
 

 
 
 
 

( در 3)وجود زمان و 9بررسی تعبير هيدگر از نسبت روح
 پدیدارشناسی روح هگل 

  حسين رستمی جليليان

 سنده مسئول()نوي
  محمدرضا اسدی

 چکيدهچکيده
اين مقاله برآن است تفسير هيدگر از نسبت روح و زمان)وجود( در پديدارشناسي روح 
هگل را موردبررسي قرار دهد. بدين منظور، نقد هيدگر به هگل راجع به نسبت بين 

ای از  های سوژه محور و نمون عنوان فلسفه زمان و روح، تعبير او از پديدارشناسي روح به
ای و دکارتي، و نقش فلسفه روح در تبيين متافيزيك جديد خودبنيادی  متافيزيك فيخته

است. هدف از اين مقاله بررسي مسائلي مانند معنای وجود،  موردبررسي قرار گرفته
در مواجهه فلسفي بين   نسبت بين زمان و روح، مسئله تناهي  وجود و نامتناهي  روح

رسيم که از نظر هيدگر زمان و  مي  هايت به اين نتيجههيدگر و هگل است. در ن
دهد و روح هگل همانا تجسم  مندی ذات روح در فلسفه هگل را تشکيل مي زمان

خوداظهاری مطلق  عقل  )استداللي/ شهودی( است که به صورت حضور مثبت مطلق 
ان عنو سازد. با تعبير هيدگر از مفهوم تجربه آگاهي هگل به خود را نمايان مي

ناچار به ظهور متافيزيك جديد خودبنيادی  سوبژکتيويته سوژه، به نظر او، فلسفه هگل به
انجامد که اوج آن در تکنيك مدرن قرار دارد. در اين راستا نقد برخي از شارحان به  مي

هايي از فلسفه هگل، نظير شناخت  هيدگر اين است که در اين مواجهه جنبه
ربه روح و نقش مسئله نفي و سلب در حرکت ديالکتيکي و مندی تج االذهاني، تاريخ بين

 است.  نقد او از تجدد ناديده گرفته شده

 : هگل، پديدارشناسي روح، هيدگر، تناهي و نامتناهي، تجربه، تجددوا   ژگان کليدی
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 محمدرضا اسدی، حسين رستمی جليليان 3030
(Hossein Rostami Jalilian/ Mohammad Reza Asadi) 

 

 مقدمه

 عـد  عـد  پديدارشناسي روح هگل به عنوان اثر سترگ فلسفي همواره در کانون توجه متفکران و فيلسـوفان ب پديدارشناسي روح هگل به عنوان اثر سترگ فلسفي همواره در کانون توجه متفکران و فيلسـوفان ب 
 است. بـه همـين دليـل شـرح و تفسـيرهای بسـياری از سـوی متفکـران و فيلسـوفان          است. بـه همـين دليـل شـرح و تفسـيرهای بسـياری از سـوی متفکـران و فيلسـوفان            از وی قرار داشتهاز وی قرار داشته

، ، 55، پـي پـين  ، پـي پـين  66، ورنـر مـارکس  ، ورنـر مـارکس  44، کـوژو ، کـوژو 77است. کارل مارکس، هيپوليتاست. کارل مارکس، هيپوليت  شهير پيرامون اين کتاب مطرح شدهشهير پيرامون اين کتاب مطرح شده
 ظرخـود  ظرخـود  نن  و ديگران از جمله متفکراني هستند که تفسير اين اثـر سـترگ تـاريخ فلسـفه را وجهـه     و ديگران از جمله متفکراني هستند که تفسير اين اثـر سـترگ تـاريخ فلسـفه را وجهـه       33هريسهريس

 است که با توجه بـه مفـردات تفکـر فلسـفي خـودک مواجهـه متفکرانـه        است که با توجه بـه مفـردات تفکـر فلسـفي خـودک مواجهـه متفکرانـه          اند. هيدگر نيز کوشيدهاند. هيدگر نيز کوشيده  قرار دادهقرار داده
اسـت  اسـت    توجه قرار دهد. هيدگر دو کتاب مجزا درباره پديدارشناسي روح نگاشـته توجه قرار دهد. هيدگر دو کتاب مجزا درباره پديدارشناسي روح نگاشـته   با پديدارشناسي روح را موردبا پديدارشناسي روح را مورد

مفهـوم تجربـ    مفهـوم تجربـ    » » ری ری اسـت و ديگـ  اسـت و ديگـ    ((11781178))««درسگفتارهايي دربـاره پديدارشناسـي روح هگـل   درسگفتارهايي دربـاره پديدارشناسـي روح هگـل   »»که يکي که يکي 
 ..((11411141))««هگلهگل

اينهمـاني و  اينهمـاني و  » » اسـت  اسـت    او دربارة هگل که به تفسـير علـم منطـق او اختصـاص يافتـه     او دربارة هگل که به تفسـير علـم منطـق او اختصـاص يافتـه       مستقل سوممستقل سومکتاب کتاب 
وجود و وجود و نام دارد. افزون بر اين سه کتاب، هيدگر دو بخش از شاهکار فلسفي خودک يعني نام دارد. افزون بر اين سه کتاب، هيدگر دو بخش از شاهکار فلسفي خودک يعني   ((11631163))««تفاوتتفاوت
هگـل و  هگـل و  »»ه ديگری نيز بـه بررسـي رابطـه    ه ديگری نيز بـه بررسـي رابطـه    را به بررسي مفهوم زمان هگل اختصاص داده و در مقالرا به بررسي مفهوم زمان هگل اختصاص داده و در مقال  زمانزمان

تـرين و  تـرين و    تـرين، مفصـل  تـرين، مفصـل    از بينِ اين آثارِ هيـدگر دربـاره هگـل اولـين اثـر طـوالني      از بينِ اين آثارِ هيـدگر دربـاره هگـل اولـين اثـر طـوالني      است. است.   پرداختهپرداخته« « يونانيانيونانيان
درسگفتارهايي درسگفتارهايي ترند. هيدگر اين کتاب را تحت عنوان ترند. هيدگر اين کتاب را تحت عنوان   هاست و آثار ديگر او موجز و خالصههاست و آثار ديگر او موجز و خالصه  ترين آنترين آن  اساسياساسي

درسـگفتارهايي دربـاره   درسـگفتارهايي دربـاره   اسـت.  اسـت.    بـه رشـته تحريـر درآورده   بـه رشـته تحريـر درآورده     11178178در سـال  در سـال    درباره پديدارشناسي روح هگـل درباره پديدارشناسي روح هگـل 
شــامل برخــي از تقريــرات او دربــاره مســائلي ماننــد هــدف هگــل از نوشــتن شــامل برخــي از تقريــرات او دربــاره مســائلي ماننــد هــدف هگــل از نوشــتن   پديدارشناســي روح هگــلپديدارشناســي روح هگــل

آگاهي، تفسير او از يقين حسي، ادراک، نيرو و فاهمه، آگاهي، تفسير او از يقين حسي، ادراک، نيرو و فاهمه،   پديدارشناسي روح و اغراض آن، مفهوم علمِ تجرب  پديدارشناسي روح و اغراض آن، مفهوم علمِ تجرب  
، تفاوت وجودشناختي، ديالکتيك، و وجـود و  ، تفاوت وجودشناختي، ديالکتيك، و وجـود و  88هي و نامتناهي، زمانمندیهي و نامتناهي، زمانمندیشناخت مطلق و نسبي، مسئله تناشناخت مطلق و نسبي، مسئله تنا

بايـد بـاالخص در   بايـد بـاالخص در     پديدارشناسـي روح پديدارشناسـي روح امـا تفسـير هيـدگر از هگـل در بـاب      امـا تفسـير هيـدگر از هگـل در بـاب      زمان در فلسف  هگل اسـت.  زمان در فلسف  هگل اسـت.  
درسـگفتارهايي دربـاره پديدارشناسـي    درسـگفتارهايي دربـاره پديدارشناسـي    ، ، وجود و زمانوجود و زمانای شامل طرز تلقي هگل از مفهوم زمان در ای شامل طرز تلقي هگل از مفهوم زمان در   گانهگانه  سهسه

در بـدو ورود بـرای فهـم تفسـير هيـدگر از      در بـدو ورود بـرای فهـم تفسـير هيـدگر از        نظـر قـرار گيـرد.   نظـر قـرار گيـرد.     مطمـح مطمـح   ربـه هگـل  ربـه هگـل  مفهوم تجمفهوم تجو و   روح هگلروح هگل
پديدارشناسـي  پديدارشناسـي  سپس به هدف هگـل از  سپس به هدف هگـل از    پديدارشناسي روح هگل بايستي از مسئل  مفهوم زمان آغاز کرد وپديدارشناسي روح هگل بايستي از مسئل  مفهوم زمان آغاز کرد و

عنوان متافيزيكِ عنوان متافيزيكِ   ، پرسش از مطلق و نتايج آن در نظر هيدگر به، پرسش از مطلق و نتايج آن در نظر هيدگر بهمفهوم تجربه هگلمفهوم تجربه هگلپرداخته و در انتها پرداخته و در انتها   روحروح
داد. اما پرسش اساسي هيدگر در سراسر ايـن سـه   داد. اما پرسش اساسي هيدگر در سراسر ايـن سـه     موردبررسي قرار موردبررسي قرار   1818تجددتجددو و     )خودبنيادی()خودبنيادی(  11يتهيتهسوبژکتيوسوبژکتيو

، نقد هيدگر بر مفهوم زمان ، نقد هيدگر بر مفهوم زمان وجود و زمانوجود و زمانيابد. در يابد. در   اثر پراکنده است و از اولي تا سومي بسط و گسترک مياثر پراکنده است و از اولي تا سومي بسط و گسترک مي
در اهتمام اوست؛ در اهتمام اوست؛ دار و دار و   وجود انساني زمان خطي نيست، بلکه وجود مسئلهوجود انساني زمان خطي نيست، بلکه وجود مسئله  1111است که زمانمندی است که زمانمندی   هگل اينهگل اين

زعم زعم   سازد. بهسازد. به  اک استوار مياک استوار مي  کند و آنگاه آن را بر مبنای بنيادهای گذشتهکند و آنگاه آن را بر مبنای بنيادهای گذشته  اندازی مياندازی مي  اک طرحاک طرح  انسان بر آيندهانسان بر آينده
بر مبنای نظام فلسفي هگل تقدم و اولويت آينده نيست، به علت ارتفاع بر مبنای نظام فلسفي هگل تقدم و اولويت آينده نيست، به علت ارتفاع   1111هيدگر، چون ريشه نفي و سلبهيدگر، چون ريشه نفي و سلب

زعم وی، آنچه هگـل  زعم وی، آنچه هگـل    واقع، بهواقع، به  گردد. درگردد. در  هم و مبهم ميهم و مبهم ميآينده در گذشته، موضوع آينده در تفکر او غيرقابل فآينده در گذشته، موضوع آينده در تفکر او غيرقابل ف
است که پشتوانه، بنياد و اساس روح او زمانمنـدی اسـت. بـه    است که پشتوانه، بنياد و اساس روح او زمانمنـدی اسـت. بـه      در تفسير مفهوم زمان از آن غافل است ايندر تفسير مفهوم زمان از آن غافل است اين

عنـوان  عنـوان    عنوان بنياد و اساس فلسفه هيدگر در اعتقـاد او بـه دازايـن بـه    عنوان بنياد و اساس فلسفه هيدگر در اعتقـاد او بـه دازايـن بـه      همين دليل، شناخت اين ديدگاه بههمين دليل، شناخت اين ديدگاه به



 3939 )وجود( در پدیدارشناسی روح هگل)وجود( در پدیدارشناسی روح هگل  و زمانو زمان  بررسی تعبير هيدگر از  نسبت روحبررسی تعبير هيدگر از  نسبت روح 
(The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . . ) 

 

های اساسي او درباره های اساسي او درباره   سو دارای اهميت است، زيرا همين مسئله است که به استداللسو دارای اهميت است، زيرا همين مسئله است که به استدالل    حقيقت زمانمندِ آيندهحقيقت زمانمندِ آينده
 زعـم وی، دقيقـاً   زعـم وی، دقيقـاً     گـردد. بـه  گـردد. بـه    از وجود انساني منجر مياز وجود انساني منجر مي  1717ای عبورناپذير )ناگذشتني(ای عبورناپذير )ناگذشتني(  عنوان مخمصهعنوان مخمصه  تناهي بهتناهي به

ه ه طور به افقي کـه در حـال آمـدن اسـت مواجـ     طور به افقي کـه در حـال آمـدن اسـت مواجـ       اين تناهي ماست که ما را به گشودگي در آينده، و هميناين تناهي ماست که ما را به گشودگي در آينده، و همين
 کند. کند.   ميمي

مسئله واسازی تاريخ وجودشناسي را مطمح نظر قـرار  مسئله واسازی تاريخ وجودشناسي را مطمح نظر قـرار    وجود و زمانوجود و زمانهيدگر در طرح کلي مسئله بنيادين هيدگر در طرح کلي مسئله بنيادين 
های محوری تاريخ تفکر غربي و به کمـك  های محوری تاريخ تفکر غربي و به کمـك    داده و اين کار را با تفسير مجدد خود از مفردات فلسفي چهرهداده و اين کار را با تفسير مجدد خود از مفردات فلسفي چهره

فلسفه هگل و نقد شاهکار تفکر او فلسفه هگل و نقد شاهکار تفکر او دهد. او در ادامه طرح واسازی خود، واسازی دهد. او در ادامه طرح واسازی خود، واسازی   مقوله زمانمندی انجام ميمقوله زمانمندی انجام مي
هـای مهـم او   هـای مهـم او     دهد. يکي از نتيجهدهد. يکي از نتيجه  را در خالل طرح مسئله خود موردتوجه قرار ميرا در خالل طرح مسئله خود موردتوجه قرار مي  پديدارشناسي روحپديدارشناسي روحيعني يعني 

درباره اين اثر هگل اين اسـت کـه زمانمنـدی، حرکـت تفکـر موسـوم بـه پديدارشناسـي روح و حرکـت          درباره اين اثر هگل اين اسـت کـه زمانمنـدی، حرکـت تفکـر موسـوم بـه پديدارشناسـي روح و حرکـت          
خوانـده  خوانـده    1414چيـزی کـه در فلسـفه هگـل مفهـوم     چيـزی کـه در فلسـفه هگـل مفهـوم     شود. از نظر هيـدگر، ذات آن  شود. از نظر هيـدگر، ذات آن    ديالکتيکي را نيز شامل ميديالکتيکي را نيز شامل مي

دهد زمان است. هيدگر اين مطلب را يکبـار  دهد زمان است. هيدگر اين مطلب را يکبـار    شود و ساختار حرکت در نظام ديالکتيکي او را تشکيل ميشود و ساختار حرکت در نظام ديالکتيکي او را تشکيل مي  ميمي
، موضـع خـاص   ، موضـع خـاص   تأکيـدی مجـدد  تأکيـدی مجـدد    در تفسير خود از زمان هگل در انتهای وجود و زمان شرح داده بود و در در تفسير خود از زمان هگل در انتهای وجود و زمان شرح داده بود و در 

اينست کـه نظريـه او کـه ذات وجـود،     اينست کـه نظريـه او کـه ذات وجـود،       دارشناسي روح هگلدارشناسي روح هگلدرسگفتارهايي درباره پديدرسگفتارهايي درباره پدي  فلسفي او در کتابفلسفي او در کتاب
. بنابراين، از نظر او، . بنابراين، از نظر او، (Heidegger, 1988, p 145)زمان است، برخالف انديشه زمان در فلسف  هگل استزمان است، برخالف انديشه زمان در فلسف  هگل است

هدف پديدارشناسي روح از نوع هدف فلسفه وجود و زمان و تفکر اصيل خود او نيست. پس هدف اصـلي  هدف پديدارشناسي روح از نوع هدف فلسفه وجود و زمان و تفکر اصيل خود او نيست. پس هدف اصـلي  
يســت؟ هيــدگر ايــن هــدف را در کتــاب خــود بــه طــور خالصــه  يســت؟ هيــدگر ايــن هــدف را در کتــاب خــود بــه طــور خالصــه  پديدارشناســي روح از نظــر هيــدگر چپديدارشناســي روح از نظــر هيــدگر چ

داند که هگل ذات و فعليـت آن را در روح مطلـق   داند که هگل ذات و فعليـت آن را در روح مطلـق     ميمي  1515شهودی(شهودی(  -مطلقِ عقلِ )استداللي مطلقِ عقلِ )استداللي   1616خوداحضاریخوداحضاری
داند. ايـن  داند. ايـن    ؛ يعني به عبارتي، او ذات فلسفه هگل را همانا تمثل و تفکر حصولي مي؛ يعني به عبارتي، او ذات فلسفه هگل را همانا تمثل و تفکر حصولي مي(ibid, p 30)يابديابد  در ميدر مي

