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  پديدار شناسي روح» درآمد «تحليلي بر 
  

   علي مرادخاني          
  5/11/1390  :تاريخ دريافت
  20/12/1390: تاريخ پذيرش

  
  چكيده 

از منظر  »پديدار شناسي روح«كتاب » درآمد«مقالة حاضر قصد دارد با تحليل نخستين بند از 
فلسفة جديد را در حوزة شناخت، كه همانا شكاكيت و گسست بين امر  عضلشناسي، مشناخت

تبيين مسأله استوار بر دو . كندفصل  مطلق از يك سو و حوزة شناخت از ديگر سو است، حل و
كه  ،رسانه/ و  شناخت در مقام واسطه شناخت است؛ شناخت در مقام ابزار استعاره و تلقي از

از در مخالفت  ،پديدارشناسي با اين تلقي از شناخت »درآمد«. اصالت روش را در پي داشته است
طلق و حوزة شناخت يا به جمع بين امر م ،در آمده و حسب منطق دروني پديدارشناسي روح

  .پردازد ساحت پديداري و ناپديداري واقعيت مي
  

  .جديد ةفلسف آگاهي، مطلق، يء في نفسه،يش شناخت شناسي،: واژگان كليدي
  

                                                            
 - آدرس الكترونيك. دانشيار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال :dr.moradkhani@yahoo.com   
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  رآمد   د
. نقطة عطفي در حيات فكري هگل و از امهات كتب فلسفي غرب است ،پديدارشناسي روح

در بامبرگ به  1807ينا از زندگي هگل است، اما به سال  ةچه متعلق به دورركتاب گاين 
پديدارشناسي در اصل بخش نخست از نظام علم هگل بود كه به حسب قرار،  1.رسيد چاپ

- هاي ديگر آن را شكل ميبخش فلسفه روحو  فلسفه طبيعتبخش دوم و  علم منطق

در  1831گل به سال ه ،ها بعداما گويا چنين تقديري در كار نبوده است و سال .دادند
تواند بخش نخست نظام علم متذكر شد كه چاپ فعلي پديدارشناسي نمي علم منطقدرآمد 

تعلق  دائرةالمعارف علوم فلسفيبه  1817باشد و اين جايگاه بعداً در هيدلبرگ به سال 
فكري هگل به عنوان يك كل  ةاز اين رو پرسش از مقام پديدارشناسي در منظوم .گرفت

  2. ماند در ابهام
در منظومة فكري او  3»نظام «كه  ،پديدارشناسي» كتاب«در طول حيات هگل نه 

، مقارن با از هم پاشيدن مشرب هگلي، 1844اهميت داشت و مورد توجه قرار گرفت و تا 
نسلي كه بتواند پديدارشناسي  ،نوشت 4چنان از كتاب پديدارشناسي غفلت شد كه ويندلباند

در  5اما ديري نپاييد كه رنسانس به اصطالح هگلي. و به زوال استرا بخواند و فهم كند ر
 پديدارشناسيويژه به هگل به آثار آغازين و »نظام«توجه را از  اواخر قرن نوزدهم و بيستم،

                                                            
سپس ناشرش را . ، به عنوان آخرين محصول فكري هگل در ينا به پايان آمد1806اكتبر  14پديدارشناسي در  -1

اما چندان مورد توجه قرار نگرفت و . كتاب از چاپ درآمد1807در جريان گذاشت و سر انجام در در بامبرگ 
سال بعد كه چاپ آن تمام شد، هگل 22حدود . اي آن، جان هگل را به لب رساند تا تمام شدنسخه 750شمارگان 

و كار تجديد نظر به سرانجام  مايل به تجديد چاپ بود و تجديد نظر در آن را نيز آغاز كرد، اما اجل مهلت نداد
 .نرسيد

2 - Marx, w 1975: ix 
3   - system 

4 Wilhelm Windelband-: )1915 -1848 ( فيلسوف نوكانتي آلماني و مورخ فلسفه كه بعد از تحصيل در
 .به استادي دانشگاه هيد لبرگ رسيد1903دانشگاههاي مختلف در 

. پديدارشناسي توجه نمود، هر چند چيزي اندكي درباره آن نوشتديلتاي از نخستين متفكراني بود كه به  -  5
، ماركوزه )Haering(، هايرينگ (Glockner)، گلوكنر )Kroner(اصحاب رنسانس هگلي چون كرونر 

