اينجا می بينيد که در داخل کروشه »به انسانيت« به متن
ھگل اضافه شده است .الزم است يکی دو کلمه را توضيح بدھم ،اولی اين است که اين جا »وضع« طبيعی در معنی
 Positionانگليسی و مقابل نفی طبيعی به کار رفته و مراد از وضع طبيعی يعنی مرحله قبل از ورود به زندگی اجتماع
نيست .کلمه ديگر» ،نفی و سلبيت« است که عنايت ھر دو را آورده در حالی که نيازی به اين کار نيست وھمان »نفی« کافی
است .حال با توجه به اين دو نکته ،معنای محصل جمله ھگل اين طور می شود »ھمان طور که زندگی عبارت است از
وضع طبيعی آگاھی يعنی استقالل فارغ از نفی ،مرگ ھم ،نفی طبيعی آگاھی يعنی نفی بدون استقالل است« .جمله ھگل را
ساده تر از اين نمی شود ترجمه کرد ولی معنی اين جمله به غايت پيچيده و در واقع يکی از بزنگاه ھای بحث ھگلی است.
ھگل می گويد مشکل دو آگاھی را که در يک پيکار تا مرگ در مقابل ھم قرارگرفته اند ،نه مرگ حل می کند و نه زندگی،
چون زندگی به معنای زنده بودن عبارت از وضع آگاھی در صورت طبيعی آن است يعنی در صورت بالواسطه ،و استقاللی
است که فارغ از نفی است يعنی چون دو آگاھی ،ھر دو ناظر به اين ھستند که ھستی آنھا نه به صورت طبيعی و بيواسطه
)که تمام موجودات زنده در وضع طبيعی قرار دارند( بلکه در استقاللی )روی پای خود ايستاده( که نه خدايگان است و نه
بنده ،يعنی در رابطه نابرابر خدايگان و بنده قرار نگرفته است .ھگل می گويد در اين جاست که زندگی عبارت است از زنده
بودن اين وضع طبيعی آگاھی به صورت بالواسطه بی آن که از مرحله نفی گذشته باشد ،يعنی استقاللی است که از نفی
نگذشته است چون قبال در توضيح پاراگراف اول و دوم که کوژو آن ھا را خذف کرده بود گفتم که مسئله ھگل اين است که
ھيچ چيزی نمی تواند بالواسطه و به صورتی که در طبيعت ايجاد شده است باشد بلکه اين آگاھی بايد بتواند نفی خود و غير
خود را بکند تا در تحول خود از طريق ميانجی نفی و سلب ،به مرحله و منزل باالتر برسد .بنابراين ما دو وضع استقالل
برای زندگی داريم ،وضع اول استقالل توأم با سلب و نفی است ،و ،وضع دوم استقالل فارغ از سلب و نفی است .از نظرھگل
مرگ ھم ھمين طوراست و انسان می تواند بی آنکه از حالت طبيعی و بالواسطه خودش را نفی کرده و به مرحله و منزل
باالتر رسيده باشد ،مثل حيوانات سقط شود .قبال ھم ديديم که ھگل در موضوع جنگ به دو نوع مرگ اشاره کرد ،يکی مرگ
با افتخاردر جنگی برای امر واالست که در مورد يونان گفت و ديگر مرگ پوچ که در مورد انقالب فرانسه بود .پس مرگ ھم
ھمانند زندگی دو نوع است ،يکی توأم با نفی و ديگری فارغ از نفی است .
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دوآگاھی که در مقابل ھمديگر قرار می گيرند ،ھر دو می توانند زنده بمانند بی آنکه کاری به ھم داشته باشند ،می توانند در
يک جنگ بميرند بی آنکه توجھی به فراتر رفتن از خود داشته باشند ،به عبارت بھتر ،بی آنکه رسيدن به مرحله و منزل
باالتر در سير آگاھی مورد توجه آن ھا باشد ولی ھگل ھيچ کدام از اين ھا را راه حل نمی داند ،برای اين که در اين صورت
به گفته کوژو » :آگاھی يکسره نابود می شود« زيرا ھردو نفر ازبين رفته اند و از نظرتاريخی اتفاقی نيفتاده است .در
صفحه  48ــ کتاب عنايت ــ می گويد ولی ميان خدايگان و بنده مرگی می تواند در بگيرد ،از اين حيث که بنده زندگی خودش
را به خطر بيندازد تا وضعی را که در آن ،بنده به دنيا آمده يا در آن وضع بنده شده ،اين وضع را نفی کند .پيکار برای مرگ
اين جاست که »بی گمان مرگ اين اطمينان را پديد می آورد که ھر دو حريف جان خود را به خطرانداخته اند و ھر يک جان
خويش و ديگری را بی بھا دانسته است« .پس ،اين جاست که درآن وضعی که تاکنون ديده ايم يعنی خدايگان به طور طبيعی
در جای خود و بنده در جای خود ،اتفاقی می افتد و در نتيجه مناسبات خدايگان و بنده متفاوت می گردد .بعد اضافه می کند :
»به سخن ديگر،ھر دو به عنوان دو حد نھايی که می خواھند ھر يک برای خود وجود داشته باشند از ميان می روند« .در
واقع ،می گويد با قرار گرفتن مرگ در افق مناسبات خدايگان و بنده ،و اين که ھر دو به عنوان دو حد ــ  extremeــ زندگی
خود را به خطرانداخته اند ،از اين جاست که ميان آن ھا يک ميانجی و واسطه ای پيدا می شود و بعد از آن است که اين دو
حد افراطی در يک جايی بايد بتوانند راه حلی پيدا کنند که در اين کتاب – در ترجمه عنايت – می گويد »منحل« شوند .ھگل
در ادامه می گويد اگر روابط ميان خدايگان و بنده به مرگ يکی از آن ھا بينجامد ،اين مرگ »نفی مجرد است ،نه نفی ويژه
آگاھی که موضوع خود را چنان رفع می کند که چيز رفع شده را در عين حال زنده نگاه می دارد و حفظ می کند« .اين که
پيشتر در بيان پاراگراف حذف شده گفتم که اگراين پاراگراف را به عنوان مبنای بحث يا الگوی آن ندانيم ،بقيه را متوجه
نمیشويم اين جا معنا پيدا می کند و البته ناگفته نماند که کوژو ھم آگاھانه آن را حذف کرده است .قبال توضيح دادم که در
مناسبات خدايگانی و بندگی ،دو آگاھی نمیتوانند ،نه به ماندن ھر دو ،و نه به مرگ طبيعی ھر دو ،راه حلی پيدا کنند و ھگل
اين جا می گويد ،با مرگ طبيعی ديگری ھم راه حلی پيدا نمی شود ،تجربه آگاھی در حرکت ذاتی خود ،در جايی می تواند يک
منزل جلوتر برود که آگاھی موضوع خود را چنان رفع كند كه بتواند آن چيز رفع كرده را درعين حال نگاه دارد .
» رفع وحفظ « ھمان فعل  aufhebenآلمانی است که گفتم در زبان ھای ديگرمعادل ندارد ،ھگل در واقع ھگل با اين کلمه
می انديشد و يکی از مباحث گرھی ھگلی اين است که نفی و سلب بالواسطه راه حل نيست بلکه تحول جايی صورت می گيرد
و ما آن جا ــ در تاريخ ــ در منازل آگاھی پيش می رويم که چيزی را نفی کرده باشيم ولی حفظ ھم کرده باشيم .به عبارت
ديگر ،اگر بخواھيم به موضوع دو آگاھی كه در برابر ھمديگر قرار گرفتهاند ،برگرديم ،بايد بگوييم كه بنده نبايد در جھت
امحاء و از بين بردن خدايگان پيروز بشود بلكه بايد بتواند خودش را به مرحله آگاھی خدايگان برساند و با او در نسبت
مساوی و برابر قرار بگيرد ،و خدايگانی را به صورتی رفع بكند كه خدايگانی بماند تا اين خود را ازبندگی كه رفع شده ،به
خدايگانی برساند.

ھگل اين موضوع را اين جا مشخصا ً در صورت دو آگاھی بيان می کند و پس از آن البته در جاھای ديگری ھم بيان خواھد
داشت و حتی اين را در تاريخ ھم نشان خواھد داد .آن عبارتی که قبالً از ھگل آوردم که در برنامه ويراست پديدارشناسی
روح بر روی يک کاغذ نوشته بود »منطق پشت آگاھی« است ،اين جا روشن می شود و مسئله اصلی فھم آن منطق است.
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کوژو ــ و البته ديگر مفسران نيز به طرق ديگر ــ متوجه نشده اند که با حذف يکی از طرفين ،ديگری يا طرف باقی مانده،
نه خدايگان است و نه بنده ،چون خدايگانی و بندگی در »نسبت« با يکديگر ــ و نه در نفی يکی از طرفين ــ است که امکان
پذيرمی شود و در صورت نفی يکی از طرفين ديگرنسبتی نخواھد ماند .تاکيد من بر اين مطلب به اين علت است که نتايج آن
بینھايت است که به برخی از آن ھا بعداً اشاره خواھد شد .پس آگاھی موضوع خود را نفی میكند اما در عين حال آن را
حفظ ھم میكند .کوژو اين جا پس از جمله ھگل اضافه کرده که »اين رفع جدلی است« يعنی ديالکتيکی است .طبيعی است که
اين رفع ديالکتيکی باشد و اصال ديالکتيک ھمين است که بشود چيزی را نفی کرد و در عين حال نتايج آن را در يک مرحله
باالتری حفظ کرد ،حداقل در ديالکتيک مارکسی اين گونه است که در يک مرحله باالتری حفظ می شود ولی بحث تکامل در
ھگل تا حدی متفاوت است .29
حال به پاراگراف  12ھگل در صفحه پنجاه کتاب عنايت منتقل می شويم که می گويد» :آن چه در اين تجربه ]اين پيكار
مرگبار[ برای خودآگاھی حاصل می شود اين است كه زندگی حيوانی برايش به ھمان اندازه ضرور و ذاتی است كه
خودآگاھی محض ،در خودآگاھی بی ميانجی من ساده و بسيط عينی مطلق است ولی اين عين برای ما يا در نفس خود
ميانجيگری يا وساطت مطلق است و استقالل استوار و اساسی ،عنصر ذاتی آن است  «30پس ميگويد نخستين مسئله در اين
پيکار اين است که زندگی حيوانی ضروری است يعنی نمی شود يکی از طرفين ديگری را از ميان بردارد يا خودش،
خويشتن را از ميان بردارد .به تعبير ديگر ،يک آگاھی نمی تواند ديگری را از بين ببرد بلکه ھر دو بايد زنده بمانند ولی در
پيوندی که ميان دو خودآگاھی ايجاد می شود ،در عين حال يک ميانجی ھم به وجود می آيد که استقالل استوار و اساسی
عنصر ذاتی آن است .ھگل در ادامه می گويد » :انحالل آن وحدت بسيط ،نتيجه نخستين تجربه است ،با اين تجربه ،نخست
يک خودآگاھی محض و يک خودآگاھی که نه برای خود بلکه برای ديگری وجود دارد يعنی فقط يک آگاھی موجود يا آگاھئی
است که در صورت و قالب شيئيت يا چيزبودگی وجود دارد .اين ھر دوعنصر ،ضرور و ذاتی اند  :چون در وھله نخست
نابرابر و ضد يکديگرند« .ھمان طورکه ديديد در اين بخش ،کوژو مطالب زيادی را در داخل کروشه افزوده که من آنھا را
نخواندم زيرا گمراه کننده است .ھگل می گويد اين دو به عنوان دو امری که ضد يکديگرند در صورت شيئيت يا چيزبودگی ــ
 Dingheitــ نه در صورت دو خودآگاھی در برابر ھم قرارمی گيرند چون در وھله نخست نابرابر و ضد يکديگرند »و
انعکاسشان در وحدت ھنوز منتج نشده است بنابراين به عنوان دو صورت يا حالت متضاد در برابر ھم قرارمی گيرند .يکی
از آن دو مستقل است و ماھيت ذاتی اش در ھستی برای خويش است و ديگری ،آگاھی غير مستقل و وابسته است که ماھيت
ذاتی اش زندگی يا ھستی برای ديگری است« .ھگل می گويد طرفين اين پيکار ،يکی آگاھی دارای ماھيت ذاتی ولی ديگری
غير مستقل و فاقد ماھيت ذاتی است .به عبارت ديگر ،می خواھد بگويد که در اين رابطه ،يکی بر ديگری می چربد و
نابرابری از اين جاست که يکی خود را مستقل ايجاد می کند يعنی دارای ذات و ماھيت بوده و بر روی پای خود ايستاده و به

29
 استاد درجلسه سوم توضيح دادند که مراتب ھگلی طولی نيست بلکه عرضی است وھگل بجای تعبير قوس صعود ونزول که درفلسفه وعرفان ما مرسوم است ازتعبيرراهاستفاده می کند وبا توجه به اين نکته گفتند که کلمه  ontwikkelingرا نمی شود تکامل ترجمه کرد اگرچه يکی ازمعانی آن تکامل است  ،ازديگرقراين عرضی بودن تکامل
ھگلی اين بود که ھگل تعبيرمنزل را بکارمی برد ومی گويد ؛ ھرمنزلی  ،حفظ آن چيزی است که درمنزل پيشين بدست آمده وبه تعبيرديگر ،حفظ آن توشهای که درمنزل پيشين
بدست آمده بعالوه توشه وتجربه منزل فعلی ،بنابراين ديالکتيک ھگل عبارت ازيک سيرجدلی يا جدالی است به اين معنی که وضع موجود يا وضع امرطبيعی وبالواسطه بودن را
نفی میکند تا به منزل بعدی برسد واين منزل  ،منزلی است که ھم منزل قبل را حفظ می کند وھم منزل باالتری است ) .نصيری(
30

 الزم به توضيح است که درنقل جمالت ھگل ازکتاب خدايگان وبنده آقای عنايت ،کليه افزوده ھای ايشان وھم چنين کوژو  ،غيرازمواردی که استاد به آنھا اشاره می کنند ،حذف شده است ) .نصيری(
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اصطالح ھگل  Selbständigاست ولی ديگری نمی تواند اين کار را بکند ،در واقع آگاھی دوم نه می تواند در اين نسبت
مستقل ظاھر شود و نه دارای ذات و ماھيت است و از اين جا به بعد است که اين دو خودآگاھی را که در برابرھم قرارگرفته
بودند ،يکی را خدايگان و ديگری را بنده می ناميم .از اين جا به بعد است که دو خودآگاھی در شخصيت خدايگان و بنده
ظاھرمی شوند .کوژو اين جا اضافه کرده که بنده حريف شكست خورده است كه در اين پيکار و جانبازی ،تا جايی كه الزم
است ايستادگی نمی كند ،بنابراين زندگی ذلت بار بنده بودن را بر پيروزی بر خدايگان و تثبيت وجود خودش ترجيح می دھد
و پذيرفته که وابسته به حريفش باشد.
اين جا می رسيم به پاراگراف سيزده ــ صفحه  52کتاب عنايت ــ که ھگل می گويد » :خدايگان ،آگاھی موجود برای خويش
است ولی ديگر مفھوم كلی اينگونه خودآگاھی نيست بلكه يك آگاھی ]واقعی[ وموجود برای خويش است كه آگاھی ديگری ،
ميان او وخودش واسطه شده است  ،يعنی وجدانی كه ماھيتش متضمن وابستگی به يک ھستی مستقل يا وابستگی به شيئيت
به طوركلی است« .پس ،از يك طرف آگاھی خدايگان است كه می گويد اين آگاھی ،مفھوم كلی آگاھی نيست بلكه يك آگاھی
واقعی موجود برای خويش است .ميان او و خود خدايگان  ،آگاھی ديگری واسطه شده كه عبارت از آگاھی بنده است .ھگل
می خواھد به اين جا برسد كه موضوع آگاھی خدايگان ،آگاھی بنده است برای اين كه اين رابطه ميانجی را ايجاد كند چون
ھيچ آگاھی نمیتواند آگاھی از چيزی نباشد يعنی آگاھی از آگاھی ديگری نباشد .بنابراين آگاھی خدايگان ناظر بر گاھی بنده
است ،اما آگاھی بنده كه موضوع آگاھی خدايگان است ،از آن جا که بنده است پس وابسته به زندگی حيوانی يا به جھان
طبيعی چيزھاست .ھگل در ادامه می گويد » :خدايگان خود را با اين ھر دو عنصرمربوط می كند« يعنی از يک طرف با
آگاھی بنده مرتبط است و موضوعش آگاھی بنده است و از طرف ديگر با موضوع آگاھی بنده که عبارت از جھان طبيعی و
حيوانی است .ھگل در توضيح اين مسئله می گويد » :پس از يك سو به چيز به عنوان چيز و موضوع خواست خودش 31و
از سوی ديگر به آگاھی ]بنده[ كه خصلت اساسی آن شيئيت است« چون ناظر بر زندگی حيوانی و ناظر بر اشيا و چيزھايی
است كه روی آن ھا كارمی كند .بنابراين» ،خدايگان چون اوال اگر به عنوان مفھوم خودآگاھی نگريسته شود رابطه ای بی
واسطه از برای خودبودگی است و ثانيا اينك ]پس از چيرگی بر بنده[ در مقام وساطت )ميانجی( وجود دارد يا عنصر موجود
قائم به ذاتی است كه تنھا به واسطه ديگری برای خويش وجود دارد« يعنی نسبت خدايگان با خودش از طريق نسبت و
رابطه بالواسطه ای است که با بنده دارد» .خدايگان به بنده بطور با واسطه ازطريق وجود مستقل مربوط است زيرا درست
ھمين است که بنده را درحال بندگی نگاه می دارد« يعنی وجود خودش را به خطر نينداخته و خواسته است استقالل و سرپا
بودن خود را حفظ کند اما »استقاللش به صورت شيئيت است« يعنی استقاللی نيست که رابطه ميان دو خودآگاھی باشد در
حالی که »خدايگان برعکس قدرتی است که بر اين حالت و صورت وجود حکومت می کند« يعنی در رابطه و نسبت
خدايگانی و بندگی ،بنده سعی می کند استقالل ،وجود و آگاھی خود را که در مرتبه حيوانی يا شيئيت است حفظ کند در حالی
که خدايگان قدرتی است که بر رابطه ميان خدايگانی و بندگی حکومت می کند »زيرا او در جريان پيکار نشان داد که اين
حالت و صورت وجود را صرفا ً چيزی منفی می انگارد« يعنی ناظر بر سلب است » چون خدايگان قدرت حاکم بر اين وجود
است و در عين حال اين وجود به نوبه خود حاکم بر فرد ديگر ]يعنی بنده[ است در نتيجه خدايگان بنده را به زير فرمان خود
دارد « که روشن است.

 - 31درمتن عنايت بجای » موضوع خواست خودش « کلمه آرزو آمده است .
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تا اين جا توضيح بر اين است که در اين رابطه نابرابری که ميان خدايگان و بنده ايجاد شده ،دو آگاھی در مقابل ھم
قرارگرفته و يکی بر ديگری چربيده و آن ديگری جرأت اين را به خود نداده تا پای جان بايستد ،شايد تن به بندگی ندھد .از
اين جا به بعد است كه ھگل يك عامل ديگری را وارد می كند چون اگر اين وضع ادامه پيدا كند در واقع به بن بست منتھی
خواھد شد زيرا ادامه اين وضع يعنی بنده ھميشه بنده و خدايگان ھميشه خدايگان خواھد بود ولی وضع نمی تواند اين طور
بماند و اين جاست که ھگل عامل کار را وارد می کند که يکی از اساسی ترين مفاھيم در پديدارشناسی روح است .اين مفھوم
اثرات زيادی در ساير نويسندگان خصوصا ً مارکس گذاشت و از ھمان آغاز نظرش به مسئله کارمعطوف شد و گفت که ابداع
اصلی ھگل در پديدارشناسی روح در واقع آوردن مفھوم کار و ھم چنين تاکيد بر اين نکته است که کار انسان را می سازد.
در واقع از نظر مارکس ،دستاورد مھم ھگل در پديدارشناسی روح عبارت از مسئله کار است.
حال می پردازيم به اين که چرا اين مسئله مھم است و جايگاھش در نزد ھگل چيست؟ در آغاز اين گونه به نظر می رسد که
ھگل مفھوم کار را اين جا بدون مقدمه و به اصطالح ابتدا به ساکن وارد کرده است اما به تعبيری می توان گفت تا فلسفه
ھگل با مفھوم رفع و سلب که تا اين جا شاھد بوديم ،ناظر بر اين است که انسان متمايز از ساير موجودات است و تمايزش
ھم در اين است که انسان توانايی اين را دارد که از وضع طبيعی بيرون بيايد ،ھمه موجودات ديگر ،ھمان طور که به دنيا
آمده اند سقط می شوند ولی انسان با تحولی که ايجاد می کند ،وضع موجود و زندگی بالواسطه حيوانی خود را که در آن به
دنيا آمده ،نفی می کند .بنابراين مفھوم اصلی در فلسفه ھگل مسئله نفی است و اين نفی خصوصا با ديالكتيك ھگلی ربط پيدا
می كند چون ھگل وقتی از مفھوم حركت يا به تعبير بھتر ،ازمفھوم حرکت جوھری صحبت می كند می گويد ھمه چيز درحال
متحول شدن است  ،ھمه چيز درنظرھگل يک  Selbtsbewegungيعنی يک خودحرکتی يا حرکتی است که ازخودش برمی
خيزد  ،بازبه تعبيرديگر ،حرکتی است که قوه محرکه آن در موجود يا عالم است ،پس اين حرکت جوھری است که از طريق
نفی ھای مکرر تحول پيدا می کند ،اين که تاريخ و آگاھی پيش می رود از طريق اين حرکت و اين نفی ھاست.
اما نفی به چه صورتی است ؟ نفی انسان از طريق »کا« اوست ،انسان شکل عالم خارج را ــ به خالف حيوانات ــ به آن
صورتی که به او داده شده است حفظ نمی کند بلکه آن را تغييرمی دھد .کلمه  Bildungکه در گذشته اشاره کردم که به
معنی فرھيختگی و فرھنگ است با توجه به ريشه لغوی )ساختن( آن است که چنين معنايی را از آن برداشت می کنند .پس
انسان عالم را تغييرمی دھد و در واقع با اين تغيير ،بيلدونگ درست می شود يعنی ھم می توانيم بگوييم که عالم ساخته می
شود و ھم انسان از طريق اين کار ،ساخته و فرھيخته می شود .بنابراين ھگل موضوع کار را در ادامه بحث طوالنی نفی
وارد می کند که خودش يک مسأله اساسی در مباحث ھگلی است و می توان گفت چيزی در حوزه انسان و روح بدون جنبه
سلب امکان پذيرنيست ،البته به شرطی كه اين جنبه سلبی را به معنای  Aufhebenبه كار بگيريم يعنی سلبی كه ھميشه
چيزی را حفظ ھم می كند ،ديالكتيك ھگل يعنی اين كه عالم از درون متحرك و متحول است و ھر طور و شأنی ــ به
تعبيرعرفاء ما ــ اطوار قبلی را نفی می كند اما در عين حال و در مرحله باالتری ،چيزی از آن را ھم حفظ می كند و اين
تحول بی نھايت ھم ادامه دارد و ديالكتيك به معنی وصف و شرح از درون اين حركت است.
پس ھگل اين جا توضيح می دھد كه دو خودآگاھی در مقابل ھمديگر ھستند ،يكی طبيعی كه ھمان بنده باشد و ديگری
خودآگاھی كه متعلق آن ،ناچار از طريق ميانجی شدن بنده ،طبيعت و شیء است و از اين جا به بعد است که کار اھميت پيدا
می کند با اين توضيح که بنده چون حاضرنشده خود را به کشتن بدھد ،ناچار بايد از طريق كارش چيزی را ايجاد كند كه
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متعلق موضوع خواست خدايگان است ،به زبان امروزی تر ،خدايگان ،انسانی است با نيازھايی برای مصرف كردن كه آن
نيازھا را خودش توليد نمی كند بلکه آن ھا را از طريق چيرگی و سلطه ای كه بر بنده پيدا كرده است ،ايجاد يا برآورده
نموده و نيازھای خود را از طريق کار بنده ارضاء می کند .از نظر ھگل تنھا کاری که بنده می تواند انجام دھد اين است که
می گويد » :از او تنھا اين کار برمی آيد که با فعاليت )خود( 32چيز را دگرگون کند ولی خدايگان به اين واسطه )يعنی حاصل
کار بنده( رابطه ای بيواسطه ]با چيز طبيعی[ به معنای نفی مطلق آن دارد« .يعنی بنده توليد می كند ولی خدايگان از طريق
مصرف و ارضای نيازھايش آن را نفی می كند و به کل از بين می برد .به تعبير ديگر ،چيزی را که به عنوان حاصل کار
بنده ايجاد شده از بين می برد .ھگل در توضيح اين مطلب می گويد » :آن چه برای آرزوی محض ميسرنشد )يعنی خدايگان
نتوانست ايجاد كند ،يا در تنھايی نمی تواند ايجاد كند( اينك برای خدايگان ميسر می شود زيرا او می تواند كه چيز را يكسره
نابود كند« و نيازھای خود را نيز از طريق آن نفی می كند ،يعنی آن چه خدايگان نمی تواند در تنھايی ايجاد كند ،بنده برای
او ايجاد می كند و خدايگان از اين طريق است كه نياز خودش را رفع می كند .
