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  چكيده

اند تا با مواجهـه بـه جهـان واقعيـت          مسئلة شناخت يكي از مسائل مهمي است كه فيسلوفان بر آن بوده           
در ايـن فراينـد آنچـه مقـدم بـر           .  تعامل آن را با ذهن يا سوژة انديشنده دريابند         بيرون فرايند شناسايي و   

از آنجا  . شناختي واقعيت موجود است و تعامل سوژة انديشنده با جهان بيرون            شناخت است، مسئلة هستي   
اي بـه منظـور دسـتيابي بـه           كه فيلسوفان ميان شناخت و واقعيت فاصله انداخته و ذهن را ابزار و رسانه             

ها بر آن بوده تا از شـناخت         اند، هگل ضمن انتقادات جدي بر اين نگرش         حقيقت و واقعيت در نظر گرفته     
در حـوزة    يپيشگام طرح پديدارشناس  از اين رو، او را بايد       . به مثابة علم، به تعريفي نوين از آن دست يابد         

ا كل تفكر فلسفي در طـول       در پديدارشناسي او پرسمان فرايند شناخت انساني ب       . تفكرات فلسفي دانست  
  . شود تاريخ همسان انگاشته مي

سـاختن واقعيـت    اند تا نشان دهند هگل چگونـه بـا رد دوپـاره     در اين نوشتار، نويسندگان بر آن بوده      
سازد كه فاهمه دوباره بتواند  موجود از سوي كانت به دو حوزة پديداري و ناپديداري، امكاني را فراهم مي        

تـر   سـوي صـور عـالي    يمت از آگاهي از پديدارهاي جزئي بـه      زد آگاه شده و با ع     به وسعت و گسترش خو    
  . هستي و در نهايت رويارويي با امر نامتناهي و مطلق دست يابد

  .شناخت، علم، پديدارشناسي، آگاهي، امر مطلق: واژگان كليدي
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  مقدمه
شـناختي   يبا نظر به اينكه در فرايند شناخت آنچه مقدم بـر شـناخت اسـت مـسئلة هـست              

توان رابطة ميـان ذهـن شناسـنده و واقعيـت را بـر سـه محـور                    واقعيت موجود است، مي   
  :بندي كرد تقسيم
اي از تأثيرات و انطباعاتي است كه از جهان خارج بـر آن وارد شـده                  ـ ذهن برساخته  1
اين، نظرية تجربي مذهبان و صورت نهـايي آن        «: كند   اشاره مي  1چنان كه ژان وال   . است

فقط محتواي ذهن از ماديات، بلكه خود           ذهب اصالت ماده است كه برحسب آن نه       نوعي م 
  ).549: 1380وال، (» ذهن هم از ماده ساخته شده است

براساس ايـن ديـدگاه اگـر       . ـ ميان محتواي ذهن و واقعيت تطابق كامل وجود دارد         2
گيرنـد    مـي همه چيز مخلوق خداوند باشد، هم ذهن و هم عين در تطابق با يكديگر قـرار            

  ). همان(
اي كه در رأس آن ايمانوئل كانـت          نظريه.  بيرون مخلوق و زادة ذهن است      واقعيتـ  3

  .قرار دارد
 مثابة فرايند و تجربة روح       رسد بحث آگاهي در پديدارشناسي روح هگل به         به نظر مي  

سو و نحوة پديدارشدن آگـاهي از يـك چنـين             از نحوة آگاه شدن از واقعيت بيرون از يك        
دارد كه فرايند آگاهي هگلي را در تعامـل و همبـستگي              آگاهي از ديگرسو، ما را بر آن مي       

  .ويژه با ظهور من انديشندة دكارتي آغاز كنيم با مسئلة شناخت، به
 است كـه   تعقل عقل يا  آدمي براي شناخت ابزار ترينبنيادي و ترين  مهماز نظر دكارت    

به نظـر او ذوات     ). 17: 1376دكارت،  (برساند   ينييق و حقيقي شناخت به انسان را  تواند مي
دكـارت  . كلي فطري هستند و براي شناخت امور جزئي، ناچار از آزمايش و تجربـه هـستيم      

كـه بـا يقـين      ) 33: همان(مسلكان، شناخت را فاقد درجات و مراتب دانسته             برخالف تجربه 
ان يكـي اسـت و تفـاوت        ماهيت علم خدا و انس    «: همچنين معتقد است  . مترادف يكديگرند 

شـناخت از نظـر    ). 35 و  34: همان(» علم در خدا و انسان تنها تفاوت كمي است نه كيفي          
شود    عقل بشري يا فعاليت عقالني انسان حاصل مي         دكارت ساختاري است كه از فعاليت     

اي را قائـل      او اگرچه براي تجربه و شناخت فيزيكي جايگاه ويژه        ). 17، ص 1376دكارت،  (
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گرايان كه اعتقاد داشتند مطلق شـناخت ريـشه در تجربـة آدمـي                د برخالف تجربه  شو  مي
دارد، اما بر اين اعتقاد بود كه ذوات كلي فطري هستند و لذا تنها آنجا كـه بخـواهيم بـه                     
شناخت امور جزئي نائل شويم ناچار از آزمايش و تجربه خواهيم شد و لذا اصـول معرفـت     

رو در شناخت حقيقي، چيـزي از بيـرون وارد ذهـن              ز اين فطرتاً مركوز در ذهن هستند و ا      
دكارت اساساً بر آن است تا نشان دهد كه در حوزة شناخت پرسش اصـلي ايـن              . شود  نمي

رو   شود، زيرا شناخت فطرتاً حاصل است و از ايـن           پذير مي   نيست كه شناخت چگونه امكان    
ز نحوه و درجات شـناخت   كه ا4 و هيوم3 و باركلي2مسلكاني همچون الك  برخالف تجربه 