از پديدارشناسي روح هگل نيست، بلکه در نوع خود يگانـه و مـورد نقـد بيشـتر     از پديدارشناسي روح هگل نيست، بلکه در نوع خود يگانـه و مـورد نقـد بيشـتر       تفسير نه فقط تنها تفسيرتفسير نه فقط تنها تفسير
 است. است.   شارحان فلسفه هگل بودهشارحان فلسفه هگل بوده

مفهوم تجربه هگل، پديدارشناسي روح هگل را صرفاً تأکيدی بر کوگيتوی مفهوم تجربه هگل، پديدارشناسي روح هگل را صرفاً تأکيدی بر کوگيتوی اما او در ديگر اثر خود يعني اما او در ديگر اثر خود يعني 
. . (Heidegger, 1970, p 34)مطلق اسـت  مطلق اسـت    1313داند و از نظر او روح همانا ظهور مجدد يا حضورداند و از نظر او روح همانا ظهور مجدد يا حضور  دکارتي ميدکارتي مي

دانـد. او بـرای ايـن    دانـد. او بـرای ايـن      هيدگر با تقليل هگل به دکارت، روح در فلسفه هگل را با کوگيتوی دکارتي يکي ميهيدگر با تقليل هگل به دکارت، روح در فلسفه هگل را با کوگيتوی دکارتي يکي مي
زعـم وی،  زعـم وی،    نمايـد. بـه  نمايـد. بـه    بودن تبيين ميبودن تبيين مي  1818کار، مطلق هگل را با تعريف ريشه يوناني آن به اطالق يا البشرطکار، مطلق هگل را با تعريف ريشه يوناني آن به اطالق يا البشرط

ای ناشـي از  ای ناشـي از    ت. او همچنين مفهوم تجربه هگل را تجربـه ت. او همچنين مفهوم تجربه هگل را تجربـه نياز از هرگونه اثباتي اسنياز از هرگونه اثباتي اس  مطلق نامقيد بوده و بيمطلق نامقيد بوده و بي
رو، از نظـر وی ارتبـاط آشـکاری بـين متافيزيـك      رو، از نظـر وی ارتبـاط آشـکاری بـين متافيزيـك        ايـن ايـن   ازاز. . (ibid, p 114)کندکند  سوبژکتيويته سوژه تفسير ميسوبژکتيويته سوژه تفسير مي

سوبژکتيويته )خودبنيادی( و شناخت مدرن از وجود به منزله تکنولـوژی وجـود دارد کـه در همـين راسـتا      سوبژکتيويته )خودبنيادی( و شناخت مدرن از وجود به منزله تکنولـوژی وجـود دارد کـه در همـين راسـتا      
عنوان سوبژکتيويته عنوان سوبژکتيويته   سازد. اين شناخت مدرن از وجود بهسازد. اين شناخت مدرن از وجود به  آشکار ميآشکار مي  کتيويته سوژهکتيويته سوژهسوبژسوبژمنزله منزله   مطلق خود را بهمطلق خود را به

منزله منزله   رسد، تجدد را بهرسد، تجدد را به  )خودبنيادی( که با روح مطلق هگلي و ارادة معطوف به قدرت نيچه به حد اعلي مي)خودبنيادی( که با روح مطلق هگلي و ارادة معطوف به قدرت نيچه به حد اعلي مي
تجـدد  تجـدد  بخشد. بنابراين، هيدگر نقد خود از متافيزيك هگل را بـا مواجهـه بـا    بخشد. بنابراين، هيدگر نقد خود از متافيزيك هگل را بـا مواجهـه بـا      عهد و دورة تکنيك تعيُّن ميعهد و دورة تکنيك تعيُّن مي

عنوان تحقق و تکامل متافيزيـك سـوژه   عنوان تحقق و تکامل متافيزيـك سـوژه     زند؛ در نتيجه او مواجهه انتقادی خود را با تکنولوژی بهزند؛ در نتيجه او مواجهه انتقادی خود را با تکنولوژی به  پيوند ميپيوند مي
رسـد راز و سـر   رسـد راز و سـر     شناسـد. بـه نظـر مـي    شناسـد. بـه نظـر مـي      مثابه سوبژکتيويته سـوژه مـي  مثابه سوبژکتيويته سـوژه مـي    محور از طريق تفسير وجود هگل بهمحور از طريق تفسير وجود هگل به
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البتـه  البتـه    نهفتـه اسـت.  نهفتـه اسـت.    1111ختيختيگرفتن تفـاوتِ وجودشـنا  گرفتن تفـاوتِ وجودشـنا    متافيزيکي بودن فلسفه هگل از نظر هيدگر در ناديدهمتافيزيکي بودن فلسفه هگل از نظر هيدگر در ناديده
راسـتي تفـاوت   راسـتي تفـاوت     اسـت کـه آيـا هگـل بـه     اسـت کـه آيـا هگـل بـه       های اساسي در نظر شـارحان ايـن بـوده   های اساسي در نظر شـارحان ايـن بـوده     همواره يکي از پرسشهمواره يکي از پرسش

 است؟است؟  وجودشناختي را در فلسفه خود ناديده گرفتهوجودشناختي را در فلسفه خود ناديده گرفته
 اسـاس مواجهـه هيـدگر    اسـاس مواجهـه هيـدگر      شود رهيافت متفکرانه بين هيدگر و هگـل، بـر  شود رهيافت متفکرانه بين هيدگر و هگـل، بـر    بنابراين، در اين مقاله سعي ميبنابراين، در اين مقاله سعي مي

 ويژه، نقد هيدگر بـه هگـل در مـورد نسـبت بـين زمـان و       ويژه، نقد هيدگر بـه هگـل در مـورد نسـبت بـين زمـان و         ح موردبررسي قرار گيرد. بهح موردبررسي قرار گيرد. بهبا پديدارشناسي روبا پديدارشناسي رو
ای و دکـارتي سـوژه   ای و دکـارتي سـوژه     ای از متافيزيك فيختهای از متافيزيك فيخته  عنوان الگو و نمونهعنوان الگو و نمونه  بهبه  پديدارشناسي روحپديدارشناسي روحروح، تفسير هيدگر از روح، تفسير هيدگر از 

 و تفکـرات متـأخر هيـدگر    و تفکـرات متـأخر هيـدگر      پديدارشناسـي روح پديدارشناسـي روح محور، بررسي نسـبت تنـاهي و نامتنـاهي در تفسـير او از     محور، بررسي نسـبت تنـاهي و نامتنـاهي در تفسـير او از     
است کـه اوج آن در تکنيـك مـدرن    است کـه اوج آن در تکنيـك مـدرن      درباره پديدارشناسي در تبيين متافيزيك مدرن خودبنيادی موردتوجهدرباره پديدارشناسي در تبيين متافيزيك مدرن خودبنيادی موردتوجه

شـود کـه در مطالعـات اخيـرِ بيشـتر شـارحان در       شـود کـه در مطالعـات اخيـرِ بيشـتر شـارحان در         هايي نشان داده ميهايي نشان داده مي  قرار دارد. در اين بررسي با استداللقرار دارد. در اين بررسي با استدالل
توجه و متنابه تفکر معاصر توجه و متنابه تفکر معاصر   هايي از فلسفه هگل که از مسائل قابلهايي از فلسفه هگل که از مسائل قابل  باره به اين نکته اشاره شده که جنبهباره به اين نکته اشاره شده که جنبه  ايناين

، تاريخمندی تجربه روح، و سـعي او در اعـتالی   ، تاريخمندی تجربه روح، و سـعي او در اعـتالی   1818االذهانياالذهاني  بينبينفلسفي است، نظير تفکر او درباره شناخت فلسفي است، نظير تفکر او درباره شناخت 
اسـت. سـرآغاز ايـن    اسـت. سـرآغاز ايـن      متافيزيك سوژه محور که شامل نقد خود او از تجدد نيز هست، ناديـده گرفتـه شـده   متافيزيك سوژه محور که شامل نقد خود او از تجدد نيز هست، ناديـده گرفتـه شـده   

نـه هيـدگر و نتيجـه آن توصـي  نگريسـتن بـه       نـه هيـدگر و نتيجـه آن توصـي  نگريسـتن بـه       جستجو کشف و بازخواني فلسف  هگل از منظر تفکر نقاداجستجو کشف و بازخواني فلسف  هگل از منظر تفکر نقادا
، در حال آمدن، شکوفايي و تأللوست ، در حال آمدن، شکوفايي و تأللوست 1111ای است که هنوز فلسفه هگل در آن، به تعبير کاترين مالبوای است که هنوز فلسفه هگل در آن، به تعبير کاترين مالبو  آيندهآينده

(Malabou, 2005)  .  . 

 نقد هيدگر از مفهوم زمان نزد هگل

 ل ل ايـن اثـر بـه بحـث مفهـوم زمـان نـزد هگـ        ايـن اثـر بـه بحـث مفهـوم زمـان نـزد هگـ          8181يعنـي در بخـش   يعنـي در بخـش     وجـود و زمـان  وجـود و زمـان  هيدگر در انتهای هيدگر در انتهای 
 ««دهـد دهـد   پيشـرفت تـاريخ در زمـان روی مـي    پيشـرفت تـاريخ در زمـان روی مـي    »»گـردد کـه   گـردد کـه     بيان هيدگر با اين عبـارات آغـاز مـي   بيان هيدگر با اين عبـارات آغـاز مـي   پردازد. پردازد.   ميمي

(Heidegger, 1996, p 428)  دهد، پس روح خودک بايـد بـا زمـان    دهد، پس روح خودک بايـد بـا زمـان      و اگر اين پيشرفت در زمان روی ميو اگر اين پيشرفت در زمان روی مي
توانـد  توانـد    کند هگل اين نسبت را فقط به طريقـي صـوری مـي   کند هگل اين نسبت را فقط به طريقـي صـوری مـي     . او سپس بيان مي. او سپس بيان مي(ibid)نسبتي داشته باشد نسبتي داشته باشد 

 ..(ibid, p 432)بشناسد، يعني، با شناخت ساختار زمان و روح به عنوان نفيِ نفيبشناسد، يعني، با شناخت ساختار زمان و روح به عنوان نفيِ نفي
گيری مفهومي فهم عرفي و عاميانه از زمان گيری مفهومي فهم عرفي و عاميانه از زمان   ترين نحوه شکلترين نحوه شکل  ایای  از نظر هيدگر، مفهوم زمان هگل ريشهاز نظر هيدگر، مفهوم زمان هگل ريشه

او فهم او فهم   اک درصدد غلبه بر اين نحوه فهم از زمان است.اک درصدد غلبه بر اين نحوه فهم از زمان است.  مندی در فلسفهمندی در فلسفه  است که او در تحليل مسئله زماناست که او در تحليل مسئله زمان
کند. در ايـن نحـوة فهـم از زمـان، تجربـ       کند. در ايـن نحـوة فهـم از زمـان، تجربـ         تعبير ميتعبير مي  1111سازیسازی  عرفي و عاميانه از زمان را به فراشد يکسانعرفي و عاميانه از زمان را به فراشد يکسان

های انسان )مفهوم اصـيل زمـان(، بـه تـوالي انتزاعـي لحظـات       های انسان )مفهوم اصـيل زمـان(، بـه تـوالي انتزاعـي لحظـات         ها و دلمشغوليها و دلمشغولي  واسطه زمان در اهتمامواسطه زمان در اهتمام  بيبي
واسطه به عـالم و  واسطه به عـالم و    اهتمام بياهتمام بي  شود و آنات زمان ديگر نه به صورتشود و آنات زمان ديگر نه به صورت  همگون و تهي آنات زمان فروکاسته ميهمگون و تهي آنات زمان فروکاسته مي

روی روی   ها به صورت اشياء موردی و عيني در پيشها به صورت اشياء موردی و عيني در پيش  گردند، بلکه آنگردند، بلکه آن  تجربه ميتجربه مي  1717به تعبير او حائز وضع تودستيبه تعبير او حائز وضع تودستي
گونه از معنای زمان تـاريخ  گونه از معنای زمان تـاريخ    رو، با اينرو، با اين  ايناين  خواند. ازخواند. از  1414ها را حائز وضع فرادستيها را حائز وضع فرادستي  توان آنتوان آن  گيرند و ميگيرند و مي  ما قرار ميما قرار مي

 توان خواند.توان خواند.  بژکتيو ميبژکتيو ميای از وقايع اای از وقايع ا  را صرفاً مجموعهرا صرفاً مجموعه
 قـرار دارد. در  قـرار دارد. در    1515در برابـر امـر مـوردی   در برابـر امـر مـوردی     1616عنوان امری موضوعيعنوان امری موضوعي  مندی اصيل بهمندی اصيل به  اما بنياد معنايي در زماناما بنياد معنايي در زمان

 تـر از هـر مـورد و عينـي اسـت،      تـر از هـر مـورد و عينـي اسـت،        تـر و عينـي  تـر و عينـي    ، مـوردی ، مـوردی 1313العـالم العـالم   عنوان زمان قيام فـي عنوان زمان قيام فـي   نظر هيدگر، زمان بهنظر هيدگر، زمان به



 3333 )وجود( در پدیدارشناسی روح هگل)وجود( در پدیدارشناسی روح هگل  و زمانو زمان  بررسی تعبير هيدگر از  نسبت روحبررسی تعبير هيدگر از  نسبت روح 
(The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . . ) 

 

 گي عـالم همـواره پيشـاپيش بـه صـورت      گي عـالم همـواره پيشـاپيش بـه صـورت      مثابـه شـرط امکـان موجـودات درون عـالم در گشـود      مثابـه شـرط امکـان موجـودات درون عـالم در گشـود        زيرا بـه زيرا بـه 

 . پـس،  . پـس،  (Heidegger, 1962, pp 471-72)يابـد يابـد   خويشانه پـيش افکنـده شـده و عينيـت مـي     خويشانه پـيش افکنـده شـده و عينيـت مـي       برونبرون  -افقيافقي

توان گفت مفهوم عرفي و عاميانه زمان در نظر هيـدگر از دوگـانگي سـوژه و ابـژه ناشـي      توان گفت مفهوم عرفي و عاميانه زمان در نظر هيـدگر از دوگـانگي سـوژه و ابـژه ناشـي        به طورکلي ميبه طورکلي مي
 شـود. چنـين مسـائلي    شـود. چنـين مسـائلي      از اين رابطه ناشـي مـي  از اين رابطه ناشـي مـي    شود. همه مسائل بعدی درباره مفهوم زمان اساساً خودشود. همه مسائل بعدی درباره مفهوم زمان اساساً خود  ميمي

 آينـد  آينـد    اساس اصطالحات انتزاعي و نظـری بـه وجـود مـي    اساس اصطالحات انتزاعي و نظـری بـه وجـود مـي      نه براساس تفکر اصيل مبتني بر دازاين بلکه برنه براساس تفکر اصيل مبتني بر دازاين بلکه بر

 واقـع، در فهـمِ عرفـي و عاميانـه     واقـع، در فهـمِ عرفـي و عاميانـه       اسـت. در اسـت. در   و نهايتاً به فهم متافيزيکي از زمان در تاريخ فلسفه منجر شدهو نهايتاً به فهم متافيزيکي از زمان در تاريخ فلسفه منجر شده

 نتزاعـي آنـات زمـان، اسـتمرار و امتـداد آنـات بـه آينـده و گذشـته          نتزاعـي آنـات زمـان، اسـتمرار و امتـداد آنـات بـه آينـده و گذشـته          از زمان به دليل خصـلت همگـن و ا  از زمان به دليل خصـلت همگـن و ا  

 گردد. اين تصور از امر نامتناهي با فهم هيـدگر در تقابـل اسـت. زيـرا دازايـن در فلسـف  هيـدگر        گردد. اين تصور از امر نامتناهي با فهم هيـدگر در تقابـل اسـت. زيـرا دازايـن در فلسـف  هيـدگر          مهيا ميمهيا مي

 گـردد کـه از طريـق فهـِم معنـای مـرگ خـودک        گـردد کـه از طريـق فهـِم معنـای مـرگ خـودک          مرگ تعريف مـي مرگ تعريف مـي   -رو به سویرو به سوی  -عنوان وجودعنوان وجود  اساساً بهاساساً به

 مثابه اتصـال و اسـتمرار آنـات، امکـان فهـم راسـتين       مثابه اتصـال و اسـتمرار آنـات، امکـان فهـم راسـتين         کند. مفهوم زمان بهکند. مفهوم زمان به  رک ميرک ميتناهي بنيادی خود را دتناهي بنيادی خود را د