ھگل اين جا از مجرای وارد کردن عنصر کار ،دوباره به يک نکته ديگر در اين مناسبات نابرابراشاره می کند و می گويد در
اين رابطه ،يكی نامستقل و ديگری مستقل است »ولی خدايگان كه بنده را ميان چيز و خويشتن ميانجی قرارداده است خود
را فقط به جنبه نامستقل چيز مربوط می كند« يعنی موضوع آگاھی خدايگان  ،در درجه اول بنده و در درجه دوم ،از طريق
ميانجيگری بنده ،اشياء و عالم خارج است .بنابراين »خود را فقط به جنبه نامستقل چيز مربوط می كند« يعنی اين که
موضوع خودآگاھی او ،امر مستقلی نيست ،به بيان ديگری ،موضوع آگاھی او يک خودآگاھی ديگر نيست بلکه »چيز«ی
است که مستقل نيست ،چون ھيچ يک از »چيز« و »بنده« در مقابل خدايگان مستقل نيستند پس از آن جا که توجه خدايگان
به عالم خارج و اشياء از طريق بنده نامستقل است ،به اين ترتيب موضوع خودآگاھی خدايگان امری نامستقل است و »از
آن لذت محض می برد« چون مصرف می کند وآن را از بين می برد و »اما جنبه مستقل چيز را به بنده وا می گذارد تا آن را
با کار دگرگون کند «.
در اين جا باز تحولی صورت می گيرد و آن اين است که موضوع آگاھی ،مسئله استقالل است ،آگاھی بايد در برابر موجودی
قرار بگيرد که استقالل داشته باشد تا بتواند ايستادگی کند ولی تا اين جا نه بنده و نه عالم خارج ،فاقد چنين استقاللی ھستند.
پس موضوع آگاھی خدايگان ،بنده است که مستقل نمی باشد و چيزی که بنده ايجاد می کند نسبت به بنده مستقل است ولی
نسبت به خدايگان مستقل نيست ،چون اين بنده است که با کار خود عالم و اشياء را تغييرمی دھد و از اين جا به بعد است که
می بينيم مرکز ثقل مناسبات موجود ،از رويارويی خدايگان و بنده ،به رويارويی عالم خارج و بنده با ميانجيگری كار منتقل
می شود و اين جاست که کار اھميت پيدا می کند.

32
 الزم به توضيح است که درنقل وقولھا  ،افزودهھای داخل پرانتزازدکترطباطبايی وافزودهھای داخل کروشه ازکوژو وافزودهھای داخل کروشه به ھمراه عالمت ستارهازعنايت میباشد ) .نصيری(
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ھگل در شروع پاراگراف چھارده می گويد » در اين دو دقيقه يا عنصر ،شناسايی ارج خدايگان از طريق يک آگاھی ديگر
حاصل می شود ،زيرا از ميان اين دو ،اين آگاھی ھم به سبب کارکردن روی چيز و ھم به سبب وابستگی اش به يک وجود
متعين ]خصلت*[ غير ذاتی و غير اساسی خويش را ثابت می کند و در ھيچ يک از دو مورد نمی تواند بر وجود حاکم شود و
به نفی مطلق آن نايل آيد .پس ھمين جاست که به اين دقيقۀ ارج شناسی می رسيم يعنی ھمين جاست که آگاھی ديگر خود را
به عنوان] موجودی قائم به ذات يا[ عنصری موجود برای خود از ميان می برد و بدين سان خود ھمان کاری را می کند که
ديگری در حق او انجام می دھد ] يعنی اين تنھا ارباب که فرد ديگر را بنده خود می داند بلکه فرد ديگرنيز خويشتن را بنده
می بيند[«  .يعنی بنده به اين که صرفا ً کار بکند و اين که خدايگان او را به عنوان وجودی غير ذاتی وابسته به خود
بشناسد ،تن می دھد .به عبارت ديگر ،بنده اين رابطه نابرابر را که ميان آنھا ايجاد شده می پذيرد » .خدايگان به وجود
خويش قائم است و ماھيت ذاتی او ھمين است .او قدرتی منفی محض مطلقی است که چيز] طبيعی و مادی[ در برابر آن در
حکم ھيچ است « يعنی او فقط می تواند از طريق مصرف يا از بين بردن حاصل کار بنده ،نيازھای خودش را ارضاء کند
بنابراين نفی محض است .در واقع »چيز«ی را بی آنکه حفظ کند از بين می برد » .ولی ارج شناسی برای اين كه راستين
باشد به دقيقه ديگری نياز دارد و آن اين است كه خدايگان در حق ديگری ھمان كند كه در حق خود  ،و بنده نيز در حق خود
ھمان كند كه در حق ديگری « .
مسئله اصلی ھگل در اين پاراگرافھا که می خوانيم مسئله بازشناسی ــ  Annerkennenــ است و ھمان طور که در جلسه
قبل گفتيم ،در جايی دوآگاھی در مقابل ھم قرار می گيرند و اين جاست که بازشناسی به عنوان يک مفھوم ظاھرمی شود.
ھگل اين جا می گويد اگر وضع به ھمين صورت ادامه پيدا کند يعنی بنده در مقام بندگی و خدايگان در مقام خدايگانی بماند ،
اين وضع منجر به بازشناسی نخواھد شد  ،پس اين دو ،از وضعی که در آن ھستند بايد بيرون بيايند  ،يعنی آن دويی که در
مقابل ھم قرارمی گيرند بايد دو خودآگاھی باشند تا اين شناخت به بازشناسی منجرشود .ھيچ شناختی نيست که به بازشناسی
منجر نشود و ھيچ بازشناسی ھم نيست که مبتنی بر شناخت غير نباشد  ،بنابراين اگرغير را ــ آن گونه که کوژو تفسير کرده
ــ نفی بکنيم بازشناسی موضوعيت پيدا نمی کند  .ھگل می خواھد بنده را از حالت بندگی رھايی بخشيده و دو خودآگاھی
مستقل وذاتی را در مقابل ھم قرار بدھد تا از شناخت متقابل آنھا ازھمديگر ،بازشناسی ايجاد شود  ،پس بايد دو خودآگاھی
در برابر ھم باشند  .اين جا ادامه توضيحات کوژو درباره پاراگراف چھارده را نمی آورم چون کوژو بکرات روی انسان
تاکيد می کند گويی دو انسان در مقابل ھم قرار گرفته اند در حالی که تا اين جا صحبت بر سر دو خودآگاھی است و
ھنوزھگل نگفته که اين دو خودآگاھی ،دوانسان خودآگاه ھستند  ،به تعبير ديگر ،ما ھنوزدر حوزه منطق خودآگاھی ھستيم
و ھنوز به آغاز تاريخ نرسيده ايم .
ھگل در پاراگراف پانزده ــ صفحه  58عنايت ــ می گويد  » :درھمه اين احوال ،آگاھی غيرذاتی وغيراساسی برای خدايگان،
موضوعی است كه حقيقت اطمينان به نفس او را تشكيل می دھد« يعنی موضوع آگاھی خدايگان ــ كه ھمانا آگاھی بنده است
ــ غيرذاتی وغيراساسی است چون بنده ھنوز به اين مرحله خدايگانی نرسيده است  » ،ولی روشن است كه اين موضوع با
مفھوم خود مطابقت ندارد « يعنی اين خودآگاھی ھنوز بازشناخته شده به معنای مفھومی اش نيست  ،چون اصالً طرف
مقابلش ــ بنده ــ يک خودآگاھی نيست تا از طريق شناخت آن خدايگان بازشناخته شود  » ،زيرا خدايگان درست ھنگامی كه
به مقام سروری رسيده است ،درمی يابد كه آنچه برايش حاصل شده چيزی يكسره متفاوت ازآگاھی مستقل است و آن چه به
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دست آورده نه يك آگاھی مستقل بلكه يک آگاھی وابسته است كه برای او وجود دارد « چون بنده  ،بنده است  ،پس آگاھی
اواستقالل ندارد و چون موضوع آگاھی خدايگان  ،آگاھی بنده است پس بنابراين خودآگاھی خدايگان ھنوز استقالل پيدا
نكرده است يعنی ھنوز نمی تواند منجر به بازشناسی بشود  » .پس او اطمينان ندارد كه برای خودبودگی حقيقت او را تشكيل
می دھد ؛ او درمی يابد حقيقت او برعكس ،آگاھی غيرذاتی )بنده( است « .
و اما پاراگراف شانزده حاکی است » در نتيجه حقيقت آگاھی مستقل  ،آگاھی بنده است « يعنی آنجا كه نطفه آگاھی مستقل
بسته می شود  ،آنجا در خدايگان نيست كه وابسته به خودآگاھی وابسته بنده است بلكه اين خودآگاھی مستقل در حوزه بنده
است كه شكل می گيرد و نطفه اش بسته می شود  .دليل اين امرھم اين است كه وقتی كار را وارد كرد  ،گفت استقالل بنده در
اين است كه به طور مستقيم روی چيزھا كار می كند و کارش را در جھان اعمال می کند و از طريق اين کار به نفی حالت
بالواسطه جھان خارج می رسد و اين جاست که از طريق اين نفی ضمن اين که آگاھی نامستقل است ،آگاھی مستقل پيدا می
كند  .ھگل در ادامه طی يک عبارت کوتاه ولی مھم می گويد  » :در نتيجه حقيقت آگاھی مستقل ،آگاھی بنده است  ،اين
آگاھی نخست چنين می نمايد كه بيرون از خويشتن است و حقيقت خودآگاھی نيست « يعنی چون وابسته به خدايگان است
پس آن خودآگاھی نيست که درون بنده ايجاد شده باشد بلکه خودآگاھی بيرونی يا وابسته است و ،دليل وجودش وابستگی
اش به خدايگان است  » ،ولی ھمچنان كه در مورد خدايگان آشكارشد كه ماھيت ذاتی اش برعكس آنچه ھست كه آرزو می
كند  ،بندگی نيز چون به حد كمال برسد به عكس آنچه بالواسطه 33ھست مبدل خواھد شد « يعنی بنده ازطريق كارش درجايی
برای تكوين آگاھی درونی خود بايد بتواند آنچه را که بالواسطه وجود دارد  ،آن را نفی بكند » ،بندگی چون آگاھی ]
سرکوفته و[ به درون خويش رانده شده است ،در نفس خود فرو خواھد رفت «  .اينجا کوژو کلمه سرکوفته را به آگاھی
اضافه کرده است ،کلمه سرکوفته درزبان ما حامل بارمعنايی روانشناسانه است که درمفھوم ھگلی چنين معنايی وجود
ندارد .34اين جا ھگل می گويد آگاھی بايد از بيرون يعنی در نسبت با خدايگان که ايجاد می شود  ،بايد از بيرون به درون
بازگردانده يا رانده شود  ،بنابراين ھگل می گويد اين آگاھی درنسبت با خدايگان پس زده شده است  ،چون اينطوراست پس
آگاھی بنده براثر» پس زده شدن « بايد به يک امری تبديل شود که در درون بنده ايجاد می شود و اين جاست که استقالل
خودش را پيدا می کند  ،به عبارت ديگر ،بنده به آگاھی خودش آگاه می شود يعنی تاکنون آگاھی بنده دربيرون خود
ودرنسبت اش با خدايگان بوده است  ،وقتی ازاين حالت به خودش پس زده می شود به آگاھی اش که درونی شده آگاه می
شود .
ھگل در پاراگراف ھفده ــ صفحه  60ترجمه عنايت ــ می گويد  » :تا اينجا ما بندگی را تنھا درارتباطش با خدايگانی مالحظه
کرديم ولی بندگی نيز يک خودآگاھی است واينک بايد ببينيم که ازاين لحاظ بندگی درخود وبرای خود چيست  .دروھله نخست
 ،ماھيت ذاتی حالت بندگی  ،وجود خدايگان دانسته می شود وازاين رو حقيقت آن  ،آگاھی مستقل وقائم به ذات است  ،اگرچه
ھنوز اين حقيقت جزء ذات بندگی به شمارنمی آيد  .با اين وصف ،بندگی درواقع اين حقيقت نفی مطلق وبرای خودبودگی را
درخويشتن نھفته دارد زيرا آگاھی بنده نه ازاين يا آن چيز ونه دراين يا آن لحظه زمان بلکه برسراسرھستی خود بيمناک
بوده است  ،او ھراس مرگ را که خدايگان ھمه ھستيھاست احساس کرده است «.اينجا ھگل مفھوم ديگری را وارد می كند
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و آن مفھوم ترس ازمرگ است تا نشان بدھد كه بنده به چه ترتيبی وبا چه احساسی در مقابل حقيقت نفی مطلق می تواند
قراربگيرد كه در خودش نھفته است  ،ھگل می گويد بنده با احساس ترسی که در درونش نھفته است وھميشه با او بوده در
مقابل خدايگان قرارمی گيرد  » ،اما اين جنبش كامل سراسر ذات او واين انحالل مطلق ھمه عناصر ثابت ھستی او ھمان
ماھيت غايی و ساده خودآگاھی و نفی مطلق وبرای خودبودگی محض است .پس برای خودبودگی ] بالقوه[ درآگاھی بنده
وجود دارد « يعنی اين که بنده در جايی به خودش آگاه بشود و به آگاھی اش ازخود آگاھی پيدا کند به صورت بالقوه در
ذاتش ھست  » ،دراين تجربه )احساس مرگ( شيرازه وجودش تا بن جان از ھم گسسته وھر تاری درآن لرزيده و ھرچه در
آن استوار و ثابت بوده متزلزل شده است .اما اين جنبش كامل سراسر ذات او واين انحالل مطلق ھمه عناصر ثابت ھستی او
ھمان ماھيت غايی و ساده خودآگاھی و نفی مطلق وبرای خودبودگی محض است .« ....عنايت درترجمه اين فقره دچاريک
اشتباه شده وآن کلمه »انحالل« است  Flüssigwerden ،به معنی روان شدن ،چيزی که روان وجاری و سيال است می
باشد ، 35چون ھگل بعداً کلمه انحالل را بکار خواھد برد  .ھگل درواقع می گويد؛ جان بنده بدليل احساس ترس ازمرگ که
ھميشه با اوست  ،حالت استوار وثابت وپابرجای وجود را از دست می دھد  ،به تعبيرديگر ،خلجان دائمی ناشی از مرگ
ھراسی  ،در وجود بنده يک جنبش دائمی ــ  Bewegungــ و يک حرکت پيوسته ايجاد می کند که سراسر ذات او را از
حالت استواری خارج کرده و دچارسيالن می کند  ،يعنی وجود بنده تا قبل از احساس مرگ ھراسی استوار و پابرجا بود ولی
خلجانی که ترس از مرگ ايجاد می کند  ،استواری وجود او را سيال و ناپايدارمی گرداند  ،بنابراين کلمه انحالل اين جا اصال
درست نيست چون انحالل وجود بنده به معنی ازبين رفتن به کل آن است در حالی که ھگل اين را نمی خواھد بگويد بلکه
سخن ھگل اين است که وجود بنده تا اين جا متصلب بود ولی از اين جا به بعد است که سيال می شود يعنی حرکت
وصيرورت می پذيرد و با اين صيرورت  ،اين امکان پيدا می شود که نطفه آگاھی بسته شود  .اين جا جمله ای را ھم کوژو
اضافه کرده که بد نيست و آن عبارت از اين است که » ارباب در اربابی خود ساکن و منجمد شده است .او نمی تواند از اين
حالت فراتر رود و دگرگون شود و به پيش حرکت کند « پس از آنجا که در جبھه خدايگان ھيچ اتفاقی نمی افتد و ھيچ تحولی
صورت نمی پذيرد بنابراين تحول درجبھه بنده صورت می گيرد .
بنده بايد در جايی زندگی خودش را دچارمخاطره بکند و رابطه نا برابرخدايگانی وبنده را برھم بزند  .کوژو اينجا در ادامه
توضيحاتش ،خدايگان و بنده را از صورت دو خودآگاھی خارج کرده و دو شخص تاريخی يعنی بورژوازی و پرولتاريا را به
جای آن ھا گذاشته و با تاکيد بر تاريخی بودن اين رابطه مدعی است که يکی باالخره خطرخواھد کرد وطرف ديگر را نفی
خواھد کرد  .از اينجا به بعد است كه خود ھگل می گويد » :اين دقيقه برای خودبودگی محض در نظر آگاھی بنده نيز واقعيت
دارد زيرا در وجود خدايگان برای او موضوعيت پيدا كرده است « يعنی اين كه بنده از طريق و مجرای خطر كردن در
پيكاری برای مرگ و زندگی متوجه اين مسئله می شود كه نوعی برای خودبودن خودآگاھی وجود دارد كه در نظر بنده نيز
واقعيت پيدا می كند چون در وجود خدايگان برای او موضوعيت پيدا كرده است  ،چون در پيكار با خدايگان است كه
خودآگاھی مستقل برای بنده ھم ظاھر می شود يعنی بنده ازمجرای اين پيکار پی می برد كه چيزی به نام خودآگاھی مستقل
وجود دارد كه درنزد خدايگان است  .ھگل درادامه می گويد  » :وانگھی آگاھی بنده تنھا اين انحالل  36تام به طور كلی نيست
بلكه بنده با کاروخدمت  ،آن را به شكل عينی و واقعی درمی آورد « يعنی بنده وجود خودش را سيال می كند برای اينكه
35
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بتواند ازطريق انحالل تام آنچه در عالم خارج به صورت ثابت و پايداراست وھم چنين از طريق تجسم بخشيدن به کاری که
در خدمت خدايگان انجام می دھد  ،آگاھی اش را بدست بياورد  » ،آگاھی بنده ازطريق خدمت ودركاراجباری كه برای
شخص ديگرانجام می دھد وابستگی خود را به وجود طبيعی درھمه وجوه خاص و جزئی آن رفع می كند و به ياری كار ،اين
وجود را از سر راه خود برمی دارد  «37يعنی با كار عالم خارج نفی میشود.
اين جا می رسيم به پاراگراف ھيجده که ھگل می گويد  » :ولی احساس قدرت مطلق كه چه به صورت عام در حين پيكار و
چه در حاالت خاص خدمت به بنده دست داده است فقط انحالل در خود يا ضمنی است .بدينسان ھرچند ھراسی كه خدايگان
در دل بنده می افكند سرآغاز فرزانگی باشد  ،تنھا می توان گفت كه دراين ھراس آگاھی برای خود ھست ولی ھنوز برای
خودبودگی نيست « يعنی در جايی که بنده بخواھد زندگی خودش را به خطربيندازد تا از طريق كارش يعنی نفی وسلبی که
درعالم خارج می کند ،رابطه نابرابر را به ھم بزند و بيشتر از آن  ،از زمانی كه خدايگان اين رابطه نابرابر را حس می کند
وھراسی در دل بنده می افکند تا بتواند قدرت خودش را اعمال بكند واين رابطه نا برابر را ھمچنان حفظ بکند ،ازطريق اين
ھراس آگاھی برای خود ھست است يعنی بنده اينجا به اين آگاھی می رسد که خودآگاھی می تواند اينجا تكوين پيدا بکند ولی
اين آگاھی ھنوز برای خودبودگی نيست يعنی ھنوز نمی تواند آن را برای خودش ايجاد بكند » .ولی آگاھی از راه كاروكنش
به خود میآيد .دردقيقه ای كه مطابق با خواست درمورد آگاھی خدايگان است چنين می نمود که جنبه غيرذاتی و غيراساسی
رابطه با چيز طبيعی و ماده برعھده بنده افتاده است زيرا درآنجا چيز ،استقالل خود را نگاه داشته بود .ولی بیگمان خواست
ارباب عمل نفی محض عين را با مصرف كردن آن و با ھمين كار احساس نفس و شرف خالص بی آميغ خود را که در ضمن
لذت از دست می دھد  ،به خود اختصاص داده است ولی به ھمين دليل اين رضايت حالتی گذرا بيش نيست زيرا ازعينيت يا
ماندگاری وقوام بی بھره است « يعنی دراين رابطه نابرابری كه ايجاد شده مبنی براينکه بنده ازطريق كارش توليد می كند
وخدايگان آن را مصرف می كند وازبين می برد  ،ھگل می گويد اينجاست كه آگاھی مستقل وپابرجا ،يا دارای ذات وجوھر
نمی تواند شكل بگيرد ،برای اينكه آنچه از طريق كار بنده ايجاد می شود  ،چيزی نابود شونده وازبين رونده است ،درواقع
متعلق امرجوھری يا خودآگاھی مستقل ھم که نمی تواند چيزی باشد كه گذراست  ،ولی » کار ،برعکس  ،آرزويی سرکوفته
وحالت گذرايی بازداشته شده است  ،به سخن ديگر ،کار شکل می دھد و می پرورد « اينجا ھگل مفھوم بسيارمھمی را وارد
می کند و آن اين است که در ايجاد و مصرف امكان اين وجود ندارد كه چيزی به وجود بيايد كه دارای استقالل واستقرار
باشد تا موضوع آگاھی خدايگان قراربگيرد  ،اين امکان فقط در كارامكانپذير است كه در جبھه بنده است » .سرکوفته « و
» بازداشته شده « که ھگل اين جا به کار برده از اصطالحات عجيب و مسئله دار است  ،ھگل می گويد كار آرزويی سركوفته
و حالت گذرايی بازداشته شده است .کار ،آرزو يا بھتر از آن خواست سرکوفته و يا بازگردانده به خود است ،به عبارت
ديگر ،بنده کار را انجام می دھد كه موضوع خواست است ولی چيزی نيست كه تعلق به آن داشته باشد  .از طرف ديگر،
شكل بازداشته شده است يعنی اينكه كار چيزی است ـ اگر بشود گفت ـ كه درعالم خارج تبلور پيدا می كند » .کار«ی که
بازداشته شده يعنی از بين نرفته است ،در جايی تجسد و تجسم پيدا می کند و به اين وسيله عالم خارج را تغييرمی دھد  ،به
اين دليل است که گفت کارشکل می دھد ومی پرورد .
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حرف ھگل در مورد کار تا اين حد است ولی توضيح مفصلی که کوژو بعد از اين می دھد کامال مارکسيستی است  ،کوژو می
گويد کار انسان را می سازد در حالی که تا اين جا صحبت از انسان نبود بلکه صحبت بر سر مسئله خودآگاھی بود و اين که
نوع دوم خودآگاھی يعنی خودآگاھی بنده از طريق تبلور کارش درعالم خارج اين امکان را پيدا می کند که آگاھی مستقل
خودش را بدست آورد  .توضيح کوژو مبنی بر اين که کار ،جھان را دگرگون می کند يا کارانسان را متمدن می کند و مابه
التفاوت انسان و حيوان کار می باشد  ،کامالً مارکسی ــ مارکس دوره جوانی ــ است  .ھگل در ادامه می گويد  » :رابطه
منفی يا نفی كننده با عين يا موضوع كار ،صورتی از اين عين می شود و حالتی پاينده می يابد زيرا درست برای آن آگاھی
که كار را انجام میدھد  ،برای اوست كه موضوع يا عين استقالل دارد « .عنايت اينجا  » ،برای آن آگاھی « را » برای
کارگر« ترجمه کرده که درادامه تفسيرکوژو است که تصور میکرد آگاھی بنده ھمان کارگرــ انسان ــ است .38در جمله ھگل
آمده است » :آن آگاھی که کار می کند« ،ھگل می گويد چون اين آگاھی که کار از او صادر می شود ،نسبتی نفی کننده با
عين يا موضوع کار دارد ،پس برای اوست كه موضوع يا عين استقالل دارد چون با آن سر و كار دارد » در عين حال اين
حد وسط نفی كننده يا كار شكل دھنده] ،موجد*[ جزئيت و برای خودبودگی محض آگاھی است كه اينك به وسيله كار به
بيرون ]از آگاھی*[ به حالت پايندگی درمی آيد « يعنی آن آگاھی كه دارای استقالل است و بر روی عالم خارج كار می كند،
از طريق كارخودش است كه آگاه می شود اوالً به استقالل جھان خارج و ثانيا ً به اين كه از طريق کارش عالم خارج را
تغييرمی دھد » .در نتيجه آگاھی کارگر ) كه خاصيتش كاراست( به چنان ] پايگاھی در[ بينش ھستی مستقل می رسد كه
خويشتن را درآن ھستی عيان می بيند « .عنايت اينجا ترکيب »آگاھی کارگر« را آورده است  ،بايد توجه داشته باشيم که
ترکيب » آگاھی کارگر« ازنوع مضاف ومضاف اليه به معنی آگاھی متعلق به يک فرد کارگر نيست بلکه از نوع موصوف و
صفت است يعنی آگاھی که کارمی کند .ھگل در اين فقره می گويد اين جاست كه بنده از طريق كاری كه روی عالم ــ كه
مستقل است ــ انجام می دھد به بينشی از استقالل می رسد و اين جاست كه آگاھی مستقل او شكل می گيرد و اين جاست كه
متوجه می شود كه او ھم  ،آگاه مستقل يا مستقل آگاه است.