)Marcuse( لوكاچ ،)lukacs (و كوژو)(kojeve   اجماالً بر اين نظر ند كه پديدارشناسي امكان تازه و
 .گذاردو تاريخ بشر پيش روي ما ميسرشت پوياي زندگي درخشاني از فهم ماهيت و 
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پديدارشناسي چنان مقام رفيعي يافت كه كوژو، يكي از  ،معطوف كرد و در قرن بيستم
اي هر نوع مالحظه بهرحال، 2.خواند 1هارا كتاب كتاب شناسي ، پديدارمفسران برجستة آن

را سرآغاز نظام هگل بدانيم چه  پديدار شناسيچه  در تفكر هگل با هر وجهه نظري،
از اين رو است كه عالوه براصحاب . گريزي از مراجعه به آن نيست تمهيدي برآن،
 گادامر، ون هيدگر،متفكران دست اول فلسفه اروپايي در فلسفه معاصر چ ،رنسانس هگلي

اند و گاه آن را در كانون توجه خود قرار ديگران بي توجه ازكنار آن عبور نكرده ابرماس وه
  .دادند

باري در اين مختصر پرداختن به جايگاه و اهميت پديدارشناسي نه ممكن است و نه 
 ةشاكل .كتاب است3درآمدتأملي در چند بند از  ،آنچه اين گفتار برعهده دارد .مطلوب

قرار گرفته كه  4ظاهري پديدارشناسي بدين قرار است كه در ابتداي آن پيشگفتاري
چونان توان آن را  ميبزعم نگارنده  و رددامفصل و آهنگي مستقل از پديدارشناسي "نسبتا

، بعد ازآن. او تلقي كرد فكري كل منظومهو  وش هگلر در مقام گفتار پيشگفتاري در
تحت ، سپس ابواب كتاب .آيدمدخل آن به حساب مي دارد كهقرار واقعي كتاب  درآمد

-اين عناوين چون گردنه .اندآمده....عقل، روح و دين  آگاهي، -خود عناوين كلي آگاهي،

بايد   5)ادب نفس(عمل اهل و) ادب درس(هايي است دركوره راهي كه مسافر اهل نظر
 ؛درشناخت مطلق نايل آيد )انسان( وخودآگاهي) طبيعت(به جمع آگاهي طبيعي طي كند تا 

ادب (راه عمل و همراه با شناخت است ،اين راهكردن چون طي  ت،اس) ادب درس(راه نظر
پديدارشناسي تالقي نظر و  6لذا منازل .اي زندگي استچون طي آن گونه ،است) نفس

  .عمل است

                                                            
1 - the book of books 
2 - Kojeve 1969: 60 
3   - Einleitung/Introduction 

4   - Vorrede /Preface 

5   - Bildung 

6   - moments 
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نوشته  ايهيا ديباچ آن درآمدي ديد كه بريك اثر اصيل فلسفي نمي ةاما هگل برازند
عاري از چنين  ،در اصل ،آيدهاي فعلي ذيل عنوان درآمد مياز اين رو آنچه در چاپ 1.شود

اما  2.ناشر چنين آمده است عنواني بوده است و از قرار معلوم، حسب عادت مألوف به اصرار
آهنگي مستقل از كتاب ندارد بلكه آغاز ، »پيشگفتار«چونان  »درآمد«اينكه  مفسران در

واند دركنار ساير تمي»درآمد «نيست كه  ااين بدان معن .عي آن است متفق القولندواق
آغاز است به معنايي كه هگل خود مبدع  .يكه و بي نظير است»درآمد « .فصول قرار گيرد

فني فلسفه نيست بلكه يك امر فرهنگي است،  ةيعني بازگشت به آغاز فقط مسأل آن است،
رو اين از .شودطرح مي »آغاز« ،شودبه پرسش كشيده مي )Bildung( زيرا وقتي فرهنگ

خود را چونان امر ديگري  گيرد وهمواره بيرون از آنچه هست قرار مي» آغاز« و» درآمد«
بلكه در حقيقت  ،و مرز چيزي نيست دصرف ح ،»درآمد«و » آغاز«پس  .تقوم مي بخشد