عنـوان يـك واقعيـت        كنند، او شناخت را فاقد درجات و مراتب دانسته، آن را بـه              بحث مي 
  ).33همان، (گيرد  بسيط و يگانه در نظر مي

ي انديشنده را وارد جهان   در واقع با مطرح كردن قضية كوجيتو استقالل و تسلط سوژه         
 كـردن قـضية كوجيتـو اسـتقالل و تـسلط      دكارت با مطرحفلسفي مدرن كرده اما به نظر   

رسـد كـه او نتوانـست     اما به نظر مـي . كند سوژة انديشنده را وارد جهان فلسفي مدرن مي      
 و ابژة بيروني و حتي جسم و بدن برقرار نمايد، چراكه             پيوندي استوار ميان سوژة انديشنده    

  .دشو ميبخشي نفس انديشنده و جسم تنها از طريق خدا ميسر  عامل وحدت
عنوان موجوديتي غير جوهري نشان داد        به» من«بار ضمن اعالم      كانت براي نخستين  

 5هاي تمـام تـصورات ذهنـي        فرض  ي دكارت عبارت است از پيش       »كوجيتو«و  » من«كه  
، ص 1388اينـوود،  (بايد تمامي اين تـصورات ذهنـي را نيـز همراهـي كنـد            آدمي كه مي  

254.(  
  

  كانت و دوپارگي حوزة شناختي
يابد و شرايط ماتقدم فاهمـه سـبب     ت برآن است كه يقين علمي را منِ شناسنده درمي         كان
پس ضرورت و كليت علم در خارج و        . شود تا علم از يك ايقان و اعتبار برخوردار گردد           مي

در نتيجـه، در   . وجو كـرد    شود بلكه آن را بايد در فاعل شناسا جست          عالم تجربه يافت نمي   
است كه با ساختار ذهن فاعل شناسا نيـز مطابقـت دارد ولـي از        عالم خارج نظم و اصولي      

نفسه واجد وحدت نيست، لـذا وحـدت اصـلي از آنِ مـنِ                خود و في    آنجا كه خارج خود به      
 رو امكان هر نوع تجربه مستلزم مفاهيم و اصول محض فاهمه             شناسنده است و از همين    
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  ).157ـ158، 140: 1384كانت، (است 
عنوان پديـدار بـشناسيم،       كه ما محسوسات را به      ند كه در صورتي   ك  كانت استدالل مي  

مايـة ايـن      عنوان اساس و بـن      اي است كه به     نفسه  اين خود مستلزم قبول كردن شيء في      
از نظـر   . پديدارها موجود هستند، هرچند كه به چوني و ماهيت آن دسترسي نداشته باشيم            

كانـت ضـمن اثبـات    . را نيز در پي دارد   االمر    او قبول پديدارها از سوي فاهمه، قبول نفس       
چيـز   دهد كه دربارة اين موجودات عقلي محض، هيچ    االمر، ما را به اين امر توجه مي         نفس

كدام جز به     توانيم بدانيم، زيرا مفاهيم و شهودهاي محض ما، هيچ          دانيم و نمي    معيني نمي 
ق نيـست و  هاي تجربة ممكن كه صرفاً موجودات محـسوس هـستند، قابـل اطـال           متعلق

اشـكال و تقـصير ايـن       . معنايي به همراه نخواهد داشت      تخلف از اين قانون چيزي جز بي      
داند، چراكه مفاهيم فاهمـه داراي معنـا و محتـوايي             فراروي را كانت از آنِ قوة فاهمه مي       

گـردد، لـذا پـذيراي        هايي است كه از طريـق تجربـه بـه آن عرضـه مـي                فراتر از ظرفيت  
شود بدون آنكه بداند او را حـد و تـوان چنـين فرارفتنـي                 ت عقلي مي  مفاهيمي از موجودا  

كننـده و     رو از آنجـا كـه فاهمـه داراي قـوة شـهود نيـست و تنهـا تـأليف                     از ايـن  . نيست
كنندة شهودهاي حاصل از حس است، پس شايسته و بايسته اين است كه پرواز او                 تركيب

زة ذوات معقول حاصلي جـز در افتـادن   در حيطه پديدارها انجام گيرد، چرا كه پرواز به حو         
پـردازد كـه      به كوتاه سخن، او در اين مرحله به تشكيل احكامي مـي           . به ديالكتيك ندارند  

  .اين احكام نه سلباً و نه ايجاباً قابل اثبات نيستند
  
  آليسم آلمان و امكان شناخت امر مطلق ايده
دوگانـة جهـان پديـداري و        سو منوط بـه تقـسيم       شناسي كانت از يك     ترتيب شناخت   بدين

ي شناسـنده بـه دو حـوزة امـر محـسوس و               غيرپديداري و از سوي ديگر، تقـسيم سـوژه        
اي ناشناختني است كـه فهـم و          رو، بخش فراسوي پديدارها حيطه      از اين . شود  عقالني مي 

ويـژه فيـشته،      آليـسم آلمـان بـه       گاه فيلسوفان ايـده       عزيمت. عقل آدمي نيز بدان راه ندارد     
 بر اينكه، ابتدا بايد نظريـة        شناسي كانت است مبني     و هگل اتفاقاً از پايانة شناخت     شلينگ  

كانت دربارة جهان ناشناختني را به كناري نهاد و آنگاه حقيقت و واقعيت ساري و جـاري                 
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فيشته به تأسي از كانت معتقـد بـود كـه           . در جهان را يكسره شناختني و عقالني دانست       
نديشه و ذهن وجود نخواهد داشت و هر آنچه كه متعلَّق آگاهي       جدا از ا  » ء في نفسه    شي«