اما پاراگراف نوزده که آخرين پاراگراف است .ھگل می گويد  » :ولی عمل شكل دادن به چيز ]بوسيله كار[ تنھا دارای اين
معنی مثبت نيست كه بنده به ياری آن از اين كه به طور واقعی و عينی برای خود وجود دارد آگاه می شود « .قدم اول اين
است كه آگاھی که كار انجام می دھد يا کار از او صادرمی شود  ،به خود و استقالل خود آگاھی پيدا می كند .در واقع به اين
دقيقه پی می برد که خودآگاه مستقل است .پس تنھا دارای اين معنا نيست » بلكه بر ضد دقيقه يا عنصر نخستين خود  ،يعنی
ترس  ،معنای منفی نيزدارد .زيرا در ضمن شكل دادن به چيز با رفع شكلی كه در برابرآن قرار دارد ،از قدرت خاص خود
برای نفی واز برای خودبودگی خويش به عنوان يك امر عينی آگاه می شود « بنده از طريق کار ،از يک سو به استقالل خود
آگاه می شود و از سوی ديگر ،به قدرت نفی کنندگی خود نيز پی می برد و درمی يابد که می تواند نفی بکند  ،تا اين جا
تصور می شد که در اين رابطه نابرابر خدايگان و بنده ،اين خدايگان است که حاکم و بنده محکوم است ،اين تنھا خدايگان
است که اراده می کند اما اين جا کار ،ضمن اين که به » چيز« شکل می دھد به بنده ھم اين آگاھی را می دھد که او ھم
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مستقل است و ھم توان نفی دارد » ،ولی اين عنصر منفی عينی درست ھمان ماھيت بيرونی و بيگانه ای است که آگاھی بنده
در برابرآن بر خود لرزيده است « يعنی آن جا كه آگاھی مستقل پيدا می شود بنده متوجه می شود كه اين ھمان آگاھی
خدايگان است كه ھميشه از آن می ترسيد  ،در واقع به چيزی می رسد كه در ديگری است » .اكنون آگاھی ] بنده[ اين
]عنصر[ منفی بيگانه را ]با كار و در كار[ از ميان می برد و خويشتن را به عنوان يك عامل منفی در عنصر پايندگی مستقر
می كند و بدين سان خود يك ھستی موجود برای خويش می شود « .پس بنده وقتی به اين جا می رسد متوجه می شود آنچه
به دنبال آن بود و تاكنون ھم از ترس بر خود لرزيده و نتوانسته بود آن را به دست بياورد اين چيزی است که در غير وجود
دارد ولی از طريق كار آن را پيدا كرده است يعنی در مقابل او غيری بنام خدايگان كه دارای آگاھی مستقل بود قرار داشت ،
بنده وقتی از طريق كار آن را پيدا می کند  ،می بيند که به ھمان چيزی رسيده است كه تاكنون فكرمی كرد در غير قرار داشت
و آن جا که آگاه می شود كه من ھم آن چيزی را دارم يا به آن چيزی رسيده ام كه غير تاكنون داشت ،در واقع اين جا دو
خودآگاھی مستقل در مقابل ھم قرارگرفته اند » .برای خودبودگی به خود آن تعلق يافته و بنده به اين آگاھی رسيده است كه
در خود و برای خود وجود دارد « يعنی ھمانند وضع خدايگان که در آغازبود » .شكل يا صورت ]يعنی انديشه و مقصودی
که در وجدان بنده صورت بسته است [ به سبب بيرون بودگی برای آگاھی ]كارگر[ حكم غيروبيگانه را ندارد زيرا برای
خودبودگی محض آن ،درست درھمين است و با ھمين  ،برای آن حقيقت می يابد  ،پس با اين عمل بازيابی خود به وسيله
خود ] بنده[ ازاينكه حس يا خواست شخصی خويش ]را دارا[ است آگاه می شود واين تحول درست درجريان کار روی می
دھد يعنی ھمانجا که بظاھر ،پيش تر ،حس واراده ديگری درآن دخالت داشت « کلمه ای را که عنايت به » حس يا خواست
شخصی « ترجمه کرده کلمه  Sinnآلمانی است که اين جا يعنی آن معنايی که آگاھی بنده برای خود داشت  ،به آن آگاھی علم
پيدا می کند .و  Sinnدوم که بازعنايت به » حس و اراده ديگری« ترجمه کرده اين جا يعنی آن معنايی كه آگاھی خدايگان به
عالم می داد می باشد  ،پس بنده از طريق معنايی كه برای آگاھی خود پيدا کرده اين جا متوجه می شود كه قبال شخص
ديگری اين معنا را به عالم می داده اما اينك خودش از طريق معنايی که برای آگاھی خودش پيدا کرده اين كار را انجام می
دھد.
اين جا به آخرين جمالت پاراگراف نوزدھم می رسيم که نيازمند توضيح است ،خصوصا ً کلمه  Sinnکه گفتيم آگاه شدن بنده
به معنای خود است .ھگل در پايان نوعی » بازی با کلمه « با  Sinnانجام داده است .ھگل می گويد ) صفحه  74کتاب
س مطلق بلكه تنھا مزه نوعی اضطراب را چشيده باشد ،ماھيت ذاتی منفی برای آن يك
عنايت(  » :اگرآگاھی مزه نه ھرا ِ
س از مرگ  ،چيزی كه خودآگاھی بنده را واداشت
ماھيت بيرونی می ماند « .ھگل قبالً توضيح داد كه در آن اضطراب و ھرا ِ
به اين كه در مقابل خودآگاھی خدايگان ،از طريق كار به معنای خود پی ببرد و بعد ضمن قرار گرفتن در مقابل خدايگان
استقالل خود را ھم تثبيت بكند ،در اين جا دو حالت به وجود می آيد ؛ يكی اين كه صرف نوعی از اضطراب باشد ولی از
طرف ديگر ،ھراس مطلقی در مقابل مرگ باشد ،ھگل می گويد اين دو حالت متفاوت ھستند .اگر خودآگاھی بنده ھراس
مطلق را حس نكرده باشد يعنی به جايی نرسيده باشد كه در مقابل مرگ كامال بايستد و مرگ محركش بشود برای اين كه
بتواند به معنای خود و به استقالل وجود خودش پی ببرد  ،اگر اين طور نباشد ماھيت ذاتی منفی برای او يك ماھيت منفی می
آن اين ماھيت ،به تمامی اثر نمی پذيرد يعنی اين كه اگر حالت منفی ــ که گفتيم در كار ظھور پيدا می
ماند و جوھر خاص از ِ
كند و از اين جا به بعد است كه در واقع محرك اصلی آگاھی می شود ــ اگرصرف اضطراب باشد حتما به اين جا نخواھد
س مطلق در جايی
رسيد كه او بتواند به معنای خود پی ببرد و استقالل و خودآگاھی خودش را تثبيت بكند ،بلكه بايد كه ھرا ِ
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در بنده ظاھر بشود و به عبارت ديگر ،حاضر باشد در پيكاربرای مرگ و زندگی در مقابل خدايگان وارد بشود و از آن جا به
بعد است كه امكان اين را خواھد داشت كه به معنای خودش پی ببرد » ،اين آگاھی  ،چون ھمه محتوای آگاھی طبيعی اش ]از
ترس[ متزلزل نشده  ،ھنوزــ درنفس خود ــ حالتی از وجود متعين است .حس يا خواست شخصی[ Der eigene Sinn] 39
آن در اين حالت صرفا خودسری ] [Eigensinnيا نوعی آزادی است كه در درون حالت بندگی می ماند « در واقع اينجا با
 Der eigene Sinnيعنی معنايی که شخص به خود می دھد و  Eigensinnبه معنی خودسری بازی کرده است .می گويد
اگر به اين حالت نرسد كه بتواند در نفی كامل وارد بشود و بتواند از مجرای ھراس مطلقی كه در او ايجاد شده نفی كامل بكند
 ،در اين صورت ھمه وجودش متزلزل نخواھد شد و ھنوز تا حد زيادی درحالت متعين طبيعی باقی خواھد ماند و بنابراين به
معنای خود پی نخواھد برد و فقط به نوعی از آزادی در درون بندگی خواھد رسيد ،بنابراين ھرچه بيشتر بتواند خطر كند و
در اين خطر كردن ھرچه بيشتر بتواند به معنای خود پی ببرد  ،آنجاست كه به آزادی بيشتری خواھد رسيد و از طرف ديگر
ذاتی ديگری تبديل خواھد شد.
مستقل
در مقابل خدايگان به موجو ِد خودآگا ِه
ِ
ِ
ھگل تا اينجا که سخنان او در بخش خدايگان و بنده به پايان می رسد گفت كه ما دو خودآگاھی را در مقابل ھم داريم كه يكی
در اصل خودآگاه و مستقل بوده و ديگری به تدريج از طريق كار و از طريق خطركردن در يك پيكار تا حد مرگ توانسته خود
را به جايی برساند كه بگويد من ھم خودآگاه ھستم و من ھم معنای خودم را می فھمم .ما اين جا اين دو خودآگاھی را به حال
خودشان می گذاريم چون بعد از اين ھگل در ادامه خواھد گفت که اين رويارويی در حوزه ھای ديگر و به صورتھای
ديگرھم ادامه پيدا می كند .
اين جا قدری در معنی اين ديالکتيکی که ھگل با زبان پيچيده گفته است درنگ می کنم .چيزی که ک وژو از اي ن بخ ش فھمي ده
اين است که ھگل در نوشتن پديدارشناسی روح ،قبل از اين که به ظھورانسان و تاريخ برسد ،اين ج ا ب ر س بيل مقدم ه نش ان
داده که مبارزه در تاريخ آتی به چه صورتی عملی خواھ د ب ود و دو ص ورت آگ اھی ب ه چ ه ترتيب ی در براب ر ھ م ق رار خواھ د
گرفت و ھگل پيش از اين که به اصل مطلب برسد ،در واقع ،چيزی از اصل مطلب را اين جا بي ان ک رده اس ت ،چ ون ھن وز ت ا
اين جا ما در حوزه خودآگاھی ھستيم و ھنوز به تجسم و تبلورتاريخی اين آگاھی ھا نرسيده اي م .البت ه قب ل از ک وژو ،م ارکس
ھم کم و بيش چنين تفسيری عرضه داده بود ولی کوژو در تفسير اساسی خود ،با توجه به مارکس و خصوصا ً مارکس جوان
می گويد تبلور دو آگاھی که تا اين جا از آنھا صحبت شد می توان گفت که در دو طبق ه پرولتاري ا و ب ورژوازی اس ت ،اي ن دو
در براب ر ھ م م ی ايس تند ت ا اي نک ه طبق ه ک ارگر از طري ق ک ار بتوان د خ ود را آزاد کن د ،و ،وقت ی خ ودش را آزاد ک رد ،نق يض
خ ودش يعن ی طبق ه مقاب ل را ک ه ب ورژوازی باش د ازب ين ب رده و اس تقالل خ ود را اع الم خواھ د ک رد .آن چ ه گذش ت ،اجم ال
تفسيرکوژو است ،تفسيرمارکس ھم البته با پيچيدگيھای خاص خود از اين بخش از ھگل کم وبيش ھم ين گون ه اس ت ک ه فع ال
ما وارد آن نمی شويم .
پرسش اين است که تا اين مرحله از بسط آگاھی ،يعنی مرحله ای که دو خودآگاھی در برابر ھم قرار م ی گيرن د ،آي ا ھ دف آن
خودآگاھی که کار می کند يعنی خودآگاھی بنده نفی و رفع خودآگاھی مقابل يا خدايگان است ؟ در پاس خ باي د گف ت ھگ ل چن ين
چيزی نمی گويد بلکه بر عکس در چندين جا گفته است که اگر خودآگاھی مقابل نباشد ،اصالً امکان خودآگاھی به وج ود نم ی

 - 39گفتيم که اين ترجمه درست نيست بلکه ترجمه درست آن » معنايی كه شخص به خود میدھد « است .
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آيد ،پس حداقل اين است که بايد دو خودآگاھی در برابر ھم قرار گرفته باشند تا نسبت و مناس باتی مي ان دو خودآگ اھی وج ود
داشته باشد ،ھگل نمی گويد که خودآگاھی بنده يا خودآگاھی که کار می کند به نفی خدايگان خواھد رسيد  ،بلکه برعکس می
گويد که بنده از طريق کار خ ود ب ه مقياس ی ک ه خ ود را از زنجيرھ ايی ک ه ع الم طبيع ت ب ه پ ايش بس ته و او را وابس ته ع الم
اشياء و چيزھا نموده ،رھا می کند ،به ھمين ميزان خودآگاھی پيدا می کند و اتفاقا ً در رون د اي ن رھ ا س ازی اس ت ک ه متوج ه
م ی ش ود ،خودآگ اھی او در آيين ه غي ر ممک ن ش ده اس ت .ھگ ل چن دين ب ار اي ن بح ث منطق ی را آورده اس ت خصوص ا ً در آن
بندھايی که کوژو آن ھا را حذف ک رده و اتفاق ا ً ک وژو ب ه ھم ين دلي ل اس ت ک ه آن بن دھا را در تفس يرخود ني اورده چ ون ھگ ل
تاکيد می کند که دو آگاھی بايد باشد و يکی از آگاھی ھا نمی تواند ديگ ری را نف ی بکن د و نف ی ي ک آگ اھی توس ط ديگ ری ب ه
معنی نفی خود ھم ھست  ،به اصطالح درصورت رفع يکی  ،اين جنبه ديالکتيکی بوجود نم ی آي د ودرنتيج ه خودآگ اھی ش کل
نمی گيرد .
گفتم که اين حرف ھگل اثرات و نتايج بسياری دارد که اي ن ج ا ب ه ي ک م ورد از اث رات آن اش اره م ی ک نم و آن اي ن اس ت ک ه
خودآگاھی ھميشه در آيينه خودآگاھی ديگر ظاھرمی شود و ھميشه در اين نسبت است که خودآگاھی به وج ود م ی آي د و اگ ر
اين نسبت نباشد خودآگاھی حاصل نمی شود .به تعبير جديدتر ،در »غيريت« است که »ھويت« معنا پيدا می کند و اگرغيري ت
نباشد ،ھويت معنايی نخواھد داشت .بنابراين نفی غير ،اثبات ھويت نمی کند.
در فرھنگ و فلسفه غربی کم وبيش اين بحث شده بود .ھرچند در فلسفه يونان مفھوم خودآگ اھی مط رح نب ود ام ا يون انی ھ ا
از ھمان آغاز که اخالق ــ شھری و مدنی ــ نوشتند ب ه اي ن معن ی اش اره کردن د ک ه ف رق انس ان و حي وان در فض يلتھاس ت و
ارسطو بالفاصله اضافه می کند که فضيلتھا در شھر و مدينه تحقق پي دا م ی کن د چ ون فض يلت ن ه شخص ی ک ه جمع ی اس ت.
پس اخالق يونانی از ھمان آغاز اخالق مدنی و نه فردی است .ارسطو به عنوان مثال می گويد اگر ش خص تنھ ا باش د ع دالت
و شجاعت معنا پيدا نمی کند ،شخص يا راھبی که تنھا به باالی کوه رفته تا به نھايت فضيلتھا برسد ،چنين شخصی نه عادل
است و نه شجاع و اتفاقا ً شخص بی فضيلتی به شمار می آيد ،چون فضيلت چيزی است که بايد در جامعه به کار گرفته ش ود.
اگربا شخص ديگری در نسبت و رابطه ای قرارنگيريد و ح ق او را ب ه خ ودش برنگرداني د ي ا ب ه اص طالح م ا » رد امان ات «
نکنيد ،در چنين وضعی عدالت معلوم نمی شود ،عدالت به معنی برگردان دن حق وق ديگ ران ب ه خودش ان اس ت ،پ س ش ما اگ ر
باالی کوه بودي د ع دالت ب ی معن ی اس ت چ ون تنھ ا ي ک نفرھس تيد .ش جاعت ھ م ھم ين طوراس ت ک ه در جامع ه و در دف اع از
شھردر برابر بيگانه معنی پيدا می کند ،ھمان طورکه برای بنده در مواجھه با خدايگان پيش آمد که ب ا ب ه خطران داختن خ ود،
ھم نشان داد که دارای فضيلت شجاعت است وھم به خودآگ اھی و تثبي ت معن ای خ ود رس يد در ح الی ک ه اگرمواجھ ه ب ا غير ـ
خدايگان ـ نبود چنين اتفاقی نمی افتاد .
اخالق يونانی وقتی در سده ھای چھار و پنج و شش به دوره اسالمی منتقل شد بويژه پس از دوره مغول اخالق در نزد ما به
اخالق فردی تبديل شد .به تعبير ديگ ر ،اخ الق زاوي ه نش ينی و اخ الق خانق اھی ک ه اخ الق ف رد اس ت و در آنج ا ھ يچ فض يلتی
تحقق پيدا نمی کند ،اگرچه خانقاه برای اين تشکيل شد که تجسم عالی و غ ايی ھم ه فض يلت ھ ا باش د ول ی فض يلت در معن ای
غير پارسايی فردی تحقق پيدا نمی کند چون آنجا نسبت و پيوندی ميان افراد وجود ندارد .اين مباح ث در فلس فه مغ رب زم ين
است که به تدريج رشد کرده و در تمام فلسفهھای اروپايی تا زمان متأخر که مسئله رابطه » فرد « و » جم ع « و » م ن « و
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» غير« مطرح و درست می شود جاری است و ھگل اين جا به نوبه خ ود يک ی از پ ارادايم ھ ای رابط ه م ن و غي ررا عرض ه
کرده است تا نشان دھد که انسان در اين مناسبات است که انسان است و نه در تنھايی.
بار ديگر به تفسير کوژو برمی گردم که گفت اينجا يعنی با پيروزی پرولتاريا ،يا به تعبيربعدی مارکس ،ب ا پي روزی ت اريخ ب ر
ماقبل تاريخ پرونده بسته شده است و بعد از اين ديگر پيکاری در ميان نخواھد بود .گفتيم که ھگل چنين چي زی را نم ی گوي د
چون ھگل اعتقاد نداشت که پيک ار در ح وزه مناس بات اجتم اعی تم ام ش دنی اس ت ،در نظرھگ ل ص ورتھای پيک ارعوض م ی
شود ولی اصل پيکار سر جای خود ھست .اما اين که ھگل اي ن بح ث را در بخ ش اول پديدارشناس ی روح آورده آي ا ب ه معن ی
ظھور تاريخ در پديدارشناسی روح قبل از ظھورعينی خود تاريخ است؟ در جواب بايد گفت اين تلقی کوژو ھم درس ت نيس ت،
تفسيرھای جديد با توجه به منطقی که در تمام پديدارشناسی روح جاری است گفت ه ان د ک ه مناس بات مي ان خ دايگان و بن ده و
پيکارتا پای مرگ ميان دو خودآگاھی در پديدارشناسی روح  ،تنھ ا تمثي ل ھ ايی ھس تند ک ه ھگ ل ب رای نش ان دادن تب ديل ي ک
خودآگاھی به دو خودآگاھی در درون ھر فرد آورده است  ،نه صورتھای تاريخی که اينجا ظ اھرمی ش وند .تفس يری ک ه امث ال
لبرير و ديگران در سال ھای اخير ارائه کرده اند اين است که اين اصطالحات تمثيلھايی ھستند که پيدا ش دن ف رد خودآگ اه را
توضيح و نشان می دھد قبل از اين که فرد در ت اريخ ظاھربش ود و اي ن پيک ار در ت اريخ جري ان پي دا بکن د  ،دو خودآگ اھی دو
طبقه و يا دو فرد انسانی ــ که کوژو به کرات آورده است ــ نيستند ،بلکه يک فرد اس ت در خلج ان روح ی دائم ی  ،اي ن ف رد ،
در گسيختگی که در درون او ايجاد شده  ،در پيکاری مرگباربا خود وارد می شود ت ا ب ه تثبي ت خودآگ اھی مس تقل خ ود ي ا ب ه
تعبيرھگل خودآگ اھی ج وھری ناي ل ش ود .اي ن جاس ت ک ه ھ ر ف ردی ب ه عن وان خ دايگان ب ر بن ده ای ک ه درون او وج ود دارد
پيروز می شود وھر بنده ای در درون ما خود را به مرحله خدايگانی می رساند و اين جاست که فرد شکل می گيرد ،در واقع
انسان جديد اين است .
آنچه ذکرشد البته نه ماقبل ت اريخ و ن ه پاي ان ت اريخ اس ت بلک ه آغ از ي ک مرحل ه ديگ ری از س ير تجرب ه آگ اھی اس ت ک ه در
مراحل و تجربه ھای بعدی يا گشتالتن ھای ديگری ھم اين آگاھی ظھور پيدا خواھد کرد تا به آگاھی ب االتر و برت ر برس د .اي ن
جاست که ھنوز فرد دارای آگاھی بنده بر خدايگان خود پيروزشده و معنای خود را پيدا کرده است ولی راه سير تجربه آگاھی
ھم چنان ادامه دارد .در جلسات آينده به نقل از ھگل خواھيم گفت که اين مرحل ه آغ از راھ ی اس ت ک ه ف رد خودآگ اه بتوان د از
مراحل ديگر آگاھی بگذرد و در جايی اتفاقا ً نشان خواھد داد که صورت ھای تاريخی آگاھی ھم ظاھرشده اند ،يعنی اين اتفاقی
که در فرد افتاده در تاريخ ھم صورت گرفته است .بنابراين ھگل از دو طبقه صحبت نمی کند که ي ک طبق ه ديگ ری را از ب ين
ببرد بلکه از دو خودآگاھی و به تعبير بھتر ،از دو صورت خودآگاھی صحبت می کند ونشان م ی دھ د ک ه اي ن دو در تالق ی ب ا
يکديگر و در يک پيکار تا حد مرگ ــ نه مرگ ــ بايد پيش بروند و انسان جديد خودآگاه ي ا » ف رد « اي ن جاس ت ک ه ظ اھرمی
شود ،در واقع ،اين ديالکتيک پيچيده است که نشان می دھد انسان و فرد غربی به معنی اصالت فرد ،در کجا پيدا شده است.
به عنوان نکته آخر برمی گردم به آن مسئلهای که مسئله خود ماست و آن اين که ف رد در فن ا ظاھرش دنی نيس ت ،در پ ارادايم
عرفانی ـ اخالقی و شرعی ما  ،انسان موجودی است که خود را در غير نفی می کند ولی اين فردی که ھگل از او صحبت می
کند در اثبات خود و از طريق اثبات خود ظاھر شده است و عنصر اصلی تشکيل دھنده فلسفه و انديشه سياسی جديد و بيشتر
از آن انديشه اقتصادی جديد ھمين فرد است که دارای خواستھايی است و اص ال اي ن ف رد ج ز خواس تھ ايش نيس ت  .ناگفت ه
نمان د ک ه عناي ت  Desireانگليس ی را اي ن ج ا آرزو ترجم ه ک رده ب ود ک ه درس ت نيس ت بلک ه خواس ت درس تت ر اس ت .از
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نظرھگل به صورت خاص و از نظرانديشه جديد به صورت عام  ،شخصی که فانی شده اصال شخص و ف رد نيس ت چ ون فاق د
اصلیترين چيزی است که انسان و فرد جديد دارد و آن مسئله » خواست « است .از زمانی ک ه ف رد ب ه اي ن معن ا ک ه دارای »
خواست « است ظاھرمی شود و اين خواست ھم از طريق کارش تبلور پيدا می کن د و خواس ت و ک ارش ھ م در ج ای خ ود ب ه
معن ی نف ی بالواس طه ب ودن ع الم خ ارج و تغيي ر آن اس ت ،از اي ن ج ا ب ه بع د اس ت ک ه بس ياری از عل وم جدي د ب ر پاي ه ھم ين
خواست شکل می گيرد که يکی از نخستين آنھا انديشه سياسی جديد است که از قرن شانزده به بعد شکل گرفته است يعنی از
زمانی که انسان ديگر با فضيلتھايش تعريف نمی شود بلکه با خواستھايش تعريف می شود ،انديشه سياسی ق ديم ،انديش ه
فضيلتھاست ولی انديشه سياسی جديد ،انديشه مبتن ی ب ر»خواس ت«ھاس ت ک ه ھ ابز يک ی از مھ م ت رين نظري ه پ ردازان اي ن
است .اتفاقا انديشه اقتصادی جديد ھم اين جا در دل انديشه سياسی جديد ظاھرمی شود ب رای اي ن ک ه اگ ر ش ما خص لت اص لی
انسان را خواست ھای او بدانيد  ،اين خصلت در درجه اول در حوزه سياست ظاھرمی شود چون ھر کس ی ب ه ش کوه و ج الل
بيشتر از مال اھميت می دھد .به ھم ين دلي ل اس ت ک ه آغ از رنس انس ب ا انديش ه سياس ی و ب ا ماکي اوللی اس ت يعن ی ب ه دس ت
آوردن و حفظ قدرت است  ،وقتی اين اتفاق افتاد جنبه ھای ديگر انسان ھم ظاھرمی شود که يکی از اولين جنبه ھا اقتص اد و
منافع است و اين جاست که انديشه اقتصادی جديد ھم تدوين می شود که اين اتفاق بيشتر در ح وزه روش نگری اس کاتلند رخ
داد .منظور اين است که اين مباحث ھم پيچيده و ھم بسيارانتزاعی در خاس تگاه اساس یت رين اتفاق اتی ق رار دارد ک ه در غ رب
افتاد ولی در جای ديگری تاکنون تکرار نشده است.