 ،در نظر هگل .است3به بيان در نيامده درآمد همواره كلِ. باشدتماميت آنچه هست مي
 4.نيادي اثر را در مقام قبض داردايده ب تحقق نهايي چيزي است كه خواهد آمد و» درآمد«
با چه مسأئلي  گويد چه چيزي قرار است پيش آيد،به ما مي ،پيشگفتاربه خالف » درآمد«

قسمت اعظم  ،»درآمد«لذا  .چگونه برآنها غالب خواهيم شددست به گريبان خواهيم بود و 
تقريباً سه  ،درآمد. كندكتاب را به لحاظ منطق دروني آن پيشاپيش پيش چشم ما حاضر مي

 نيمه نخست فصل پنجم در خصوص عقل و بخشي از فصل چهارم، ،بفصل نخست كتا
- از منظر ديگري مي .داردتم در باب شناخت مطلق را عرضه مينهايي و هش البته فصل

عهده دار نخستين  8 تا 1 بند از .بند مالحظه كرد17بطور متقارن در  را »درآمد«توان 
بخش دوم كتاب يعني  16 تا 8بند  ازو  ،بخش كتاب يعني آگاهي طبيعي و بسط آن است

آگاهي درشناخت مطلق كه ‐جمع بين آگاهي و خود 17و بند  ،آگاهي و بسط آنخود
شروحي از مناظر مختلف نوشته شده »درآمد «اين  بر .است فرجامين بخش پديدارشناسي

ا نگاه پديدارشناسي خاصه ب ،است كه از آن ميان سه منظر مابعدالطبيعي يا هستي شناختي
                                                            

1   - Hegel 1977: 1 

2   - Gillespie 1984: 63 

3  -  Whole unarticulated 
4   - Gillespie 1984: 44  
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اجتماعي اهميت خاصي  -سه ديگر منظر تاريخي شناسي با نگاه تحليلي و و ديگر شناخت
آمريكايي و دومي را مفسران انگليسي و  فلسفه اروپايي و "منظر نخست را عمدتا. دارند

منظومه فكري هگل اين  در گرچه 1.اندسنت فرانسوي عهده دار بوده سومي را عمدتاً
گفتار حاضر  ،اين حال با .ايجاد كرد توان بين اين سه حوزه تفكيك و گسستچنين نمي

 .اجتماعي-بوي وجهه نظر شناخت شناسي دارد تا هستي شناسي يا تاريخي رنگ و
 

  طرح مسأله 
 وةو نح 2كار دارد و آن مسأله شكاكيت و اي مأنوس در فلسفه سرمسألهبا  »درآمد«

ل زادگاه هگ .ساحت پديداري و ناپديداري آن استگذشت از آن و ديدار مطلق و جمع بين 
الك از ديگر سو  يك سو و كه باالحض با دكارت از داندجديد مي ةاين مسأله را فلسف

به  ديد،،كه خود را از آن وضع رسته ميكانت درسپس  نتايج آن در هيوم و شود وآغاز مي
داند وجه ميتوانيم مطلق را بشناسيم آن قدر بيهگل اين تلقي را كه ما نمي. نشيندبار مي

آن است كه بايد مسأله را خوب  درعوض بر. بيندنمي انكار و كه آن را محتاج به رد
كه  رسانديما مدد م نظر او به تشخيص و طرح مسأله در .تشخيص داد و طرح كرد

  .اندالسفه سلف چگونه به راه خطا رفتهيابيم فدر
 آثار خود بين شكاكيت در صورت جديد ردير باز د پيشتر بايست اشاره شود كه هگل از

انيان تفاوت قائل يون نزد روايت سنتي آن شناسي و شكاكيت درآن ذيل بحث شناخت
و صورت  ،ديد آن شك در معقوالت ثانيهتوان گفت شكاكيت در صورت جمي اجماالً. است

آفت فكر و  ،نظر او صورت نخستين آن در شك در معقول اول بوده است و ،سنتي آن
  .يدارشناسي آمده استفصل چهارم پد تفصيل اين بحث در .فرهنگ است

                                                            
توان به هيدگر و اتباع او مثل ورنر مي) ontologic(شناختي از جمله شارحين منظر هستي - 1

فرانسوي اشاره كرد؛ از شارحين منظر ) Jean Wahl(آلماني و تا حدودي ژان وال) Werner Marx(ماركس
و  )Kenneth Westphal(، كنيت وستفال )Robert Solomon(توان ازسولومون شناسي نيز ميشناخت