  ).44: 1382؛ كاپلستون،314: 1374لوكاچ،(ي منِ انديشنده قرار دارد  ماست در حوزه
اي كه رو سـوي علـم داشـته       نيز به تأسي از فيشته براي دستيابي به فلسفه   6شلينگ

. اي بنيادين و اصلي نامشروط افكند       باشد بر آن شد تا پاية دستگاه فلسفي خود را بر گزاره           
» .من من اسـت   : گزارة بنيادين تنها اين تواند بود     «: كندآغاز مي » من«رو، او نيز با       از اين 

بـه نظـر او     ). 108: 1382شلينگ، به نقـل از كاپلـستون،        (» من هستم «يا  » من منم «يا  
آليـسم    ن ايـده  انديـشا   شلينگ همچون ديگر هم   . طبيعت به ياري عقل قابل دريافت است      

 سـوي    نخـستين گـام بـه     «: آلماني دائماً نظر به سوي امر مطلق دارد و معتقد اسـت كـه             
فلسفه و شرط ناگزير رهيافت به آن فهم ايـن نكتـه اسـت كـه مطلـق در مرتبـة مثـالي               

  ).115: همان(همان مطلق در مرتبة واقعي است ) اي ايده(
  

  آليسم عيني و امكان شناخت و آگاهي  ايده
ســو در ارتبــاط بــا نقــد و زدودن  ة شــناخت و فراينــد شــناختن نــزد هگــل از يــكمــسئل

انگارانه فلسفة شناخت كانت از سوي فيشته و از سوي ديگر مـرتبط بـا                 هاي ماده   انحراف
هاي   هگل در رسالة اختالف ميان نظام     . آليسم عيني است    آليسم ذهني به ايده     گذار از ايده  

ثر فيشته در زدودن زوايد مقوالت كانتي و رهنمـون          فلسفي فيشته و شلينگ، به نقش مؤ      
حملة بنيادين هگل ). Hegel, 1977: 76(كند  آنها به سوي علم حقيقي شناخت تأكيد مي

فرض تحقق هرگونه شناختي آشكارا خود را در          عنوان پيش   بر نگرش ابزارگونة شناخت به    
  : سازد جمالت ذيل نمودار مي

ار آشنا شويم و سپس به كاري بپردازيم كه قرار است از    گويد نخست بايد با ابز      كانت مي 
ابزار در آن استفاده كنيم، زيرا اگر ابزار كفايت نكند، تمام زحماتمان بيهوده خواهـد بـود                 

) به اصطالح (وارسي اين   . پذير است   ولي وارسي معرفت فقط با عمل شناخت امكان       [...] 
قدر باطل     از شناخت پيداكردن، همان    اما شناخت پيش  . ابزار عيناً همان شناخت آن است     

شدن در آب پـيش از        است كه تصميم خردمندانة اسكوالستيكوس به خودداري از داخل        
  ).104: 1379نقل از سينگر،  هگل، به(شنا يادگرفتن 



ه  58 فت و   1399زمستان ، 64 ، شمارة16سال  ، حک

شناسـي و     طنز ظريف نهفته در جمالت هگل، خط بطالني بر سنت ديـرين شـناخت             
رو، او مـسئلة پـرداختن بـه مقولـة            از ايـن  . ه است منادي رويكرد ديگرگونة او از اين مقول      

كند و معتقـد   مثابة آنچه واقعاً هست، از هم متمايز مي        ِ واقعيِ ابژه به       شناخت را با شناختن   
است كه تفكيك اين دو از هم و رسيدن به يك تفاهم كلي از اينكه آيا از طريقِ شناخت                   

 و   تـوان آن را همچـون وسـيله         مييك درك مطلق حاصل خواهد شد يا خير، و اينكه آيا            
حال اگر هـدف    . ابزاري براي درك مطلق در نظر گرفت، امري بس ضروري و الزم است            

عمدة هگل در مبحث شناخت را معرفت به امر مطلق بدانيم، آنگاه رويكرد ابزارگونـه بـه                 
دو، يعني شناختن و امر مطلق ايجاد خواهـد كـرد، زيـرا               شناخت، شكافي عميق ميان اين    

هرآينه شناختن ابزاري براي دستيابي به مطلق باشد، بديهي است كـه كـاربرد ابـزار بـر        «
شود كه آنچه آن شئ براي خـود اسـت، شـناخته شـود، بلكـه                 گمان مانع مي    يك شئ بي  

 اما هگل معتقد است     ).174: 1387هگل،  (» دهد  كند و تغيير مي     شكل آن را دگرگون مي    
منظور بازنمايي حقيقت بـه مـا در نظـر             به   7اي  انهتوان شناخت را همچون واسط و رس        مي

  ).175: همان(گرفت 
حال با توجه به اينكه شناخت نه يك ابزار و نه يك رسانة منفعل حقيقت است، پـس                  
رويارويي حقيقي با اين مسئله از منظر هگل چه خواهد بود؟ از آنجا كـه او امـر مطلـق و                     

توان تـصوري     پردازد كه آيا مي      اين پرسش مي   داند، به طرح    همان مي   دار را اين    امرحقيقت
  آنكه با امر مطلق در پيوند باشد؟ دار حاصل كرد بي از امر حقيقت

او برخالف كانت كه توان شناخت را در حوزة امور غيرپديداري و مطلق عقيم قلمـداد                
د خواند، معتقـد بـو      ها فرامي   كرد و شناسندة فلسفي را به ترس از ورود در اين محدوده             مي