معنی اين سخن اين نيست که اين اتفاق ھا قبل از ھگل اتفاق نيفتاده و يا فھميده نشده است بلکه ھگل با پديدارشناس ی روح،
منطق يا خاستگاه تجدد را به ما توضيح می دھد .در واقع منطق ی را ک ه پش ت اي ن تح والت ب ود توض يح م ی دھ د و از س وی
ديگرتوضيح می دھد که » فرد « در کجا و در چه مقطع تاريخی ظاھر می شود و بيشتر از آن از چه منطقی تبعيت می کن د و
بعد ھگل بويژه در پديدارشناسی روح نشان خواھد داد که اين منطق در ھمه ج ا ج اری اس ت و ھم ه ج ا تک رار م ی ش ود .در
جلسات قبل گفتم که در جايی که ما وارد آن قصرشديم آھنگ ی در ح ال نواخت ه ش دن ب ود ک ه مث ل قطع ه ب ولرو تک رار ي ک ت م
است اشاره به ھمين است که در واقع يک چيز بيشتر گفته نمی شود و آن منطق تجدد است ،منطق ظھ ور انس ان جدي د اس ت
که دنيای جديد را ايجاد خواھد کرد .ھگل نشان می دھد که اي ن منط ق در ھم ه ج ا از سياس ت گرفت ه ت ا دي ن و اقتص اد ج اری
است .اگر فرصت اجازه می داد می توانستم ب ه ش ما نش ان ب دھم ک ه تنھ ا کس ی ک ه توانس ته توض يح بدھ د ک ه ديان ت م ا ع ين
سياست ماست ھگل است – البته به شرطی که بفھميم ک ه چ ه گفت ه اس ت .گف تن ص رف ي ک جمل ه ي ک چي ز اس ت ول ی بس ط
چگونگی آن چيز ديگری است ،ھگل تنھا کسی است که توانسته اين موضوع را توضيح بدھد .اين خود داستان ديگری است
که در فرصت ديگری توضيح خواھم داد.
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جلسه ھفتم
بعد از بحث خدايگان و بنده که دو جلسه تمام طول کشيد  ،متاسفانه برای ادامه  ،متن فارسی قابل اعتنايی در اختيارنداريم
تا به شما معرفی کنم که بتوانيد بحث را دنبال کنيد .بنابراين من پديدارشناسی را از آنجا که حميد عنايت رھا کرده دنبال می
کنم  .گفتم که خدايگان و بنده در يکی از تفسيرھا که مھمترين ھم ھست يعنی تفسير لبرير ،تمثيلی برای دو وجه خودآگاھی
است .اين تمثيل در حالی در کتاب پديدارشناسی روح تمام می شود که دو آگاھی يعنی خدايگان و بنده مراحلی را در جريان
پيکار تا حد مرگ دنبال کرده و تحولی را پذيرفته اند ولی ھنوز وحدتی ميان اين دو حاصل نشده است  .خدايگان در استقالل
خود به خود آگاھی دارد  ،بنده از طريق کار خود به نوعی خودآگاھی دست يافته است  ،در واقع مثل دو شخصيت مستقل در
مقابل ھمديگر قرار دارند ولی اين دو خودآگاھی يا به تعبير ديگر ،اين دو وجه خودآگاھی به يک خودآگاھی واحد تبديل نشده
اند .ھگل در جريان فصلھای بعدی ھمچنان بسط خودآگاھی را دنبال خواھد کرد و نشان خواھد داد که در يک جايی بايد
نوعی وحدت ايجاد شود ولی مثل ھمه نوشته ھای ھگل بويژه در پديدارشناسی ،آن وحدت بالواسطه و بالفاصله انجام پذير
نيست بلکه بايد از مراحلی و از نفی ھای ديالکتيکی بسياری بايد بگذرد تا اين که در جايی وحدت عملی شود .
از اين جا به بعد ھگل به نوعی به تاريخ فرھنگی اروپا ھم اشاره می کند يعنی در جاھايی اگرچه ھنوز در حوزه ما قبل
تاريخ بحث می کند ولی در مواردی به صورتھايی از آگاھی اشاره می کند که ما به ازاء تاريخی ھم دارد .ماقبل تاريخ در
اينجا به اين معنی است که بحث ھنوز در حوزه خودآگاھی است که تبلورعينی خارجی در صورت ھای فرھنگی اروپايی
ندارد .ھمان طور که مفسرين ھگل گفته اند ما اينجا ھنوز در حوزه تاريخ نيستيم اگرچه اين حرف می تواند يک وجه
تاريخی ھم داشته باشد .
ھگل اين جا از سه صورت بعدی آگاھی صحبت می کند که اولی عبارت از صورت آگاھی رواقيون است که نظرش بر فلسفه
ھای رواقی است ،در دومين صورت به نظام فلسفی شکاکان اشاره می کند و در سومين صورت آگاھی يک بحث اساسی
ديگری را بازمی کند که می توانيم فعال آن را وجدان نگون بخت بناميم تا بعداً اگر فرصتی شد درباره اين ترجمه توضيح
مفصلی بدھم .
رواقيان ھمان طور که می دانيد يک جريان فلسفی يونانی مآبی بود که بعداً اثرات مھمی ھم در روم گذاشت که بسياری از
نويسندگان و اھل فلسفه رومی ھم رواقيون بودند ،از طرف ديگر ،دو تن از رواقيون مھم را می شناسيم که يکی از آنھا ــ
مارک اورل ــ امپراتور روم و ديگری ــ اپيکدت ــ يک برده بود .فالسفه رواقی بر اين عقيده بودند که آزادی يک امر درونی
است و تحوالت عالم خارج ھيچ نقشی در آزادی من ندارد .گفته می شد که میشود انسان بر تخت امپراتوری تکيه کرده
باشد يا به عنوان يک برده در زنجيرباشد ولی ھيچ يک از اين دو حالت نمی تواند در آزادی او اخالل بکند .ھگل به عنوان
اولين مرحله بعد از خدايگان و بنده اين موضوع را به اين دليل مطرح میکند که اينجا نوعی وحدت بعد از آن دو وجه
خودآگاھی خدايگانی و بندگی صورت گرفته است  ،ھگل میگويد که اين ھا کسانی ھستند که اعتقاد داشتند که خودآگاھی ،
استقالل خود را در انديشه پيدا میکند  ،يعنی چون موضوع انديشه خود انديشه و انديشيدن است ،بنابراين  ،آن وحدتی که
پيش از اين نمی توانست در حوزه خدايگان و بنده تحقق پيدا کند  ،به اين صورت برای اينھا تحقق پيدا میکند چون اين ھا
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میگفتند که عالم بيرون از من به نسبت جھان درون من اھميتی ندارد .بدين کوشش به اين صورت در حوزه انديشه ،
وحدتی ايجاد کنند  .ھگل اينجا توضيحی درباره انديشه میدھد که من سعی میکنم آن را به سادهترين وجه ممکن بيان کنم .
ھگل میگويد  :ھمان طور که بنده میتواند از طريق کار و تغييرعالم )مادی( به استقالل خودآگاھی خود علم پيدا کند ،
انديشه ھم در واقع نوعی کاراست با اين تفاوت که موضوع آن صورت مفھومی 40است  ،پس انديشه از نظر ھگل » کار«
است ولی » کار«ی در قلمرو صورتھای مفھومی است .ھگل در توضيح آن میگويد ھمان طور که ما با کار صورت اشياء
خارج را عوض میکنيم و صورت نوئی به آنھا میدھيم و در واقع با اين کار ،در عالم خارج تغيير میدھيم  ،ھمين طور با
انديشيدن ھم صورت نوئی به عالم وجود میدھيم  ،منتھا  ،اين صورت نو ،صورتی است که » من « ھر يک از ما ــ به
عنوان فاعل و عاقل ــ به ھمه چيزھايی که در ذھن ما ھست  ،میدھد  ،به عبارت ديگر » ،من « به صورتھای مفھومی
رسوخ پيدا میکند و يا به سوی صورتھای مفھومی سير میکند و اين انديشيدن است  ،پس ،خودآگاھی بعد از اين جدای از
وجود فی نفسه نيست .ھگل میگويد پيش از اين  ،يک عالم خارجی وجود دارد که به آن وجود فی نفسه میگوييم و يک نوع
شکاف و تمايز و حتی تضادی ھست ميان صورتھای ذھن من به عنوان عاقل و ميان آنچه در عالم خارج است  ،ھگل می-
گويد بعد از اين ديگر اين تعارض وجود ندارد چون موضوع فی نفسه در واقع ھمان موضوع انديشه است .به تعبير ديگر،
انديشه موضوع انديشه است .البته ارسطو ھم قبال در اواخر کتاب متافيزيک اين موضوع را درباره خدا گفته بود که او
انديشه است و موضوع انديشه او ھم انديشه است ،ھگل ھم اين جا با گفتن اينکه انديشه موضوع انديشه است نظرش به
ارسطو است .بنابراين در مقابل انديشه يک وجود فی نفسه متمايز از انديشه وجود ندارد .ھمان طور که در کار ما صورت
خودمان را بر عالم تحميل میکرديم بعد از اين  ،اين کار را در حوزه انديشه ھم انجام میدھيم  .ھگل میگويد رواقيان از اين
جا نتيجه میگرفتند که آزادی ــ به معنايی که ھگل از رواقيان آورد ــ چون در ذھن وارد شده و وابسته به عالم خارج و يا
يک عين خارجی نيست پس در حوزه انديشه و بی اعتناء به عالم خارج است و به اين ترتيب رواقی ھا اعم از اين که
امپراتور باشند يا برده  ،اينگونه خود را آزاد میدانستند .ھگل میگويد در مرحله بعدی  ،بعد از اين که ذھن تمايزی ميان
خدايگان و بنده ايجاد کرد ،راه حلی که رواقيان برای بيرون آمدن از اين وضع دوگانه ) يعنی با اين شکافی که در آگاھی فرد
ايجاد میشود و در نتيجه ھر فردی دارای دو آگاھی میشود ( عرضه کردند اين بود که يک وجه از اين تعارض ) يعنی عالم
خارج( را نفی کرده و آن را در حوزه انديشه وارد بکنند تا اين تعارض رفع شود و ھگل اين مرحله يعنی مرحله دوم را
خودآگاھی فيلسوفان شکاک مینامد .میدانيد که به لحاظ تاريخ فلسفه  ،دو جريان مھم فلسفه شکاکيت وجود دارد که يکی
در فلسفه قديم و در ادامه فلسفه يونانی است و ديگری در دوره جديدتر بويژه در روم شکل گرفت .ھگل قبل از پديدارشناسی
روح مقاله فشرده ای درباره شکاکيت نوشته بود که به نظر مفسرين از مقاله ھای اوليه بسيارمھم ھگل است چون بحثی که
ھگل در اين مقاله میکند راه را بر فھم ايدئاليسم ھگلی و فھم پيچيدگی آن و تمايزآن با ايدئاليسمھای قبل از ھگل بازمیکند.
شکاکيت در فلسفه ھای جديد بيشتر از ھيوم به اين طرف مطرح شده است  ،در اين فلسفه ھا چيزی به نام فنومنيسم طرح
شده که شايد آن را اصالت پديدارھا يا ظواھر ترجمه کرد و آن  ،اين است که ذھن انسان به چيزی جز ظواھر و پديدارھا
نمی تواند علم پيدا کند يعنی بيشتر از آن چيزی که از عالم خارج در مقابل ذھن ما پديدارمیشود نمیدانيم و بنابراين  ،فلسفه
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بايد به ھمين توصيف پديدارھا بسنده کند چون ما به »نومن« يا شیء فی نفسه که ورای اين پديدارھا وجود دارد ھيچ وقت
نمیتوانيم علم پيدا کنيم  ،پس فلسفه در حد شناخت پديدارھا می ماند .ھمان طور که میدانيد يکی از جمالت مھم کانت در
انقالب کپرنيکی اين است که می گويد من با خواندن ھيوم از خواب يا چرت جزمی بيدارشدم  ،يعنی متوجه شدم که ما نمی
توانيم ورای پديدارھا را بشناسيم و به »نومن«ھا يا شیء فی نفسه برسيم و فلسفه توان فراتر رفتن از پديدارھا را ندارد.
ھگل ميان رواقيان و شکاکين يک فاصله گذاری می کند به اين ترتيب که از نظر ھگل ،اگرچه رواقيون عالم خارج را نفی
کردند ولی به ھر حال انديشه بايد در جايی موضوعی داشته باشد که وابسته به آن است .ھگل در مرحله دوم بسط اين
ديالکتيک می گويد اگرچه انديشه نفی کامل وجود فی نفسه است ولی تماميت آن را ھم نمی تواند نفی بکند پس در جايی
شکاف ميان عالم خارج و انديشه ــ و در جايی می گويد شکاف ميان زندگی و انديشيدن ــ وجود دارد ،به عبارت ديگر،
رواقی که برده است ھرچند خودش را آزاد می داند اما ھم چنان در زنجيراست و اين زنجير نمی تواند خودش را بر او
تحميل نکند ،اما شکاکان جديد در واقع گفتند که در مورد وجود عالم خارج اعم از اين که پديدار باشد يا ديدارــ به تعبير
فرديد ــ ترديد داريم  ،بايد در اساس وجود عالم خارج و کل آن ترديد کرد نه اين که فقط در مورد ديدار يا شیء فی نفسه
ترديد بکنيم .ھگل اين جا با کلمه بازی می کند که در جلسه سوم ھم به آن اشاره کردم و آن اين است که می گويد ترديد يا
 Zweifelnدر واقع نوميد شدن يا  Verzweifelenاست  ،يعنی ما در اين ترديد بايد تا جايی پيش برويم که به طور کلی از
اين که عالم خارجی وجود دارد که می توان به آن علم پيدا کرد نااميد بشويم و سپس می افزايد وقتی ذھن انسان تا اين جا
پيش رفت ،اتفاقا ً ھمين جا آن چيزی را که نفی کرده  ،تثبيت می کند  ،يعنی به عبارت ديگر ،ترديدی که آن ھا درباره عالم
خارج داشتند ـ يا ھگل اعتقاد آن ھا را اين طور تفسيرمی کند ــ اتفاقا ً ھمين ترديد به عالم خارج  ،می تواند ما را نسبت به
آن به يقين برساند ،بنابراين اھميت شکاکان قديم در اين است که کل را نفی می کردند ولی ھمين نفی در نھايت ما را به
نفی نفی می رساند و کار ھگل ھم در واقع اين است که می گويد در راه ترديد بايد تا آن جا
وضع آن نفی يا به تعبير ديگر به ِ
پيش برويم که نفی را اثبات بکنيم .ھگل می گويد رواقيان به جنبه اثباتی انديشه نظر داشتند در حالی که شکاکان به جنبه
سلبی وجود نظردارند  ،آن ھا در واقع انديشه را اثبات می کردند ولی شکاکان برعکس آن ھا ،عالم خارج را به کل سلب می
کنند ،پس اين جاست که در مقابل يک افراط ،افراط ديگر و به تعبيری در مقابل يک خودآگاھی  ،خودآگاھی ديگری ظاھرمی
شود که با نفی ھمه تعيّنات عالم خارج به يقين کامل خود میرسد  ،شکاک وقتی میتواند خود را اثبات کند که کل تعينات
عالم خارج را نفی کرده باشد .ھگل میگويد شکاکی بر خالف رواقيان  ،وضع انتزاعی آگاھی نيست بلکه وضع خودآگاھی از
مجرای نفی غيريت است  ،يعنی رواقيان آگاھی را به صورت انتزاع از عالم خارج وضع و اثبات میکردند  ،ھگل میگويد
شکاکيت قديم و ضع خودآگاھی ازمجرای نفی غيريت است يعنی نفی عالم خارج و نفی ھر چيزی که بيرون خودآگاھی است .
توضيح ھگل درباره اين دو جريان فلسفی کوتاه و گذراست چون اينھا موضوع اصلی ھگل نيستند  ،به عبارت ديگر ،توجه
ھگل به يک وضع تراژيک اساسی تری است که ھی چکدام از اينھا در آن وضع نيستند بلکه وضع ديگری وجود دارد که
برای ھگل تراژيک تر است .ھگل می گويد اين جاست که وجدان نگون بخت ــ به ترجمه من ــ ظاھرمیشود ،آگاھی شکاک
تصور می کند که وجدان خوش بخت است اما پيوسته در وضعی به سر میبرد که آن را نفی میکند  ،يعنی وجدان يا آگاھی
خوش بخت از نظر ھگل رسيدن به وحدتی ميان دو شأن عالم خارج و ذھن يا ميان آگاھی و متعلق آگاھی است  ،ھگل می-
گويد با نفی عالم خارج فکر میکند که به وحدت رسيده است ولی اين وحدت  ،از آن جا که وحدت در نفی است ،پس وحدت
نيست .
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اين جا برای توضيح وجدان نگون بخت بايد يک اصطالح ھگلی را قدری توضيح بدھم و آن  Consciousnessاست .من تا
اين جا اين اصطالح را به آگاھی ترجمه کردم و بايد ھم چنين باشد و چون کتاب پديدارشناسی روح کتابی منظم و
سيستماتيک است بنابراين نمی شود ھر اصطالحی را به چندين معنی ترجمه کرد و اين کار به انسجام کلی کتاب و درک آن
لطمه میزند ولی اين جا جايی است که فکر میکنم به جای آگاھی بايد از وجدان صحبت بکنيم چون ھمان طورکه مفسرين
گفته اند اين جاست که ھگل برای اولين بار در حوزه مسيحيت وارد میشود يعنی به وجه تاريخی بحث خود میپردازد و به
مقام مسيحيت در تاريخ اروپا اشاره میکند .از نظر او وجدان نگون بخت وجدان انسان مسيحی سده ھای ميانه است .اما من
جست و جوی خودم را برای يافتن راه حل ديگری ادامه دادم که با حفظ ترجمه وجدان نگون بخت تا اين جا به توضيح آن
میپردازم .يک راه حل اين است که ھگل  Das unglückliche Bewusstseinرا معموال در برابر خوبی روح وجدان
شھروند يونانی میآورد و میگويد آن چه در يونان بود خوب و زيبا بود و خود يونانيھا ھم اصطالحی داشتند که بر اساس
آن  ،خوبی و زيبايی ضابطه ھمه چيزبود يا به تعبيرديگر ،معيارسنجش ھرچيزی خوبی وزيبايی بود )،(kalos-kagatos
ھگل ھم به کرات میگويد در يونان وحدت و ھماھنگی و در نوعی از نظام شھروندی وجود داشت که زيبا بود ،ھگل درباره
آگاھی و وجدان ھم با توجه به مورد يونان ھمين اصطالح را می آورد و به نظرمیرسد از آن جا که ھنوزدر پايان دوره
جوانی ھگل ھستيم و پديدارشناسی آغاز يک دوره جديدی در زندگی فکری اوست به نظر می رسد که ھگل ھنوز توجھی به
يونان دارد و مسيحيت را بر مبنای تجربه يونان می سنجد و به ھمين دليل میگويد آن چه در يونان خوب و زيبا بود ،اين جا
ــ در اروپای مسيحی سده ھای ميانه ــ بد است .اين آگاھی مسيحی درمقابل آگاھی خوب يونانی بد است .من از اين جا به
نظرم آمد که برای ترجمه اين کلمه يک راه حل ديگری میتوان پيدا کرد .برای کلمه »خوب« که در فارسی سابقه استعمال
بسيار زيادی دارد معادل »به« را داريم ،مثل »به دينی« که در متن ھا ھم به کار رفته است .در فارسی اوستايی ما »دژ« را
داشتيم که در فارسی پھلوی به »دش« تحول پيدا کرد  .ترکيب ھای بسياری با توجه به پيشوندھای »دُژ« و »دُش« ھنوز در
فارسی وجود دارد مثل » دژخيم« يا »دژم« که از پھلوی به فارسی امروز راه يافته است .بعضی از اين ترکيبھا بسيار
جالب ھستند به عنوان مثال ما در پھلوی »دُش آگاه« داريم ،البته »آگاھی« در پھلوی به معنی خبر و اطالع است» ،دش
آگاه« يعنی کسی که نمی داند و ناآگاه است .از طرف ديگر ما »دش آگاھی« يا به تلفظ امروزی »دژآگاھی« به معنی ناآگاھی
و نادانی را داريم که البته اين معنا را ما امروز نمی شناسيم .به نظر من میشود به جای وجدان نگونبخت ،کلمه »دژآگاھی«
را به عنوان يک اصطالح در يک مواردی درمعنای مقابل »به آگاھی« به کاربرد تا تسلسل معنی حفظ شود ،خصوصا ً از اين
نظر که » دژ ،دش« درمقابل زيبايی به کارمیروند و شايد بتوان »دژآگاھی« را در مقابل »شادآگاھی« ھم به کاربرد .اين
چيزی است که من در تالشم برای جايگزين »وجدان نگون بخت« به آن رسيدم .از طرف ديگر ،يک پيشنھاد ديگر ھم
»گسسته خردی« است که فردوسی آن را به کار می برد و من ھنوز معادلی برای آن در فارسی پھلوی نديده ام .به نظرم آمد
که می توانيم »گسسته آگاھی« و بيشتر از آن »گسسته روان« را ھم به قياس گسسته خردی به کار برد .البته مزيتی که
واژه »گسسته« دارد اين است که گسسته در فارسی قديم به معنای جدا شدن و منفک شدن از ھمديگراست و بعداً خواھيم
ديد که صحبت ھگل دقيقا ً درباره گسستگی است .البته عليرغم اين پيشنھادھا ،من برای توضيح مطلب ھگل ،ھمچنان
»وجدان نگون بخت« را حفظ می کنم و به کارخواھم برد. 41

 - 41حميد عنايت آن را به آگاھی اندوھبار) خدايگان وبنده ،صفحه  (12وباقرپرھام به آگاھی ناخشنود ) پديدارشناسی جان ،صفحه  (269ومترجم عرب ـ العونعلی ـ به آگاھی
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اما بحث وجدان نگون بخت )يا دژآگاھی و گسسته خردی( چيست؟ ھگل قبل از اينکه کتاب پديدارشناسی روح را بنويسد ،در
نوشته ھای قبلی 42که از دوره طلبگی در حوزه علميه شروع می شود و تا حوالی سال  1800ادامه پيدا میکند به دو اتفاق
توجه دارد که يکی يونان و ديگری انقالب فرانسه است .بويژه در مورد يونان نظرش بر اين بود که در شھرھای يونانی
وحدت و ھماھنگی خوب ،شاد و زيبا وجود داشته است .ھگل از اين زاويه ،ھم دين يھود و ھم مسيحيت قرون وسطی و
مسيحيت زمان خودش را مورد بررسی قرار داده و نشان میدھد که اتفاقا ً آن چيزی که در درون اين اديان میگذرد درست
نقطه مقابل آن چيزی است که در يونان گذشته است و اين جاست که ھگل از تعليمات حوزه علميه فاصله گرفته و فکر
کشيش شدن را ھم از سر بيرون میکند و به فلسفه میپردازد  .گفتيم که ھگل در اين دوره به دوــ سه موضوع توجه پيدا
میکند که دين يھود يکی از آن ھاست که البته نه موضوع بحث ماست و نه ما شناخت درستی از آن داريم .میدانيم که
مسئله يھود در آلمان و در اروپای مرکزی زمان ھگل يک مسئله بسيار مھمی بود چون اين ھا يک جمعيت بسيار بزرگی
بودند که در اوايل قرن نوزده و به دنبال جريانھايی که به وجود آمد به تدريج از محله ھای بسته بنام »گتو« بيرون آمدند و
خصوصا ً در نيمه دوم قرن نوزده افراد صاحب نامی در ميان آنان ظاھرشد .مارکس از اولين کسانی بود که مقاله بلندی
درباره مسئله يھود نوشت و پس از آن ھم چندين رساله مسئله يھود ديگر نوشته شد تا اين که يک دوره روشنگری در
ميان يھوديان شکل گرفت که در نتيجه آن ھا در اروپای مرکزی به شھروندان کامل تبديل شدند .اين که يھوديان در جامعه
اروپا حضور داشتند ولی کامال ھم بيرون از آن بودند و طبق آداب و رسوم و قوانين دينی خودشان عمل میکردند و ھيچ
ارتباطی ھم با جامعه بيرون از خود نداشتند مسئله بغرنجی بود که ھگل ھم درباره آن به تفکر پرداخته است .ھگل يکی از
مواردی که برای اولين بار متوجه وجدان نگون بخت و ناشادی وجدان و آگاھی بخشی از يک ملت میشود در مورد يھودی
ھاست .ھگل بعد دين يھود را مورد بررسی قرارداده و درباره آن تامل میکند و اين بحث را پيش میکشد که اتفاقا ً دين يھود
دينی است که اين قوم را ايجاد کرده است ،آگاھی اين ملت عين ديانت آن ھاست و آگاھی آنان نگون بخت و ناشاد است چون
اساس ديانتشان بر اين است .ھگل ابراھيم را به عنوان شاھد می آورد ــ که در واقع پدر ھمه اديان است و از ديدگاه
يھوديھا اصل دين يھود به ابراھيم برمیگردد ــ و میگويد اولين کاری که او کرد اين بود که برای ايجاد يک قوم و امت از
مردم جدا شد و به انزوا رفت تا اين که بتواند ذريه ابراھيم را درست بکند ،پس »گسستن« اولين کاری بود که پدر اصلی
يھوديان انجام داد و به ھين دليل بود که گفتم »گسستگی« ھم اين جا قابل طرح است .از سوی ديگرابراھيم »خدا«يی را
برای خدايی قبول کرد که ربی بود که ارباب بود يعنی ابراھيم در برابر خدای خود نسبت خدايگانی و بندگی برقرارکرد .به
تعبير ديگر ،ابراھيم رب را ارباب و خدايگان و خود را بنده تلقی کرد ،نماد اين رابطه و نسبت ھم ھمان فرمانی است که از
طرف خدا به ابراھيم آمد تا فرزندش اسماعيل را قربانی کند .میدانيد که ابراھيم فرزند خود اسماعيل را به دامنه کوه برد و
ھنگامی که می خواست چاقو را بر گردن اسماعيل بکشد ،گوسفندی از آسمان نازل شد که سنت ما ھم داستان را به ھمين
روال تاييد میکند و میدانيد که مسئله قربانی کردن گوسفند ھم از ھمين جا به عنوان يک سنت ريشه میگيرد .نتيجه ای که
ھگل میگيرد که البته با مبانی ما سازگار نيست اين است که بگويد رابطه خدای يھود با مردم ،رابطه خدايگانی و بندگی
بدبخت ـ الشقی ـ ) فنومنولوجيه الروح ،صفحه  (278وعزت ﷲ فوالدوند به تبعيت ازحميد عنايت به آگاھی اندوھبار) ھگل نوشته پيترسينگر ،صفحه (123ترجمه کرده است .