توان از كوژو، اجتماعي نيز مي –از شارحين منظر تاريخي. و ديگران نام برد) Tom Rockmore(تام راكمور
اشاره ) Merold Westphal(مرولد وستفال) R.Pippin(هابرماس، هيپوليت و از متأخرين به رابرت پيپين

 .كرد

skepticism-2 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

گيرد كه اي رونق ميدر آن است كه معموالً با فالسفه طنز شكاكيت از نظر هگل
 اشتمالتأجديد با نخستين تأمل از  ةدكارت در صدر فلسف. هستند مدعي مقابله با آن

در  1جان الك نيز از فقدان ترقي و بينه .برآن بود كه راه به باورهايي وراي شكاكيت ببرد
است كه  يعنوان شناخت ،آن بود كه تصوري شايسته كرد و برسنتي شكوه مي ةبعدالطبيعما
كاكيت اين هر دو نگاه در اخالف خويش، ش .باشدمجراي گواهي حواس بدست آمده از 

با تن دادن به  كمال آن سنت را پذيرفت و هيوم تمام و .كردندنهفته در بن خود را هويدا 
دين به  اخالق و شناخت، ةمدهاي آن را در حوزآراشت و پيم شكاكيت را برافنتايج آن علَ

علم و اخالق را  ةبيدار شد تا حوزخويش  2كار او از چرت جزمي كانت نيز با. كشيد تصوير
كه او هم در همان دامي افتاده است كه اسالف افل از اينغ ،از آن مهلكه نجات دهد

هاي مقدم بر خود ول و رويهاي از اصبه عنوان مجموعه 3اند، يعني اتخاذ روشچيده
اين س با پ .شوديت آنچه بنياد هاي شناخت ناميده مجهت اثبات درستي و حقيق ،شناخت

گيرد كه علي االصول بايست در تواند باورهايي را پيش فرض نمي» روش« نگاه، متعاطي
نظر  اتفاقاً در .دور باطل خواهد شد اين صورت گرفتار چراكه در ،شناخت طرح شوند ةحوز

گيرند كه سعي دارند آنها را توجيه يا اثبات اغلب فالسفه اصولي را پيش فرض ميهگل 
ارت حتي رياضيات را به تعليق در آورد تا به باور يقيني دست يابد، اما في المثل دك .كنند

در  كل نظام قواعد استنتاجي و قياسي را بر الگوي هندسه اقليدوسي بنا كرد و درعين حال،
در  .خوانداما هنگام ضرورت به كمك فرا ،در وجود خدا شك كرد. براهين خود بكار بست

توانيم از  اشياء ما نمي با تعابير خاص خود برآنند كه چه كانت سنت مقابل هم، چه الك و
كنند كه اما در عين حال حكم مي ،اي حاصل كنيم تا شناختي بدست دهيمنفسه تجربهفي

  4.بوداي در ميان نخواهد بدون آنها تجربه

                                                            
evidence -1  
dogmatic slumber-2 

method-3 

4 - Solomon 1983: 292 
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اپديداري مطلق چگونه حل و فصل پس مسأله اين است كه نسبت ساحت پديداري و ن
اين  نخستين بند آن با و» درآمد«ي همان ابتدا هگل از .اكيت غالب آيدشود تا بر شكمي

  .شودمسأله درگير مي
 

  تبيين مسأله 
  :نويسدهگل مي  

يعني شناخت واقعي و بالفعل از آنچه حقيقتاً  ،سفهآنكه ما با موضوع راستين فل پيش از«
بايست قبل از هر چيزي به فهمي در خصوص شناخت نائل  ،كار پيدا كنيم و سر هست
 the(تملك امر مطلق  تصاحب و )instrument(كه يا چونان ابزار  آييم،

Absolute( كه انسان از مجراي آن مطلق  ايرسانه/يا چونان واسطه  شود،تلقي مي
   ١». . .كند را كشف و فهم مي

تا كانت را در عبارت فوق با استفاده از دو جديد از دكارت  ةشناسي سنتي دورهگل شناخت
براي خالصي » آمددر« و مرتب در بندهاي بعدي ،دهدمي مورد انتقاد قرار 2مجاز و استعاره