 عنـوان چيـزی بيانديشـد کـه     عنـوان چيـزی بيانديشـد کـه       شود تا دازاين به مرگ بهشود تا دازاين به مرگ به  سازد و باعث ميسازد و باعث مي  از تناهي بنيادی او را ناممکن مياز تناهي بنيادی او را ناممکن مي

 هـا دازايـن   هـا دازايـن   تنتن  دهد. بنابراين، فهم عرفي و عاميانه زمـان نـه  دهد. بنابراين، فهم عرفي و عاميانه زمـان نـه    ای دور و اساساً آينده نامتناهي رخ ميای دور و اساساً آينده نامتناهي رخ مي  در آيندهدر آينده

 ايـي نامتنـاهي بسـط و    ايـي نامتنـاهي بسـط و      معنـايي را تـا آينـده   معنـايي را تـا آينـده     کند، بلکه اين حيث بيکند، بلکه اين حيث بي  را در موقعيتش از معنای خود تهي ميرا در موقعيتش از معنای خود تهي مي

 دهد که در آن هرگز بـه نحـو اصـيل انديشـيده نخواهـد شـد. خالصـه اينکـه، فهـِم عرفـي و           دهد که در آن هرگز بـه نحـو اصـيل انديشـيده نخواهـد شـد. خالصـه اينکـه، فهـِم عرفـي و             امتداد ميامتداد مي

 سـنت سـايه افکنـده منجـر     سـنت سـايه افکنـده منجـر       زعـم هيـدگر، از زمـان افالطـون بـر     زعـم هيـدگر، از زمـان افالطـون بـر       عاميانه زمان به فهم متافيزيکي که بهعاميانه زمان به فهم متافيزيکي که به

 است.است.  شدهشده
مثابه توالي آنات ناشي از گـذار زمـان ناچـار    مثابه توالي آنات ناشي از گـذار زمـان ناچـار      رو، حتي افالطون در راستای همين نگاه به زمان بهرو، حتي افالطون در راستای همين نگاه به زمان به  ايناين  ازاز»»

 .«.«(Heidegger, 1962, p 475)شد زمان را تصوير ابديت بنامد شد زمان را تصوير ابديت بنامد 
  ت. هيـدگر بـا  ت. هيـدگر بـا  اسـ اسـ   زعم هيدگر، هگل اين گرايش ذاتي نهفته در متافيزيـك غربـي را تشـديد کـرده    زعم هيدگر، هگل اين گرايش ذاتي نهفته در متافيزيـك غربـي را تشـديد کـرده      بهبه

مندی با تعبير هگل از نسبت بين روح و زمان تفسير خـاص  مندی با تعبير هگل از نسبت بين روح و زمان تفسير خـاص    مقايسه تصور خودک از نسبت دازاين و زمانمقايسه تصور خودک از نسبت دازاين و زمان
شـمارد؛ مگـر اينکـه    شـمارد؛ مگـر اينکـه      واقع او هيچ دليل ديگری برای اين استدالل خود برنمـي واقع او هيچ دليل ديگری برای اين استدالل خود برنمـي   کند؛ درکند؛ در  خودک را دنبال ميخودک را دنبال مي

تواند هيچ تجربـه  تواند هيچ تجربـه    لم است که هگل نميلم است که هگل نميکند زمانِ قيام في العاکند زمانِ قيام في العا  که روح در آن خود ظاهر و آشکار ميکه روح در آن خود ظاهر و آشکار مي  زمانيزماني
منـدی  منـدی    اصيلي از آن را دارا باشد. عالوه بر اين، او در ادامه، تاريخ به مفهوم هگلي را فقط به اتکـاء زمـان  اصيلي از آن را دارا باشد. عالوه بر اين، او در ادامه، تاريخ به مفهوم هگلي را فقط به اتکـاء زمـان  

واقع، به نظر هيـدگر ايـن روح نيسـت کـه در زمـان ظـاهر و آشـکار        واقع، به نظر هيـدگر ايـن روح نيسـت کـه در زمـان ظـاهر و آشـکار          داند. درداند. در  نخستيني دازاين ممکن مينخستيني دازاين ممکن مي
مثابه امری انضمامي اسـت  مثابه امری انضمامي اسـت    بخشد، بلکه دازاين بهبخشد، بلکه دازاين به  اين را تحقق مياين را تحقق ميگردد و تجربه انضمامي و واقعي دازگردد و تجربه انضمامي و واقعي داز  ميمي

عنوان نوع اصيل زمانمندی به تاريخ عيني و ثابـت و زمـان مطـابق فهـمِ عرفـي و      عنوان نوع اصيل زمانمندی به تاريخ عيني و ثابـت و زمـان مطـابق فهـمِ عرفـي و        تواند خود را بهتواند خود را به  که ميکه مي
 عاميانه تنزل دهد.عاميانه تنزل دهد.

منـدی اصـيل و   منـدی اصـيل و     افتد، بلکه واقـع بـودگيِ دازايـن، از زمـان    افتد، بلکه واقـع بـودگيِ دازايـن، از زمـان      پس روح، در زمان فرو نميپس روح، در زمان فرو نمي»»
 «.«.(Heidegger, 1962, p 486)کند کند   تنزل پيدا ميتنزل پيدا مي  نخستيني خودنخستيني خود

منـدی  منـدی    واسطه تحليل وجودی زمـان واسطه تحليل وجودی زمـان   در نتيجه، آشکار و ظاهر شدن روح در زمان در نظر هيدگر فقط بهدر نتيجه، آشکار و ظاهر شدن روح در زمان در نظر هيدگر فقط به
گردد. نکته قابل توجه در انتهای همين تفسير هيدگر از هگل اين است که او به گردد. نکته قابل توجه در انتهای همين تفسير هيدگر از هگل اين است که او به   دازاين ممکن و ميسر ميدازاين ممکن و ميسر مي
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کند که خود اين عبـارت در نظـر شـارحان    کند که خود اين عبـارت در نظـر شـارحان      کر خود و هگل اعتراف ميکر خود و هگل اعتراف ميطور ضمني به توافق بين نتيجه تفطور ضمني به توافق بين نتيجه تف
 است:است:  تفسيرهای مختلفي قرار گرفتهتفسيرهای مختلفي قرار گرفته  موردمورد

ـان        نظر مينظر مي  بهبه»» ـا در مـورد زم ـير ارائـه شـده م ـان      رسد تفس ـا در مـورد زم ـير ارائـه شـده م ـام         رسد تفس ـان قي ـيوه تعلـق زم ـام       منـدی دازايـن و ش ـان قي ـيوه تعلـق زم  منـدی دازايـن و ش

 از حيث نتيجه بـا تفسـير هگـل سـازگاری و مطابقـت داشـته       از حيث نتيجه بـا تفسـير هگـل سـازگاری و مطابقـت داشـته         (World- time)العالم العالم   فيفي

 امــا بــه هــر جهــت، تحليــل مــا اساســاً از تحليــل او از حيــث رهيافــت تفــاوت امــا بــه هــر جهــت، تحليــل مــا اساســاً از تحليــل او از حيــث رهيافــت تفــاوت   باشــد.باشــد.

سـت  سـت  گيری تحليل او دقيقاً در جهت خالف غـرض وجودشناسـي بنيـادين ا   گيری تحليل او دقيقاً در جهت خالف غـرض وجودشناسـي بنيـادين ا     دارد و جهتدارد و جهت
(ibid, p 451).».» 

از زمان در نظر هگل اين است که نقد او بيشتر از همـه مبتنـي   از زمان در نظر هگل اين است که نقد او بيشتر از همـه مبتنـي     يکي از نقدهای عمده بر تفسير هيدگريکي از نقدهای عمده بر تفسير هيدگر
ديگر، هرچند تفسير هيدگر از زمان در فلسفه ديگر، هرچند تفسير هيدگر از زمان در فلسفه   عبارتيعبارتي  فلسفه زمان در فلسفه طبيعت اوست. بهفلسفه زمان در فلسفه طبيعت اوست. بهبر تأکيد او بر بر تأکيد او بر 

هگل، تفسيری مبتني بر فلسفه طبيعت اوست، اما چنانکه اکثر مفسران معتقدند او اين تفسير را به کليت هگل، تفسيری مبتني بر فلسفه طبيعت اوست، اما چنانکه اکثر مفسران معتقدند او اين تفسير را به کليت 
کاوک قـرار نـداده و   کاوک قـرار نـداده و   است و البته او مفهوم زمان را مثالً در فلسفه روح مورد بررسي و است و البته او مفهوم زمان را مثالً در فلسفه روح مورد بررسي و   تفکر او تسری دادهتفکر او تسری داده

است. در نتيجه، او مسئله زمان را تنها در فلسـفه طبيعـت و نـه در    است. در نتيجه، او مسئله زمان را تنها در فلسـفه طبيعـت و نـه در      آن را در اين موضع اصالً تفسير نکردهآن را در اين موضع اصالً تفسير نکرده
. همين طـور بـه عقيـده    . همين طـور بـه عقيـده    (Surber, 1979, pp 366-372)است است   همه دقايق فلسفه او موردبررسي قرار دادههمه دقايق فلسفه او موردبررسي قرار داده

ديالکتيکي از مکان به زمان يعني مسئله ديالکتيکي از مکان به زمان يعني مسئله هوارد ترايورز درست است که هگل در فلسفه طبيعت به حرکت هوارد ترايورز درست است که هگل در فلسفه طبيعت به حرکت 
است، اما اين است، اما اين   درستي مشخصه صوری زمان را نفيِ نفي دانستهدرستي مشخصه صوری زمان را نفيِ نفي دانسته  نفيِ نفي پرداخته و هيدگر در اين مرحله بهنفيِ نفي پرداخته و هيدگر در اين مرحله به

زمان است؛ اما بر تمـام مراحـل   زمان است؛ اما بر تمـام مراحـل     عاميانهتعبير از زمان تنها در مرحله طبيعت قابل مقايسه با فهمِ عرفي و تعبير از زمان تنها در مرحله طبيعت قابل مقايسه با فهمِ عرفي و 
دهـد  دهـد    او صادق نيست. او با نقل قول عبارات ديگری از هگل نشان مـي او صادق نيست. او با نقل قول عبارات ديگری از هگل نشان مـي   فلسفه او بخصوص بر فلسفه روحفلسفه او بخصوص بر فلسفه روح

عنوان نفيِ نفي اغراق عنوان نفيِ نفي اغراق   که هيدگر در مسئله در افتادن روح در زمان بيش از اندازه در نقش صوری زمان بهکه هيدگر در مسئله در افتادن روح در زمان بيش از اندازه در نقش صوری زمان به
 نويسد:نويسد:  هگل در پديدارشناسي ميهگل در پديدارشناسي مي  ..(Trivers,1942, p 164)است است   کردهکرده

وسـيله  وسـيله    گـردد و بـه  گـردد و بـه    شهود ادراک مـي شهود ادراک مـي   زمان، خود محض در صورت بيروني است که درزمان، خود محض در صورت بيروني است که در»»
گردد. زمان، مفهومي است کـه فقـط از طريـق شـهود ادراک     گردد. زمان، مفهومي است کـه فقـط از طريـق شـهود ادراک       خودک درک و فهم نميخودک درک و فهم نمي

 «. «. (Hegel, 1949, p 800)گردد گردد   ميمي

 است که:است که:  اين مطلب آورده شدهاين مطلب آورده شده  پديدارشناسيپديدارشناسيبازهم در بازهم در 

 روح( که به نحو شهودی بيرون از خـود، خـود محـض خـويش را بـه عنـوان زمـان        روح( که به نحو شهودی بيرون از خـود، خـود محـض خـويش را بـه عنـوان زمـان        »)»)

ــي ــيادراک م ــي       ادراک م ــان درک م ــوان مک ــه عن ــودک را ب ــود خ ــور وج ــد، همينط ــي     کن ــان درک م ــوان مک ــه عن ــودک را ب ــود خ ــور وج ــد، همينط ــد  کن ــدکن  کن

(ibid, p 807) .» .» 

است که زمـان  است که زمـان    حاليحالي  است، اين دراست، اين در  ای مستقيم بين روح و زمان برقرار کردهای مستقيم بين روح و زمان برقرار کرده  بنابراين، در اينجا هگل رابطهبنابراين، در اينجا هگل رابطه
  يابد. اين ارتباطيابد. اين ارتباط  عنوان امری شهوديافته در ميعنوان امری شهوديافته در مي  نه فقط يك صورت شهود ذاتي است، بلکه خودک را نيز بهنه فقط يك صورت شهود ذاتي است، بلکه خودک را نيز به
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اسـت، بلکـه تصـديقات واضـح و     اسـت، بلکـه تصـديقات واضـح و       آورده نشـده آورده نشـده   پديدارشناسـي پديدارشناسـي های انتهايي های انتهايي   بين ذات و زمان فقط در بخشبين ذات و زمان فقط در بخش
 روشني از اين ارتباط در عباراتي از فلسفه طبيعت نيز وجود دارد:روشني از اين ارتباط در عباراتي از فلسفه طبيعت نيز وجود دارد:

ولي همان مفهوم يا مفهوم بسيط، ولي همان مفهوم يا مفهوم بسيط،   من محضِ خودآگاهي است،من محضِ خودآگاهي است،  ==  زمان،همان اصل منزمان،همان اصل من»»
  -  عنوان صيرورت محض به شهود دريافتهعنوان صيرورت محض به شهود دريافته  بهبه  ن،ن،اکنون در تحقق کامل خارجي و انتزاعي آاکنون در تحقق کامل خارجي و انتزاعي آ

 ,Hegel,1970)« « عنوان شناخت صـرف خـود مطـرح اسـت    عنوان شناخت صـرف خـود مطـرح اسـت      نفسه محض،و بهنفسه محض،و به  وجود فيوجود في

§201).. 

ها نسبت روح و زمـان امـری درونـي    ها نسبت روح و زمـان امـری درونـي      توان عباراتي را يافت که در آنتوان عباراتي را يافت که در آن  به عبارتي ديگر، در آثار هگل ميبه عبارتي ديگر، در آثار هگل مي
ديگری از پديدارشناسي به اين نسبت درونـي  ديگری از پديدارشناسي به اين نسبت درونـي  است و نه بيروني. ترايورز معتقد است که هگل در جاهايي است و نه بيروني. ترايورز معتقد است که هگل در جاهايي 

 ::(ibid)گونه، مبهم و نارسا اشاره کرده استگونه، مبهم و نارسا اشاره کرده است  زمان در روح در عباراتي متافيزيكزمان در روح در عباراتي متافيزيك

نفسه و نفسه و   ايده، روح، برتر از زمان است، زيرا ماهيت مفهومي زمان است؛ ابدی است، فيايده، روح، برتر از زمان است، زيرا ماهيت مفهومي زمان است؛ ابدی است، في»»
ک از دسـت  ک از دسـت  ای از فراشـد ای از فراشـد   رود، زيـرا ذات خـود را در جنبـه   رود، زيـرا ذات خـود را در جنبـه       لنفسه، در زمان تحليل نمـي لنفسه، در زمان تحليل نمـي 

 ..««(Glockner edition, p 82)دهد دهد   نمينمي

 روح، در زمـان و امـری   روح، در زمـان و امـری     -تـر تـر   مثـل عبـارت پـيش   مثـل عبـارت پـيش     –واضح است که بـه نظـر هگـل در ايـن عبـارات      واضح است که بـه نظـر هگـل در ايـن عبـارات      

 ای از فراشـد ابـدی   ای از فراشـد ابـدی     زماني نيست، زيرا برعکس، زمان در روح قرار دارد، و بسان يـك لحظـه و آن، جنبـه   زماني نيست، زيرا برعکس، زمان در روح قرار دارد، و بسان يـك لحظـه و آن، جنبـه   

 ای از ذاتش وجود داشـته باشـد. اگـر زمـان     ای از ذاتش وجود داشـته باشـد. اگـر زمـان       اند در جنبهاند در جنبهتوتو  آن است، و منحصراً در زمان است، که روح ميآن است، و منحصراً در زمان است، که روح مي

 توان گفت تفسـير هيـدگر در خصـوص بحـث بيرونـي      توان گفت تفسـير هيـدگر در خصـوص بحـث بيرونـي        در روح، جنبه خاص فراشد آن را شامل گردد، ميدر روح، جنبه خاص فراشد آن را شامل گردد، مي

 مناقشه است. بنابراين تفکر هيدگر نسبت بـه ايـن مسـئله    مناقشه است. بنابراين تفکر هيدگر نسبت بـه ايـن مسـئله      برانگيز و موردبرانگيز و مورد  بودن زمان و روح در هگل س البودن زمان و روح در هگل س ال

 افتد، م يد تقدم و جدايي روح از زمـان نيسـت. بنـابراين اطـالق مفهـومِ      افتد، م يد تقدم و جدايي روح از زمـان نيسـت. بنـابراين اطـالق مفهـومِ        ييمم  که روح در زمان و تاريخ فروکه روح در زمان و تاريخ فرو

 بـاره نيسـت و تنهـا    بـاره نيسـت و تنهـا      زمان عرفي و عاميانه به زمان در نظر هگل قابل صـدق بـر کليـت تفکـر او در ايـن     زمان عرفي و عاميانه به زمان در نظر هگل قابل صـدق بـر کليـت تفکـر او در ايـن     

 تـوان  تـوان    توان اين زمـان را زمـاِن عرفـي و عاميانـه خوانـد. در نتيجـه، مـي       توان اين زمـان را زمـاِن عرفـي و عاميانـه خوانـد. در نتيجـه، مـي         در همان حد فلسفه طبيعت ميدر همان حد فلسفه طبيعت مي

دانـيم  دانـيم    ر درباره زمان هگل را درباره زمان در فلسفه طبيعت او درست دانست امـا چنانکـه مـي   ر درباره زمان هگل را درباره زمان در فلسفه طبيعت او درست دانست امـا چنانکـه مـي   تفسير هيدگتفسير هيدگ
اسـت.  اسـت.    را بر مفهوم زمان در کليت تفکـر او وارد دانسـته  را بر مفهوم زمان در کليت تفکـر او وارد دانسـته    vulgarهيدگر عبارت، زمان عرفي و عاميانه يا هيدگر عبارت، زمان عرفي و عاميانه يا 

ميانـه زمـان   ميانـه زمـان   گيری کرد مفهوم روح هگل به طور کلي مبتني بر مفهوم عرفـي و عا گيری کرد مفهوم روح هگل به طور کلي مبتني بر مفهوم عرفـي و عا   توان نتيجهتوان نتيجه  بنابراين ميبنابراين مي
 نيست.نيست.