ھم چنين درانگليسی به  unhappy consciousnessترجمه شده است ) .نصيری(
 - 42اين دست نوشته ھا که عمدتا ً درحوزه الھيات بود والبته درباره الھياتی بودن آنھا به معنای دقيق کلمه مناقشه وجود دارد  ،درزمان خود ھگل چاپ نشدند بلکه دراوايل
قرن بيستم به چاپ رسيدند .
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است و وقتی خدا فرمان میدھد بنده را نرسد که دليل آن را بفھمد بلکه فقط بايد اطاعت کند  ،به عبارت ديگرخدای يھود
»ارباب« است »رب« نيست .اينجا میدانيد که ميان رب و ارباب يک بازی با کلمه است چون رب اشاره به تربيت و پرورش
دارد ولی ارباب دستوردھنده است .ھگل با اين بازی با کلمه بگويد خدای يھود مثل خدای مسيحيت پرورنده نيست چون
خدای مسيحيت پدر عيسی مسيح و مربی او بود ولی خدای يھود اربابی است که فقط دستور میدھد و الزم ھم نيست که
دستورات ارباب قابل فھم بنده باشد .ھگل با اين مقدمه نتيجه میگيرد که که آن رابطه »محبت« و اگربشود گفت رابطه
عاشقانه ميان انسان يا مومن و خدا که در مسيحيت ھست در دين يھود وجود ندارد بلکه رابطه انسان يا مومن يھودی و
خدای يھود از ھم گسسته است .پس از نظرھگل نقطه آغاز »گسسته روانی« يا »گسسته آگاھی« اينجاست .
دومين بحثی که ھگل در دوره جوانی به آن توجه پيدا کرد مربوط به خود مسيحيت است .ھگل در اين دوره که تحت تاثير
يونان است در مورد مسيحيت بويژه مسيحيت کليسايی ھم به چنين گسستگی ميان انسان و خدا و يا ميان عالم باال )الھوت(
و عالم پايين )ناسوت( وجود دارد و وحدت در مسيحيت آن چنان که در يونان بود کامل نشده است .میدانيم که ھگل بعداً
درباره اين مسئله يعنی ھم نگاه اوليه اش به يونان و ھماھنگی کامل آن و ھم مسيحيت تجديد نظر اساسی کرد و به اين
ديدگاه رسيد که آن ھماھنگی موجود در نظام شورايی يا دموکراسی يونان مبتنی بر بردگی بود و به ھمين دليل شھرھای
يونانی ھم دچار شکاف و گسستگی و دستخوش بحران شد .
ھمان طور که ديديم از نظرھگل ھم در مورد رواقيان و ھم شکاکان به ھر حال يک شکافی ميان زندگی از يکسو و آگاھی و
انديشه از سوی ديگر ھم چنان باقی ماند .ھگل میگويد ريشه و خاستگاه آگاھی نگون بخت در ھمين تعارضی است که اين
جا ايجاد شده است  ،اگرچه آن ھا میخواستند به اين تعارض بی اعتنا بمانند ولی اين تعارض وجود داشت و البته با
مسيحيت خود را بيشتر نشان داد .ھگل اين جا يک نکته را نيز اضافه میکند  :حس اين تضاد يا آگاھی از اين تضادھا و
تعارضھا در واقع اساس ديالکتيک است يعنی اين آگاھی به تعارضھا و تنشھا ــ خصوصا ً در مکتب رواقی ــ ميان زندگی از
يکسو و انديشه از سوی ديگر است که به عنوان اصل حرکت ديالکتيکی آگاھی را به پيش میبرد  ،بنابراين ھگل اين جا اين
نکته را وارد میکند که آگاھی برای اين که بتواند با عالم خارج و زندگی به يک وحدتی برسد  ،در خود تحولی را در دوـ سه
مرحله ايجاد میکند .در واقع در دوـ سه مرحله شکافی ايجاد میکند تا بتواند از آن ھا فراتر رود .مرحله اول اين است که
تعارضی ميان آن چيزی که متحرک است و آن چيزی که نامتحرک است ايجاد میشود .مفسران معتقدند که نظر ھگل از اين
تعارض متوجه رابطه انسان و خدا در دين يھود است که گفتيم ھگل در دوره جوانی يھوديت را اين گونه تفسير میکند که
بعد از دوره شکاکيت يک شکافی ايجاد میشود که آگاھی نمیتواند نسبت به عالم خارج و زندگی بی اعتنا بماند ولی آنچه در
مقابل او پديدار میگردد يا آنچه که در مقابل آگاھی قرار میگيرد در واقع آگاھی است که بعد از اين نسبت به خدا پيدا میکند
و ھم چنين آگاھی است که از طريق خدا نسبت به عالم خارج پيدا میکند .ھگل میگويد موجودی در مقابل آگاھی که
تغييريابنده است ـ چون انديشه است ـ ظاھر میشود که آن غيرقابل تغيير است و اين جا مفسران گفته اند که اين موجود
ھمان خدای دين يھود است که در واقع ارباب است .اين جا سوالی که پيش می آيد اين است که چرا خدا از اين جا به بعد
برای ھگل اين قدر مھم می شود و چرا خدا را به عنوان امری غيرمتحرک و غيرتغييريابنده در مقابل آگاھی قرار می دھد؟
دليلش اين است که از نظرھگل در دوره ای که اين بحث را می کند ،رابطه انسان و خدا  ،الگو و اسوه ھمه رابطه ھای
ديگری است که انسان برقرار می کند .به عبارت ديگر ،تلقی انسان از جھان و آگاھی و شناختی که به جھان پيدا می کند،
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تابع منطق آگاھی و شناخت او نسبت به خداست .پس ھگل با توجه به اين موضوع درباره دين يھود می گويد خدای دين
يھود به جای اين که رب باشد ارباب است بنابراين ھر رابطه ای ھم که يھوديان ايجاد بکنند بر رابطه خدايگانی و بندگی
مبتنی خواھد بود و بر اين اساس ھگل در جاھايی به صورت کم و بيش صريح می گويد که به ھرحال قوم يھود برای بردگی
متولد شده است و ھر رابطه ای ھم که ايجاد بکنند ،آن رابطه رابطه بردگی خواھد بود چون الگوی اصلی اين قوم الگوی
برابر ديانت آنان خدايگانی و بندگی است .اين جا الزم است قدری درنگ بکنم و توضيحی بدھم و آن اين است آن چه که
امروز به آن آنتی سميتيسم » «Antisemitismضد يھودی يا ضد سامی گفته می شود ،بحثی است که بخش عمده آن از
اروپای مرکزی برخاست .می دانيد که مخالفت با يھوديھا ھميشه و در ھمه جا بوده و حتی اديان ھم ھمين وضع را دارند،
ھم مسلمان ھا و ھم بيشتر از آن ھا مسيحيان نسبت به دين يھود نظر خوبی ندارند ولی آنتی سميتيسم در معنای جديد از
زمانی است که برای ضديت با يھود نظريه ای درست شد که بر اساس آن قوم يھود را اصال به طور فطری بد می دانند و
روی اين مسئله يک ايدئولوژی درست شده است .اختالف ميان قوم يھود و مومنان اديان ديگر صرفا ً يک سوی سکه است
ولی آنچه به آن آنتی سميتيسم گفته می شود که بعدھا پيامدھای تاريخی مھمی در اروپا داشت روی ديگر سکه است که
موضوع بحث من نيست .ھمان طور که می دانيد حتی مارکس که از يک خانواده يھودی بود )البته پدرش پروتستان شده
بود( ھم کم و بيش اين نظر ــ شايد بتوان گفت غيردموکراتيک ــ را نسبت به قوم يھود داشت .اين مقدمه برای اين است که
بدانيم بعداً بر روی اين مسئله يک ايدئولوژی درست شد ولی بحث ھگل ھنوز در مرحله آنتی سميتيسم نيست بلکه ھگل از
يک ديدگاه خاص به اين مسئله نگاه می کند و در واقع نقد او يک نقد درون دينی است ،می توان گفت فرھنگی است ،يعنی
برای ھگل ديانت يھودی يکی از نمونه ھای مناسبات خدايگان و بندگی است .بويژه از اين نظر که ھگل اعتقاد داشت نه فقط
سياست بلکه بسياری از مسايل يک ملت عين ديانت آن ھاست ،در واقع ھمه مناسباتی که قومی ايجاد می کند عين ديانت آن
قوم است .ھگل از اين زاويه است که گفت مناسبات امت يھودی مناسبات خدايگانی و بندگی است و البته اين چيزی که ھگل
می گويد محدود به ملت يھود نيست بلکه ھگل يک الگوی تحليلی و يک منطق به دست می دھد که بر اساس آن ھر ملتی که
رابطه اش با خدايش رابطه اربابی باشد  ،مناسباتی که آن ملت ايجاد می کند ناشی از آن رابطه خدايگانی و بندگی خواھد
بود .پس نظر ھگل با آنتی سميتيسم بعدی متفاوت است ھرچند می توان گفت رگه ھايی از بحث ھگل در آنتی سميتيسم ھم
وجود دارد و البته اين بحث باز است و من نظری ندارم  .پس اين مرحله اول وجدان نگون بخت است که انسان در برابر خدا
و متحرک در برابر غيرمتحرک قرار می گيرد که ھيچ پيوند و نسبتی ھم ميان اين دو جز نسبت خدايگانی و بندگی برقرار
نيست.
ھگل در مرحله ديگری می گويد آگاھی نگون بخت با وجود فردی و حيثيت درونی او يکی می شود اما ذات ھم چنان جدای
از آگاھی است .از اين جا به بعد ھگل الگوی مسيحيت را مد نظر قرار می دھد و می گويد بعد از اين خودآگاھی در مقابل امر
ديگر يا ذاتی قرار می گيرد که آن را به نوعی درونی کرده ولی آن ذات ھنوز کامالً در بيرون آن ھست .ھگل می افزايد ضمن
اين که ذات امری غير قابل دسترسی است و از ھرحرکتی که بخواھد او را به چنگ آورد فرار می کند يا به تعبير بھتر
فرارکرده است .بحث ھگل اين جا درباره خدای مسيحيت است که بايد آن را توضيح بدھم .می دانيد که خدای مسيحی ربی
نيست که ارباب باشد بلکه ربی است که در جايی خودش را انسان می کند که ما به آن تجسد می گوييم يعنی خود را در
انسان ظاھر می کند يا به تعبير کتاب مقدس خودش را جسم می کند و در بيرون ظھورمی کند .يکی از مسايل بسيار مھمی
که ھگل مطرح کرده اين است که مسيحيت الگويی به دست می دھد و يا در مسيحيت منطقی وجود دارد که می توانيم بگوييم
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منطق تجدد است و آن بحث ميانجی يا  Mediationاست .پس اگر دين يھود و خدای دين يھود خدايگانی و بندگی است و يا
رابطه ای جز رابطه خدايگانی و بندگی يا استبداد از آن برنمی آيد ،در مقابل آن ،در مسيحيت برای اين که شکاف ميان
انسان و خدا را برداشته شود ناچار خدا تجسد پيدا کرده و در يک انسان ظھور پيدا می کند ،بايد يک ميانجی ميان انسان و
خدا ايجاد می شد .به سخن ديگر ،ربط آنچه که در فلسفه ما تحت عنوان ربط حادث به قديم و به تعبيرھگل ربط تغيير يابنده
به غير متغيرآمده  ،بايد در يک جايی درست می شد ،در واقع خدای مسيحيت آمد تا آن شکافی را که ميان انسان و خدا
وجود داشت از ميان بردارد ،پس بنابراين خداوند خود را در فرزندش ظاھر کرد يا تجسد بخشيد .اين جا می بينيم که الگوی
ديانت مسيحی کامال با اديان ديگر مثل يھود و اسالم متفاوت است و به ھمين دليل نمی شود اصطالحات اين ھا را به راحتی
به ھمديگر ترجمه کرد و فلسفه ھگل واصطالحات او ھم در واقع برگرفته از الگوی مسيحيت است .
اولين تفاوت الگوی مسيحيت با الگوی سايراديان اين است که خدای مسيحيت درمقايسه با دين يھود ارباب نيست بلکه پدر
است ،و کسی که در پيوند نزديک و ارتباط بالواسطه با اين پدرمی باشد طبيعتا ً فرزند است ،بنابراين عيسی ابراھيمی نيست
که عبد ربی است که بايد از فرمان او اطاعت کند بلکه فرزند پدری است که در او ظاھرشده و او را برای ما فرستاده است،
به عبارت ديگر ،فرزندی است که آمده تا شکاف ميان عبد و رب را از ميان بردارد .پس به اين دليل است که ما در
مسيحيت ،رسول به معنايی که ھم در يھوديت و ھم در اسالم می شناسيم نداريم  ،پس معنی نبوت در مسيحيت با معنای آن
در دو دين الھی ديگر کامالً متفاوت است چون مسئله اصلی در نبوت اين است که يک شکافی ميان انسان و خدا وجود دارد
و خداوند شخصی را از ميان بندگان برمی گزيند و از طريق وحی چيزی را به او القاء می کند و از اين طريق شريعت
خودش را نازل می کند و به تعبيری فرمان ھای خود را به عباد ابالغ می کند .پس وحی چيزی است که شکاف ميان انسان
و خدا را پر می کند »من بشری ھستم مثل شما جز اين که بر من وحی می شود «43يعنی اين که شکافی در اين جا وجود
دارد و وحی آن شکاف را پر می کند .اما در مورد مسيحيت اين طور نيست و آنھا وحی به معنايی که ما می شناسيم ،نمی
شناسند چون نبوت به معنايی که ما می شناسيم نمی شناسند و به ھمين دليل است که بحث فلسفه نبوت در معنايی که در
اسالم و يھوديت است در مسيحيت شناخته شده نيست ولی به جای آن بحث مسيح شناسی يا کريستولوژی
» «Christologyدارند .بحث کريستولوژی بحث نبوت نيست ،از نظر ما عيسی پيغمبراست ولی در نظر آنھا عيسی مسيح
است نه پيغمبر ،عيسی مسيح است به زبان ما يعنی عيسی مھدی است .بنابراين وقتی ما می گوييم عيسی مسيح ياعيسی
مسيح است  ،از نظراسالم اين کلمه و اين تعبير درست نيست  ،در واقع مسلمان نمی تواند بگويد عيسی مسيح است چون
عيسی مسيح يا عيسی مسيح است يعنی ما به مھدويت عيسی اعتقاد داريم  .موضوع کريستولوژی در الھيات مسيحی اين
است که نجات از طريق پيامبری که بواسطه وحی شريعت آورده امکان پذير نيست بلکه نجات از طريق عيسی مسيح
صورت می گيرد .
حال با اين توضيح به عبارت ھگل برمی گرديم .می دانيم که عيسی مسيح مصلوب و سپس دفن شد و بنابر نظر مسيحيان
اگر اشتباه نباشد پس از سه روزــ ھمان طور که خودش گفته بود »من از پيش پدر آمدم و پيش او برمی گردم« ــ به آسمان
عروج کرد ،پس به تفسيرھگل ،عيسی مسيح به عنوان کسی که گفت مرا پدر فرستاده  ،ميان انسان ھا آمد تا رابطه ميان
انسان و خدا را که بواسطه گناه اوليه ـ به تعبير مسيحيان ـ گسست ايجاد شده بود و اين رابطه قطع شده بود ،درست بکند و
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اشاره ھگل به اين است که شخصی از طرف پدر آمده بود تا اين رابطه گسسته و گسيخته شده ميان انسان و خدا را التيام
ببخشد اما او ھم بعد از اين که مدتی ميان مردم ماند ،مصلوب شد و در قبر گذاشته شد ولی ـ به تعبيری که ھگل آورده ـ
فرار کرد .به عنوان توضيح اضافی ھگل از معراج مسيح به فرار تعبير می کند .پس مومن مسيحی قرون وسطايی که رابطه
انسان و خدا را اين گونه می فھمد ھميشه به دنبال اين است که به آن امر غير متحرک يا ذات دسترسی پيدا بکند ،در واقع
انسان با عيسی مسيح به او دست پيدا کرده بود و دامن او را گرفته بود ولی عيسی مسيح فرار کرد  .پس به معنايی که
قرون وسطا مسيحيت را می فھميد و توضيح می داد ،شخصی که آمده بود اين رابطه را دوباره درست و اين پيوند را دوباره
برقرار بکند ،شخصی فراری است .علت اينکه ھگل اين تعبير را به کارمی برد اين است که توجه ھگل اينجا به
پديدارشناسی روح است يعنی موجودی که از طريق تجسد در فرزندش  ،خود را ظاھرکرده بود  ،به تعبير ھگل در واقع روح
را ظاھر کرده بود اما تلقی که از او پيدا شد تلقی جسم او بود  ،به عبارت ديگر ،مسيحيت که روح بر او نازل شده بود به
جسم عيسی مسيح توجه پيدا کرد و در واقع  ،شخصيت آرمانی مسيح برای مسيحيان ھمان جسمی بود که مصلوب و مدفون
شد بنابراين ھگل اين جا می گويد  :خودآگاھی پيوسته برای رھا شدن از خود و پيوستن به روح کوشش می کند اما چيزی
که در اين حرکت به سوی مطلق در برابرش خودش می يابد قبر خالی است ،در واقع ھگل می گويد که مسيحی قرون
وسطايی با قبر و ضريح خالی سر و کار دارد .ھگل در توضيح خود از مسيحيت از اين ھم فراتر می رود و می گويد تجسد
به معنايی که مسيحيت قرون وسطايی می فھميد  ،وحدت بالواسطه عام و خاص است  ،يعنی خدا و پدر امر عام و کلی است
و تجسد در يک شخص جزوی امکان می پذيرد که خاص است  ،بنابراين کل در جزء تجسد پيدا کرده است  ،اما چون اين
کار در نظر ھگل در عالم خارج و تاريخ ظاھرمی شود بنابراين می گويد اين وحدت به صورتی که در مسيحيت فھميده شد ،
مشوب و آلوده به تضاد است ،ھنوز ميان خدا به عنوان پدر و شخصی که در آن تجسد پيدا می کند تضاد وجود دارد يعنی
ھنوز جزوی کامال عين کلی نشده است .ھگل می گويد وحدت ميان اينھا ھنوز بالواسطه است و ھنوز آن تحول ديالکتيکی
که بايد در تاريخ پيدا کند ــ يعنی به نوعی وحدت آخرالزمانی که انسان خدا و خدا انسان بشود ــ ھنوز اين تحول صورت
نگرفته است و ھنوز در مرحله آغازين و بالواسطه است چون چندين بار از عيسی مسيح نقل می کند که گفته من حقيقت و
زندگی ھستم  ،پس در واقع درمن جزوی است که زندگی و حقيقت آشکار شده در حالی که من ھنوز آن عين کلی يا عين کل
نيستم  .بعدا وقتی تاريخ از ھمه صورت ھای ممکن آگاھی گذشت ،در پايان تاريخ است که ھگل خواھد گفت »و خدا خود
مرده است« يعنی خدای جدا از انسان و انسان جدا از خدا ديگر وجود ندارد  ،اين وحدت بعد از آن که آن سير ديالکتيکی
خودش را در تاريخ سپری کرده وحدت باواسطه است .
می دانيم که يکی از مفاھيم بسيار اساسی مسيحيت عبارت از تثليث يا سه گانگی است .تا اين جا گفتم که خدا يا پدر)أب( در
فرزند خود )يک انسان( تجسد پيدا کرده و ظاھرمی شود  ،اما از نظر عالم خارج يا تاريخی اين اتفاق به اين صورت می
تواند باشد که خدا از طريق روح القدس يا روح ) بگفته مسيحيان( در مسيح تجلی پيدا می کند  ،در واقع روح خدا از طريق
روح القدس در مسيح دميده می شود که اين سه مرتبه را تثليث می گويند  .در اين رابطه سه گانه  ،روح القدوس در
مسيحيت بسيار مھم است چون اوست که واسطه ميان خدا و انسان يا أب و أبن است  ،از طرف ديگر ،تداوم مسيحيت را ھم
ھمين روح القدس درست می کند که البته خيلی نمی توانم وارد اين جا وارد اين موضوع بشوم چون يک بحث طوالنی است،
مسئله ای که وجود دارد )البته تا زمانی برای ما قابل فھم است ولی بعد از يک زمانی ديگر برای ما قابل فھم نيست( اين
است که در مسيحيت )البته اين جا ھم از يھوديت و ھم از اسالم بويژه اسالم اھل سنت فاصله می گيرد( دايره نبوت ـ به
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تعبير عرفا ـ يا دايره نزول شريعت در يک جايی بسته می شود  ،به عنوان مثال قران در طول  23سال نازل می شود و در
يک جايی وحی می آيد و اتمام نزول آن را اعالم می کند و بعد از اين مرحله است که پيامبررحلت می کنند  ،پس اين دايره
در يک جايی بسته شده است  .از نظر شيعه درست است که نزول شريعت تمام شده ولی اين به منزله اتمام معنای شريعت
نيست  ،معنای شريعت فقط ظاھرآن نيست بلکه شريعت را بايد پيوسته فھميد .بدين سان ،در ديدگاه شيعه  ،دايره ديگری به
نام دايره امامت يا واليت بازمی شود تا تعليم معنای شريعت را که پيشتر ظاھرشده بود کامل کنند  ،اما در مسيحيت وضع
کامال متفاوت است چون ھمان طور که می دانيد در مسيحيت  ،از يکسو شريعت و از سوی ديگرنبوت به معنايی که ما می
شناسيم وجود نداشت ،بنابراين  ،دايره نبوت درمسيحيت اصال نمی توانست بسته بشود ،در واقع دايره نبوت و شايد بتوان
گفت دايره شريعت اصال می بايست بازبماند  ،به ھمين دليل است که عيسی مسيح به پطرس حواری اعالم می کند که ای
پطرس تو صخره ای ھستی که کليسای من بر روی تو بنا خواھد شد 44يعنی تو آن سنگی ھستی که کليسا را درست خواھد
کرد اما اين چيزی که ما به عنوان کليسا ترجمه می کنيم و البته آن را نمی فھميم مشکل است  ،منظورعيسی ،کليسا به معنی
ساختمان سنگی )مثل سايرمعابد جھان( نيست بلکه منظور او نھادی بود که عيسی مسيح در آن تجسد پيدا کرده و امت را
به گرد خود جمع می کند  ،به عبارت ديگر ،اين کليسايی که اين جا از آن صحبت شده يک  communityاست ،در واقع
يک مفھوم ناظر به امت و جماعت و نه صرف بنای سنگی است .پس در مسيحيت از طريق پطرس حواری ) بنيانگذار
کليسای واتيکان فعلی( و بعد از او از طريق ھمه پاپ ھايی که جانشين او ھستند  ،نبوت و شريعت ــ اگر بشود گفت ــ از
طريق حضور دايم روح القدس در درون امت مسيحی تداوم پيدا می کند و اوست که ھميشه حاضر و ناظراست تا امت مسيح
ھمه با ھم خطا نکنند و ھم چنين ازطريق اوست که معنای دعاھا و کتاب مقدس برای خوانندگان آشکار می شود .آشکار
شدن که اين جا به کار رفته ھمان  Revelationانگليسی است که در زبانھای ديگرھمان آشکار شدن است ولی در زبان ما
به معنای وحی است .در مورد اسالم بايد بگوييم که به پيامبراسالم وحی شد ولی در مورد مسيحيت نمی توانيم اين گونه
بگوييم چون وحی وجود ندارد بلکه در اين مورد بايد بگوييم که بر مسيح آشکار شد ،اين آشکار شدن ھمچنان ادامه دارد ــ
در يک دور ــ و تا آمدن دوباره عيسی مسيح ھم ادامه پيدا خواھد کرد .تمام پشتوانه بحث ھگل ھمين مفاھيم است که سعی
می کنم بسيار خالصه و ابتدايی آن ھا را مطرح کنم  ،ھگل سعی دارد بگويد که با آمدن عيسی مسيح يک وحدت اوليه
بالواسطه در شخص يا در جسم ايجاد شد که اين شخص مرد و به آسمان فرار کرد  ،ھگل می گويد اين شخص از اين
ضريحی که ما در آن چنگ انداخته و در صدد پيدا کردن آن ھستيم ،در رفته و به آسمان فرار کرده است .بحث تثليث را از
اين جھت اينجا آوردم تا نشان بدھم که ھگل سه وجه يا سه دوره برای مسيحيت قائل است و بحثھای ھگل با توجه به اين
سه وجه بايد فھميده شود .وجه اول قلمرو يا ــ بر مبنای ترجمه ھای قديمی تر ــ ملکوت » أب « است  ،يک استنباط و
تفسيری در تاريخ مسيحيت پيدا شده که می توان آن را ــ اگربشود گفت ــ پدر محور دانست به اين معنی که انسان در مقابل
پدر ھيچ است و به حساب نمی آيد  ،در واقع در فھم مسيحی ،ھمان طور که عرفاء ما ھم به نوع ديگری به آن رھنمون شده
اند  ،مفھوم انسان مبتنی بر فناء فی ﷲ است  ،يعنی مومن مسيحی در اين دوره از فھم از مسيحيت  ،به دنبال اين است که
خودش را در پدر فانی بکند  ،پس مسئله مومن مسيحی اوليه اين است که خودش را در پدر فانی بکند  .دوره دوم که به آن
قلمرو يا ملکوت فرزند گفته می شود  ،دوره ای است که خدا در يک انسان ــ فرزند خودش ــ تجسد پيدا کرده و به تعبير
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ھگل نوعی وحدت بالواسطه ايجاد شده است  ،بنابراين اينجا تاکيد بر تجسد کل يا کلی در جزء است .سومين مرحله از نظر
ھگل مرحله آشتی است که آن را قلمرو يا ملکوت روح القدس می نامد  .ھگل می گويد در اين مرحله است که وحدت نھايی
پايان تاريخی ) کل عين جزء و جزء عين کل( تحقق پيدا کرده است .