تـوان    هگل با اين نگرش كه مـي      .  چنين ترسي در واقعيت، ترس از حقيقت است         كه يك 
مثابـة علـم نباشـد، بـه          قائل به شناختي حقيقي شد هرچند قادر به شناخت امر مطلق به             

ِ هگـل در بحـث شـناخت          گاه اصلي   جاست كه عزيمت    از همين . كند  صراحت مخالفت مي  
تنها مطلق حقيقـي اسـت يـا        «:  اينكه  يعني. دارد  ميخود را به صورت كامالً عريان عيان        

پـس هگـل بـرخالف فيلـسوفان        ). 178: 1387هگـل،   (» حقيقت به تنهايي مطلق است    
توان از تاثير شـلينگ بـر هگـل     هر چند نمي. آغازد پيشين، فلسفة خود را با امر مطلق مي     

گرايـي و    صورتپوشي كرد اما هگل خود به نقد     مبني بر آغازگري دانندگي با مطلق چشم      
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  ). 47: همان(پردازد  گرايي انتزاعي شلينگ مي كلي
هاي آگاهي، كه عبـارت خواهـد    لذا امر مطلق، يعني يگانگي و وحدت اولية تمام جنبه 

رود و نيـازي       فلسفي از آن فراتر نمي      معني كه هيچ انديشة   » فضاي درونيِ جهانِ  «بود از   
هگـل شـناخت را     . سير كردن امر مطلـق اسـت      پس فلسفه همانا تف   . به فرارفتن نيز ندارد   

 مـشاهدة حقيقـت     عنوان ابزار دستيابي به امر مطلق يا واسـطي كـه از رهگـذر آن بـه                  به
نهد، چراكه غرض از آنها دفع خود علم و نمايش صرفاً يك جلوة               يابيم به كناري مي     دست

 حـال   .شـود   تهي و پوچ از شناخت است كه به محض آنكه علم برآمد، كنـد و محـو مـي                  
كه اين كل همانا امر مطلق         چنين كلِ معني سروكار داشته باشد و حال         فلسفه بايد با يك   

در ايـن مرحلـه     . دار باشد، پس بر فلسفه است كه با چنين معنايي آغاز كنـد              و امر حقيقت  
سازد اما پديدار ساختن علم در اين مرحله نه به            است كه علم خود را در هستي پديدار مي        

  نـام    8رشدگي تام و تمام و يا آنچه كه هگل خود از آن به بسط و تنـاوردگي                معناي آشكا 
برد، بلكه اين آشكار شدن و برآمدن بايد آغاز پرداختن و توصيف اين پديدارشناسي به                 مي

لذا . آغازد   مي  هاي متعددي در نظر گرفته شود كه از مسير آگاهي طبيعي            گاه  صورت منزل 
دهد مسئله بر سر آن نيست كه از           در تفسير خود ارائه مي     درستي هاينريش   چنان كه به    آن

عنوان جايگزيني براي توصيف و بازنمايي واقعي علم توقع داشته باشـيم،              پديدارشناسي به 
مسئله بر سر تفهيم شدن علـم، يعنـي بـر سـر تنـاوردگي و گـستره يـافتن آن در        «بلكه  
  ).183:همان(» هاست ذهن
  

  پويش شناخت مثابه آغاز  آگاهي طبيعي به
جهـت كـه بـر آن     خود، شناخت پديداري را از آن» پديدارشناسيِ« است تا در    هگل بر آن  
رو فرايند پديدارشناسي، همانا علـم        از اين . يازد شرح و توصيف نمايد       علم دست   است تا به  

سازد كه اين     است و لذا تدقيق نظر در مضمون و محتواي آن اين نكته مهم را آشكار مي               
يـابي بـه علـم و         نا علمِ تجربه آگاهي از مرحله آگاهي روزمره و طبيعي تا دسـت            علم هما 

به ديگر سـخن، پديدارشناسـي هگـل را         ). 210 :1387هگل،  (شناخت مطلق خواهد بود     
بايد كوششي دانست كه روي به غايت و هدفي دارد كه در ميان شناسـايي و شـيء فـي                    

  ).Norman, 1974: 575(نفسه هيچ فاصله و اختالفي موجود نخواهد بود 
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گويــد آنچــه كــه متعلَّــق بازنمــايي و توصــيف   مقدمــة خــود مــي77هگــل در بنــد 
 مثابـة    توانـد بـه     چنين توصيفي نمي    پديدارشناسي است همانا شناخت پديداري است ولي        

تـوان آن را مـسير آگـاهي          از ايـن منظـر مـي      «بنابراين،.  باشد 9دانشي آزاد و محرك خود    
آگـاهي طبيعـي    ). 183: همان(» پويد  راي نيل به دانندگي حقيقي مي     طبيعي دانست كه ب   

به بيان ديگر،   . كند  گاهي است كه روح آدمي در قلمرو حقيقت روح تجربه مي            اولين منزل 
 10ِ روان   عنوان راه   آگاهي طبيعي پايه و ستون ابتدايي مسيري است كه هگل خود از آن به             

هاي متعدد با پااليشِ خـود        گاه   گذر از منزل   بايست ضمن   برد كه بنابر سرشتش مي      نام مي 
اي روحي را بياغازد و با سير اين مسير به كسب تجربة كاملي از خود نايل شود تـا                     زندگي

سرانجام و در پايان مسير ثمرة اين سلوك را كه همانا شناخت يا داننـدگي مطلـق اسـت                   
  . فراچنگ آورد

اي است موقتي و گذرا كه گذشـتن         شود آگاهي طبيعي مرحله     طور كه آشكار مي     همان
آگاهي طبيعي نشان آن است كه آن فقـط مفهـوم           «. از آن امري ضروري و بايسته است      
  ).185: همان(» دانندگي، يا دانندگي ناواقعي است