نامـد بـاخبری و   نامـد بـاخبری و     در حقيقت، بنيان موتور محرکه فلسفه هگل و ريشه آنچه را که هگل سلب و نفي ميدر حقيقت، بنيان موتور محرکه فلسفه هگل و ريشه آنچه را که هگل سلب و نفي مي
مندی وضع انسان در گرايش او به سوی آينده مطمح نظـر  مندی وضع انسان در گرايش او به سوی آينده مطمح نظـر    آگاهي از آينده است؛ آنچه که به عنوان تاريخآگاهي از آينده است؛ آنچه که به عنوان تاريخ

تـوان بـا   تـوان بـا     نفي و سلب را بالمآل مـي نفي و سلب را بالمآل مـي است و همچنين قدرت و توان است و همچنين قدرت و توان   است. آينده چيزی است که هنوز نيامدهاست. آينده چيزی است که هنوز نيامده
مندی وجـود انسـان زمـان    مندی وجـود انسـان زمـان      توان بر اين مسئله تأکيد کرد زمانتوان بر اين مسئله تأکيد کرد زمان  رو، ميرو، مي  ايناين  قدرت خود زمان برابر دانست. ازقدرت خود زمان برابر دانست. از

نتيجه، نظام نتيجه، نظام   دارد. دردارد. در  خطي نيست، بلکه اگزيستانس و تناهي اوست که آينده انسان را باز و گشوده نگاه ميخطي نيست، بلکه اگزيستانس و تناهي اوست که آينده انسان را باز و گشوده نگاه مي
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ای است که هيدگر خـود  ای است که هيدگر خـود    است. اين دقيقا همان آموزهاست. اين دقيقا همان آموزه  آينده گشودهآينده گشودهفلسفي هگل همواره نسبت به تغييرات فلسفي هگل همواره نسبت به تغييرات 
 است:است:  عنوان مسئله زمانمندی ياد کردهعنوان مسئله زمانمندی ياد کرده  از آن بهاز آن به

مندی، زمانِ اساسي است که تقوم ساختار اهتمام را ممکن و ميسر مندی، زمانِ اساسي است که تقوم ساختار اهتمام را ممکن و ميسر   زمان به عنوان زمانزمان به عنوان زمان
مندی، فراشد زماني خـودک را اساسـًا بـا فرافکنـي در آينـده بـه انجـام        مندی، فراشد زماني خـودک را اساسـًا بـا فرافکنـي در آينـده بـه انجـام          سازد. زمانسازد. زمان  ميمي
 . . (Heidegger, 1996, p 304)رساند. زمانِ اساسي، تناهي است رساند. زمانِ اساسي، تناهي است   ميمي

مندی، همانا فرافکني به آينده است که به حضور حال حاضر بـرای تجلـي و ظهـور    مندی، همانا فرافکني به آينده است که به حضور حال حاضر بـرای تجلـي و ظهـور      فراشدِ تناهيِ زمانفراشدِ تناهيِ زمان
فراشدِ تناهيِ زمانمندی همان چيزی اسـت  فراشدِ تناهيِ زمانمندی همان چيزی اسـت    دهد.دهد.  معنادار موجودات در پرتو زمان گذشته رخصت حضور ميمعنادار موجودات در پرتو زمان گذشته رخصت حضور مي

زعم زعم   مندی، بهمندی، به  است. زماناست. زمان  ر فلسفه هگل و بلکه در سراسر تاريخ فلسفه از آن غفلت شدهر فلسفه هگل و بلکه در سراسر تاريخ فلسفه از آن غفلت شدهکه از نظر هيدگر دکه از نظر هيدگر د
بودگي در زمان گذشـته  بودگي در زمان گذشـته    وی فرافکني در آينده است که حضور حال حاضر موجودات را در پرتو فراشد واقعوی فرافکني در آينده است که حضور حال حاضر موجودات را در پرتو فراشد واقع

نده به نده به گرداند. اين تناهي گذشته در زمان حال حاضر است که از طريق فرافکني در آيگرداند. اين تناهي گذشته در زمان حال حاضر است که از طريق فرافکني در آي  ممکن و معنادار ميممکن و معنادار مي
دهد تا به خودک بيايد و بنابراين، به درک خودک نائل، و به عبارتي نسبت به خودک دهد تا به خودک بيايد و بنابراين، به درک خودک نائل، و به عبارتي نسبت به خودک   دازاين رخصت ميدازاين رخصت مي

 آگاه شود.آگاه شود.
 عنـوان تقـوم بنيـاد و    عنـوان تقـوم بنيـاد و      منـدی را بـه  منـدی را بـه    از نظر هيدگر، گرچه کانت نخستين کسي اسـت کـه تنـاهي زمـان    از نظر هيدگر، گرچه کانت نخستين کسي اسـت کـه تنـاهي زمـان    

 ر تـاريخ متافيزيـك   ر تـاريخ متافيزيـك   منـدی در سراسـ  منـدی در سراسـ    اسـت، امـا ايـن تجربـ  اساسـي زمـان      اسـت، امـا ايـن تجربـ  اساسـي زمـان        اساس دازايـن مطـرح کـرده   اساس دازايـن مطـرح کـرده   

درسـگفتارهايي دربـاره   درسـگفتارهايي دربـاره   اسـت. هيـدگر دقيقـاً همـين تفسـير را کتـاب       اسـت. هيـدگر دقيقـاً همـين تفسـير را کتـاب         همواره ناشـناخته و مغفـول مانـده   همواره ناشـناخته و مغفـول مانـده   
منـدی دازايـن در   منـدی دازايـن در     کند که نشان بدهد تفسير او از تناهيِ وجـود و زمـان  کند که نشان بدهد تفسير او از تناهيِ وجـود و زمـان    دنبال ميدنبال مي  پديدارشناسي روح هگلپديدارشناسي روح هگل

. در نتيجـه معتقـد اسـت کـه هگـل امـر       . در نتيجـه معتقـد اسـت کـه هگـل امـر       تقابل با انديشه هگل از مطلق به عنوان امر نامتناهي قرار داردتقابل با انديشه هگل از مطلق به عنوان امر نامتناهي قرار دارد
متناهي را در ضمن فلسفه خودک با نفي و سلب صـوری و در ضـمن حرکـت ديـالکتيکي بـه نفـع امـر        متناهي را در ضمن فلسفه خودک با نفي و سلب صـوری و در ضـمن حرکـت ديـالکتيکي بـه نفـع امـر        

است. از نظر او همين مسئله دقيقاً تفاوت ميان فلسفه او و فلسفه هگـل را  است. از نظر او همين مسئله دقيقاً تفاوت ميان فلسفه او و فلسفه هگـل را    نامتناهي يا مطلق قرباني کردهنامتناهي يا مطلق قرباني کرده
هـا را مـورد   هـا را مـورد     هـای آن هـای آن   امر متناهي و نامتناهي در فلسفهامر متناهي و نامتناهي در فلسفه  دهد. در ادامه اين بحث اين تقابل و تضادِدهد. در ادامه اين بحث اين تقابل و تضادِ  نشان مينشان مي

 واکاوی قرار خواهيم داد.واکاوی قرار خواهيم داد.

 بررسی نسبت تناهی و نامتناهی، در تفسير هيدگر از پدیدارشناسی روح هگل

هيدگر در ادامه نقد خود از نسبت زمان و روح به ديگر محل مباحثه خـود بـا هگـل در فصـل آغـازين      هيدگر در ادامه نقد خود از نسبت زمان و روح به ديگر محل مباحثه خـود بـا هگـل در فصـل آغـازين      
دهـد.  دهـد.    گردد که در آنجا دوباره مسئله تناهي را موردتأمل خود قرار ميگردد که در آنجا دوباره مسئله تناهي را موردتأمل خود قرار مي  ييهگل رهنمون مهگل رهنمون م  پديدارشناسي روحپديدارشناسي روح

او در آنجا بر اين عقيده است که هگل تناهي فلسفي را بـا ارتفـاع آن در ضـمن عقـل نامتنـاهي حـذف       او در آنجا بر اين عقيده است که هگل تناهي فلسفي را بـا ارتفـاع آن در ضـمن عقـل نامتنـاهي حـذف       
است چون بـه  است چون بـه    است و او تنها به اين دليل مسئله تناهي جزيي مفهومي را در فلسفه خود مطرح کردهاست و او تنها به اين دليل مسئله تناهي جزيي مفهومي را در فلسفه خود مطرح کرده  کردهکرده

اســت اســت   ت متــافيزيکي نــاگزير از طــرح آن بــوده و بالمــآل نــاگزير از آن هــم عبــور کــرده ت متــافيزيکي نــاگزير از طــرح آن بــوده و بالمــآل نــاگزير از آن هــم عبــور کــرده پيــروی از ســنپيــروی از ســن
(Heidegger, 1988, p 38) تـری در شـرح ديگـری بـر مقدمـه      تـری در شـرح ديگـری بـر مقدمـه        . او همين مسئله را بعدها به طور عميـق . او همين مسئله را بعدها به طور عميـق

 است.است.  دنبال کردهدنبال کرده  ««مفهوم تجربه هگلمفهوم تجربه هگل»»ای موسوم به ای موسوم به   پديدارشناسي در مقالهپديدارشناسي در مقاله



 3333 )وجود( در پدیدارشناسی روح هگل)وجود( در پدیدارشناسی روح هگل  و زمانو زمان  بررسی تعبير هيدگر از  نسبت روحبررسی تعبير هيدگر از  نسبت روح 
(The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . . ) 

 

سـازی روحِ نامتنـاهيِ   سـازی روحِ نامتنـاهيِ     ه مسئله تناهي در برخورد بين مسئله مفهـوم ه مسئله تناهي در برخورد بين مسئله مفهـوم مواجهه بين هيدگر و هگل در زمينمواجهه بين هيدگر و هگل در زمين
درسـگفتارهای دربـاره   درسـگفتارهای دربـاره   پيونـدد. چنانچـه هيـدگر در    پيونـدد. چنانچـه هيـدگر در      هيـدگر بـه وقـوع مـي    هيـدگر بـه وقـوع مـي        هگل و تفکر وجـودِ متنـاهيِ  هگل و تفکر وجـودِ متنـاهيِ  

افتد، کـه خـود را مهيـای    افتد، کـه خـود را مهيـای      معتقد است که ديالوگ راستين با هگل وقتي اتفاق ميمعتقد است که ديالوگ راستين با هگل وقتي اتفاق مي  پديدارشناسي روح هگلپديدارشناسي روح هگل
ا او نموده باشيم، به اين معني که به اولين و آخرين ضروريات تحقيـق و بررسـي   ا او نموده باشيم، به اين معني که به اولين و آخرين ضروريات تحقيـق و بررسـي   همفکری و اتفاق نظر بهمفکری و اتفاق نظر ب

     ::(ibid, p 31)بند و ملتزم باشيم بند و ملتزم باشيم   فلسفي ناشي از خود موضوع مورد بحث پایفلسفي ناشي از خود موضوع مورد بحث پای
به دليل تعهد و التزام ما به اولين و آخرين ضروريات ذاتي تحقيق فلسفي بايد بتوان با هگل در مسـئله  به دليل تعهد و التزام ما به اولين و آخرين ضروريات ذاتي تحقيق فلسفي بايد بتوان با هگل در مسـئله  

از طريـق مواجهـه بـا مسـئله     از طريـق مواجهـه بـا مسـئله       –طبق آنچه که پيشتر بيـان شـد   طبق آنچه که پيشتر بيـان شـد     –ر ما اين است ر ما اين است تناهي مواجه شد. منظوتناهي مواجه شد. منظو
نياز را برای آشـکار شـدن   نياز را برای آشـکار شـدن     نامتناهي هگل براساس بررسي مسئله تناهي بايد بتوان همفکری و توجه موردنامتناهي هگل براساس بررسي مسئله تناهي بايد بتوان همفکری و توجه مورد

     ..(ibid, p 38)روح فلسفه هگل ايجاد کرد روح فلسفه هگل ايجاد کرد 
زی انتقادی تاريخ وجودشناسي زی انتقادی تاريخ وجودشناسي تداوم وظيفه واساتداوم وظيفه واساهدف هيدگر از طرح اين مسئله بسيار مشخص است: هدف هيدگر از طرح اين مسئله بسيار مشخص است: 

ای ای   از طريق مواجهه بين مسئله تناهي و نامتناهي در بين خـود و هگـل و نهايتـاً فـراهم سـاختن مسـئله      از طريق مواجهه بين مسئله تناهي و نامتناهي در بين خـود و هگـل و نهايتـاً فـراهم سـاختن مسـئله      
برخالف کانت، مسئله نامتناهي نزد هگل برخالف کانت، مسئله نامتناهي نزد هگل گوی متفکرانه با او درباره پرسش از وجود. گوی متفکرانه با او درباره پرسش از وجود.   وو  مشترک برای گفتمشترک برای گفت

ون التفات عقل نظـری در ايـن اسـت کـه تمـام      ون التفات عقل نظـری در ايـن اسـت کـه تمـام      نسبت به مسئله متناهي دارای اهميت بيشتری است، چنسبت به مسئله متناهي دارای اهميت بيشتری است، چ
رو با تعليق امر متناهي در ضمن عقل نامتناهي رو با تعليق امر متناهي در ضمن عقل نامتناهي   ايناين  فصل نمايد. ازفصل نمايد. از  وو  تعارضات را در ضمن تماميت عقلي حلتعارضات را در ضمن تماميت عقلي حل

بـه  بـه  . . (ibid)يابد يابد   و در فحوای پرسش از نفي و سلب امر نامتناهي يا به عبارتي مطلق حقيقت و واقعيت ميو در فحوای پرسش از نفي و سلب امر نامتناهي يا به عبارتي مطلق حقيقت و واقعيت مي
دانـد. در  دانـد. در    ق هگل را رهايي و آزادی آن از هرگونـه شـناخت نسـبي مـي    ق هگل را رهايي و آزادی آن از هرگونـه شـناخت نسـبي مـي    عبارتي ديگر، هيدگر شناخت مطلعبارتي ديگر، هيدگر شناخت مطل

آگاهي هيدگر بر اين فرض استوار است که کل تفسير پديدارشناسانه هگل منطبـق بـر   آگاهي هيدگر بر اين فرض استوار است که کل تفسير پديدارشناسانه هگل منطبـق بـر     نتيجه، تفسير خودنتيجه، تفسير خود
اسـت کـه در آن آگـاهي خـود را از هرگونـه وابسـتگي بـه        اسـت کـه در آن آگـاهي خـود را از هرگونـه وابسـتگي بـه          1818شناخت مطلق به معنای شناخت البشرطيشناخت مطلق به معنای شناخت البشرطي

اين شناخت نامقيد و البشرط کـه بـه مـای پديدارشناسـانه     اين شناخت نامقيد و البشرط کـه بـه مـای پديدارشناسـانه     . . (ibid, p 51)ازد ازد سس  متعلقات شناسايي رها ميمتعلقات شناسايي رها مي
آگـاهي و  آگـاهي و    و فقط در اثنای وحدت و فقط در اثنای وحدت   (ibid, p 50)تعلق دارد کامالً از شناخت متعارف نسبي انساني مجزاست تعلق دارد کامالً از شناخت متعارف نسبي انساني مجزاست 