نقد و نظر در آن خصوص  هر بار با نگاهي خاص به شود واز اين سنت به تكرار متذكر مي
 ةكه آگاهي به معناي اعم يعني حوز فرض بنيادي اين دو تمثيل اين است. مي پردازد

جوهر در معناي  ،ناي كانتي در يك سو است و واقعيتشناخت و حتي تجربه در مع ،دانش
لذا  .ت و امر مطلق خود هگل در ديگر سوكان ةنفسفي يءينومن وش ،مورد نظر الك

آگاهي به  لشناسي چنين شده است كه چگونه حوزحسب اين گسست پرسش شناخت 
آيد مي به نظر يابد؟نفسه راه ميمطلق و امر في ةيعني به حوز ،بيرون از خود و فراسو

در  و3ما در درون ما ةبديهي سر زده است و آن اينكه تجرب پرسش از يك حقيقت ظاهراً
نفسه و مطلق كه امر في ،ا مورد شناسايياما متعلق تجربه ي ،آگاهي و ذهن است ةحوز
البته  هگل از اين تلقي روشن دو استعاره فوق را ، .خانه دارددر جهان  و4بيرون از ما باشد،

                                                            
1   - Hegel 1977: 46 

2 - metaphor 
3 - insid of us 
4 - outside of us 
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تي با كان–كشد تا مسأله را با انطباق آن با سنت دكارتي بيرون مي با قدري بزرگ نمايي
آنجا كه استعاره ابزار در كار است وجه فعال ذهن و . نظر خاص خويش حل و فصل كند

رسانه و واسطه در ميان  ةآنجا كه استعارنتي مد نظر است و قوه شناخت و الجرم حوزه كا
كه از اي نتيجه .لذا حيث منفعل ذهن مورد نظر است سنت تجربي فلسفه جديد و ،است

 ءياتوانيم شناخت و اشآيد اين است كه ما خود اشياء را نميكاربست دو استعاره بدست مي
تحريف و مثله خواهند  ،يمبنديكه ما بكار ماي واسطه و رسانه گزير از طريق ابزار يابه نا
  ؟ داندجديد عارضي مي ةها را در فهم فلسفاستعاره و اما آيا هگل منظور از اين مجاز .شد

آيد مراد هگل اين نيست كه از براي سهولت فهم، معقول را به محسوس مانند به نظر مي
با  ،آن شناسيِاختجديد خاصه شن ةفلسف هةذاتي مواج ،هاكه در نظر او اين استعارهبل ،كند

آنها به  دليلش اينكه .دانسته تصديق كرده باشند خواه نهواقعيت بوده است، خواه آن را 
آگاهي  ةكه در آن تمايز بين حوز ،كنندشعور متعارف آغاز ميحسب تلقي خود بحث را از 

و مرز  هگل و مفسران او وجود تمايز و حد .شودو متعلقات آن مسلم گرفته مي )شناخت (
اين جعل اما  1.نه كشف آنو كنند شناخت و مطلق را جعل ذهن تلقي مي ةحوز بين

بنياد اين قول در تلقي خاصي از تجربه و  ؟چگونه مرتفع خواهد شد چگونه پيش آمده و
شود كه تجارب ما هن چون ظرفي لحاظ ميو ذ آگاهي ةحوز ،اين تلقي در. ذهن قرار دارد

 ةگل اين تلقي تحريف جدي هر دو حوزدر نظر ه. استمظروف آن  ،از اعيان و اشياء
در  اين نكته اگر چه ،ستا 2اشياء -از -تجربه همواره آگاهي. معناي تجربه است خاص

 ،هگل و اخالف او در پديدار شناسي هوسرل ةاما بواسط ت،تلقي كانت از فنومن نهفته اس
آگاهي بدون  ةوزتقرير متعارف آن چنين است كه ح .طرح شد 3ذيل عنوان حيث التفاتي

 اما وجه .وجهي نخواهند داشت ،آنكه متعلق باشندقات معني ندارد و متعلقات نيز بيمتعل
در كانت و هوسرل در ابهام  كه آيا آنها وجود دارند يا نه،هستي شناختي اين اعيان يعني اين

  .ماند

                                                            
1   - Kaufmann 1980: iii 

things-awareness-of -2 

intentionality-3 
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- مي را 2»عين/رونب«و  1»ذهن/درون«اي بين مرز و فاصله كسي كه حد وبنابراين، 