نامد؛ منظور او از ترديد بـه          مي 12 يا راه نااميدي   11هگل راه آگاهي طبيعي را، راه ترديد      
ن گذشتگان نيست كه در آن حقيقتي در ابتدا فرض شود           معناي شك و ترديد رايج در ميا      

اي ديگر مورد شك و ترديد قرار گيرد و در نهايت ديگر بار به همان حقيقـت                   و در مرحله  
گويد از فراينـدي سـخن        هگل آنگاه كه از راه نوميدي يا راه ترديد مي         . برگشت داده شود  

ف بـه نـاحقيقي بـودن دانـش و          آورد كه در آن بينش و تفكر فرد آگاه معطـو            به ميان مي  
  : گويد رو مي از همين. شناخت پديداري خواهد بود

آورنـدة شـور و شـوق بـراي           گرايي نيست كـه فـراهم       اين شكاكيت كامل آن شك    [...] 
حقيقت و تخيل در علم باشد و خود را براي خدمت به آن مجهـز كـرده باشـد؛ مـصمم                     

شـان    افكار ديگران بـه صـرف مرجعيـت       بودن براينكه در علم، پژوهشگر خود را تسليم         
نكند، بلكه هرچيز را براي خود بيازمايد و از ايقان خويش پيروي كند، يا به زبـان بهتـر،                   

  ).همان(هر چيز را خود بيازمايد و تنها آنچه را خود فراورده بپذيرد و حقيقي بداند 
پويـد    آن مـي  منزل سوي     به    اما امر حقيقي كه مسير آگاهي رو سوي آن دارد و منزل             
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دستيابي به آن چيست؟ هگل هدف و رشتة مـسيرهاي            به چه معناست و هدف آگاهي در        
داند پس به اين معنا، هدف خود را          پيشرفت آگاهي و شناخت را به يك اندازه ضروري مي         

سـازد و لـذا انتهـاي ايـن           ها و مسيرهاي شناخت و آگاهي نمودار مي         گاه  تك منزل   در تك 
خـواني    است خود را به شكل حقيقت و به عبـارتي يكـساني و هـم              مسير كه همانا هدف     

اين پويش و تحرك    ). 190: همان(مفهوم با موضوع و موضوع با مفهوم نشان خواهد داد           
موجود در پيشروندگي و بسط و تناوردگي آگاهي به سوي هـدف، آن را رونـدي هميـشه                  

. »يابـد   هاي ميان راه ارضـا نمـي       گاه  يك از منزل    در هيچ «سازد كه     نابردار مي   پويا و توقف  
ها، سلب و ايجاب را به همـراه خواهـد داشـت بـا حـضور                گاه  متوقف نماندن در اين منزل    

هـاي حقيقـت مـوقتي سـلب          سوي كمـال دارد؛ هرگونـه شـكل         شكاكيتي كه دائماً رو به    
بـر اينكـه آگـاهي     گـردد مبنـي      ساز ايجـاب ديگـري مـي        شود و خود اين سلب، سبب       مي

. كند تا در نهايت بتواند به خود تحقق بخشد          گري را در مسير خود ايجاد مي      هاي دي   شكل
اي است كه موجب بقاي نيـروي سـلبي           اين شكاكيت شيوه  «رو بنا به نظر هگل        از همين 

رو   از ايـن  . گـردد   شود و نهايتاً بر بنايي منحصر استوار مـي          طور ايجابي مي    تفكر و تأمل به   
ن شـكاكيتي دريافتـه شـود كـه بـه خـود كمـال               كوشش آن است كه پديدارشناسي چـو      

  ).Norman, 1974: 192(» بخشد مي
  

  معيار و سنجش حقيقت شناخت
توان پديدارشناسي را توصيف و شرح معرفت         طور كه در سطور پيشين اشاره شد مي         همان

كـه علـم را بـه         آيد، چنان   و شناخت پديداري دانست كه در پي توجيه و توضيح علم برمي           
امـا نكتـة    . خوان با حقيقت و درهم آميخته بـا آن بنمايانـد            اي هماهنگ و هم     يده پد  مثابة  

مهم در اين ميان اين مسئله است كه معيار و محك و به عبارتي ديگر آزمون مناسـب و                   
كـه از پديدارشناسـي       چيز خواهد بود؟ هنگـامي      واقعي براي اثبات واقعيت اين شناخت چه      

بايـد بـه      آوريم، آنگاه مي     پديداري سخن به ميان مي     عنوان بازنمايي و توصيف شناخت      به
بايد يـك     قول هاينريش مي    در اين ميان به   . بررسي و آزمون واقعيت شناخت نيز بپردازيم      

چنين مـساحي     تواند يك   بنابراين خود علم نمي   ). 196: همان(به كار گرفته شود     » مساح«
چرا كه علـم از آن جهـت كـه          و معياري را براي سنجش و آزمون خود در برداشته باشد،            
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تواند معيار و محك اين آزمـون قـرار گيـرد     تازه آغاز به برآمدن بر صحنه كرده است نمي      
عنوان مساح و معياري براي آزمون واقعيـت          چه در غير اين صورت اگر بخواهد خود را به         

 خود  گردد، زيرا در اين حالت علم       شناخت پديدارها معرفي نمايد، دچار تضاد و تناقض مي        
كـه علـم از چنـين جايگـاهي            مثابة ذات و امر بالقوه در نظر گرفته اسـت، در حـالي              را به 

  ).195: همان(برخوردار نيست 
 مقدمة خود به موشكافي و تحليل اين تضاد و سـپس ارائـة              83 و   82هگل در دو بند     

اعي حقيقت و   او معتقد است بايد در فرايند آگاهي، تعين انتز        . پردازد  حل اين مسئله مي     راه  
  : شناخت را از يكديگر بازشناسيم