قيـد و شـرِط محـض، مطلقـا آزاد و بالمـال شـناخت مطلـق        قيـد و شـرِط محـض، مطلقـا آزاد و بالمـال شـناخت مطلـق          آگاهي در عقل است کـه شـناخت، بـي   آگاهي در عقل است کـه شـناخت، بـي     خودخود
عنوان خوداحضـاری  عنوان خوداحضـاری    توان بهتوان به  . در نتيجه، از نظر هيدگر، هدف پديدارشناسي را تنها مي. در نتيجه، از نظر هيدگر، هدف پديدارشناسي را تنها مي(ibid, p 16)گرددگردد  ميمي

که ذات و فعليت آن در نظر هگـل در روح مطلـق   که ذات و فعليت آن در نظر هگـل در روح مطلـق     طوریطوری  شهودی( فرض کرد بهشهودی( فرض کرد به  -مطلق عقل )استداللي مطلق عقل )استداللي 
ز ابتـدا  ز ابتـدا  از نظر هيدگر، اين مسئله را وقتي ممکن است که هگل روح را ااز نظر هيدگر، اين مسئله را وقتي ممکن است که هگل روح را ا. اما . اما (ibid, p 30)گردد گردد   متجلي ميمتجلي مي

 فرض گرفته باشد:فرض گرفته باشد:  پيشپيش

آورد از آورد از   بايد بارها و بارها تکرار کرد که هگل از پيش آنچه را که در فرجـام بدسـت مـي   بايد بارها و بارها تکرار کرد که هگل از پيش آنچه را که در فرجـام بدسـت مـي   
  ..(ibid, p 30)استاست  ابتدا مسلم فرض کردهابتدا مسلم فرض کرده

 شود که: شود که:   اين تأکيد هيدگر به عبارات ديگری نيز بيان مياين تأکيد هيدگر به عبارات ديگری نيز بيان مي

 . . (ibid, p 33)دانيم دانيم   اگر از ابتدا شناخت مطلق نداشته باشيم اصالً چيزی نمياگر از ابتدا شناخت مطلق نداشته باشيم اصالً چيزی نمي
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 اسـت. هيـدگر   اسـت. هيـدگر     بنابراين از نظر هيدگر، هگل روح را بـدون هـيچ شـرح و بسـطي مسـلم فـرض کـرده       بنابراين از نظر هيدگر، هگل روح را بـدون هـيچ شـرح و بسـطي مسـلم فـرض کـرده       
 گويد:گويد:  ميمي

گيـری  گيـری    تـوان نتيجـه  تـوان نتيجـه    بندی بار ديگر ميبندی بار ديگر مي  هگل خودک در اينجا مردد است... از اين تقسيمهگل خودک در اينجا مردد است... از اين تقسيم
، آغازی ، آغازی کرد که فرجام اثر از آغاز آن ناگزير و جدا نيست، بلکه نمايانگر آغاز است. فرجامکرد که فرجام اثر از آغاز آن ناگزير و جدا نيست، بلکه نمايانگر آغاز است. فرجام

آيد... مطلقي که از قبل وجـود  آيد... مطلقي که از قبل وجـود    گردد و در نتيجه، به خودک ميگردد و در نتيجه، به خودک مي  است که تنها ديگری مياست که تنها ديگری مي
 ؟؟(ibid, p 36)دارد از چه رو بايد جستجو شود دارد از چه رو بايد جستجو شود 
فرض آن را شـرح و بسـط   فرض آن را شـرح و بسـط     ها از آغاز تا فرجام صرفاً پيشها از آغاز تا فرجام صرفاً پيش  واقعيت اينست که تمام فلسفهواقعيت اينست که تمام فلسفه

مان چيزی است که از آغاز مان چيزی است که از آغاز فرض فلسفه گشايش کل خود آن و دقيقاً هفرض فلسفه گشايش کل خود آن و دقيقاً ه  دهند... پيشدهند... پيش  ميمي
     ..(ibid, p 36)به طور متوالي تا انتها در انتظار شرح و بسط است به طور متوالي تا انتها در انتظار شرح و بسط است 

گيری کرد که هيدگر به طور تلويحي هيچ کاربردی برای ايـده مطلـق هگـل    گيری کرد که هيدگر به طور تلويحي هيچ کاربردی برای ايـده مطلـق هگـل      توان نتيجهتوان نتيجه  در نتيجه ميدر نتيجه مي
بـارتي ايصـال   بـارتي ايصـال   قائل نيست به اين دليل ساده در نظر او که فرجام از همان آغاز و از قبل وجود دارد و به عقائل نيست به اين دليل ساده در نظر او که فرجام از همان آغاز و از قبل وجود دارد و به ع

 دهد:دهد:  رسد و سپس ادامه ميرسد و سپس ادامه مي  معني به نظر ميمعني به نظر مي  به ايده مطلق در انتهای سفر روح به نظر او بيبه ايده مطلق در انتهای سفر روح به نظر او بي

نامتناهي و تناهي معنای خود را از پرسش راهنما و اساسي فلسفه يعني پرسش از وجود نامتناهي و تناهي معنای خود را از پرسش راهنما و اساسي فلسفه يعني پرسش از وجود 
 .  .  (ibid)اند اند   وام گرفتهوام گرفته

نحو صوری واقعيـت متنـاهي را بـه    نحو صوری واقعيـت متنـاهي را بـه    از نظر هيدگر، ايده نامتناهي هگل با ارتفاع بخشيدن به تناهي به از نظر هيدگر، ايده نامتناهي هگل با ارتفاع بخشيدن به تناهي به 
خواهد خود را در معرض ايده روح قرار دهد و مسئله خواهد خود را در معرض ايده روح قرار دهد و مسئله   است. هيدگر بيش از اين نمياست. هيدگر بيش از اين نمي  نامتناهي اعتال بخشيدهنامتناهي اعتال بخشيده

 کند:کند:  نظر خودک را مطرح مينظر خودک را مطرح مي  موردمورد

 پيش از اين گفته شد که ... پديدارشناسي روح بيـانگر تبيـين بالـذات عقـل اسـت کـه       پيش از اين گفته شد که ... پديدارشناسي روح بيـانگر تبيـين بالـذات عقـل اسـت کـه       
گردد. گردد.   است و در هگل با روح تبيين مياست و در هگل با روح تبيين مي  ن مطلق شناخته شدهن مطلق شناخته شدهعنواعنوا  آليسم آلماني بهآليسم آلماني به  در ايدهدر ايده

 .  .  (ibid, p 41)اما پرسش راهنمای فلسفه باستان پرسش از اين است که وجود چيست؟اما پرسش راهنمای فلسفه باستان پرسش از اين است که وجود چيست؟

پروژه عقل و آزادی هگل در اين مرحله ديگـر بـرای هيـدگر اهميتـي نـدارد و او بـه مسـئله خـودک         پروژه عقل و آزادی هگل در اين مرحله ديگـر بـرای هيـدگر اهميتـي نـدارد و او بـه مسـئله خـودک         
مانند. البتـه ايـن مسـئله وجـود و مسـئله      مانند. البتـه ايـن مسـئله وجـود و مسـئله        ون تبيين ميون تبيين ميها برای هميشه در تفسير هيدگر بدها برای هميشه در تفسير هيدگر بد  پردازد و آنپردازد و آن  ميمي

تفاوت وجود و موجود يا تفاوت وجودشناختي است که از نظر هيدگر سنگ محك و عيار وجودشناختي هر تفاوت وجود و موجود يا تفاوت وجودشناختي است که از نظر هيدگر سنگ محك و عيار وجودشناختي هر 
 گويد:گويد:  ای است. بنابراين او ميای است. بنابراين او مي  فلسفهفلسفه

هگل عبارت وجود و موجود را از لحا  لغوی فقط بر قلمرو محـدودی کـه از ايـن واژه    هگل عبارت وجود و موجود را از لحا  لغوی فقط بر قلمرو محـدودی کـه از ايـن واژه    
نامـد مـا بـا واژه موجـود و     نامـد مـا بـا واژه موجـود و       برد... آنچه هگل وجود و موجود مـي برد... آنچه هگل وجود و موجود مـي   ود بکار ميود بکار ميشش  دانسته ميدانسته مي

   (ibid, p 41).شناسيم شناسيم   موجوديت ميموجوديت مي



 3131 )وجود( در پدیدارشناسی روح هگل)وجود( در پدیدارشناسی روح هگل  و زمانو زمان  بررسی تعبير هيدگر از  نسبت روحبررسی تعبير هيدگر از  نسبت روح 
(The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . . ) 

 

و بنـابراين  و بنـابراين    اسـت. اسـت.   کلي غافـل بـوده  کلي غافـل بـوده    طورطور  درواقع هيدگر مدعي است هگل از طرح تفاوت وجودشناختي بهدرواقع هيدگر مدعي است هگل از طرح تفاوت وجودشناختي به
 دهد:دهد:  ادامه ميادامه مي

فهمـيم  فهمـيم    بـا آنچـه مـا مـي    بـا آنچـه مـا مـي      بنابراين، از اول تا آخر، وجود نزد هگل چيزی است که اساساًبنابراين، از اول تا آخر، وجود نزد هگل چيزی است که اساساً
تفاوت نيست...، بلکه خودِ تفـاوت  تفاوت نيست...، بلکه خودِ تفـاوت    متفاوت است. اما اين تفاوت دو ديدگاه همسو ولي بيمتفاوت است. اما اين تفاوت دو ديدگاه همسو ولي بي

   ..(ibid, p 42)است است 

حال عجيب در تفسير هيدگر از پديدارشناسي روح هگل اين است که او حال عجيب در تفسير هيدگر از پديدارشناسي روح هگل اين است که او   عينعين  نکته قابل توجه ديگر و درنکته قابل توجه ديگر و در
تطور و گذار از امـر  تطور و گذار از امـر  »»به نظر هيدگر، پديدارشناسي روح به نظر هيدگر، پديدارشناسي روح   داند.داند.  ای بر فلسفه نميای بر فلسفه نمي  پديدارشناسي روح را مقدمهپديدارشناسي روح را مقدمه

ايـن مسـئله از   ايـن مسـئله از   نيست. نيست. « « (ibid, p 29)آگاهي طبيعي محسوس به شناخت نظری راستين فلسفيآگاهي طبيعي محسوس به شناخت نظری راستين فلسفي  موسوم به موسوم به 
پديدارشناسـي  پديدارشناسـي  اين عبارات هيدگر در تضاد با نص صريح عبارات خود هگل در اين عبارات هيدگر در تضاد با نص صريح عبارات خود هگل در آن جهت عجيب است که آن جهت عجيب است که 

در تفکر هيدگر ريشه در اين مسئله در تفکر هيدگر ريشه در اين مسئله   برای پديدارشناسيبرای پديدارشناسيتربيتي تربيتي     يايا  است. اما رد هرگونه نقش تمهيدیاست. اما رد هرگونه نقش تمهيدی  روحروح
گـردد.  گـردد.    دارد که او معتقد است پديدارشناسي اوالً و بالذات با شناخت مطلق آغاز و بالمال نيز بدان بـاز مـي  دارد که او معتقد است پديدارشناسي اوالً و بالذات با شناخت مطلق آغاز و بالمال نيز بدان بـاز مـي  

 اسـت و در ايـن رويکـردِ    اسـت و در ايـن رويکـردِ      زعم وی، شناخت فرجام از آغاز مسـلم فـرض شـده   زعم وی، شناخت فرجام از آغاز مسـلم فـرض شـده     اين بدين معني است که بهاين بدين معني است که به
منزله پايان است، فرض مطلق از همان آغاز حتمي و ضروری است. در نتيجـه، او  منزله پايان است، فرض مطلق از همان آغاز حتمي و ضروری است. در نتيجـه، او    آن آغاز بهآن آغاز بههگل که در هگل که در 

عنـوان  عنـوان    کند کـه پديدارشناسـي روح را بـه   کند کـه پديدارشناسـي روح را بـه     رد ميرد مي  پديدارشناسي روح هگلپديدارشناسي روح هگل  در آنجا تفسيرهای سنتي دربارهدر آنجا تفسيرهای سنتي درباره
عـتالی  عـتالی  آگاهي طبيعـي و ا آگاهي طبيعـي و ا   نمايند، و برای آن به نقش تمهيدی برای نمايند، و برای آن به نقش تمهيدی برای   ای بر علم فلسفي مالحظه ميای بر علم فلسفي مالحظه مي  مقدمهمقدمه

عنوان يـك سـوءتعبير از فلسـفه او تلقـي     عنوان يـك سـوءتعبير از فلسـفه او تلقـي       آن تا ساحت شناخت فلسفي يا مطلق قائلند و اين رهيافت را بهآن تا ساحت شناخت فلسفي يا مطلق قائلند و اين رهيافت را به
 عنـوان  عنـوان    هيـدگر، چنـين رويکردهـايي در فهـم معنـای وجودشـناختي پديدارشناسـي بـه        هيـدگر، چنـين رويکردهـايي در فهـم معنـای وجودشـناختي پديدارشناسـي بـه            کنند. به نظـر کنند. به نظـر   ميمي

. آگـاهي  . آگـاهي  (Heidegger, 2002, p 51)تمثلِ مطلق در حضور آن برای ما توفيقي بـدنبال نخواهـد داشـت    تمثلِ مطلق در حضور آن برای ما توفيقي بـدنبال نخواهـد داشـت    
توانايش بـرای تمثـل يـافتن    توانايش بـرای تمثـل يـافتن      يابد؛ بلکه آگاهي طبيعي به دليل عدميابد؛ بلکه آگاهي طبيعي به دليل عدم  طبيعي تا مرتبه علم فلسفي اعتال نميطبيعي تا مرتبه علم فلسفي اعتال نمي

آگاهي طبيعي بتواند آن آگاهي طبيعي بتواند آن   شود. زيرا از نظر هيدگر تمثل شناختِ پديداری مسيری نيست که شود. زيرا از نظر هيدگر تمثل شناختِ پديداری مسيری نيست که   کنار گذارده ميکنار گذارده مي
اری از شارحان از جمله سـينربرينك مشـکل ايـن    اری از شارحان از جمله سـينربرينك مشـکل ايـن    . ناگفته پيداست که در نظر بسي. ناگفته پيداست که در نظر بسي(ibid, p 53)را بپيمايد را بپيمايد 

هـای هگـل اسـت    هـای هگـل اسـت      تفسير اين اسـت کـه بـه وضـوح در تعـارض بـا بسـياری از عبـارات صـريح نوشـته          تفسير اين اسـت کـه بـه وضـوح در تعـارض بـا بسـياری از عبـارات صـريح نوشـته          
((Sinnerbrink, 2001, p198))منزله نردباني برای رسيدن به نظام علم منزله نردباني برای رسيدن به نظام علم   . از نظر او هگل پديدارشناسي را به. از نظر او هگل پديدارشناسي را به
(((Hegel, 1977, p 26،،   گيری روح کلي گيری روح کلي   سير شکلسير شکلآگاهي فردی که آگاهي فردی که   آموزک آموزک(ibid, p 28) 1111ترديـد ترديـد   ، سـير ، سـير ، ،

7878سير نوميدیسير نوميدی
 (ibid, p 78)   دهـد  دهـد    که نظـام علـم را تشـکيل مـي    که نظـام علـم را تشـکيل مـي      7171آگاهيآگاهي  و حتي تاريخ تفصيلي آموزک و حتي تاريخ تفصيلي آموزک

شده شده   در تقابل با عبارات بياندر تقابل با عبارات بيان  7171رسد تفسير هيدگر در همان نگاه اولرسد تفسير هيدگر در همان نگاه اول  به نظر ميبه نظر مي  . بنابراين، . بنابراين، (ibid)شناسد شناسد   ميمي
 است.است.  پديدارشناسيپديدارشناسيدر در 

از اينجا باز به مسئله اصلي بحث باز مي گرديم که از نقاط برخورد تفکر هيدگر در نسبت با هگـل نيـز   از اينجا باز به مسئله اصلي بحث باز مي گرديم که از نقاط برخورد تفکر هيدگر در نسبت با هگـل نيـز   
هست؛ يعني تالقي تفکر آنها در مورد شناخت نامتناهي در تفکـر هگـل و مسـئله متنـاهي در نسـبت بـا       هست؛ يعني تالقي تفکر آنها در مورد شناخت نامتناهي در تفکـر هگـل و مسـئله متنـاهي در نسـبت بـا       

 پرسد: پرسد:   معنای وجود در فلسفه هيدگر. چنانکه هيدگر ميمعنای وجود در فلسفه هيدگر. چنانکه هيدگر مي