راه به  ،طي اين فاصله و عبور از ذهن به عين. آنگاه بايست اين فاصله را طي كند ،پذيرد
آگاهي و  ةرود كه حوز طبق اين تلقي همواره اميد مي .3برد) صدق( مطابقت حقيقت ةنظري
اميدي اما اين اميد همواره قرين نا .نفسه تناظر و تطابق داشته باشدفي ما با اشياء ةتجرب
متناظر آنها را در شناسيم و مطابق و  تجارب خويش را بي واسطه ميكه ما فقط چرا ،است
به تعبيري يا تجارب ما . يا از طريق استتناج بايد بشناسيم يا از طريق ايمان ،جديد ةفلسف

را از  يا چون دكارت قايل به خداي خيري هستيم كه ما) استنتاج(معلل به خود اشياءاست
بيروني  اما ضمانتي نيست كه تمثالت و تجارب ما از اشياء .)ايمان(ددارخطا مصون مي
لذا كانت  .توانند علي السويه  باشنددست كم در تشابه يا عدم تشابه مي. همانند آنها باشد

ي به حسب بيان اسالف حت. شناخته خواهند مانداشياءفي نفسه همواره براي ما نا فتوي داد
لذا تجارب ما معلل  ،نفسه در ميان نيستفي يءيش الًتوان حكم كرد اصكانت نيز مي
س و بار كلي و حتي چنانكه اليب نيت. في نفسه بلكه به خدا ءبه اشيا نه ،خواهند بود

اين بيان و نظاير آن اگر چه در كالم و  .4شيطان شرير پيش كشيدند ةدكارت در فرضي
  .آيندبه حساب ميشناسي ماندگي در شناختاما نشان در ،الهيات وجهي پيدا مي كند

ما صادق است  ةبود كه چگونه ما بدانيم آيا تجربپس اجماالً مسأله از اين قرار خواهد 
كانت  .خواهد بود يا خير)نفسه، مطلقفي ءاشيا(ما مطابق با واقع  ةيعني آيا تجرب. يا نه

او نيز  هگلاما بزعم  ،براي گريز از اين مشكل چنين دريافتي را از بيخ و بن اصالح كرد
في نفسه و مطلق را كنار  كانت معلل بودن تجارب ما به اشياء. در همان سنت گرفتار آمد

 .خام تجربه به حساب آورد ةماد ،ناميد 5نهاد و وجه منفعل تجربه را كه او كثرات شهود
-م ميه 6كه با آن قوام ،شودما نه تنها با فاهمه فهميده مي ةسپس عنوان كرد كه تجرب

                                                            
inside-4  
outside-5  

3 - theory of truth correspondence 
4 - Solomon ,1983: 296 
5 - manifold of intuition 
6   - Constitution 
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بيان كانت مقبول طبع هگل افتاد و او در . ذا معناي تجربه به كلي دگرگون شدل .يابد
 توانيم بشناسيم، بلكه ما اعيان و اشياءنفسه را نميفي عنوان كرد كه ما اشياء پديدارشناسي

فيخته و بيان او را نيز در  ،البته قول هگل .شناسيميابند ميگونه كه براي ما تقوم ميرا آن
 آيد بيرون ازكه به نظر ميمتعلق شناخت را  اشياء ما اعيان و ،داشت كه حسب آنسابقه 

بيرون از ما و به اصطالح  اما در نظر كانت اعيان و اشياء .كنيموضع و جعل مي ما هستند،
  .خداوند از مجراي شهود عقلي بودند ةساحت ناپديداري فقط معلوم بي واسط
اما در اين بين امر مهمي  ،بود آشفته كردن حد ومرز ،در نظر هگل آنچه كانت انجام داد

به نسبت آگاهي و  تقومعنصر فعال جديد ذيل عنوان  كه همانا افزودن ،را پيش كشيد
 ةهگل اين امر مهم را تمام وكمال پذيرفت و از اين رو كانت را نقط. متعلقات آن بود

نفسه همسو با فيخته في اءاما در خصوص اشي 1.ار خود خواند جديد در روزگ ةعزيمت فلسف
نفسه و يا به فييئ را وقف پالودن فلسفه از ش  آمدرد بخش قابل توجهي از ،شلينگ و