اين سه دوره که من از ھگل توضيح دادم در الھيات مسيحی خيلی مھم است  ،به اصطالح تاريخ نويسی مسيحی ــ قبل از اين
که تاريخ نويسی عرفی جديد پيدا شود ــ تاريخ جھانی را بر مبنای اين الگو تقسيم بندی می کرد  ،به ھر حال مبنای بسياری
از تاريخ نويسان مھم مسيحی از اگوستين قديس به بعد  ،برای تقسيم بندی تاريخ جھانی اين سه دوره بوده است که ھگل
ھم کمابيش به آن اشاره می کند اما ھگل نتايج ديگری می گيرد  ،قبال ھم گفتم که ھگل يک الگوی منطقی را دنبال می کند
که در ھمه جا ساری و جاری است يعنی  ،اين الگوی منطقی و اين نسبتھا در يک مرتبه باالتر و البته پيچيده تر تکرار می
شود  ،بر اين اساس ھگل اين جا می گويد دوره نخست مسيحيت که عبارت از تلقی مسيحيان از ملکوت أب يا پدر است ،در
واقع ھمان دين يھودی است که قبال ديديم ،مسيحيان اوليه دين مسيح را به گونه ای فھميده اند که يھودی ھا دين خودشان
را فھميده بودند  ،يعنی ھمان طور که انسان مومن يھودی  ،به منزله عبد در مقابل خدايگان يا ربی که ارباب بود  ،در اينجا
ھم پدر جدای از ماست و مومن مسيحی ھم می خواھد آن رابطه را برقرار کرده و خودش را در پدر فانی بکند  ،در واقع
عبدی در مقابل رب است  .توضيح ھگل در مراحل بعد پيچيده ترمی شود چون تاريخ را ھم وارد می کند مبنی بر اين که با
مرگ جسمانی 45عيسی مسيح ــ به صورتی که مسيحيت فھميده بود ــ آن آشتی که ميان کلی و جزئی ــ تجسد کل در جزء ــ
صورت گرفته بود  ،دوباره متزلزل شد .ھگل اينجا با اشاره به آن تعبيری که قبال گفته بود مبنی بر اين که )پس خدا خود
مرده است( می گويد خدايی که مرده باشد عين حقيقت و زندگی نيست چون عيسی مسيح گفته بود که من حقيقت و زندگی
ھستم .اينجا بايد بدانيم که کلمه  Godانگليسی دارای دو معنی خدا و مسيح است و منظور ھگل از اين که می گويد خدائی
که مرده باشد عين حقيقت و زندگی نيست  ،معنی دوم يعنی عيسی مسيح است  ،پس منظور ھگل اين است عيسی مسيحی
که به جسم طبيعت مرد عين حقيقت و زندگی نمی تواند باشد .ھگل در ادامه می گويد پس آن چيزی که حواريون در عيسی
مسيح پيدا کرده بودند ھمين وحدت حسی بود و نه وحدت انديشيده پايان تاريخی ،يعنی اين تجربه و تحول تاريخی که به
طور ديالکتيک انجام می شود تا جايی که انسان عين خدا و بالعکس بشود و ھر دو اينھا در روح وحدت پيدا بکنند  ،راه
طوالنی در پيش است ،به ھمين جھت می گويد حواريون عيسی مسيح را در وحدت حسی يافتند نه در وحدت انديشيده شده،
امر الھی در عيسی مسيح امرخاص انديشيده بود و نه امر عام  ،يا عامی که خاص شده باشد يعنی آن وحدت نھايی ھنوز
انجام نشده بود بلکه تنھا تجلی خدا در يک شخص و يک نفرــ فرزند انسان ــ بود  ،وچون اين طوراست  ،امر الھی که
موضوع تعيّن حسی بالواسطه است يعنی به آن صورتی که در مسيح ــ به اعتبار اين که فرزند انسان است ــ ديده می شود و
چون اين طوره  ،پس در واقع چنين امر الھی و امر قدسی عين نبودش است که می تواند بميرد و زير خاک برود.
نتيجه مھمی که ھگل می گيرد ،از ديدگاه انديشه دينی که برای ما آشناست مطلقا ً غير قابل دفاع و نوعی کفرگويی است .اين
نتيجه در مسيحيت ھم مبتنی بر تفسير خاصی است و آن اين که دين مسيح در واقع در زمان خود مسيح و حواريان کامل
45

 به اين علت می گويد مرگ جسمانی که مسيح دارای دو جسم است يا به تعبيرديگر ،مسيح به دو اعتبار قابل فھم است  ،يکی به عنوان فرزند انسان و دوم فرزند خدا.درتحوالت بعدی الھيات مسيحی براساس اين دو حيثيت عيسی مسيح گفته اند که مسيح دارای دو جسم است  .تعبيری که ما برای اين مفھوم داريم ــ که درعرفان ما بحث شده ــ
عبارت ازجسم لطيف وجسم کثيف است  ،جسم کثيف ھمين جسد مادی ظاھری است که با مرگ ازھم پاشيده شده وازبين می رود  ،اما درالھيات مسيحی عيسی مسيح يک جسم
لطيف ھم داشت که با آن به آسمان رفت ودرواقع معراج با جسم لطيف صورت گرفت  .آنجايی که عيسی مسيح را کفن ودفن کرده ودرقبرگذاشتند  ،آنجا درواقع جسم کثيف
زيرخاک رفت ولی با جسم لطيف به آسمان رفت وھنوزدرآنجاست .
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نشده است بلکه دين يک امر تاريخی است و آشتی ميان جمع و فرد ،درون و بيرون و خدا و انسان در پايان تاريخ امکان
پذير خواھد شد .دين ھم بايد در تحول خود تمام دورانھای تاريخی را گذرانده باشد تا به آن وحدت نھايی برسد ،و بيشتر از
آن ھگل حتی می خواھد بگويد که خدای آغازين ھمان خدای نھايی و پايانی نيست .به عبارت ديگر ،حتی خدا ھم تاريخی
است يا تاريخ بر او بر می گذرد و خدای واقعی و نھايی در واقع خدايی است که مجموعه افراد انسانی ــ اگر بشود گفت امت
ــ از طريق عيسی مسيح در ظرف روح با آن يکی شده و وحدت پيدا کرده اند ،اين خدا در واقع خداست.
اما تفسير کوژو و ديگران که موافق اين برداشت نيستند اين است که ھگل می خواھد انسان را به جايی برساند که بگويد
جانشين خداست ،تعبير سيمرغ که در اوايل اين درسگفتارھا به آن اشاره شد اين جا معنی پيدا می کند به اين نحو که
»سيمرغ« در واقع مجموع ھمان سی مرغ است که به پايان سلوک تاريخی رسيده است .به تعبير ديگر ،سيمرغ ھمان
»ما« ھستيم که به پايان تاريخ رسيده ايم و در ظرف روح با ھم آشتی کرده ايم و پديدارشناسی روح در واقع کتابی است که
ما را از تجربه آغازين يا پايين ترين مرتبه تجربه به راھی برمی کشد که پس از گذشتن از مراحل و منازل آن ،نھايت در
روح  ،يکی خواھيم شد و ھمان طور که خواھيم ديد وحدت در پايان پديدارشناسی روح امکان پذيرخواھد شد.
ھگل بار ديگر توضيح می دھد که در جھان مسيحيت قرون وسطايی ،انسان مسيحی )چون تجسد صورت پذيرفته و عسيی
مسيح آمده و کليسا استقرار پيدا کرده( در نوسان ميان خالء الھوتی که در ماورای حس است و ظاھر رنگين ناسوتی که
قابل تجربه حسی است قرار دارد ،يعنی اين که از يک طرف در اين دنيا زندگی می کند که دنيای ظواھر و به تعبيرعرفای ما
رنگين و پرنقش و نگاراست ولی دنيای ناسوتی است که فاقد استقرار و فاقد ظواھر و به اصطالح فاقد پديدارھاست ،باز به
تعبيرعرفاء دنيای وھم وخيال است .ھگل می گويد مومن مسيحی از يک طرف در عالم ناسوت است ولی از يک طرف ديگر
چشمش به عالم الھوت است  ،دنيای ناسوت دنيای قابل حس تجربی است ولی دنيای الھوت قابل حس تجربی نيست ،دنيای
الھوت دنيای خالی است ولی دنيای ناسوت دنيای پراست اما پديده ھای آن فاقد اھميت ھستند .در واقع وجدان نگون بختی
که ھگل از آن صحبت می کند توضيح آن ھمين است  ،يعنی وجدان دوگانه و گسسته و شايد بشود گفته ھگل را با استفاده از
تعبير »گسسته روان« فردوسی اين طور گفت که انسان مسيحی قرون وسطائئ انسانی گسسته روان است ،يعنی گسستی در
روانش ــ روح ــ ايجاد شده که از يک طرف چشمی بر الھوت دارد که خالی ــ غير قابل حس ــ است و از طرف ديگر پايش
بر روی ناسوت قابل حسی است که استقرار ندارد ،با اين تعبير می شود تعبير گسسته روان را اين جا به کار برد .تاکيد ھگل
در بسياری از آثارش خصوصا ً در پديدارشناسی روح بر اين است که گسسته روانی و آگاھی انسان گسسته روان چيزی
نيست که فقط در مسيحيت و در يک دوره خاص ايجاد شده باشد بلکه انسان در تمامی دوران تاريخی خود پيوسته در
خطرگسسته روانی بوده و انسان قبل از دوران جديد ھيچ گاه نتوانسته آن وحدت ميان عام و خاص يا کل و جزء و يا ھر
تعبير ديگر را ايجاد نمايد .چندين بار گفته ام که اصل فلسفه ھگل نظريه وحدت در ھمه شئون است و ھگل برای اين که به
اين نظريه وحدت برسد بايد نشان بدھد که وحدت يک بار به معنای باطنی ،عرفانی و شھودی آن مطرح است به اين معنی
که انسانی در جايی ــ مثال خانقاه ــ به فناء فی ﷲ می رسد و يک وحدت بالواسطه ای آن جا ايجاد می شود ولی نوع ديگری
از وحدت که وحدت مھمی ھم است در واقع وحدت تاريخی است يعنی ضمن اين که تضاد را طرح می کند و حرکت
ديالکتيکی )حرکت ناظر بر تضاد و تعيّنات متعارض و متضاد( را مورد تاکيد قرار می دھد ،در عين حال توضيح می دھد که
چگونه می شود از تعيّنات متضاد فراتر رفت و نظريه وحدت درست کرد .طبيعی است که ھگل اعتقاد داشت اين وحدت در
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پايان تاريخ که منظورش پايان تاريخ اروپاست امکان پذيرشده است برای اينکه تاريخ از تمامی صورتھای متضاد و
متناقض خود گذشته است .در واقع صورت ھای آگاھی ھمه آن تعارض ھای ممکن را از سرگذرانده است و چون ھمه اين
ھا را از سرگذرانده پس اين جاست که می تواند ادعای وحدت بکند و ھگل اين ادعا را کرده است و در تمام کتاب ھای خود
اعم از کتاب منطق ،پديدارشناسی روح ،فلسفه حق ،فلسفه تاريخ ،فلسفه دين و فلسفه ھنر به دنبال اين است که نشان دھد
اآلن درست کردن نظريه وحدت امکان پذيرشده است چون از ھمه تعارض ھا گذشته ايم .اين جا نکته ای وجود دارد که به
آن اشاره نکردم و آن اين است که ھگل در توضيح نوسان گسسته روانی گفت که انسان مسيحی قرون وسطايی فردی با
خودآگاھی گسسته روان است که ميان شب خالی الھوتی که در ماورای حس است و ظاھررنگين ناسوتی که به تجربه حسی
درمی آيد در نوسان است .تئوری وحدتی که ھگل توضيح می دھد عبارت از رسيدن يا )قدم گذاشتن در روز معنوی حضور
حاضر( است .اين کلمه ای که باالجبار به معنوی ترجمه کردم و البته روحانی ھم می توانستم بگويم ترجمه درستی نيست
چون در مسيحيت ما مفھومی داريم که بر اساس آن ھر اتفاقی در روح انجام می شود .بنابراين ھر وحدتی در آن جاست و
معنای کالم الھی ھم بر من در روح آشکار می شود ،عيسی مسيح آمد که ما را نه در جسم بلکه در روح به امت تبديل کند.
تعبير »شب خالی« که ھگل به کار برد حاکی از يک تلقی خاص از مسيحيت است و منظورش اين است که خدا و الھوت به
معنايی که در مسيحيت قرون وسطی و اديان ديگر ــ يھود ــ فھميده می شد که انسان بايد در آن فانی می گرديد ،اين الھوت
مانند شب خالی است .قبال ديديم که ھگل در خصوص مطلق شلينگ ھم از تعبير شب استفاده کرد و گفت که مطلق شلينگ
شبی است که ھمه گاوھا در آن سياه ھستند ،يعنی ھيچ اتفاقی در آن نمی افتد و به اين تعبير اخير خالی است ،پس از نظر
ھگل ملکوت مسيحيت قرون وسطی ھم شب خالی است ،اما نظريه وحدت ھگل ناظر به اين است که انسان در پايان تاريخ
در روح به آشتی برسد يعنی از شب خالی به روز ــ غيبت شب ــ حضور يعنی روزی که در روح است قدم بگذارد .در روز
حضور يعنی آن شب خالی غايب بود ،شب خالی در واقع خدايی است که غيبت کرده است و ملکوتی است که وجود ندارد.
ھگل می گويد در مقابل اين وضع نظريه وحدت من يا کار فلسفه به معنايی که من می فھم اين است که انسان را در روز
حضور حاضر وارد بکند» .حضور حاضر« در متن آلمانی يک کلمه است و من ناچار آن را در مقابل »خالی شب« به دو
کلمه حضور حاضر برگرداندم .حضور حاضر در واقع روزی است پر از حضور در مقابل آن شبی که خالی است ،شب خالی
ملکوت است ولی حضور حاضر نه ملکوت است و نه ناسوت بلکه وحدتی است که در روح امکان پذيرشده است ،يعنی آن
جايی که در پايان پديدارشناسی روح انسان و خدا از طريق ميانجی ھايی که ھگل خواھد گفت به وحدت می رسند.
نکته ديگری که الزم است توجه شما را به آن جلب کنم ،موضوع »قرون وسطی« است که بحث ھگل ناظر بر اين دوره از
مسيحيت است .می دانيم که کليسا بعد از قرن نھم ميالدی يک تحول خاصی پيدا کرد ،من چون اين موضوع را ــ که البته می
تواند موجب سوء تفاھم ھم بشود ــ در جای ديگری نوشته ام بنابراين ھمه آن بحث را اين جا نمی آورم 46.در اين دوره در
پی ادعاھايی که برخی از پاپ ھا پيش کشيدند مسيحيت تحولی پيدا کرد و از سوی ديگر با قدرت سياسی که در جھان اسالم
پيدا شده بود ،دو وجه خالفت مسيحی و اسالمی ظاھر شد .در اين منطقه پرخطر )اسرائيل -فلسطين امروزی( که در واقع
مرز تنش و برخورد شرق وغرب است و ھر سه دين يھود ،مسيحيت و اسالم مدعی اند که يکی از مراکز مقدسشان در آن
جا قرار دارد 47طرفداران دو دين مسيحيت و اسالم در برابر ھم قرار گرفتند .معروف ترين اين جنگھای مھم که ميان

 - 46جدال قديم وجديد  ،فصل سوم وچھارم
 - 47بويژه مسيحيان که عيسی مسيح درباالی تپه ای درآنجا به صليب کشيده شد وھمانجا دفن شد وسپس ازھمانجا به معراج رفت .
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مسيحيان و مسلمانان درگرفت ،جنگھای صليبی 48است که گروه ھايی از ھمه کشورھای مسيحی و مسلمانان اھل سنت در
اين منطقه روياروی ھم قرارگرفتند .ھگل با توجه به اين جنگھا می گويد که اين جنگھای صليبی برای مسيحيان به عنوان
الگوی يک جنگ بسيار مھم مقدس باقی ماند .ادعای مسيحيان اين بود که محل مصلوب شدن عيسی مسيح و ھم چنين
محلی که بقايای استخوان ھای مسيح آن جاست نبايد در دست مسلمان باشد که از نظر آن ھا کفار به شمار می آمدند .برخی
از شاھان مسيحی و بويژه پاپ ھا و کليسا با اين استدالل در بسيج مسيحيان برای جنگ عليه مسلمانان بسيار فعال بودند.
نکته مورد توجه ھگل درباره اين جنگ ھا اين است که جنگھای صليبی ھم چنان برای مسيحيان به عنوان الگوی يک جنگ
مقدس تمدنی و دينی باقی مانده است ،ھگل اتفاقا ً اوج گسسته روانی مسيحيان را در کليسای قرن نھم تا سيزدھم و جنگھای
صليبی می بيند ،يعنی ھگل درست آن جايی که مسيحيت اعتقاد دارد که به اوج خودش رسيده و برای اولين بار ادعای واليت
بر مجموعه جھان را مطرح کرده است ،آن جا را اوج و نھايت گسسته روانی می داند .علت اين امر به تفسير و تلقی ھگل
از دين برمی گردد .از نظر ھگل دين يا عين معنويت است به اين معنی که ديانت پيوند ميان انسان و خدا در روح به معنايی
که گذشت است ،پس ديانت يا اين روز معنوی حضور حاضر است يا اين که دين ھمانند اديان موجود ناظر بر شب خالی
الھوتی است که ورای حس می باشد .بنابراين تفسير ھگل از مسيحيت اين است که اين دين که در آغاز عين روح بود به
جسم تبديل شد و در جای ديگر با تعبير ديگری گفته که در کليسای قرون وسطی ،روحانيت به جسمانيت تبديل شد ،يعنی
کليسا ــ با توضيحی که قبال دادم ــ عبارت از نھاد بيرونی سرکوب يا معبد نبود )ولی به آن تبديل شد( بلکه محل تالقی امت
در روح بود ،آن معنا و آن نسبتی که بايد در روح برقرار می شد از جسم نھاد يا دستگاه کليسا فرار کرد و به اين ترتيب
کليسا به نھاد سرکوب در بيرون تبديل شد.
نتايجی که ھگل از اين بحث می گيرد بسيار و البته توضيح آن طوالنی است .بعد از اين خواھيم ديد که در مرحله ديگری از
ديالکتيک و در مرتبه ديگری از سير تاريخی چه اتفاقی خواھد افتاد و اين گسسته روانی چه راه حلی پيدا خواھد کرد و اين
نگون بختی وجدان به خوش بختی تبديل خواھد شد .اين بحث را توضيح جمله ای از اواخر کتاب پديدارشناسی روح به پايان
می برم تا بدانيم بحث ھگلی ناظر بر چه چيزی است .ھگل می گويد در پايان اين دوره وقتی که صورت ھای نگون بخت
وجدان سپری شد و دوره آن ھا گذشت و گسسته روانی به پيوندھای زيبا تبديل شد ،در اين جا يک حرکت دوگانه ای از روح
به آگاھی و از آگاھی به روح )انسان به خدا و خدا به انسان( صورت خواھد گرفت .ھگل در يک جمله به غايت پيچيده می
نويسد  :حرکت نخست اين است که جوھر از حالت جوھری خارج شده و به خودآگاھی تبديل می شود و در حرکت دوم بر
عکس خود آگاھی از خود خارج شده و خود را به شی يا خود ) (selfو آگاھی تبديل می کند ،با اين تفاوت که اين بار عام
است يعنی يک چيزی وجود دارد که در درجه اول جوھر است و از طرف ديگر در مقابل چيز ديگری وجود دارد که ھگل آن
را خود ،نفس و آگاھی می نامد و می گويد در يک حرکت مضاعف ،جوھر خود را به آگاھی تبديل می کند ولی آگاھی ھم خود
را به شی يا به جوھر تبديل می کند که آن عام است .به عبارت ديگر امت مسيحی جايی در داخل کليسای نامرئی در روح ــ
نه کليسای مرئی مرمری که به عنوان يک نھاد خارجی است ــ به وحدت خواھد رسيد .ھگل با استفاده از اصطالح مسيحی
) communionمراسم اصلی آيين مسيحی که در واقع ميزانسن يا به روی صحنه آوردن عشای ربانی ــ مراسم نان و

 - 48اين نکته که ما ايرانيان دراين جنگھا نقشی نداشتيم وبه ھمين دليل تاريخ آن ھم برای ما زياد مطرح نبوده درمحل خود قابل تأمل است .
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شراب ــ عيسی مسيح است( می گويد اين جا از اين حالت جسمانی و از اين وحدت در جسمی که در کليسای ظاھر انجام می
شود ،يک استحاله ای صورت خواھد گرفت و وحدت ميان کل و جزء ،عام و خاص و انسان و خدا ايجاد خواھد شد ،آن
خدايی که به تعبير اسپينوزا جوھر است و ھگل ھم از او گرفته است به آگاھی و آگاھی به آن تبديل خواھد شد .قبال ھم گفتم
که ھگل از ھمان پيشگفتارکتاب پديدارشناسی روح گفته بود که کار پديدارشناسی روح اين است که نشان بدھد جوھر فقط
جوھر نيست بلکه به صورت عاقل ھم بايد فھميده شود يعنی عاقل و معقول در جايی وحدت پيدا می کنند .ھگل در پايان می
گويد نظريه وحدت ناظر بر پشت سر گذاشتن صورت ھای متفاوت و متنوع گسسته روانی است و يکی از صورت ھای
گسسته روانی که مورد تاکيد ھگل قرار گرفته گسسته روانی در حوزه دين است.
اما اين که چرا ھگل از ميان صورت ھای متنوع گسسته روانی ،گسسته روانی دينی را مورد تاکيد قرار داده و آن را در
کانون بحث خود در پديدارشناسی روح آورده ،و در ھمه جا ھم به نوعی به آن بحث بر می گردد به اين اعتبار است که از
نظر ھگل ديانت ھر قومی بسياری از شئون ديگر آن قوم را متعيّن می کند و به ھمين دليل توضيح اين گسسته روانی برای
ھگل مھم است.
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جلسه ھشتم
در اين جلسه سعی می کنم نظر ھگل را درباره دوره روشنگری به اجمال بررسی کنم .ھمانطور که در مبحث انقالب فرانسه
بيان شد اين انقالب از پيامدھای جنبش روشنگری در فرانسه بود و به ھمين جھت اين دوره برای تحوالت اروپا بسيارمھم
است .شايد بتوان گفت اين دوره برای ما ھم از جھت سلبی مھم است چون ما ھنوز چنين دورهای را تجربه نکردهايم .به
ھمين دليل فھميدن آن برای ما ھم بسيار مھم است.
به اعتباری ھگل را میتوانيم فيلسوف عصرروشنگری بدانيم چون حدود سی سال اول عمر خود را درعصر روشنگری و
نيمه دوم آن را درقرن نوزدھم گذراند که اين دو سده ھم برای اروپا وھم برای بشريت بسيارمھم بوده است .دوره
روشنگری ھم چنين از نظرتاريخ فلسفه و تاريخ انديشه ھم بسيارمھم است .بنابراين طبيعی است که روشنگری برای ھگل
در تمام مدت زندگی يعنی از دوران طلبگی در مدرسه دينی توبينگن تا پايان عمر يک مسئله مھم بوده و با آن به اصطالح
معروف » ور« رفته است .برخی با توجه به نوشتهھای ھگل وی را از منتقدين مھم روشنگری شمردهاند و معتقدند
ھمانطور که کانت و فيشته از مدافعين روشنگری بودند  ،ھگل ھم اولين فيلسوف مھم منتقد روشنگری است .البته اين
موضوع در جای خود درست است ولی با اين تفاوت که منتقد بودن را ھم بايد ھگلی بفھميم يعنی ھگل ضمن اينکه از
روشنگری انتقاد میکند  ،درعين حال  ،از سوی ديگر کامال درادامه روشنگری فکر میکند و اعتقاد دارد که آنچه را که
روشنگری آورده  ،برای تاريخ اروپا و تاريخ فکر بسيارمھم است  ،بنابراين نمی توان انتقاد ھگل را به معنای نفی
روشنگری دانست .ھمانطور که قبال درباره انقالب فرانسه گفتم ،ھگل بحث انقالب فرانسه را در پديدارشناسی روح بعد از
بحث روشنگری آورده و آن را نتيجه روشنگری دانسته است ،به تعبير ديگر فکر آزادی مطلق که در دوره روشنگری نضج
گرفت در انقالب فرانسه تحقق پيدا کرد که ھگل ھم به آن اشاره کرده است.