 محمدرضا اسدی، حسين رستمی جليليان 4040
(Hossein Rostami Jalilian/ Mohammad Reza Asadi) 

 

  پديدارشناسـي روح پديدارشناسـي روح طلقا نامقيد است؟ يـا آنچـه هگـل در    طلقا نامقيد است؟ يـا آنچـه هگـل در    آيا شناخت وجود، البشرط و مآيا شناخت وجود، البشرط و م
ای بدلي يعني امـر متنـاهي   ای بدلي يعني امـر متنـاهي     عنوان امر البشرط و نامقيد بيان کرده است صرفاً با جامهعنوان امر البشرط و نامقيد بيان کرده است صرفاً با جامه  بهبه

 ؟  ؟  (Heidegger, 1988, p 65)است است   استعالء يافتهاستعالء يافته

ناهي ناهي هيدگر درصدد پرسش از اين مسئله است که آيا وجود در ذاتش متناهي است و چگونه اين امر متهيدگر درصدد پرسش از اين مسئله است که آيا وجود در ذاتش متناهي است و چگونه اين امر مت
شود. اين پرسش هيدگر در تقابل با آن چيزی است که او از شود. اين پرسش هيدگر در تقابل با آن چيزی است که او از   با توجه به وجود بجای موجودات شناخته ميبا توجه به وجود بجای موجودات شناخته مي

فهمد که در آن حقيقت وجود را شناخت نامتناهي مطلق تعيـين  فهمد که در آن حقيقت وجود را شناخت نامتناهي مطلق تعيـين    طرز تلقي وجود بماهو نامتناهي هگل ميطرز تلقي وجود بماهو نامتناهي هگل مي
. . (ibid, p 75)بخشـد  بخشـد    کند و در اين صورت هر چيزی را که نسبت به خودک متناهي است ارتفاع مـي کند و در اين صورت هر چيزی را که نسبت به خودک متناهي است ارتفاع مـي   ميمي

زعـم او بـه   زعـم او بـه     کند، پرسشي که تاکنون مطرح نشده اما بـه کند، پرسشي که تاکنون مطرح نشده اما بـه   بنابراين، هيدگر پرسش از تناهي وجود مطرح ميبنابراين، هيدگر پرسش از تناهي وجود مطرح مي
. به همين دليل در نظر هيدگر، مواجهـه بـا   . به همين دليل در نظر هيدگر، مواجهـه بـا   (ibid)است است   طور ضمني انگيزه تحقيقات بعدی متافيزيك بودهطور ضمني انگيزه تحقيقات بعدی متافيزيك بوده

 يخي امری ضروری است.يخي امری ضروری است.مورد مسئله متناهي و نامتناهي ذاتاً و به نحو تارمورد مسئله متناهي و نامتناهي ذاتاً و به نحو تار  هگل درهگل در
بنابراين، تفسير هيدگر از طرز تلقي هگل درباره نامتناهي اينست که وجودِ هگل را بايـد اوالً و بالـذات   بنابراين، تفسير هيدگر از طرز تلقي هگل درباره نامتناهي اينست که وجودِ هگل را بايـد اوالً و بالـذات   

کنـد کـه ايـن بنيادگـذاری     کنـد کـه ايـن بنيادگـذاری       انديشه هگل يا در لوگوس جستجو کرد. او سپس بيان مـي انديشه هگل يا در لوگوس جستجو کرد. او سپس بيان مـي     در تفسير منطقي در تفسير منطقي 
که در فلسفه هگل نيز که در فلسفه هگل نيز   طوریطوری  رت دانست؛ بهرت دانست؛ بهتوان همان مسئله کوگيتوی دکاتوان همان مسئله کوگيتوی دکا  منطقي در فلسفه هگل را ميمنطقي در فلسفه هگل را مي

تلقي هگل تلقي هگل   هيدگر، پيش زمينه تاريخي و فلسفي طرزهيدگر، پيش زمينه تاريخي و فلسفي طرز  (ibid, pp 76-77).« « جوهر در حقيقت سوژه استجوهر در حقيقت سوژه است»»
زعـم وی،  زعـم وی،    داند که ريشه در لوگوس دارد، اما بهداند که ريشه در لوگوس دارد، اما به  تلقي يوناني از وجود ميتلقي يوناني از وجود مي  درباره مسئله نامتناهي را ادامه طرزدرباره مسئله نامتناهي را ادامه طرز

گـذاری بالـذات خودبنيـاد عقـل منتقـل      گـذاری بالـذات خودبنيـاد عقـل منتقـل        اک به اساساک به اساس  تلقي مدرن زمانهتلقي مدرن زمانه  طرزطرز  واسطهواسطه  او اين فهم يوناني را بهاو اين فهم يوناني را به
منزلـه  منزلـه    است؛ چنانکه در فلسفه دکارت لوگوس به ساحت خودآگاهي که در مونـادولوژی اليبنيتـز بـه   است؛ چنانکه در فلسفه دکارت لوگوس به ساحت خودآگاهي که در مونـادولوژی اليبنيتـز بـه     کردهکرده

. سـپس کانـت   . سـپس کانـت   (ibid, p 77)گـردد  گـردد    است دگرگون و منتقل مياست دگرگون و منتقل مي  فرض شدهفرض شده  7777آموزه بنيادی جوهريت جوهرآموزه بنيادی جوهريت جوهر
نهد که افق روشني را برای مسئله متافيزيکي وجود فـراهم بسـازد و   نهد که افق روشني را برای مسئله متافيزيکي وجود فـراهم بسـازد و     تعاليي را بنا ميتعاليي را بنا ميقلمرو خودآگاهي اسقلمرو خودآگاهي اس

دهـد. امـا   دهـد. امـا     تفسير قرار ميتفسير قرار مي  نحو ناتمامي موردنحو ناتمامي مورد  بار تماميت من را بهبار تماميت من را به  فيخته نيز با پيروی از کانت برای نخستينفيخته نيز با پيروی از کانت برای نخستين
عنـوان روح  عنـوان روح    بـه بـه هماني شلينگ )بين طبيعت و روح(، سـوژه را  هماني شلينگ )بين طبيعت و روح(، سـوژه را    تأسي از کانت و فيخته، و آموزه اينتأسي از کانت و فيخته، و آموزه اين  هگل بههگل به

شناسد که به لحا  منطقـي ذات نامتنـاهي واقعـي را در ضـمن و در سـاحت ذات مـن يگانـه        شناسد که به لحا  منطقـي ذات نامتنـاهي واقعـي را در ضـمن و در سـاحت ذات مـن يگانـه          مطلق ميمطلق مي
 ..(ibid)کند کند   خودبنياد درک و فهم ميخودبنياد درک و فهم مي

ای از ای از   رو در تفسير هيدگر، اين قلمـرو خودبنيـادی در فلسـفه هگـل مشـابه بـا طرزتلقـي فيختـه        رو در تفسير هيدگر، اين قلمـرو خودبنيـادی در فلسـفه هگـل مشـابه بـا طرزتلقـي فيختـه          از ايناز اين
وان قلمروی برای مواجهـه بـا ايـن يـا آن وجـود کـه دارای       وان قلمروی برای مواجهـه بـا ايـن يـا آن وجـود کـه دارای       عنعن  خودآگاهي است که در آن قلمرو عيني بهخودآگاهي است که در آن قلمرو عيني به

. بنابراين نظر هيـدگر ايـن اسـت کـه مسـئله      . بنابراين نظر هيـدگر ايـن اسـت کـه مسـئله      (ibid)شود شود   وگشوده نگاهداشته ميوگشوده نگاهداشته مي    خصلت جز من است بازخصلت جز من است باز
است و به مسـئله خودآگـاهي محـول    است و به مسـئله خودآگـاهي محـول      تناهي در فلسفه هگل به کلي به نفع امرنامتناهي ناديده گرفته شدهتناهي در فلسفه هگل به کلي به نفع امرنامتناهي ناديده گرفته شده

 است.است.  شدهشده
هـا و  هـا و    فسير هيدگر از بحث رابطه امر متناهي و نامتناهي و نشـان دادن محـدوديت  فسير هيدگر از بحث رابطه امر متناهي و نامتناهي و نشـان دادن محـدوديت  سينربرينك در نقد تسينربرينك در نقد ت

تفسير او را از مسئله خودآگاهي هگل مورد توجـه قـرار   تفسير او را از مسئله خودآگاهي هگل مورد توجـه قـرار       هيدگر،هيدگر،  7474خودشناسيخودشناسي  –های تفسير وجود های تفسير وجود   کاستيکاستي
زعم او، دشواری اساسـي در سرتاسـر تفسـير هيـدگر     زعم او، دشواری اساسـي در سرتاسـر تفسـير هيـدگر       . به. به((Sinnerbrink, 2001, pp 206-209))است است   دادهداده



 4949 )وجود( در پدیدارشناسی روح هگل)وجود( در پدیدارشناسی روح هگل  و زمانو زمان  بررسی تعبير هيدگر از  نسبت روحبررسی تعبير هيدگر از  نسبت روح 
(The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . . ) 

 

است. نتيجـه و  است. نتيجـه و    ای کوگيتوی دکارتي تقليل داده شدهای کوگيتوی دکارتي تقليل داده شده    که او خودآگاهي هگل را به نوع اساساً فيختهکه او خودآگاهي هگل را به نوع اساساً فيختهاينست اينست 
پيامد چنين امری عدم توفيق هيدگر در فهم و شناخت ديالکتيك مستقل و وابسـته خودآگـاهي و مسـئله    پيامد چنين امری عدم توفيق هيدگر در فهم و شناخت ديالکتيك مستقل و وابسـته خودآگـاهي و مسـئله    

 آزادی خودآگاهي در آگاهي ناخشنود است.آزادی خودآگاهي در آگاهي ناخشنود است.
 در مفهـوم خودآگـاهي   در مفهـوم خودآگـاهي     7676ر دقيقـه فرديـت انضـمامي   ر دقيقـه فرديـت انضـمامي   واقع، نظر سينربرينك اينست هيـدگر در تفسـي  واقع، نظر سينربرينك اينست هيـدگر در تفسـي    دردر

است. دليل او بر اين امر اين است که با بازگشت بـه بحـث پيشـين پديدارشناسـي، هگـل      است. دليل او بر اين امر اين است که با بازگشت بـه بحـث پيشـين پديدارشناسـي، هگـل        توفيقي نداشتهتوفيقي نداشته
)کليت(، وساطت از طريق اراده )کليت(، وساطت از طريق اراده  داند: من نامتمايز محضداند: من نامتمايز محض  مفهوم خودآگاهي را شامل سه دقيقه اساسي ميمفهوم خودآگاهي را شامل سه دقيقه اساسي مي
 بـه  بـه  . . (Hegel, 1977, p 176)هـای)فردی انضـمامي(   هـای)فردی انضـمامي(     ژهژهو ميـل )جزئيـت( و حرکـت شـناخت بـين سـو      و ميـل )جزئيـت( و حرکـت شـناخت بـين سـو      

 منزلـه مـن( و دقيقـه    منزلـه مـن( و دقيقـه      همـاني انتزاعـي مـن بـه    همـاني انتزاعـي مـن بـه      که هيدگر نخستين دقيقه )خـود ايـن  که هيدگر نخستين دقيقه )خـود ايـن    رسد درحاليرسد درحالي  نظر مينظر مي
 کند، از تفسير دقيقـه سـوم )فرديـت انضـمامي     کند، از تفسير دقيقـه سـوم )فرديـت انضـمامي       منزله ميل و اراده( را تفسير ميمنزله ميل و اراده( را تفسير مي  دوم )جزئيت خودآگاهي بهدوم )جزئيت خودآگاهي به
اسـت. بـه عبـارتي، هيـدگر، مثـل کانـت و       اسـت. بـه عبـارتي، هيـدگر، مثـل کانـت و         گردد( غافل شدهگردد( غافل شده  ني محقق ميني محقق مياالذهااالذها  که از طريق شناخت بينکه از طريق شناخت بين

اسـت؛ و بـا   اسـت؛ و بـا     گرايي انتزاعـي متوقـف شـده   گرايي انتزاعـي متوقـف شـده     فيخته، در مرتبه تعقل و رؤيت در شناخت به شيوه تفکر صورتفيخته، در مرتبه تعقل و رؤيت در شناخت به شيوه تفکر صورت
طرزتلقي نارسا و ناتمام خودک از خودآگاهي در يکي کردن سه دقيقه کليـت، جزئيـت و دقيقـه اساسـي     طرزتلقي نارسا و ناتمام خودک از خودآگاهي در يکي کردن سه دقيقه کليـت، جزئيـت و دقيقـه اساسـي     

 ,SinnerBrink  208-207))اسـت  اسـت    آيد توفيـق نداشـته  آيد توفيـق نداشـته    االذهاني بدست مياالذهاني بدست مي  خت بينخت بينفرديت که از طريق شنافرديت که از طريق شنا

2001, pp.).)     
  7575را، وجودشناسي اساسي وجودشناسي مطلقرا، وجودشناسي اساسي وجودشناسي مطلق  پديدارشناسي روحپديدارشناسي روحاما هيدگر حدوداً در انتهای کتاب خود، اما هيدگر حدوداً در انتهای کتاب خود، 

رسـد بـرای هيـدگر    رسـد بـرای هيـدگر      بـه نظـر مـي   بـه نظـر مـي     ..(Heidegger, 1988, p 141)دانـد  دانـد    طـور کلـي مـي   طـور کلـي مـي     يا وجودشناسي بهيا وجودشناسي به
ارشناسي روح آخرين توجيه ممکن متافيزيك احتماالً پيش از کوشش خـود او بـرای غلبـه بـر آن از     ارشناسي روح آخرين توجيه ممکن متافيزيك احتماالً پيش از کوشش خـود او بـرای غلبـه بـر آن از     پديدپديد

عالقـه خـودک بـه پايـان     عالقـه خـودک بـه پايـان       کتاب خود را با تکرار تفسـير مـورد  کتاب خود را با تکرار تفسـير مـورد      او نتيج او نتيج طريق وجودشناسي بنيادين است. طريق وجودشناسي بنيادين است. 
که در فلسفه او که در فلسفه او   است؟ و از آنجايياست؟ و از آنجايي  رساند که آيا به راستي مطلق در پديدارشناسي روح واقعاً محقق شدهرساند که آيا به راستي مطلق در پديدارشناسي روح واقعاً محقق شده  ميمي

نفسه همان آغاز است آيا نبايد پيش از هرگونه فرجامي، آغاز مسلمي در ابتدای حرکت فلسفه او نفسه همان آغاز است آيا نبايد پيش از هرگونه فرجامي، آغاز مسلمي در ابتدای حرکت فلسفه او   فرجام فيفرجام في
ای بـرای انسـان   ای بـرای انسـان     فرض گرفته شود؟ براستي جايگاه آدمي در فلسفه هگل کجاسـت؟ شـايد نتـوان مرتبـه    فرض گرفته شود؟ براستي جايگاه آدمي در فلسفه هگل کجاسـت؟ شـايد نتـوان مرتبـه    

البته از نظر البته از نظر   ؟؟((ibid, p 149))استاست  ردهردهای از گذار است که ذات خودک را ترک کای از گذار است که ذات خودک را ترک ک  متصور شد و او تنها مرحلهمتصور شد و او تنها مرحله
هيدگر اين شناخت مدرن از خودبنيادی الجرم به متافيزيك تجدد و تقدير عصـر وعهـد تکنيـك منتهـي     هيدگر اين شناخت مدرن از خودبنيادی الجرم به متافيزيك تجدد و تقدير عصـر وعهـد تکنيـك منتهـي     

توان دنبال کرد کـه بالمـآل فرجـام    توان دنبال کرد کـه بالمـآل فرجـام      خواهد شد. اين مسئله را در ضمن بررسي مفهوم تجربه هگل نيز ميخواهد شد. اين مسئله را در ضمن بررسي مفهوم تجربه هگل نيز مي
 کند.کند.  و ميو ميفلسفه او را در متافيزيك تجدد و خودبنيادی جستجفلسفه او را در متافيزيك تجدد و خودبنيادی جستج

 مفهوم تجربة نزد هگل

نـام دارد کـه   نـام دارد کـه     مفهوم تجربه هگلمفهوم تجربه هگلاست است   هگل نوشته شدههگل نوشته شده  پديدارشناسي روحپديدارشناسي روحدومين اثر هيدگر که درباره دومين اثر هيدگر که درباره 
است. دليل نامگذاری کتاب هيدگر، بررسـي عنـوان اول   است. دليل نامگذاری کتاب هيدگر، بررسـي عنـوان اول     آن را به رشته تحرير درآوردهآن را به رشته تحرير درآورده  11411141وی در سال وی در سال 