  .پديداري نمودديگري جمع بين ساحت پديداري و ناتعبير 
شناسي جديد و  توان درآمد پديدارشناسي را همراه با سنت شناختمي ،اين وصف با

واسطه را كه /و رسانه ،ابزار ةدو استعار تواناكنون مي .خواندبا آنها  كانت و در مواجهه
. نت به حساب آوردشناخت در نظر كا ةدو قو آمد بدان اشاره كرد،صدر بند اول درهگل در 

 )انه رس/واسطه(فت منفعل حساسيت يعني كثرات شهودو دريا )ابزار(حيث فعال فاهمه
ناميد به كار آنچه پديدار يا امور مشروط مييد البته كانت اين دو استعاره را در ص .است
صل هگل ا .معلوم خداوند بودند ،برد و امور نامشروط و ناپديداري، چنانكه اشاره شدمي

شناسيم مشروط به دخل و تصرف كند؛ اگر آنچه ما ميبحث خود را در همين جا طرح مي
را  كه ما اين اشياء پس چه حقي داريم بگوييم است،)حس(اوصاف واسطه  و)فاهمه(ابزار 
جديد و ايده  ةرو كل فلسفشناسيم و ازينما فقط آنها را در مقام لنفسه مي زيرا ،شناسيممي

  2.دل در گرو يقين دارند نه حقيقتاليسم استعاليي كانت 

                                                            
1   - Hegel ,1969: 44   
2   - Gillespie.1984: 65 
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كند كه تنها شعور متعارف حكم مي. ستاهمسو بيان هگل در اينجا با شعور متعارف  
در بند  .نفسه همان امر مطلق هگلي استفي ند و مراد از اشياءفي نفسه حقيقت دار اشياء

ا حقيقت است و حقيقت كند كه مطلق تنهگونه تقرير ميديگري هگل اين مطلب را بدين
ي ناظر بر سخن دو اما در عين حال قول دارد، اگر چه قول اخير شرح خود را 1.تنها مطلق

گويي اعتبار ديگري از حقيقت در  سياق بيان كانت چنان است كه. پهلوي كانت است
 متناظر با اشياء حتي اگر اين حقيقت مطابق و ،شودن است كه فقط از براي ما ظاهر ميميا
  .نفسه نباشدفي
  : نويسدهگل مي» آمددر« 75در بند  

مع  كند،تصديق نمي در ميان است كه اگر چه مطلق را در مقام علم صورتي از شناخت«
اگر چه عاجز از فرا چنگ   ،اين شناخت يعني شناخت پديدارهاو  الوصف درست است،
اما بايد مالحظه كرد كه  .ديگر حقيقت است اما مستعد درك انحاء آوردن مطلق است،

و  گونه سخن كه در خلجان و تردد بين شناخت صرف پديدارها و شناخت خود اشياءاين
مطلق و نوع ديگري از حقيقت راه فقط به تمايز مبهمي بين يك حقيقت  ست،اناپديدارها 
و مانند آن متضمن معاني است كه » شناخت«و» مطلق«اين واژگان چون  و مي برد،

   2.هنوز بايست مورد تحقيق قرار گيرند
لذا . شناسيم يا نهنفسه را ميفي هگل يا ما اشياء پس بايد بدين رأي رفت كه از نظر

تواند مبنا داشته نمي كند،تقسيم مي 3روطشق ثالثي كه كانت امور ر ابه مشروط و نامش
چندان يافت مهمي به  ،پس در نظر هگل اين كه شناخت ما از جهان مشروط است .باشد

شناخت امور مشروط  بحث نهايي هگل در خصوص يافت كانت مبني بر 4.آيدحساب نمي
پيش  سياي است كه هگل به مطايبه در فصل سوم پديدارشنادر واقع همان جهان وارونه

تي به نفسه و جهان چون آن بت عيار در هر گش في كشد كه حسب آن گويي اشياءمي

                                                            
1   - Hegel ,1977: 47 

2   - Ibid: 48 

3 - conditioned/unconditioned 
4   - Solomon,1983: 298 
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توان قول به شناخت امور مشروط را البته به يك اعتبار مي 1.شوند  شكلي براي ما عيان مي
اين  ،اما آنچه در نظر هگل مهم است .مطابقت است ةآن دست كشيدن از نظري پذيرفت و