عصر روشنگری به دنبال دوره موسوم به قرون وسطای اروپا آمد که آن را عصر ايمان ھم خواندهاند .روشنگری ھم
ھمانطور که از ظاھر کلمه نيز برمیآيد در برابر دوره پيش از خود يعنی عصر ايمان قرار گرفته است که عصر سيطره
کليساست .قبل از رنسانس را دوره تاريکی و رنسانس به بعد را به عنوان نفی دوره تاريکی توضيح دادهاند .علت اينکه من
نظر ھگل درباره روشنگری را بعد از بحث وجدان نگون بخت که شأن انسان مسيحی قرون وسطائی 49است آوردم به اين
دليل است .در واقع دوره روشنگری واکنش به دوره ايمان است يعنی ادعاء اين است که قرون وسطا دوره تاريکی و دوره
حاکميت خرافات است ولی دوره روشنگری دوره خروج از تاريکی و ورود در روشنايی و نور است يا به تعبيری که در
آغازاين گفتارھا از ھگل آوردم  ،دوره روشنگری دوره اصالت عقل در برابراصالت ايمان قرون وسطی است .اين خالصه
بحثی بود که در آغاز قرن ھيجده در اروپا درگرفت و در پايان ھمين سده است که راسيوناليسم يا اصالت خرد تثبيت شد.
اينجا به عنوان حاشيه بايد بگويم که آنچه بعدھا به نام روشنفکری پيدا شد در نسبت با ھمين جريان روشنگری است يعنی
روشنفکری در ادامه روشنگری بوده و مبتنی بر اصالت و تقدم عقل برھر امر ديگری بويژه ايمان است .من نتايج اين بحث
را اينجا مطرح نمیکنم  .به ھر حال موضع ھگل درباره روشنگری موضع بسيار پيچيدهای است .ھگل به نوعی از طريق
- 49

انسان گسسته روانی که بروی ناسوت زندگی می کند ولی ازطريق کليسا شھروند الھوت است يا به تعبيرديگر ،پايش برروی زمين ولی چشمش برآسمان است .
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کانت و روسو ،ميراثخوار روشنگری است اما برای آن فلسفه متفاوتی تدوين و تاسيس کرده تا نشان بدھد ھر فلسفهای که
تنھا مبتنی بر اصالت يک امر باشد – ايمان يا عقل فرقی نمیکند – يا به عبارت ديگر ھر فلسفهای که اصل را بر تنشھا و
تضادھا بگذارد  ،بیآنکه ميان آنھا در يک مرتبه ديالکتيکی باالتر رفع تضاد بکند  ،فلسفهای يکسويه است .ھمانطور که
در ادامه خواھيم ديد نگاه ھگل به روشنگری نگاه انتقادی است اما ما بايد ميان نگاه بيرونی ھگل به روشنگری و نگاه
درون متنی او تمايز قايل شويم ،يعنی موضوعی که تاکنون مغفول مانده اين است که ھگل سعی دارد با نقادی روشنگری،
عنصرعقالنی آن را برجسته کند ،يعنی ھگل از جنبهھای يکسويه روشنگری انتقاد کرده تا ميراث اصلی و اساسی آن ــ تقدم
عقل بر شرع يا ايمان ــ را برجسته کند ولی ھگل مثل ھميشه اين موضوع را ھم با يک زبان پيچيدهای بيان کرده است.
اينجا بايد به نکتهای ــ از بيرون بحث درباره پديدارشناسی روح ــ اشاره کنم که برای فھم ديدگاه ھگل دارای اھميت است.
ھگل در واپسين دوره زندگی خود دربرلين  ،در مقام استاد کرسی فلسفه  ،که مھمترين مقام درتدرس فلسفه در آلمان به
حساب میآمد ،با يک استاد پاريسی ھمتراز خود در دانشگاه سوربن  ،به نام ويکتور کوزن )-1792 Cousin Victor
 (1867مراوداتی داشت .ويکتور کوزن در فرانسه قرن نوزدھم فيلسوف بسيار مھمی بوده اما امروزه چندان شناخته شده
نيست .فلسفۀ فرانسه دراين دوره نيز اھميت چندانی ندارد .ھگل و کوزن چون دو فيلسوف ھم عصر و به نوعی ھمتراز
بودند بنابراين با ھم مکاتبات ،مذاکرات و مراوداتی داشتند و چندين بار در پاريس و برلين با ھمديگر ديدار داشتهاند .کوزن
در خاطرات خود از اين مراودات  ،آورده که من به ھگل گفتم تصميم دارم فلسفهای در خالف جھت روشنگری و نقد کامل آن
تدوين کنم  .او اضافه کرده است که پس ازاين حرف ھگل روی درھم کشيد و گفتگوی ما در محيط سردی ادامه پيدا کرد تا
زمانی که صحبت از انقالب فرانسه پيش آمد .اين گزارش نشان میدھد که ھگل به روشنگری ــ به رغم انتقادھای خود ــ
اھميت بسيار قايل بوده است و مطلقا با فلسفهھای معنويت محور ) (spiritualismفرانسوی موافق نبوده است .اينکه
کوزن میگويد گفتگوی ما دوباره موقعی برقرارشد که سخن از انقالب فرانسه به ميان آمد ،نشان میدھد که ھگل به رغم
انتقادش از انقالب فرانسه  ،به آن بھا میداد.
حال برمیگردم به کتاب پديدارشناسی روح  .اولين نکته اين است که ھگل درباره اين دو دوره  ،دو اصطالح به کارمیبرد
يعنی دوره اول ) قرون وسطی( را دوره ايمان و دوره دوم )روشنگری( را دوره تعقل صرف مینامد .برخی از مفسرين
ھگل گفتهاند که تعقل صرف ھمان آزاد انديشی يا انديشه آزاد است .پس انديشه آزاد ــ که ما بدون توجه به معنای دقيقش آن
را درباره ھمه کس بکارمیبريم ــ يعنی انديشه مبتنی بر تعقل صرف يا انديشه غير ملتزم به يک فکر دينی است .پس
روشنگری در ديدگاه ھگل در واقع به معنی مقيد نبودن به اصالت ايمان است به اين اعتبارکه در دوره پيش از روشنگری،
وجدان نگون بخت  ،جھان را با ھدف تاکيد بر وجود عالم باال يا جھان ماوراء يا ھمان ملکوت  ،نفی میکند در حالی که
روشنگری ،دوره نقد ايمان و نقد عصر کليساست تا انسان را از از خود بيگانگی برھاند و او را به خودش برگرداند  ،و
ھگل اينجاست که اصطالح از خود بيگانگی را به کار برده است که اين اصطالح بعدھا از طريق فوئرباخ و مارکس کاربرد
وسيع و تاريخی طوالنی پيدا کرد اما جالب اينجاست که ھگل اين جا دو کلمه به کار میبرد که معادل ھم نيستند .او يک بار
کلمه  Entfremdungرا به کار میبرد که دقيقا به معنای از خود بيگانه شدن يا بيگانه شدن نسبت به خود است ،اما بار
دوم اصطالح  Entäusserungرا به کار میبرد که به معنای از خود بيرون آمدن است.
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بعد از مارکس اين فکر پيش آمد که ھر نوع بيرون آمدن از خود نوعی از خودبيگانگی است در حالی که ھگل ميان اين دو
حالت فرق میگذارد چون بيرون آمدن از خود ) (Entäusserungاز ضروريات ديالکتيک ھگلی است ،در فکر ھگل انسان
يا آگاھی ،ضرورتا ً بايد در جايی از خود بيرون بيايد تا بتواند خود را در آيينه غير ھم ببيند و اين پروسه در فکر ھگل به
معنی از خود بيگانگی نيست .از خود بيگانگی در فکر ھگل اين است که میگويد انسان خودش را در جھت تثبيت عالم
ملکوت ازخود بيگانه کرده و از اينجا به بعد است که ھگل بحث بسيار مھمی را باز میکند که در تمام پديدارشناسی ھم به
نوعی در صدد توضيح آن است و آن بحث اين است که حوزه ايمان حوزه از خود بيرون شدن يا تجسم خارجی آگاھی انسان
است .ھمانطور که مفسران ھگل گفتهاند اين بحث ھگل از جنس مباحث فوئرباخ است که بموجب آن ديانت در واقع عبارت
از بيرون شدن آگاھی انسان از خود و تجسم آن در عالم خارج است  ،اما اين تجسم خارجی در قرون وسطی نوعی حالت از
خودبيگانگی پيدا کرد چون تجسم خارجی آگاھی از اين جھان و در اين جھان نيست.
نقد فکر دينی که ھگل از دوره جوانی آن را آغاز کرده و در پديدارشناسی ھم ادامه میدھد اين است که » ديانت شھودی
است که يک قوم از خودش دارد « و اينجاست که خيلی به فوئرباخ نزديک میشود .ھگل میگويد ديانت عبارت از فھم يک
قوم از روح قومی خود است و جز اين چيزی نيست .البته ھگل اين را سه -چھار سال قبل از نوشتن پديدارشناسی و درباره
يونان میگويد ولی وقتی درباره قرون وسطی بحث میکند میگويد روح قومی از درون قوم به بيرون قوم ــ آسمان يا
ملکوت ــ صعود کرده است  ،پس شھود يک قوم نسبت به روح خود ديانت آن نيست بلکه ديانتش نسبت به او امر بيگانهای
است  .قبال ھم اشاره شد که ھگل وقتی درباره خدای يھود صحبت میکرد گفت خدای دين يھود ربی است که ارباب است،
يعنی جدا و بيگانه از انسان است ،به تعبير ديگر ھگل خدای يھود را انعکاس يا تجلی آگاھی قوم يھود نمیداند .ھگل بعد از
اين است که میگويد در قرون وسطی ميان عالم باال و عالم پايين شکاف ايجاد شد در حالی که در مرحله اول يعنی در يونان
اين وضع وجود نداشت  ،پس ،در ديدگاه ھگل ھمانطور که میبينيد نسبت ميان يک قوم و دينش يک نسبت مھم و پيچيده
است و ھمانطور که اشاره کردم ھگل اين جا به فويرباخ نزديک میشود که میگويد ديانت چيزی نيست جز آگاھی باژگونه
انسان  .توضيح فويرباخ در نھايت به اينجا میانجامد که بگويد اين خدا نيست که انسان را خلق کرده بلکه برعکس است .
البته بر اساس الگوی فکری ما اين قبيل مسايل درست نيست و ھگل ھم البته تا اينجا پيش نمیآيد .اشاره من به ديدگاه
پيچيده ھگل به نسبت ديانت و انسان در واقع تاکيد مجددی است بر مفھوم روح  ،چون اگر روح را ذھن ترجمه کنيم در اين
صورت جمله ھگل که میگويد ديانت شھودی است که يک قوم از روح خود دارد کامال بی معنی مینمايد.
از نظر ھگل دوره روشنگری دورهای است که میخواھد آن از خودبيگانگی را که در دوره قرون وسطی گريبانگيرانسان
شد رفع کند و به تعبيری شکاف ايجاد شده ميان ناسوت و ملکوت را پر کند .ھگل البته اين موضوع را به چندين صورت
توضيح داده است .نکته مھم در توضيح ھگل اين است که عصر روشنگری کوشش میکند عصر پيش از خود يعنی عصر
ايمان را به خرافه تبديل کند تا بتواند آن را نفی کند .ھگل در توضيح خود میگويد انتقاد عصر روشنگری از وجدان نگون
بخت در سه حوزه انجام میشود  :حوزه ﻳﻜﻢ اين است که از نظر روشنگری مردم در عصر کليسا جاھل ھستند؛ حوزه دوم
فريبکاری کشيشان وحوزه ﺳﻮم سوء استفادهھای خودکامگان از ايمان است.
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ھگل در توضيح نخستين وجه يعنی جھالت مردم عصر ايمان میگويد مردم از طريق مناسک ــ که مھمترين اين مناسک در
مسيحيت مراسم عشای ربانی يا مراسم نان و شراب است و اشاره به آخرين شام عيسی با حواريان دارد 50ــ سعی میکنند
پيوند مجددی با مسيح برقرار کنند و به اين طريق گناھان خود را بازخريد کنند در حالی که اين مناسک از نظر روشنگری
فاقد ھر گونه معنای رمزی بوده وھيچ اھميتی ندارد  ،پس تکهای نان و جرعهای شراب نمیتواند موجب بخشودگی گناھان
آنان شود  ،ھگل نتيجه میگيرد که مردم نسبت به معنای روحانی ايمان خود جاھل ھستند يا به تعبير ديگر ،ايمان آنان به اين
مناسک مردم را جاھل بارآورده است .از طرف ديگر ،کشيشان ھم موجب فريب مردم میشوند تا بتوانند حاکميت خود را
تثبيت کنند .ھگل مجموعه کشيشان و کليسا را کانون و حامالن خرافه معرفی میکند و میگويد آنھا مردم را در خصوص
ماھيت ايمان در جھل نگاه میدارند تا به اين طريق حاکميت خود را استمرار بدھند اما در خصوص نکته سوم يعنی سوء
استفاده خودکامگان قبال ازھگل نقل کرده بودم که ھمانند نائينی به دو شعبه استبداد اشاره کرده بود که از ھمديگر پشتيبانی
میکنند ،اينجا ھم ھگل دوباره اين نظر را تکرار میکند و میگويد اين خودکامگان ھستند که در نھايت از ماندن مردم در
جھل سود میبرند و به ھمين دليل است که دولت از کليسا در اين جھت ومسير حمايت میکند .اين مجمل سه ايراد اساسی
است که روشنگری به عصرايمان وارد میکند .مجموعه اين ايرادت به اين برمیگردد که انسان دارای ايمان يا انسانی که
دارای وجدان نگون بخت است انسان جاھلی است و شرايط بيرونی قرون وسطی ھم به گونهای بود که موجب استمرار اين
وضع میشد .نکتهای که اينجا مطرح میشود اين است که بھای اين انتقادات روشنگری ازعصرايمان چيست  ،چون از
نظرھگل دين آن چيزی نيست که در کليساھای رسمی وجود دارد بلکه دين شھود يک قوم نسبت به روح قومی خودش
است .در واقع ديانت يعنی آگاھی ھر ملت نسبت به روح قومی خودش است .ھگل میگويد از نظرروشنگری ايمان يک امر
جعلی و توھم يک مومن است و از طرف ديگر ناشی از فريبکاری کشيشان است و انتقاد ھگل از روشنگری از اينجاست
که میگويد اين ديدگاه روشنگری نسبت به عصر ايمان ناشی از يکسويه نگری نسبت به عقل است که ھر آنچه عقلی است
ھم وجود دارد و ھم قابل توضيح است و متقابال آنچه که در حوزه عقل نگنجد نه وجود دارد و نه قابل توضيح است .اينجا
البته يک بحث فرعی وجود دارد که اثرات زيادی در تاريخ انديشه دارد و ناچاربايد توضيح مختصری درباره آن بياورم .اين
بحث ھگل ازآن جرقهھايی است که بعداً بسط بسيار يافته است .ھگل میگويد اگر اينطوراست که جز آنچه عقالنی است
وجود ندارد و يا قابل توضيح نيست در اين صورت بیعقلی يا نابخردی 51در تاريخ را چگونه میتوان توضيح داد چون تمام
تاريخ که مبتنی برعقل نيست و ھمه چيز که در حوزه عقل نمیگنجد  ،پس اگر ما روشنگری يا صرف عقل را مالک توضيح
بدھيم  ،آن ايمان نابخردانه کليسايی که در سدهھايی برمردم حاکم شده و فرمانروايی کرده قابل توضيح نخواھد بود .ايراد
اساسی روشنگری ازنظرھگل در اين است که فقط عقل را توضيح میدھد در حالی که عقل تنھا يک سويه مناسبات است،
بنابراين ،روشنگری آن جنبه ناعقالنی تاريخ را نمیتواند توضيح بدھد .ھگل ھمان طور که اشاره کردم در اين مورد به
فويرباخ بسيار نزديک شده و جنبه خاصی از دين و ايمان را مورد توجه قرار میدھد و آن ھمان جنبهای است که مارکس
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بعداً آگاھانه خواھد گفت که دين افيون تودهھاست ،چون اين جمله مارکس در ايران بسيار تکرار شده بنابراين من مجبورم
توضيحی در اين باره بدھم .مارکس اين جمله را در مقدمه يکی از دست نوشتهھايش )نقد فلسفه حق ھگل( که در سال
 1843نوشته به کاربرده است .البته اين مقدمه يکی از شاھکارھای نويسندگی مارکس بوده و بسيار مھمتراز متن اصلی
کتاب است  .ولی تحقيقاتی که اخيرا انجام شده نشان داده که اين جمله را برای اولين بار برونوبائر ــ ازروشنفکران ھگلی
که مارکس جوان تحت تاثير او بود ــ حدود  2سال قبل از مارکس يعنی در سال  1841نوشته است .اين جمله را در ايران
در مقابل فکر انقالبی و به معنای ارتجاعی بودن دين فھميدهاند يعنی ھمانطورکه ماده افيونی ترياک موجب بیتحرکی
استعمال کننده آن میشود ،دين ھم موجب بیتحرکی تودهھا میشود  ،در حالی که ادعای مارکس مطلقا اين نيست چون اوال
به عنوان يک يھودی سابق میدانست که چنين نسبتی را به راحتی نمیتوان به ھيچ دينی داد و مسئله دين پيچيدهتر از اين
است که با يک جمله بتوان تکليف آن را روشن کرد ثانيا مارکس در اين دوره کامال ھگلی است .در واقع ،مارکس با اين
جمله میگويد ھمانطور که کشيدن افيون يک دنيای ديگری در عالم خيال برای استعمال کننده افيون خلق میکند تا او از اين
جھان واقعی که غيرقابل تحمل است ) يا برای او غيرقابل تحمل است ( به آن عالم خيالی پناه ببرد و خودش را در آن جھان
که بسياری ازاين مشکالت جھان موجود را ندارد بيابد ،دين ھم يک عالم خيالی میسازد  ،پس افيون تودهھا بودن دين به
اين معنا نيست که تودهھا را بیتحرک میکند بلکه از اين جھت افيون است که تودهھا را به يک جھان متفاوت ديگری منتقل
میکند .ھگل ھم به اين معنا اشاره دارد که امور غير عقالنی وجود دارد که صرف عقل نمیتواند آن را توضيح بدھد و برای
توضيح آن به ابزارھای جديدی نياز است .قبال در مورد توکويل اشاره کردم که درباره انقالب فرانسه گفته بود که پيش از
انقالب  ،نويسندگان در نوشتهھای خود دنيايی خيالی ايجاد کرده بودند که آن جھان خيالی در انقالب فرانسه تحقق خارجی
پيدا کرد و جامعه واقعی را ازميان برداشت ،توکويل ھم در واقع اين مسئله را مطرح میکند که آنچه در حوزه صرف عقل
قرارنمیگيرد چه بسا اصالت بيشتری نسبت به آنچه درحوزه عقل قرارمیگيرد دارد  ،بنابراين بايد راھی برای توضيح اين
مسئله پيدا کرد .از نظرھگل دين و وجدان نگون بخت انسان اروپايی سدهھای ميانه اين کار را انجام میدھد .مارکس ھم اين
بحث را ازھگل گرفت ولی در کارھای بعدی میتوانيم بگوييم که آن را رھا کرده است يعنی اگر بشود گفت مارکس تکيه بر
ميراث روشنگری از جنبه تحليل نابخردی يا غيرعقالنی بودن امور را رھا کرده است .در واقع مارکس فکرکرده که از
طريق تحليل عقلی میشود ھمه چيز را توضيح داد .در مورد توکويل ديديم که گفت اينطورنيست ،البته توکويل ھگل را
نخوانده بود و از زاويه کامال متفاوتی ــ حوزه جامعه شناسانه ــ اين مسئله را بررسی میکرد .توکويل چون انقالب فرانسه
را دقيقا از نظرگذرانده بود و نظريهای برای انقالب تدوين کرده بود متوجه اين مسئله شده بود که عامل غيرعقالنی در
انقالب فرانسه بسيار بيشتر از عامل عقالنی وجود داشته است ،در واقع جنبه خيالی يا به قول سھروردی خيال خالق
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بيشتر از يک توھم صرف است که نتيجهای بر آن مترتب نشود ،اين خيال  ،خيال خالقی است که میتواند امری را ايجاد کند
يا جھانی را بيافريند که عقل نمی تواند آن را بيافريند .بعدھا کسانی متوجه اين مسئله شدند که خيال در روابط ومناسبات
اجتماعی بسيار مھم است و چه بسا از جنبهھای عقالنی ھم مھمتراست .ھگل اتفاقا ً به اين مسئله اشاره میکند و میگويد
شما اگرعامل ايمان را به حساب نياوريد و ايمان را صرف خرافه بدانيد در واقع خودتان را محکوم کردهايد که يک ساحت
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اين اصطالح را البته سھروردی دريک معنای ديگری بکارمی برد ومن اينجا اصطالح او را برای توضيح مطلب ديگری وام می گيرم .
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بسيار مھمی از مناسبات انسانی را نفھميد .ايراد اصلی ھگل به روشنگری در اينجاست که روشنگری ايمان را نفی میکند
و آن را به سرحد خرافه تقليل میدھد و فکر میکند که خرافه ھيچ اھميتی ندارد و يا ھيچ اصالتی در عالم خارج ندارد پس
روشنگری خود را محکوم به اين میکند که نتواند ايمان را توضيح بدھد .اما ھگل مثل ھميشه که سعی می-کند جنبهھای
مختلف و ديالکتيکی ھر چيزی را توضيح بدھد میگويد درست است که روشنگری ايمان را نفی میکند ولی اين به اين معنا
نيست که روشنگری فاقد ايمان است ،اتفاقا ً روشنگری با نفی نوعی از ايمان ،نوع ديگری از ايمان را جانشين آن میکند،
اشاره ھگل اينجا به فيلسوفان پيش از خود مثل کانت و ياکوبی است که دفاعشان از روشنگری منجربه اين میشود که
شھود را جانشين ايمان عقلی کنند .ھگل اينجا از کانت ھم انتقاد می کند.
می دانيد که کانت در کتاب اولش يعنی کتاب نقد خرد ناب گفت که ما نمی توانيم از حوزه متافيزيک چيزی بدانيم ،عقل ما
طوری نيست که بتوانيم بوسيله آن به امور متافيزيکی علم پيدا کنيم و آنھا را توضيح بدھيم ،اما در کتاب ديگرش و از
طريق اخالق عملی گفت که ما ضمنا ً نمیتوانيم به متافيزيک بیتفاوت ھم باشيم و در آن جمله معروف میگويد من با نقد
خرد ناب  ،قلمرو عقل را محدود کردم تا جايی برای ايمان باز کنم .اين دوره که دوره حاکميت عقل است باعث شده بود ھر
متافيزيکی مورد نقد قراربگيرد بنابراين کانت میگويد من دست و پای عقل را بستم و نشان دادم که عقل محدود است برای
اينکه جايی برای ايمان باز کرده باشم .ھگل به ھمين جھت است که در نقد کانت میگويد منقدين عصر ايمان در ھمان حال
تحت تاثيرھمان ايمان ھستند  ،جز اينکه ايمان کليسا از جھت خرافی بودن غيرعقالنی است و ايمان منقدين از جھت
شھودی وعرفانی بودن غيرعقالنی است و ھمانطور که در اولين جلسه اشاره کردم البته ھگل چنين ايمانی را قبول نداشت
و در اعتقاد او ايمان ھم در حوزه عقل میگنجد و از نظر او بر ايمانی که در حوزه عقل نگنجد ھيچ اثر و اھميتی مترتب
نيست .ھگل اين جا نکته ظريف ديگری را ھم وارد میکند که الزم است خيلی گذرا به آن ھم اشاره نمايم و آن اينکه در
انتقاد فلسفی اگر انتقاد يکسويه باشد ،منتقد نمیتواند در نھايت تحت تاثير نظر مخالف قرارنگيرد .ھگل میگويد روشنگری
به حدی از دنيای ايمان متنفربود و آنچنان انتقاد يکسويه و راديکال از ايمان به عمل آورد که در نھايت خود به برخی
اصول عصرايمان برگشت ،يعنی ايمان غيرعقالنی سدهھای ميانه و کليسا را در نھايت قبول کرد ،جز اينکه ھگل خواھد گفت
مطلق ديانت مطلقی پر است اما آن چه موضوع ايمان عصرروشنگری است امری پوچ میباشد.