پاراگراف از مقدمه هگل دربـاره  پاراگراف از مقدمه هگل دربـاره    1515سپس هيدگر سپس هيدگر   ، يعني علمِ تجرب  آگاهي است.، يعني علمِ تجرب  آگاهي است.پديدارشناسي روحپديدارشناسي روحکتاب کتاب 
دهد. او در ادامـه  دهد. او در ادامـه    بررسي قرار ميبررسي قرار مي  مفهوم، حرکت ديالکتيکي، آگاهي لنفسه و في نفسه، صور آگاهي را موردمفهوم، حرکت ديالکتيکي، آگاهي لنفسه و في نفسه، صور آگاهي را مورد

او دربـاره دکـارت   او دربـاره دکـارت     درسگفتارهايي در باب فلسفه تـاريخ درسگفتارهايي در باب فلسفه تـاريخ طور ناگهاني به کتاب ديگری از هگل با عنوان طور ناگهاني به کتاب ديگری از هگل با عنوان   بهبه
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کند که کند که   گزيند و نقل قولي را از او ذکر ميگزيند و نقل قولي را از او ذکر مي  عظيم فالسفه تاريخ، دکارت را بر ميعظيم فالسفه تاريخ، دکارت را بر مي  پردازد. او از ميان خيلپردازد. او از ميان خيل  ميمي
توان فريـاد زد آهـای سـاحلز از    توان فريـاد زد آهـای سـاحلز از      شود و با آغاز فلسفه دکارت ميشود و با آغاز فلسفه دکارت مي  فلسفه در دنيای مدرن با دکارت آغاز ميفلسفه در دنيای مدرن با دکارت آغاز مي

 گويد:گويد:  نظر او، هگل يك دکارتي است. چنانکه او مينظر او، هگل يك دکارتي است. چنانکه او مي

 انديشـه قرارگيـرد، سـرزميني اسـت     انديشـه قرارگيـرد، سـرزميني اسـت       به عنـوان خـود مطلـق مـورد    به عنـوان خـود مطلـق مـورد      7373اگر مطلق بنياديناگر مطلق بنيادين

 اسـت. از نظـر هگـل، مطلـق روح اسـت کـه حاضـر و        اسـت. از نظـر هگـل، مطلـق روح اسـت کـه حاضـر و          که کـامالً بـه تسـخير در آمـده    که کـامالً بـه تسـخير در آمـده    

 ,Heidegger).واسطه خودک در يقين البشرط خودآگاهي قـرار دارد واسطه خودک در يقين البشرط خودآگاهي قـرار دارد   موجود است و بهموجود است و به

1970, p 28) 

روح صرفا کوگيتو و روح صرفا کوگيتو و   دهد. از نظر هيدگر،دهد. از نظر هيدگر،  هيدگر اين تعابير را در عبارات بعدی شرح و بسط بيشتری ميهيدگر اين تعابير را در عبارات بعدی شرح و بسط بيشتری مي
کيرکگارد است کـه در ابتـدای   کيرکگارد است کـه در ابتـدای     7878بيماری تا مرگبيماری تا مرگمن محض است. ظاهرا اين تعبير هيدگر ملهم از کتاب من محض است. ظاهرا اين تعبير هيدگر ملهم از کتاب 

اين کتاب بر اين اعتقاد است که در نظر هگل، انسان روح است. از نظر هيدگر، هگل يك دکارتي اسـت،  اين کتاب بر اين اعتقاد است که در نظر هگل، انسان روح است. از نظر هيدگر، هگل يك دکارتي اسـت،  
نکه هيدگر از ايـن انتقـادات او چيـزی    نکه هيدگر از ايـن انتقـادات او چيـزی    گرايي دکارتي است و حال ايگرايي دکارتي است و حال اي  که هگل خودک منتقد دوگانهکه هگل خودک منتقد دوگانه  حاليحالي  دردر

دهد که پديدارشناسي روح هگل صرفاً تأکيدی بر کوگيتوی دکارتي است و به دهد که پديدارشناسي روح هگل صرفاً تأکيدی بر کوگيتوی دکارتي است و به   است. هيدگر ادامه مياست. هيدگر ادامه مي  نگفتهنگفته
 گويد:گويد:  عبارتي، نمايانگر حضورمطلق است. هايدگر ميعبارتي، نمايانگر حضورمطلق است. هايدگر مي

مطلق اسـت.]...[ فلسـفه، علـم    مطلق اسـت.]...[ فلسـفه، علـم    4848، مطلقيت ، مطلقيت 7171خودآگاهي نامشروط و  سوبژکتيويته سوژهخودآگاهي نامشروط و  سوبژکتيويته سوژه
کند.]...[ آيا کند.]...[ آيا   کند، و مطلق را در مطلقيت آن جستجو ميکند، و مطلق را در مطلقيت آن جستجو مي  را اراده مطلق را اراده ميرا اراده مطلق را اراده مياست، زياست، زي

آور کنـد  آور کنـد    نمـا و نتـايجش را الـزام   نمـا و نتـايجش را الـزام     های خود را واقعهای خود را واقع  کوشد روککوشد روک  بدين جهت نيست که ميبدين جهت نيست که مي
(ibid, 1970, p 35)؟؟ 

 ر، ر، دانـد. و بـرای ايـن کـا    دانـد. و بـرای ايـن کـا      هيدگر با احال  هگل به دکارت، روح هگل را با کوگيتوی دکـارتي يکـي مـي   هيدگر با احال  هگل به دکارت، روح هگل را با کوگيتوی دکـارتي يکـي مـي   
بـودن از هرگونـه   بـودن از هرگونـه     4141مطلق هگل را با تعريف ريشه يوناني آن بـه آزادی و رهـايي يـا اطـالق و البشـرط     مطلق هگل را با تعريف ريشه يوناني آن بـه آزادی و رهـايي يـا اطـالق و البشـرط     

نيـاز از هرگونـه اثبـاتي اسـت و     نيـاز از هرگونـه اثبـاتي اسـت و       که مطلق نامقيد بـوده و بـي  که مطلق نامقيد بـوده و بـي    طوریطوری  کند؛ بهکند؛ به  شناخت، تعريف و توصيف ميشناخت، تعريف و توصيف مي
 گويد:گويد:  ميمي

 و مـأوای  و مـأوای  در آزادی از البشـرط بـودن آن، مـأمن    در آزادی از البشـرط بـودن آن، مـأمن      4141خود باوری و يقين حصـولي)تمثلي( خود باوری و يقين حصـولي)تمثلي( 

 آورد کـه منظـور از آن آزادی و رهـايي از ماهيـت خـودک اسـت.       آورد کـه منظـور از آن آزادی و رهـايي از ماهيـت خـودک اسـت.         خود را به دست مـي خود را به دست مـي 

هــای مطلقيــت مطلــق هــای مطلقيــت مطلــق   ]...[ وحــدت البشــرط،تحقق آن و آزادی و اطــالق از مشخصــه]...[ وحــدت البشــرط،تحقق آن و آزادی و اطــالق از مشخصــه
 ..(ibid, p 39)استاست

 الشـعاع  الشـعاع    هيدگر معتقد است که ايده تفاوت بين وجـود و موجـودات بـا دوآليسـم دکـارتِي هگـل تحـت       هيدگر معتقد است که ايده تفاوت بين وجـود و موجـودات بـا دوآليسـم دکـارتِي هگـل تحـت       

 گــردد. بنــابراين ادامــه گــردد. بنــابراين ادامــه   گيــرد و موجــب تقابــل بــين آگــاهي محســوس و آگــاهي مطلــق مــيگيــرد و موجــب تقابــل بــين آگــاهي محســوس و آگــاهي مطلــق مــي  قــرار مــيقــرار مــي

 دهد:دهد:  ميمي



 4343 )وجود( در پدیدارشناسی روح هگل)وجود( در پدیدارشناسی روح هگل  و زمانو زمان  بررسی تعبير هيدگر از  نسبت روحبررسی تعبير هيدگر از  نسبت روح 
(The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . . ) 

 

تواند مسـير خـود را در راه   تواند مسـير خـود را در راه     اگر مطلق بما هوهو با ماست، پس شناخت مطلق چگونه مياگر مطلق بما هوهو با ماست، پس شناخت مطلق چگونه مي
رسيدن به مطلق طي کند؟ ]...[ آيا مسير اين شناخت همـين تمثـل شـناخت پديـداری     رسيدن به مطلق طي کند؟ ]...[ آيا مسير اين شناخت همـين تمثـل شـناخت پديـداری     

 ؟؟(ibid, p 85)است است 

تـوان  تـوان    فلسفه هگل صرفا بياني ديگر از تمثل و تفکر حصولي اسـت و بـدين ترتيـب مـي    فلسفه هگل صرفا بياني ديگر از تمثل و تفکر حصولي اسـت و بـدين ترتيـب مـي      از نظر هيدگراز نظر هيدگر
مثابـه  مثابـه    حقيقت در فلسفه هگل را نيـز بايـد مطابقـت و صـدق بـدانيم و نـه حقيقـت بـه        حقيقت در فلسفه هگل را نيـز بايـد مطابقـت و صـدق بـدانيم و نـه حقيقـت بـه            گيری کردگيری کرد  نتيجهنتيجه

انگاری دکارتي است. هيدگر در ادامه به تشـريح مفهـوم   انگاری دکارتي است. هيدگر در ادامه به تشـريح مفهـوم     . هگل به تصريح هيدگر، دچار دوگانه. هگل به تصريح هيدگر، دچار دوگانه4747آشکارگيآشکارگي
 پردازد:پردازد:  ه هگل ميه هگل ميتجربتجرب

 ..(ibid, p 114)است است   4444تجربه حاکي از سوبژکتيويته سوژهتجربه حاکي از سوبژکتيويته سوژه

 کند:کند:  او سپس مفهوم تجربه هگل را با تعريف خودک از دازاين بيان مياو سپس مفهوم تجربه هگل را با تعريف خودک از دازاين بيان مي

سـازد. ]...[ تجربـه   سـازد. ]...[ تجربـه     تجربه، تمثل سوژه مطلق است و در نتيجه، خودک را رها و آزاد ميتجربه، تمثل سوژه مطلق است و در نتيجه، خودک را رها و آزاد مي
عنـوان وجـودِ   عنـوان وجـودِ     از تجربـه ]...[ بـه  از تجربـه ]...[ بـه  مطلقيت مطلق است... هر چيزی مبتني بر انديشـه مـا   مطلقيت مطلق است... هر چيزی مبتني بر انديشـه مـا   

   ..(ibid, p 120)معنای حاضر بودن است معنای حاضر بودن است   آگاهي است. اما وجود بهآگاهي است. اما وجود به

کنـد کـه پديدارشناسـي هگـل اصـال پديدارشناسـي نيسـت.        کنـد کـه پديدارشناسـي هگـل اصـال پديدارشناسـي نيسـت.          گيـری مـي  گيـری مـي    طور تلويحي نتيجهطور تلويحي نتيجه  هيدگر بههيدگر به
 که وجودشناسي او، وجودشناسي نيست:که وجودشناسي او، وجودشناسي نيست:  طورطور  همانهمان

وجودشـناختي  وجودشـناختي    –شناخت الهياتي شناخت الهياتي   در زمان چاپ اول پديدارشناسي روح، علم برای هگلدر زمان چاپ اول پديدارشناسي روح، علم برای هگل
در آن زمـان، علـم منطـق الهيـات مطلـق و نـه       در آن زمـان، علـم منطـق الهيـات مطلـق و نـه       چيزی است که براسـتي هسـت. ]...[   چيزی است که براسـتي هسـت. ]...[   

 . . (ibid, p 142)وجودشناسي است وجودشناسي است 

 اعتبار کردن منطق اوست:اعتبار کردن منطق اوست:  او سپس در پي بياو سپس در پي بي

عنـوان حقيقـت   عنـوان حقيقـت     پديدارشناسي، علم اولي است، منطق علم اساسي در ضمن فلسفه اولي بهپديدارشناسي، علم اولي است، منطق علم اساسي در ضمن فلسفه اولي به
يعني حقيقت آن امری است که مقوّم ماهيت متافيزيـك اسـت   يعني حقيقت آن امری است که مقوّم ماهيت متافيزيـك اسـت   است؛ است؛ موجودات بماهوهو موجودات بماهوهو 

(ibid, p 143) . . 

دهـد. بنـابراين، از نظـر    دهـد. بنـابراين، از نظـر      از نظر هيدگر، منطق هگل تنها متافيزيك پديدارشناسي را شـرح و بسـط مـي   از نظر هيدگر، منطق هگل تنها متافيزيك پديدارشناسي را شـرح و بسـط مـي   
آنچـه هيـدگر در درسـگفتار مفهـوم     آنچـه هيـدگر در درسـگفتار مفهـوم     هيدگر، نه پديدارشناسي او پديدارشناسي است و نه منطق او منطق؛ هيدگر، نه پديدارشناسي او پديدارشناسي است و نه منطق او منطق؛ 

ل و تعريف خود از تجربه به دنبال آن است نتيج  مترادف ساختن مطلق و حضور آن اسـت. او  ل و تعريف خود از تجربه به دنبال آن است نتيج  مترادف ساختن مطلق و حضور آن اسـت. او  تجربه هگتجربه هگ
کند که اگر مطلق از قبل با ما باشد، مطلق را فقط کند که اگر مطلق از قبل با ما باشد، مطلق را فقط   نقد مشهور هگل از شکاکيت کانت را اينطور تفسير مينقد مشهور هگل از شکاکيت کانت را اينطور تفسير مي

التي است کـه  التي است کـه  توان درک کرد. بنابراين، حضور حتوان درک کرد. بنابراين، حضور ح  ميمي  4646عنوان ظهور ادواری وجودعنوان ظهور ادواری وجود  از طريق تفسير حضور بهاز طريق تفسير حضور به
( برای مـا آشـکار   ( برای مـا آشـکار   4545واسطه مطلق )واژه هگل برای حقيقت وجودواسطه مطلق )واژه هگل برای حقيقت وجود  مقدم بر هر کوشش عملي از سوی ما بهمقدم بر هر کوشش عملي از سوی ما به
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گردد. رهيافت و روک ظهور بنياد در تفکر هگل در حرکت ديالکتيکي ريشه دارد، امـا از نظـر هيـدگر    گردد. رهيافت و روک ظهور بنياد در تفکر هگل در حرکت ديالکتيکي ريشه دارد، امـا از نظـر هيـدگر      ميمي
ختي خود وجود است؛ نام اين ختي خود وجود است؛ نام اين سير ديالکتيکي هگلي فقط موجب اختفای بنياد پديداریِ منطقي و وجودشناسير ديالکتيکي هگلي فقط موجب اختفای بنياد پديداریِ منطقي و وجودشنا

زعـم وی، بـه   زعـم وی، بـه     اختفاء از نظر او سوبژکتيويته يا خودبنيادی است. به اين ترتيب، نفـي و سـلب هگلـي، بـه    اختفاء از نظر او سوبژکتيويته يا خودبنيادی است. به اين ترتيب، نفـي و سـلب هگلـي، بـه    
گردد. به نظر او، آنچه هگـل در توصـيف تجربـه پديـداری ناديـده      گردد. به نظر او، آنچه هگـل در توصـيف تجربـه پديـداری ناديـده        ای ثانوی در انديشه او بدل ميای ثانوی در انديشه او بدل مي  مرحلهمرحله
است؛ يعني وجود در حد و عدم با ما يکي است و از است؛ يعني وجود در حد و عدم با ما يکي است و از منزله تناهي منزله تناهي   است، شکاف و مغاک اين فراشد بهاست، شکاف و مغاک اين فراشد به  گرفتهگرفته

کوشد تـا جنبـه ناانديشـيده تفکـر     کوشد تـا جنبـه ناانديشـيده تفکـر       عبارتي، در حقيقت هيدگر ميعبارتي، در حقيقت هيدگر مي  اين حيث در ظهور خود متناهي است. بهاين حيث در ظهور خود متناهي است. به
واقع، مسئله محوری فلسـفه خـودک را از طريـق دقـت نظـر دربـاره مفهـوم تجربـ  آگـاهي          واقع، مسئله محوری فلسـفه خـودک را از طريـق دقـت نظـر دربـاره مفهـوم تجربـ  آگـاهي            هگل و درهگل و در

 پديدارشناسي روح آشکار و کشف کند.پديدارشناسي روح آشکار و کشف کند.