شـود،    كند و در عين حال به آن مـرتبط مـي            زمان خود را از چيزي متمايز مي        آگاهي هم 
شود، يك چيزي براي آگاهي وجود دارد، و جنبة متعين اين ارتباط              چنان كه گفته مي     آن

مـا مـا ايـن بـراي        ا. اسـت ] شناخت[يافتن يا جنبة هستيِ چيزي براي آگاهي، دانندگي         
كنيم؛ و هرآنچه در ارتبـاط        متمايز مي ] نفسه بودن   في[از براي خود بودن     ] را [ غيربودگي

ايـن  . شود  شود و به صورت وجود خارج از آن نهاده مي           با دانندگي است از آن متمايز مي      
  ).107: همان(درخودبودگي حقيقت نام دارد 

نامـد، در   گرفتن براي آگاهي را شناخت مـي تا اينجا هگل فرايند متعلَّق شناسايي قرار  
  و يا قائم بـه خودبـودگي اسـت،           13كه در خود    كه همين متعلَّق شناسايي در حالي       صورتي

كـه خـود      ، همچنـان  »حقيقت شـناخت  «اما تعمق و تأمل بيشينه در       . گيرد  حقيقت نام مي  
نفـسه چـه     گرداند كـه اصـالً شـناخت، فـي          دارد ما را به اين پرسش رهنمون مي         بيان مي 

  چيزي است؟ 
شود و متعلَّقِ شناسـايي مـا    در اين حالت شناخت ديگر از حالت درخود بودن خارج مي  

نفـسه    در اين حالت شناسايي في    . شود  گيرد و لذا يك هستيِ شناختي براي ما مي          قرار مي 
. »فقط دانندگي مـا از آن اسـت       «تواند مورد توجه قرار گيرد بلكه         عنوان ذات نمي    ديگر به 

مثابـة    در معناي نخست، حقيقت بـه       : را به دو معنا تعبير كرد     » حقيقت دانندگي «توان    يم
ِ  شود، اما در معناي دومـين، حقيقـت بـه معنـي     يك امر در خود و بالقوه در نظر گرفته مي       

  ). همان(تطابق شناخت، با امر بالقوه 
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رداند به اين معنا    تواند خاطر همگان را آسوده گ       رسد كه اخذ معناي دوم مي       به نظر مي  
امـا  . را همين مطابقت شناخت با حقيقت و آگاهي بـدانيم         » حقيقت شناخت «كه سنجش   

چنـين تمـايز و جداسـازي برحـذر           اين در حالي است كه سرنوشت خود شناخت مـا را از             
  ).200، 199: همان(دارد  مي

قت نـه   شود كه از نظر هگل در فرايند آگاه شدن، شناخت و حقي             بنابراين مشخص مي  
سـبب كـه پيمـودن ايـن          دو امر مجزا و متمايز كه وحدتي يگانه در آگاهي دارند، به ايـن             

چيـزي سـواي خـود او         گرداند كه هـيچ     فرايند هرآينه آگاهي را بر چنين آزموني واقف مي        
سو همانا آگاهي از موضوع است و از ديگرسو آگاهي            نيست، به اين معنا كه آگاهي از يك       

كنـد    و لذا آنچه در اين ميان براي آگاهي نقش حقيقـت را ايفـا مـي               از خود خويش است     
شناخت دائمي آگاهي از حقيقت خواهد بود و لذا اگر برآن شـويم معيـار و ميزانـي بـراي                    
مطابقت آگاهي و شناخت موضوع بيابيم، آنگاه پاسخ هگل همانا وحـدت ايـن هـر دو در                  

  .آگاهي خوهد بود
  

  در حركت ديالكتيكي آگاهيآشكارشدگي دقايق متعدد حقيقت 
آيـد، تعبيـري روشـي و روشـمند از آن             امروزه هر آينه سخن از ديالكتيك بـه ميـان مـي           

گـادامر،  (نـاميم     مـي » روش يا نـاروش انديـشه     « فعالً آن را     14نوا با گادامر    شود اما هم    مي
منبــع «كنــد هــر چنــد  كــه گــادامر اشــاره مــي ديالكتيــك هگــل همچنــان ).15: 1390
تـرين دسـتاورد نظـري        توان بزرگ   ، اما آن را مي    )همان(» يري از رنجش ماست   ناپذ  پايان

  ).20: 1375خراساني، (فلسفيِ هگل دانست و روح نظام فلسفي او برشمرد 
تنها در حوزة تفكر و مفاهيم آن، بلكه در خود اشـياء              بار ديالكتيك را نه     هگل نخستين 

: گويـد   رسش از ماهيت ديالكتيك مي    او در پاسخ به پ    . و موضوعات جاري و ساري دانست     
يافته،   ماهيت ديالكتيك در اصل چيزي نيست، جز روح تناقض منظم و تئوريك پرورش            «

كه در ذات هر انساني است، و موهبتي است كه در تشخيص راست از دروغ عظمت خود                 
  ).21: الدين خراساني گوته، به نقل از شرف(كند  را ثابت مي

ِ امور كه همواره تأثيرش در آنهـا قابـل            ت جاري در واقعيت   اس  ديالكتيك هگلي امري    
اي  نهـاده  در نهايت ديالكتيك خود را در هيئت صيرورت و شدن كه برهم   . فهم خواهد بود  
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ديالكتيك شدن در فرايند    . ظهور خواهد رساند    از دو مقولة هستي و نيستي است به منصه          
راينـد شـناخت، موضـوع را در        هگـل در ف   . واقع حقيقت علمي آن اسـت       شناخت هگل به  