در راستای اين نکته اخير که به آن اشاره کردم ،يعنی اکثر منتقدين راديکال آنچه را که نقد می کنند ،در نھايت در منظومه
فکری خود وارد میکنند  ،ما بارھا شاھد اين مسئله در چھل پنجاه سال اخير خودمان بودهايم  ،از جمله  ،کسانی که در دفاع
از اسالم ناب به نقد يکسويه مارکسيسم پرداختهاند ،در نھايت عمده نتايجی که گرفتهاند ــ بیآنکه بدانند ــ عين مارکسيسم
است .اشاره به مصاديق اين موضوع البته میتواند خيلی مناقشه آميز باشد و به ھمين جھت به آنھا نمیپردازم ولی يک
مورد بسيارجالب آن کتاب مطھری در مورد اقتصاد است .ھمانطور که میدانيد مطھری حدود بيست ــ سی سال به نقد
مارکسيسم پرداخت ولی کتاب اقتصاد اسالمی مطھری بالفاصله پس از چاپ اول جمع آوری شد و تاکنون ھم تجديد چاپ
نشده است چون متوجه شدند که نظريات مولف کتاب درمورد اقتصاد متاثر از مارکسيسم است .اين نکته از جھت نشان دادن
چگونگی ايدئولوژيک شدن فلسفهھا و بحثھای جديد مھم است و به ھمين جھت از دوراشارهای به آن کردم.
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ھگل در نقد خود از رويکرد روشنگری به عصر ايمان به چند نکته اشاره می کند که يکی از آنھا موضوع آگاھی در ديانت
و ايمان است که خداست .ھگل معتقد است که روشنگری متوجه اين نکته نيست که در ورای مناسکی که مسيحيت به
عنوان دين مبين آورده و اجرا میشود ،معانی رمزی وجود دارد .به عنوان مثال وقتی مومن مسيحی در مقابل صليبی چوبی
قرار میگيرد ،در ورای اين قطعه چوب يک معنای رمزی وجود دارد که روشنگری نسبت به آن معنا بی تفاوت است .ھگل
اين جا يک توضيح نسبتا ً مفصلی درباره مارتين لوترمیدھد و میگويد اصالح دينی در آلمان از اينجا شروع شد که که تمام
ابزار و اشيائی که در داخل کليسا درمناسک مسيحی به کار میرفت ،به تدريج برای مومنان به قطعهای شیء تبديل شدند،
بنابراين در واکنش به اين وضع بود که لوترگفت ايمان لطيفهای درونی است و ھيچ ربطی به اين مناسک بيرونی ندارد .اين
نکتهای که ھگل گفته  ،درواقع تفسيری است که لوتر از ديانت انجام داد ــ و البته اين تفسير لوتری مورد انتقاد کليسای
کاتوليک واقع شد ــ بر اساس اين تفسير آنچه مايه رستگاری انسان است ،ايمان و نه مناسک است .به عبارت ديگر ،در
اصالح دينی اوليه ،مناسک اھميت خود را به طور کلی از دست میدھد يعنی کسی میتواند سالھا عبادت بکند ولی رستگار
نشود .بنابراين صرف اجرای مناسک مايه رستگاری نيست .ھگل میگويد که لوتر سعی کرد با تاکيد بر جنبه درون ،
جنبهھای بيرونی و ظاھری دين را نفی بکند .ھگل به عنوان نکته دوم میگويد آن چيزی که روشنگری در مورد عصر ايمان
متوجه نمیشود اين است که امر تاريخی يا حادثه تاريخی در مسيحيت معنايی دارد يا به عبارت ديگر ،ازنظرمسيحيت بر ھر
حادثه تاريخی يک حکمت تاريخی مترتب است که روشنگری متوجه آن نيست ،يعنی اينکه تجسد يا آمدن عيسی مسيح به
اين دنيا و اينکه خداوند خود را در عيسی مسيح متجسد کرد و ھم چنين مصائب عيسی مسيح و تحوالت بعدی  ،از نظرھگل
حوادث تاريخی است ولی اين تاريخ برای مومن مسيحی و اھل ديانت دارای معنايی رمزی است که بايد آن معنای رمزی را
فھميد در حالیکه روشنگری آمدن مسيح و مصائب وی در اين دنيا و سرانجام مصلوب شدن او ،و ھم چنين دفن وعروج او
به آسمان را به عنوان امری تاريخی و فاقد معنای رمزی تلقی میکند.
ھگل در ادامه توضيح می دھد که مسيح برای مسيحيان يک شخص تاريخی نيست بلکه يک اسوه است که بايد مورد تقليد
مسيحيان قراربگيرد .مسئله مسيحيان عبارت از فھميدن الگوی عيسی مسيح و عمل بر پايه الگوی او برای رستگاری
است .ھگل میگويد آگاھی دينی در عمل کوشش میکند از عيسی مسيح تقليد بکند و از اين طريق به وضع خاص تاريخی
عيسی مسيح  ،معنايی عام برای مجموعه امت وی میدھد ،در حالی که روشنگری اين وضع خاص را صرفا يک حادثه
تاريخی میداند .از طرف ديگر روشنگری تمام مناسک و اعمال دينی را که به نظرھگل متضمن نوعی از خودگذشتگی است
يک نوع مبادله میفھمد در حالی که مومن مسيحی در تقليدی که درمناسک ازعيسی مسيح انجام میدھد ،در واقع ،از وضع
خاص خود خارج میشود برای اينکه يک معنای عام پيدا کند و اين به معنی از خودگذشتگی است .اين مباحث البته فقط در
مسيحيت قابل فھم است چون ھر شخصی در ورود به مسيحيت و تاييد در آن از طريق غسل تعميد  ،در يک امت وارد
میشود و در آنجا معنايی عام پيدا میکند .به سخن ديگر ،اسوه و الگوی مسيح در اصطالح ھگلی يک ﻋﺎم برای ھر
مسيحی ﺧﺎص است .بنابراين ،ھگل میگويد ھر مومن مسيحی خاص از طريق تقليد از مورد عام مسيح در يک اجتماع عام
وارد می شود و اين امر يعنی گذشتن از وضع خاص يا خود و پيوستن به وضع عام مستلزم از خودگذشتگی و به تعبير ما
مستلزم ايثاراست .ھگل میگويد روشنگری نمیتواند اين نکته را بفھمد که انسان میتواند عملی انجام بدھد که مبتنی بر
ايثار باشد و نه مبادله ،و اينجاست که ھگل به وجه ديگری از روشنگری برگشته و ايراد ديگری بر روشنگری وارد
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میکند .قبال از ھگل آوردم که گفت روشنگری با نفی ايمان در نھايت به نوعی از ايمان توخالی برمیگردد ،ھگل در اينجا
میگويد روشنگری با نفی ھر گونه ايثارــ اين که انسان نمیتواند عملی انجام دھد که نوعی مبادله نباشد ــ بر مبادله تاکيد
میکند و اعتقاد دارد که ھر چيزی بايد سودمند باشد و سود ھم از طريق مبادله حاصل میشود و تا سودی نباشد مبادلهای
انجام نمیشود .انتقاد ھگل اينجا تمام آفاق انديشه در قرن ھيجده را در بر میگيرد چون میدانيد اولين بار در دوره
روشنگری بود که از دل انديشه سياسی  ،انديشه اقتصادی بيرون آمد.
میدانيد که در تاريخ انديشه يک دوره روشنگری به نام دوره روشنگری اسکاتلندی داريم چون اولين اقتصاددانان مھم اھل
اسکاتلند بودند .عمده مباحث روشنگری اسکاتلندی بر روی دوـ سه مفھوم مھم و گرھی استوار بود که مفھوم ارزش و
مبادله و جامعه مدنی از جمله آنھا ھستند .البته برخی از اين مفاھيم مثل جامعه مدنی برای اولين بار در اين دوره مطرح
شد و برخی ديگرمثل سودمندی و مبادله  ،از ارسطو به اين طرف مطرح بود ولی در اين دوره بود که اين مفاھيم بسط
يافتند که از معروفترين انديشمندان اين دوره که ما میشناسيم آدام اسميت و فرگسن ھستند .اشاره ھگل به اينجاست که
مفھوم سودمندی در عصر روشنگری اصل قرار گرفت .ھگل قبال ھم گفته بود که از نظر نمايندگان روشنگری ھر چيزی که
خرافه )غيرعقالنی( باشد قابل بحث علمی نيست و اينجا ھم بر ھمان اساس میگويد که از نظر نويسندگان روشنگری ھر
چيزی که سود يا ارزش مالی نداشت شايان اھميت و بحث علمی ھم نبود .از نظر ھگل ايراد اساسی روشنگری اين بود که
اصل را بر سودمندی قرار داد بنابراين پرداختن به اين امور غيرعقالنی از نظر آنھا کارعبثی بود ولی از اين نکته غافل
بودند که به اين ترتيب بسياری از اعمال انسانی چون قابل مبادله نيست بنابراين غير سودمند و عبث خواھد بود .پس تاکيد
روشنگری بر اين است که عصر قبل از آن ــ يعنی عصر ايمان ــ عصر خرافه است و نکته دوم اين است که از نظر
روشنگری چيزی دارای اھميت است که سودمند باشد اما نتيجهای که ھگل از اين ايرادھای روشنگری بر عصر ايمان می
گيرد اين است که میگويد روشنگری  ،مطلق)معموال ھگل به جای خدا از اصطالح مطلق استفاده میکند( را که پايه و
اساس ھر فلسفهای است به عنوان يک خرافه نفی میکند .از طرف ديگر ،آنچه را که سودمند نيست نفی میکند ولی باز در
نھايت ناچاراست وجود کلی عالی تری را قبول کند ،روشنگری نمیتواند در عالم طبيعت صرف بماند بلکه بايد چيزی را به
جای امر مطلق بپذيرد .ھگل میگويد آن چيزی که روشنگری به جای امر مطلق میپذيرد عبارت از وجود متعالی يا وجود
برتراست .اين بحث ھگل اشاره به نظريه روبسپير دارد چون روبسپير در سه ـ چھارسال پس از انقالب فرانسه که به دوره
مسيحيت زدائی شناخته میشود 53گفت که ما به جای مسيحيت بايد آيين جديدی بياوريم و آن آيينی است که معموال آن را به
آيين وجود متعالی ترجمه میکنيم ،ھگل با اشاره به اين نظريه میگويد تمام سده روشنگری ناظر به اين بود که امر مطلق را
که ھم موضوع فلسفه و ھم موضوع دين است نفی بکند.
عکسالعمل ھگل به نفی مطلق از اين حيث است که امر مطلق در فلسفه ھگل روح است .ھگل میگويد روشنگری
نمیتوانست به نتايج نفی مطلق پايبند بماند بنابراين مجبور بود که به جای امر مطلق يک موجود ديگری را بياورد با اين
تفاوت که امر مطلق در فلسفه ھگل ھمانطور که قبال ديديم يک امر» پر« يا » صمد « است ولی وجود متعالی يا وجود برتر
يک امر انتزاعی و خالی است چون نه قابل شناخت و نه قابل توضيح است .اينجا ھگل ناچارمیشود برای توضيح بيشتر و
اساسیتر ديدگاه خود  ،به يکی ـ دو مطلب ديگر ھم اشاره کند .در نخستين جلسات اشاره کردم که ھگل در پيشگفتار
- 53

اين دوره دورهای است که پس ازتارومار کليساھا  ،کليه شئون مسيحيت را ازعرصه اجتماعی به کنارگذاشتند
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پديدارشناسی روح گفت که مطلق نبايد فقط به عنوان يک ذات و ماھيت ) (Substanceبلکه بايد به عنوان يک عاقل
) (Subjectھم فھميده شود ،يعنی اين که فلسفه از نظر ھگل عبارت از تبديل ذات و ماھيت يا وجود به شناخت و تبديل
متقابل شناخت به وجود است و ھيچ کدام از اين دو جدای از ھمديگر نيستند .پيشتر آن جمله معروف ھگل را ھم نقل کردم
که گفت ديانت عبارت از شھود يک قوم از روح ملی خود است .در واقع آن مطلق يا ذات و ماھيت و يا جوھر که ھگل از آن
صحبت میکند عبارت از روح است ،پديدارشناسی روح در واقع توضيح پديدار شدن امر مطلق يا روح در سيرتاريخی و
آگاھی نسبت به آن است .پس کار عصر ايمان اين بود که آن ذات و ماھيت يا امر مطلق را در کليت خود قبول کرد اما ساحت
عاقل بودن آن را با انتقالش به عالم باال نفی کرد به عبارت ديگر ھگل میگويد از نظر مومن مسيحی مطلق خدايی در عالم
باالست در حالی که خود درعالم پايين است و به ھمين سبب رابطه ميان اين دو از ھمديگر گسيخته است و گسستهروانی
انسان مسيحی قرون وسطايی به اين معنی است.
عکس العمل روشنگری به اين گسستهروانی اين بود که نشان بدھد میشود مطلق را نفی نمود و در مقابل بر ساحت عاقل يا
سابجکت بودن انسان و يا به عبارت ديگر بر حوزه انديشه تاکيد کرد .قبال وقتی درباره رابطه خدايگان و بنده و ديدگاه
رواقيان و جريان ھای ديگر فلسفی خصوصا ً شکاکين صحبت کردم گفتم که اينھا به اين نتيجه رسيدند که آنچه در انسان
اصيل است انديشه ــ با قطع نظر از متعلق آن ــ است  ،به سخن ديگر ،اينھا به صورت يکسويه بر انديشه تاکيد داشتند،
ھگل ھم بارھا ــ البته به معنای مورد نظر خود ــ گفته که قلمرو آزادی واقعی  ،حوزه انديشه است برای اينکه تنھا در حوزه
انديشه است که ما وابسته به چيزی نيستيم .پس ،تا اينجا ھم در ديدگاه رواقيان و ھم در ديدگاهھای جديدتر تاکيد بر اصالت
انديشه و حيثيت سابجکت بودن انسان ) (Subjectivityيا حيثيت آزادی درونی انسان با عزل نظر از متعلق آن است .ھگل
معتقد است اين کار شدنی نيست و روشنگری ھم به رغم تاکيد بر انديشه ،بايد وجودی را قبول بکند ولی اين وجود از
نظرھگل تو خالی است و ھگل به دنبال اين است که در جايی  ،آشتی ميان اين دو را پيدا کند .ھگل در اول پديدارشناسی ھم
گفت که اين دو حيثيت را نمیشود از ھم جدا کرد بلکه بايد ميان آن دو آشتی ايجاد کرد ،يعنی معقول بايد در عين حال عاقل
ھم باشد و بالعکس.
ھگل در واقع از طريق انتقاد خود از روشنگری به اينجا میرسد که میگويد تاکيد روشنگری بر اصالت انديشه است ولی
ناچار وجودی را ھم پذيرفت که توخالی است .پس ،روشنگری در نھايت انديشهای را میپذيرد که انتزاعی است چون متعلق
خارجی ندارد .اينجاست که ھگل به عنوان ميراثخوار سده ھيجدھم بويژه ژان ژاک روسو ،میگويد مطلق انديشيدن در
انسان عين مطلق اراده او ھم است .اين روسو بود که گفت ھمه چيز در انسان از اراده او ناشی میشود و اراده انسان
خاستگاه ھر چيزی از جمله قانون است و چيزی بيرون از اراده انسان وجود ندارد تا او را محدود کند .ھگل میگويد
روشنگری در نھايت به نظريه روسو برمیگردد به اين معنی که اصل روشنگری بر اصالت انديشه است که اين انديشه ھم
به نوبه خود عين اراده آزاد انسان است و ھمه چيز از اين اراده آزاد ناشی میشود.

ھگل معتقد است که انقالب فرانسه نتيجه ديدگاه پيشگفته بود چون اين انقالب خواست با نفی ھر امر خارجی نظامی ايجاد
بکند که صرفا بر مبنای انديشه بود ،ھگل بارھا به انقالب فرانسه برگشته و توضيح داده که اھميت اين انقالب در اين بود
که انسان برای نخستين بار روی سر ايستاد يعنی روی انديشه ايستاد يا تکيه بر انديشه کرد .ھگل اين نکته را در دو معنا
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به کار میبرد يا به سخن بھتر ھگل اينجا ديالکتيک ظريفی را میبيند يعنی ضمن اينکه تمام دستاوردھای انقالب فرانسه را
به عنوان اينکه ناشی از انديشه آزاد انسان است میپذيرد ولی در عين حال و به ھمين دليل از آن انتقاد ھم میکند.
حال به اينجا میرسيم که ھگل ھم انقالب فرانسه را میپذيرد و ھم از آن انتقاد میکند .ديديم که ھگل گفت روشنگری منجر
به انقالب فرانسه شد و برای نخستين بار در انقالب فرانسه بود که انسان روی سر ايستاد يعنی فکر عامل اصلی تلقی شد،
اگر چنين است پس چرا ھگل ھم انقالب فرانسه را میپذيرد و ھم از آن انتقاد میکند و اصوال انقالب فرانسه چه بود ؟
ھگل در مورد نقد روشنگری از عصر ايمان و کليسا که عصرجدايی ميان ناسوت و ملکوت بود ــ و به رغم انتقاد خود از
نگرش يکسويه روشنگری ــ حق را به جانب روشنگری میدھد و میگويد کليسا موجب شد انسان اروپايی انسان
گسستهروان يا انسان دارای وجدان نگون بخت باشد .ھگل تا اين جا با انتقاد روشنگری از عصرايمان ھمراه است و يا به
تعبيری ،ھگل اھميت روشنگری را در اين میبيند  .ھگل در واقع ضمن انتقاد از روشنگری به دستاوردھای مھم آن ھم
اعتقاد دارد و اينجا از آنجاھايی است که خيلیھا متوجه موضع ھگل نشدهاند ،ھگل نقادی روشنگری نسبت به پيش از
خود را میپذيرد ولی نه به اين اعتبارکه عصر پيش از روشنگری عصرخرافه بود بلکه به اين اعتبارعميقتر که عصر پيش
از روشنگری انسان را گسستهروان کرد و ميان زمين و آسمان جدايی انداخت ولی در انتقاد از نمايندگان روشنگری
میگويد اينھا در نھايت به امور مجردی رسيدند که توخالی و غيرقابل توضيح است .ھگل میگويد تا وقتی که ميان آسمان و
زمين جدايی باشد انسان ناچار يک چشمش به آسمان خواھد بود پس الجرم بايد آسمان را به زمين آورد و اين کاری است
که انقالب فرانسه به عنوان نتيجه روشنگری انجام داد ،در واقع ،با انقالب فرانسه آسمان بر زمين آمد و بعد از اين انقالب
آسمانی وجود ندارد تا ما چشممان را به آن بدوزيم و دچار گسستهروانی بشويم.
تاکيد ھگل بر اينکه  ،انتقاد روشنگری ازعصر پيش از خود درست است  ،در ضمن ناظربه اين ھم است که اينکه
روشنگری گفت اصالت با انديشه است و انسان بايد روی سر بايستد انديشهای درست و مھم است و دستاورد مھم دوران
جديد يا دوره تجدد اين است که انسان بتواند بر روی سر بايستد اما میگويد آنجا که روشنگری و انقالب فرانسه آسمان و
زمين را از ھم جدا کرد نادرست است پس بنابراين ھگل نه موضع مسيحيت را میپذيرد که اصل را بر ذات و ماھيت بودن
مطلق میگذارد و نه صرفا ً عاقل بودن مطلق را میپذيرد بلکه ھگل اعتقاد دارد که مطلق روح است و اين روح در واقع ھم
زمين و ھم آسمان است يا به اعتبار ديگرمطلق آسمانی است که بر زمين آمده است و اينجا در واقع نقطه انتقال ما به بحث
بعدی پديدارشناسی روح است که ھگل مسئله دين را مطرح میکند و سپس در پايان پديدارشناسی روح به خود فلسفه
میپردازد.
تا اينجا به اين نتيجه میرسيم که ھگل ضمن انتقاد از عصر ايمان و ھم چنين از عصر روشنگری ،نشان داد که کار مھم
انقالب فرانسه اين بود که آسمان را به زمين آورد و اين کار بايد در فلسفه ھم انجام بشود ،به عبارت ديگر ،ھگل بعد از
بحث ديانت و اينکه در اين حوزه آسمان به زمين آمد و يا آسمان عين زمين است ــ که وارد آن نمیشوم ــ نشان خواھد داد
که مطلق ديگر در آسمان نيست بلکه مطلق امری انسانی است ،ھمانطور که مطلق نه تنھا ذات و ماھيت يا معقول بلکه
عاقل ھم است .ھگل تا اينجای پديدارشناسی روح که پيش آمديم نشان داد که با انقالب فرانسه آسمان بر زمين آمد و با
آمدن آسمان بر زمين ديگر الزم نيست ھمانند دوره ايمان يک چشم انسان بر آسمان باشد و يا به سخن ديگر ،الزم نيست
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انسان شھروند شھری )ملکوت( باشد که در اينجا )ناسوت( نيست ،بلکه انسان بعد از اين ،يعنی بعد از انقالب فرانسه،
شھروند شھری است که آسمان آن عين زمين آن است .از طرف ديگر ،اينکه ھگل گفت ديانت عبارت از شھود يک ملت از
روح قومی و ملی خود است نشان میدھد که ھگل روح را که در واقع يک وجه آن خداست به زمين آورده و آن را در
اجتماع جاری کرده است و به اصطالح در اجتماع رسوخ داده است ،کلمه  Flüssigwerdenکه گفتم عنايت آن را در
خدايگان و بنده ــ به بدی ــ به انحالل ترجمه کرده بود اينجا خود را نشان میدھد چون روح منحل نمیشود بلکه روح ھمه
چيز است و در ھمه چيز ساری و جاری میشود .اينکه دو تفسير مھم از ھگل بعمل آمده  :يکی تفسير کموبيش الھياتی که
در واقع حکمت تاريخ مسيحيت را در پديدارشناسی روح میبيند و يا پديدارشناسی روح را توضيح فلسفی مسيحيت میداند
يعنی توضيح آنچه )تجسد ،مصائب ،عروج به آسمان( برعيسی مسيح يا در واقع بر خدا گذشته چون از نظرمسيحيت عيسی
ھمان خداست .ديگری تفسير کسانی ھم چون کوژو و ديگران که معتقدند ھگل در پديدارشناسی روح و به طورکلی در فلسفه
خود به دنبال اين است که انسان را خدا و خدا را انسان بکند .بديھی است که ھر دو تفسير به نوعی در پديدارشناسی ريشه
داشته و قابل دفاع است .اين جا برمیگردم به مباحث جلسه اول و آن چيزی که ھابرماس گفته بود که ھگل ھيچ يک از اين
دو نيست .بنابراين ،میتوانيم بگوييم که ھگل متوجه يک مسئله بسيار اساسی شده بود و آن اين بود که نه ديانت ازسنخ
ديانت رسمی کليسايی قابل دفاع است و نه راسيوناليسم عصر روشنگری که تکيه بر صرف عقل دارد .ھمانطور که ھگل
بارھا تاکيد کرده که کل حقيقت است ،بر اين اساس اينجا ھم میتوانيم بگوييم که در فلسفه ھگل کل حقيقت است .تمام اين
صورتھا وگشتالتنھايی که ھگل تا اينجا گفته که برخی از آنھا را توضيح دادم نشان میدھد که از نظر وی روح به
صورتھای مختلفی درمیآيد .ظھور روح در صورتھای مختلف نشان میدھد که ھيچ کدام از اينھا حقيقت نھايی نيست،
روح در صورتھای مختلف پديدارمیشود که پديدارشناسی روح ھگل توضيح و شرح و تفسير برخی از اين صورتھاست
اما پديدارشناسی روح ھمانطور که در يکی از جلسات گذشته اشاره کردم  ،ھگل درجايی نوشته بود که در پشت سر اين
پديدارشدن منطقی وجود دارد .پس ،منطق پديدارشناسی روح يا به تعبير بھتر ،منطق فلسفه ھگل اگر خوب فھميده شود ،
صرف منطق پديدار شدن صورتھای روح در اروپا نخواھد بود بلکه احتماالً میتوان آن را برای توضيح صورتھای ديگر
يا به زبان غير ھگلی برای توضيح فرھنگ و تمدن در جاھای ديگر ھم به کار گرفت .به عبارت ديگر ،اگر اين منطق درست
فھميده شود شايد در توضيح و شرح صورتھای ديگری که تمدنھای ديگر به خود گرفتهاند ھم به کار بيايد زيرا اين تمدنھا
چون فلسفه نداشتهاند بنابراين نتوانستهاند پديدارشناسی وجدان نگون بخت قومی خود را توضيح دھند .من فکرمیکنم اين
منطق ــ اگر آن را بفھميم ــ شايد در يک جاھايی ما را نيز به کارآيد .فکر میکنم اگر بشود در منطق پديدارشدن صورتھای
آگاھی اجتھادی کرد ،ما ھم بتوانيم خودمان را در يک جايی به اين آگاھی که فقط در تاريخ اروپا اتفاق افتاده ربط بدھيم.
میدانيد که ماکسوبر اين مسئله و سوال را مطرح کرد که چرا بهرغم اتفاقات مھمی که در بيرون اروپا رخ داده بود ،آن
اتفاقات در بيرون از اروپا به تجدد نيانجاميد؟ احتمال دارد اين منطق ھگل بتواند در توضيح صورتھايی که وجدان نگون
بخت ايرانی ــ به تعبير من ــ از سر گذرانده ولی نتوانسته خودش را توضيح بدھد ،به ما ياری رساند.54
 -----------پايان ------------
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اين جلسات درھشت جلسه برنامهريزی شده بود ولی جلسه نھمی ھم برگزارشده که در صورت دست يابی به نوار  ،به اين متن اضافه خواھد شد ) .نصيری(
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