بلكه  ،نيست كه تغيير تجربه يا مفاهيم نو موجب دگرگوني شناخت ما از اشياءخواهد بود
يابيم حواس و مفاهيم در مقام وسايل و ادوات شناخت ما به مهم اين است كه ما در

  . شناسيمنه بخشي از اشياءيا جهاني كه مي آيند وحساب مي
كسوت روابط علي و معلولي يا در  اما نه ،كنيمدر نظر هگل ما جهان را تجربه مي

بلكه در  نفسه يا خود اشياء،في اشياء يا از طريق مطابقت بين آگاهي و شناخت و ةنظري
به  .شودعيان مي –در مقام تجربه –گونه كه جهان آن يعني يك وحدت و معيت با آن،

آغاز مان، خود ماهيت اعيان بيرون از هاي آگاهي و استنتاج وجود وعبارت ديگر ما با داده
كنيم و سپس در خالل دقايق تأمل شروع مي »بودن در جهان«بلكه با وجود و  ،كنيمنمي

-يآگاهي كار را پيش م ةن با حوزها در خصوص ماهيت اعيان و نسبت آبه طرح پرسش
لذا . شناسيم از يك منظر همين استگويد ما مطلق را ميمراد هگل از اينكه مي 2.ريمب

بلكه  ،در فراسوي ما نيست في نفسه و ساحت ناپديداري به دور از ما و اشياءوجود،  مطلق،
 ،يابدآنچه در مابقي كتاب بسط مي3.لنفسه معيتي با ما دارد نفسه و همواره به صورت في

تا برآمدن به آن ديدگاه همه شمول و تام  ،ستا اندازهاچشمآراء و  اي ازمجموعه ةعرض
البته بيرون از مباني  .استيابد امر مطلق را به نحو مطلق شناخته نجا آدمي دركه در آ
توان بحث كرد كه آيا چنين ديدگاهي حاصل خواهد شد يا اساساً چنين ديدگاهي هگل مي

شود در آنچه هگل موفق مي ،باري. ستاآنچه هست كثرتي از ديدگاه ها  و در ميان نيست
كه سير و سفر طوالني در بل از اينحتي ق به ما نشان دهد اين است كه» آمدرد«

ر مطلق و شناخت ام پديدارشناسي آغاز شود، شناختي اگر در ميان باشد شناخت خود اشياء
شناخت چونان  ةلأكانتي از مس–از مجراي خالصي از تلقي دكارتي  و اين مهم جزت اس

                                                            
1   - Hegel,1977: 96-7 

2   - Solomon,1983: 300 

3   - Gillespie,1984: 66 
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به چهره با واسطه ميسرنخواهد شد و تنها در اين صورت  ما خود را چهره / رسانه ابزار و
  .خواهيم يافت1خود -در  -جهان 

  
  :گيرينتيجه

اما در  ،حسب ظاهر شكاكيت است ،جديد ةشود كه بحران فلسفله روشن ميأبا تبيين مس
روش  ؛اندياد كرده »روش« جديد از آن به ةل بحران در آن چيزي است كه فالسفنظر هگ

بايست در خود  ،لذا به جاي اينكه كار را با روش آغاز كنيم. چونان امر مقدم برشناخت
همانا دعوي  ،بردتمثيلي كه هگل در نقد نگاه كانت از آن سود مي .جستارمايه فرو رويم

آدمي شنا را در شنا كردن و در آب غوطه ور  .ست بي آنكه تني به آب زده باشيما اشن
توانيم سط روش بلكه با فرض اينكه ما ميب نانكه آدمي شناخت را نه باچ آموزد،شدن مي

-نميخاصي نقد  ةالبته هگل روش خاصي را در فلسف .آوردجهان را بشناسيم بدست مي

ناخت را پيش از شناخت به پرسش اي تام در خصوص شبلكه او اساساً طلب نظريه كند،
 ؛تگير اسبا دو امر محوري در » درآمد«در اجمالًا هگل در پديدارشناسي و خاصه  .كشدمي

اي از اصول و رويه هاي مقدم بر خود يعني مجموعه ،نخست اينكه او دست به طرد روش
ديگر اينكه . مايه غوطه ور شويمآن است كه بايست در خود جستار زند و برميشناخت  

جديد است،  ة،كه قلب فلسفهاي فلسفيفرضپيش اي ازجهت نيل به آن هدف با مجموعه
  .شوددرگير مي
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