كند؛ به اين معنا كه ابژه در وهلة اول           شوندگي براي آگاهي توصيف مي      دقايقي از دگرگون  
اسـت كـه آگـاهي بـه آن توجـه           » درخودبـودگي «عنوان ذات و امري       رسد به   به نظر مي  

آيـد و      است كه در لختي ديگر ابژه از حالت در خودبودن بـه درمـي               كند و اين درحالي     مي
طور كه هگـل خـود    پس همان. »براي خود«شود يعني  اي براي آگاهي مي  موضوع و ابژه  

 با موضوع گويي نه با يك موضوع كـه بـا دو موضـوع       گويد آگاهي همواره در مواجهة      مي
كه در مواجهـة دوم       ء در خود است درحالي       اول موضوع يك شي     رودررو است، در مواجهة   

رو از آنجـا      از اين . شود كه براي آگاهي است      گرفته مي اي در نظر      عنوان هستي   موضوع به 
تواند به اين معنا تعبير       كه در حالت دوم موضوع در حوزة آگاهي قرار گرفته است پس مي            

در حالت دوم چون موضوع     . شود كه آن صرفاً بازتاب يا تأمل آگاهي در خود خويش است           
 شأنيت موضوع بـر او تعلـق        از حالت بيروني خارج شده و در ذهن جاي گرفته است، پس           

. توان آن را فقط شناختي از موضوع در حالت اول در نظر گرفت               مي ،گيرد و در نتيجه     نمي
نكتة قابل توجه در اينجا اين است موضوعي كه ابتدا در خود بوده است و در لختي ديگـر   

 تغييـر   شود، با خود تغيير را به همراه خواهد داشت؛ و همين            به موضوع براي خود بدل مي     
پـس آنچـه    . كنـد   شود كه آگاهي به جهت مطابقت با موضوع نيز تغييـر              مسلماً سبب مي  

گيرد، نتيجـه گرفـت آن اسـت          توان از اين حركت ديالكتيك كه در آگاهي صورت مي           مي
) ي دومين   يعني لحاظ موضوع از جنبه    (كه امر حقيقي همانا برايِ آگاهي بودنِ خودبودگي         

رو است كـه هگـل        از همين . كند  ت يا موضوعِ آگاهي تعبير مي     است كه هگل از آن به ذا      
: كند  اش تعريف كرده بودند، معرفي مي       معناي تجربه را در ساحتي جداگانه از آنچه پيشينه        

كنـد و هـم بـر داننـدگي و هـم              اين حركت ديالكتيكي كه آگاهي بر خـود اعمـال مـي           «
شـود، در واقـع آن       ناشي مي شود، چون موضوع جديد حقيقي از آن          موضوعش اثرگذار مي  

  ).26: الدين خراساني به نقل از شرف: گوته(» شود چيزي است كه تجربه ناميده مي
بر حركت و صيرورت انديشه، مسيري را كه          ِ تجربة مبني      حال با توجه به تعريف نوين     

پيمايد خود همانا علم است و اين همان         آگاهي از منازل آگاهي طبيعي تا دانش مطلق مي        
چنـين تجربـه      مفهـوم يـك   . كنـد   ت كه هگل از آن به علمِ تجربة آگـاهي تعبيـر مـي             اس
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شده از جانب آگاهي همانا حقيقت روحي است كه ضمن از خود بيگانـه شـدن وارد      زيست
واسطة درك آگاهي از ذات خـويش         اي واالتر به    گردد و سپس در مرحله      حوزة طبيعت مي  

  .يازد به سرشت مطلق خود دست مي
پيمايد در بـستر تـاريخ        ا كه روح از مرحلة آگاهي طبيعي تا دانش مطلق مي          مسيري ر 

فلسفه پديـدار    اس و اساسِ     مندي  رو مسئلة زمان و زمان      از اين . پيوندد  وقوع مي   جهاني به   
شود، چرا كه در نظر گرفتن مفهوم روح متضمن در نظـر گـرفتن آن                 شدن روح هگل مي   

تـاريخ جهـاني    «به عبـارت ديگـر      . گيرد   صورت مي  در تكاملي تاريخي است كه در زمان      
اينكه هگل بحـث از     ). 170- 169: 1385هگل،  (» طور كلي مظهر روح است در زمان        به

اي است بس حائز اهميت كـه تأمـل و تعمـق در آن مـانعِ برداشـت                    كند نكته   تكامل مي 
ر روح تغيير   به نظر هگل هم در طبيعت و هم د        . معمولي و عوامانه از اين واژه خواهد شد       

وار در حركت     پذيرند و در جنبشي دايره      در طبيعت كلية افراد دگرگون    . و دگرگوني راه دارد   
گونه پيشرفتي نيست، بلكه حركـت        ة هيچ         حركت و دگرگوني در طبيعت دربردارند     . هستند
كه هگل مسئلة پيشرفت را تنها در جهانِ          دهد، در حالي    ها و سطوح بيروني رخ مي       در اليه 

هاي حاصل شـده در آن را نـه در سـطح كـه كـامالً در ژرفنـا و                      داند و دگرگوني    وح مي ر
در جهان روح هر دگرگـوني نـوعي        «لذا معتقد است كه     . گيرد  مي  مفهومِ صور روحاني پي   

  ).همان(خواهد بود » پيشرفت
حال با چنين برداشتي هگل تاريخ جهاني را آشكار شدن و به منـصه ظهـور رسـيدن                  

داند كه مضمون و محتواي آن عبارت از آگـاه شـدن از               رپيِ تكاملِ اصلي مي   د  مراحل پي 
  ).171: همان ( آزادي است
در اين مسير   . چنين تكاملي، آهسته و پيوسته و به عبارت ديگر تدريجي است            حركت  