آگاهي در هگـل را  آگاهي در هگـل را    غايت و فرجام تفسير هيدگر از هگل نيز مشخص است؛ چون او مفهوم تجربه غايت و فرجام تفسير هيدگر از هگل نيز مشخص است؛ چون او مفهوم تجربه   البتهالبته
زعـم وی،  زعـم وی،    کند. بهکند. به  شناسد و مطلق نيز در خالل اين خودبنيادی خودک را آشکار ميشناسد و مطلق نيز در خالل اين خودبنيادی خودک را آشکار مي  منزله خودبنيادی ميمنزله خودبنيادی مي  بهبه

هگـل و  هگـل و    گـردد کـه بـا روح مطلـق    گـردد کـه بـا روح مطلـق      اين شناخت مدرن از خودبنيادی الجرم به متافيزيك تجدد منتهي مياين شناخت مدرن از خودبنيادی الجرم به متافيزيك تجدد منتهي مي
رسد و از اين رهگـذر ايـن تجـدد متـافيزيکي     رسد و از اين رهگـذر ايـن تجـدد متـافيزيکي       نهايتا با اراده معطوف به قدرت نيچه به اوج و قله خود مينهايتا با اراده معطوف به قدرت نيچه به اوج و قله خود مي

و آزاد و آزاد   سان خودبنيادی که آدمي را از حجّيت سنتي رهـا  سان خودبنيادی که آدمي را از حجّيت سنتي رهـا    بدينبدين  نهايتاً عهد و دوره تکنيك را رقم خواهد زد. نهايتاً عهد و دوره تکنيك را رقم خواهد زد. 
زيرا اين قلمرو خودبنيادی و آزادی که بشر زيرا اين قلمرو خودبنيادی و آزادی که بشر آورد. آورد.   است در عوض اسارتي نو را برای او به ارمغان مياست در عوض اسارتي نو را برای او به ارمغان مي  ساختهساخته

گيرد ديگر مأمن و مأوايي نيسـت کـه حيـات سياسـي و اخالقـي در آن      گيرد ديگر مأمن و مأوايي نيسـت کـه حيـات سياسـي و اخالقـي در آن        نفسه و لنفسه در آن مقام مينفسه و لنفسه در آن مقام مي  فيفي
دهـد و او  دهـد و او    ممکن باشد و عالم شيئي بيگانه از بشر است که در برابر او از خود مقاومت وايستادگي بروز ميممکن باشد و عالم شيئي بيگانه از بشر است که در برابر او از خود مقاومت وايستادگي بروز مي

شـود و  شـود و    و دست آخر اين آدم از عالم بيگانه ميو دست آخر اين آدم از عالم بيگانه مي  (Heidegger, 1961, 2, pp 461-62)کند کند   را تهديد ميرا تهديد مي
ايـن خودبنيـادی بـا اراده معطـوف بـه قـدرت در       ايـن خودبنيـادی بـا اراده معطـوف بـه قـدرت در         گـردد.  گـردد.    امني و شك و شبهه ميامني و شك و شبهه مي  به تبع آن دستخوک نابه تبع آن دستخوک نا

 رسد.رسد.  به اوج خود ميبه اوج خود مي  4343انگاری و تکنولوژی جهاني تمامي خواهانگاری و تکنولوژی جهاني تمامي خواه  نيستنيست

 گيری نتيجه

او موضع انتقادی خود نسبت به هگل را با تفسير خـود از  او موضع انتقادی خود نسبت به هگل را با تفسير خـود از  دانستيم هيدگر از جمله منتقدان هگل است. دانستيم هيدگر از جمله منتقدان هگل است. 
از از   مفهوم زمان و نقـدک راجـع بـه رابطـه بـين زمـان و روح در فلسـفه او آغـاز و سـپس در تفسـيرک          مفهوم زمان و نقـدک راجـع بـه رابطـه بـين زمـان و روح در فلسـفه او آغـاز و سـپس در تفسـيرک          

ای و ای و   ای از متافيزيـك فيختـه  ای از متافيزيـك فيختـه    ای سوژه محور و نمونهای سوژه محور و نمونه  عنوان فلسفهعنوان فلسفه  روح هگل، فلسفه او را بهروح هگل، فلسفه او را به  پديدارشناسيپديدارشناسي
ايت در مقاله مفهوم تجربه هگل، تفکـر او را در تبيـين متافيزيـك مـدرن     ايت در مقاله مفهوم تجربه هگل، تفکـر او را در تبيـين متافيزيـك مـدرن     کند و در نهکند و در نه  دکارتي معرفي ميدکارتي معرفي مي

است با بررسي نسبت روح و زمان)وجود( در است با بررسي نسبت روح و زمان)وجود( در   يابد. در اين مقاله کوشيده شدهيابد. در اين مقاله کوشيده شده  خودبنيادی م ثر و حياتي درميخودبنيادی م ثر و حياتي درمي
ها همچون معنای وجود، نسبت ها همچون معنای وجود، نسبت   برخي از مفردات فلسفي تفکر آنبرخي از مفردات فلسفي تفکر آن  تفسير هيدگر از پديدارشناسي روح هگلتفسير هيدگر از پديدارشناسي روح هگل

    ان و روح، مسئله تناهي وجود و نامتناهي روح بيش از پيش روشن گردد. در نهايت به ايـن نتيجـه  ان و روح، مسئله تناهي وجود و نامتناهي روح بيش از پيش روشن گردد. در نهايت به ايـن نتيجـه  بين زمبين زم
اساس نقـد او از  اساس نقـد او از    بربر  پديدارشناسي روح هگلپديدارشناسي روح هگلرسيديم که توجه و تمرکز اصلي بحث هيدگر در مواجهه او با رسيديم که توجه و تمرکز اصلي بحث هيدگر در مواجهه او با 

کلـي و  کلـي و    طورطور  يکي بهيکي به. اساسا هيدگر با پرسش دوباره از وجود، نقد سنت متافيز. اساسا هيدگر با پرسش دوباره از وجود، نقد سنت متافيزمتافيزيك و آموزه تجدد استمتافيزيك و آموزه تجدد است
پروراند. او فلسفه هگل پروراند. او فلسفه هگل   در اين ميان از اين جمله نقد فلسفه هگل را در ادامه طرح واسازی خود در سر ميدر اين ميان از اين جمله نقد فلسفه هگل را در ادامه طرح واسازی خود در سر مي

منزلـه فراموشـِي وجـود و تفـاوِت وجودشـناختي بـين وجـود و        منزلـه فراموشـِي وجـود و تفـاوِت وجودشـناختي بـين وجـود و          های متافيزيکي بههای متافيزيکي به  را همچون ديگر فلسفهرا همچون ديگر فلسفه



 4141 )وجود( در پدیدارشناسی روح هگل)وجود( در پدیدارشناسی روح هگل  و زمانو زمان  بررسی تعبير هيدگر از  نسبت روحبررسی تعبير هيدگر از  نسبت روح 
(The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . . ) 

 

که به نظر او، هگل نه تنها مفهوم وجود که به نظر او، هگل نه تنها مفهوم وجود فهمد. اما هگل از اين جهت مورد نقد هيدگر است فهمد. اما هگل از اين جهت مورد نقد هيدگر است   موجودات ميموجودات مي
است. از نظـر  است. از نظـر    سنتي را مورد تحقيق و بررسي دوباره قرار نداده بلکه خودِ او آن را تحقق و تکامل بخشيدهسنتي را مورد تحقيق و بررسي دوباره قرار نداده بلکه خودِ او آن را تحقق و تکامل بخشيده

است. اما اين مطلب مورد نقد اکثر شارحان است. اما اين مطلب مورد نقد اکثر شارحان   نحوی بنيادی در سنت متافيزيکي گرفتار شدهنحوی بنيادی در سنت متافيزيکي گرفتار شده  هيدگر، هگل بههيدگر، هگل به
طـور ضـمني   طـور ضـمني     تفاوت وجودشناختي بـين وجـود و موجـودات را الاقـل بـه     تفاوت وجودشناختي بـين وجـود و موجـودات را الاقـل بـه     هگل هگل ها معتقدند ها معتقدند   قرار دارد و آنقرار دارد و آن

ناديده گرفتـه باشـد. از نظـر    ناديده گرفتـه باشـد. از نظـر      تواند اين تفاوت را تواند اين تفاوت را   شناسد، و بلکه او حتي در فلسفه خودک نيز اصال نميشناسد، و بلکه او حتي در فلسفه خودک نيز اصال نمي  ميمي
کـه  کـه    حـالي حـالي   گردد، درگردد، در  هگل، حقيقت کلي فقط در نتيجه فراشد دروني شرح و بسط خودک ظاهر و آشکار ميهگل، حقيقت کلي فقط در نتيجه فراشد دروني شرح و بسط خودک ظاهر و آشکار مي

دارد. دقيقاً بـه همـين دليـل    دارد. دقيقاً بـه همـين دليـل      ب  مختفيِ رخدادی اساسي بنام مطلق باز و گشوده نگاه ميب  مختفيِ رخدادی اساسي بنام مطلق باز و گشوده نگاه ميخودک را در تجرخودک را در تجر
گـويي  گـويي    وو  انديشـمندانه بـا هگـل دارای خصوصـيت گفـت     انديشـمندانه بـا هگـل دارای خصوصـيت گفـت         گـوی  گـوی    وو  توان گفت کوشش هيدگر را در گفتتوان گفت کوشش هيدگر را در گفت  ميمي

سـد  سـد  رر  اساس نقد دروني فلسفه خود او. به نظر مـي اساس نقد دروني فلسفه خود او. به نظر مـي   و تفسيری آزاد از فلسف  او تعبير کرد و نه برو تفسيری آزاد از فلسف  او تعبير کرد و نه بر  4848يکسويهيکسويه
تفسير وجودشناختي هيدگر نسبت به موضوعاتي همچون اراده، شناخت و دقيق  اساسي فرديت انضـمامي  تفسير وجودشناختي هيدگر نسبت به موضوعاتي همچون اراده، شناخت و دقيق  اساسي فرديت انضـمامي  

است. به نظر شارحان دقيقا حلق  مفقـوده در تفسـير هيـدگر آن    است. به نظر شارحان دقيقا حلق  مفقـوده در تفسـير هيـدگر آن      اعتنا بودهاعتنا بوده  در تفسير هگل از خودآگاهي بيدر تفسير هگل از خودآگاهي بي
 سـت کـه در   سـت کـه در   نامـد. ايـن مسـئله آشـکار ا    نامـد. ايـن مسـئله آشـکار ا      چيزی است که هگل سعي و کوششِ ناشي از نفي و سلب مـي چيزی است که هگل سعي و کوششِ ناشي از نفي و سلب مـي 

تجربه تـاريخي روح، بـه نفـع کشـف پرسـش      تجربه تـاريخي روح، بـه نفـع کشـف پرسـش        4141  هگل، نقش نفي و سلبهگل، نقش نفي و سلب  پديدارشناسيپديدارشناسيتفسير هيدگر از تفسير هيدگر از 
است. بنابراين، نتيجـه مواجهـه هيـدگر بـا متافيزيـك هگلـي تفسـير و        است. بنابراين، نتيجـه مواجهـه هيـدگر بـا متافيزيـك هگلـي تفسـير و          اساسي از وجود کنار گذارده شدهاساسي از وجود کنار گذارده شده

ر خـود فلسـفه هگـل    ر خـود فلسـفه هگـل    فراروايتي يکه و خاص از فلسفه اوست که اوج آن در آزادی خودبنياد )آنچنان که دفراروايتي يکه و خاص از فلسفه اوست که اوج آن در آزادی خودبنياد )آنچنان که د
خورد. خورد.   انگاری تکنولوژی دوره جديد رقم ميانگاری تکنولوژی دوره جديد رقم مي  مطرح است( قرار ندارد، بلکه آخر و عاقبت آن نهايتاً در نيستمطرح است( قرار ندارد، بلکه آخر و عاقبت آن نهايتاً در نيست

ای ای   عنـوان فلسـفه  عنـوان فلسـفه    بنابراين از نظر هيدگر، نقش هگل را بايد تنها در اوج و قله تاريخ متافيزيـك غـرب بـه   بنابراين از نظر هيدگر، نقش هگل را بايد تنها در اوج و قله تاريخ متافيزيـك غـرب بـه   
انگـاری تکنولـوژی دوره جديـد    انگـاری تکنولـوژی دوره جديـد      سرنوشـت نيسـت  سرنوشـت نيسـت    عنوان تقـدير و عنوان تقـدير و   سوژه محور و در نهايت نتيجه آن را بهسوژه محور و در نهايت نتيجه آن را به

 جستجو کرد. جستجو کرد. 

 ها: نوشت پی

1. Spirit (Geist) 

2. Being (Sein) 

3. Hyppolite, Jean, 

4. Kojeve, Alexander, 

5. Marx, werner, 

6. Pippin, Robert B., 

7. Harris, H. S., 

8. temporality 

9. subjectivity (subjectivité) 

 نقـالب کـوپرنيکي   نقـالب کـوپرنيکي   معمـوالً تفسـيری بـر مبنـای ا    معمـوالً تفسـيری بـر مبنـای ا      ((subjectivité))  سـوبژکتيويته سـوبژکتيويته خودبنيادی يا خودبنيادی يا تعبير تعبير 

 زيـرا صـورت اشـياء را    زيـرا صـورت اشـياء را      ؛؛شناسائي و دائـر مـدار امـور اسـت    شناسائي و دائـر مـدار امـور اسـت      ،،مبيّن اين معناست که آدمي علممبيّن اين معناست که آدمي علمدارد و دارد و   کانتکانت

 بـه  بـه    ..بخشـد بخشـد   کنـد، بـدان مـي   کنـد، بـدان مـي     ممکـن از خـارج اخـذ مـي    ممکـن از خـارج اخـذ مـي      ب ب را در يك تجررا در يك تجرآن آن ، پس از آنکه ماده ، پس از آنکه ماده ذهن بشرذهن بشر

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_B._Pippin
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 ناشـي از  ناشـي از    ((comos))  طبيعـت بـه عنـوان نظـم    طبيعـت بـه عنـوان نظـم      اين ترتيب نظر به مفاهيم محض فاهمه و اصول فاهمه، اين ترتيب نظر به مفاهيم محض فاهمه و اصول فاهمه، 

مستقل از آن است و سر  امکان علوم طبيعـت از نظـر کانـت بـه     مستقل از آن است و سر  امکان علوم طبيعـت از نظـر کانـت بـه       ((chaos))ذهن بشر و فقط ماده يا هباء ذهن بشر و فقط ماده يا هباء 
ـ    گـردد.  گـردد.    ن مطلب باز مـي ن مطلب باز مـي هميهمي ـ    يعنـي بشـر واهـب الصّ  اسـت و همـه چيـز بشـری و قـائم بـه اوسـت.        اسـت و همـه چيـز بشـری و قـائم بـه اوسـت.        ور ور يعنـي بشـر واهـب الصّ

 بـودن اسـت. ايـن معنـا مقـوّم بشـرانگاری       بـودن اسـت. ايـن معنـا مقـوّم بشـرانگاری         subjectivitéبودن معرفت نيز منوط به بودن معرفت نيز منوط به   objectifاساسا اساسا 

 دکـارت اسـت. لفـظ حيـث موضـوعي بـا توجـه بـه معنـای          دکـارت اسـت. لفـظ حيـث موضـوعي بـا توجـه بـه معنـای          « « انديشـم انديشـم   ميمي»»دورة جديد و ادامه و حاصل دورة جديد و ادامه و حاصل 

 رسـاند؛ از  رسـاند؛ از    را نمـي را نمـي   subjectivitéوع کـه تنهـا محـل عـروض عـوارض اسـت معنـای        وع کـه تنهـا محـل عـروض عـوارض اسـت معنـای        ارسطوئي موضـ ارسطوئي موضـ 

لفظ خودبنيادی نيز به عنوان معادل از طرف اساتيد فن بکـار  لفظ خودبنيادی نيز به عنوان معادل از طرف اساتيد فن بکـار     subjectivité همين رو بخصوص برایهمين رو بخصوص برای
 رفته است. رفته است. 

10. modernity (modernité) 

11. temporality 

12. negativity 

13. unsurpassable predicament 

14. concept 

15. self- presentation 

16. ratio- logos 

17. parousia 

18. absolution 

19. ontological difference 

20. intersubjectivity  

21. Malabou, C. 

22. Leveling off 

23. ready-at-hand 

24. present-at- hand 

25. subjective 

26. objective 

27. world -time 

28. absolvent knowledge 

29. path of doubt 

30. path of despair 

31. detailed history of the education [Bildung] of consciousness 

32. prima facie 

33. substantiality of substance 

34. onto-egological interpretation 

35. concrete individuality 

36. the fundamental ontology of absolute ontology 

37. fundamentum absolutum 

38. The Sickness unto Death 

39. the subjectness of the subject 
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40. absoluteness 

41. absolution 

42. representation 

43. aletheia 

44. subject's subjectness 

45. epochal disclosure of being 

46. truth of Being 

47. totalitarian world technology  

48. monological  

49. Negativity 
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