گيرد، خود    گري و وساطت خودش كه در پرتو آگاهي و خواست صورت مي             روح با ميانجي  
واسـطه درگيـر شـدن در خـودش بـا تمـايزات و              در اين مسير روح بـه      .سازد  را آشكار مي  

رو هگل مسير آگـاهي و داننـدگي روح تـا مرحلـة              از اين . شود  رو مي   اختالفات متعدد روبه  
  : زند مطلقيت را با آزادي گره مي

تر گفتيم هنوز پايبند      كه پيش   ِ تكامل خود چنان     ميانجي  روح در مرحلة نخستين و بي     [...] 
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در مرحلـة   ]. تنها يك تن آزاد است    [برد     است و به حال انفراد ناآزادانه به سر مي         طبيعت
ولـي نخـسيتن وارسـتگي از طبيعـت         . رسـد   دوم، روح به مرتبة آگاهي از آزادي خود مي        

زيرا به نحوي نامستقيم با طبيعـت پيونـد         ] برخي از مردمان آزادند   [ناقص و جزئي است     
مثابة يكي از عناصر خود، اثر  ردد و هنوز از حالت طبيعي به      گ  رو به آن بازمي     دارد و از اين   

مرحلة سوم شاهد آن است كه اين آزادي كه هنوز جزئي و نـاقص اسـت، بـه     . پذيرد  مي
و در ايـن مقـام      ] عنوان انـسان آزاد اسـت       انسان به [رسد    اوج كليت محض و خالص مي     

  ).172: همان(كند  شود و خود را حس مي است كه ذات روح از خود آگاه مي
روح در فرايند پديدار ساختن خود، هرچند در ابتدا خود را در حالتي امكاني و بـالقوگي                 

دهد اما بايد توجه داشت كه همواره در اين مرحله نيز گوهر مطلقيت خـويش را                  نشان مي 
بخشد و حقيقـت      بالقوه در خود دارد و تنها در پايان فرجام و سلوك خود، آن را فعليت مي               

رو آگـاهي و      از ايـن  . يابد  ا كه همانا كنار نهادن هر آنچه بيگانه با ذات اوست، درمي           خود ر 
  . سازند عنوان يك اين همان ظاهر مي آزادي خود را به

  
  نتيجه

شـود شـناخت و رويكـردي اسـت بـه             آنچه در فلسفة هگل در تعريف پديدار مطرح مـي         
ره عنـصر تـاريخي بـر آن مترتـب     پديدارها كه در زمان و مكان واقعي قرار دارند و همـوا    

هـاي اصـلي      ترين مرحله تا مراحل واالتر از دغدغـه         وجود مراتب شناخت از ابتدايي    . است
در اين ميان پديدار براي هگل پديداري اسـت كـه در عـين حـال                . رود  هگل به شمار مي   

طه واس  عنوان امر داده شده اوليه و بي        در فلسفة هگل هيچ شناختي به     . گر ذات است    تجلي
طور مستقيم و به      يك قادر نيست به     آيد؛ نه شهود حسي و نه شهود عقلي هيچ          حاصل نمي 

اي كه در ما باشد همـين         واسطه  واسطه ما را فاعل شناسا كند، و شايد تنها امر بي            نحو بي 
  .نيروي شناختن است

فرماست و يا به عبارت ديگر جهـان          هگل بر اين اعتقاد است كه عقل بر جهان حكم         
بايـست هـر      سازد؛ پس در ايـن صـورت مـي          وحي است كه عقالنيت آن را متعين مي       را ر 

 مثابة مـصداق بهينـه    رو انسان به از همين. گر روح باشد پديدار را امري دانست كه متجلي 
او آگاهي اسـت كـه در فرآينـد آگـاه شـدن،             . و سرآمد روح برخوردار از خرد و عقل است        
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ها و بسترهاي اين آگاهي از مـداخل ذهنـي، اخالقـي،              گاه  منزل. يابد  آگاهي او توسعه مي   
هگل برخالف كانت كه محدودة شـناخت       . كند  فرهنگي، هنري، تاريخي و غيره عبور مي      

را ضـعف   ) Nomena(دانست و ورود در حـوزة ناپديـدار يـا             را فقط در حوزة پديداري مي     
تنهـا ممكـن     را نـه شود، حصول اين امر دانست كه در آن دچار خطا و اشتباه مي   آدمي مي 

سازد تا به حوزه وسيع خـويش آگـاه           دانست بلكه اين امكان را براي فاهمه فراهم مي          مي
هگل پديدار را تجلـي ذات يـا        . گردد و امكان رويارويي با امر نامتناهي و مطلق را بازيابد          

دانـد كـه گرچـه عـين حقيقـت مطلـق نيـست امـا                  گاه حقيقت مي    به عبارت ديگر تجلي   
شناسي هگل امري است متحقَق و        بنابراين شناخت . از سير و صيرورت آن است     اي    مرحله
شدني كه از رهگذر وحدت انضمامي روح و جهان صورت مي گيرد و ضمن انحالل                 انجام

ِ ديوار حايل ميان انسان و جهان امكان وحدت و ادغام ذهنيت و عينيت در مرتبتي برتـر                  
  .ميسر مي شود

  

  ها نوشت پي
 

1. Jean Wahl 
2. John Locke (1632-1704) 
3. George Berkeley (1685-1753) 
4. David Hume (1711-1776) 
5. Representation 
6. Schelling 
7. Medium 
8. Development 
9. Natural consciousness 

10. Seels با معادل Soul كه در معناي ديگرگون با Giestاست .  
11. Pathway of doubt 
12. Way of despair. 
13. In itself /Ansich. 
14. Gadamer. 
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