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محمدرضا اسدی
چکيده

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
زمان و روح ،تعبير او از پديدارشناسي روح بهعنوان فلسفهای سوژه محور و نمونهای از
متافيزيك فيختهای و دکارتي ،و نقش فلسفه روح در تبيين متافيزيك جديد خودبنيادی
موردبررسي قرار گرفتهاست .هدف از اين مقاله بررسي مسائلي مانند معنای وجود،
نسبت بين زمان و روح ،مسئله تناهي وجود و نامتناهي روح در مواجهه فلسفي بين
هيدگر و هگل است .در نهايت به اين نتيجه ميرسيم که از نظر هيدگر زمان و
زمانمندی ذات روح در فلسفه هگل را تشکيل ميدهد و روح هگل همانا تجسم
خوداظهاری مطلق عقل (استداللي /شهودی) است که به صورت حضور مثبت مطلق
خود را نمايان ميسازد .با تعبير هيدگر از مفهوم تجربه آگاهي هگل بهعنوان
سوبژکتيويته سوژه ،به نظر او ،فلسفه هگل بهناچار به ظهور متافيزيك جديد خودبنيادی
ميانجامد که اوج آن در تکنيك مدرن قرار دارد .در اين راستا نقد برخي از شارحان به
هيدگر اين است که در اين مواجهه جنبههايي از فلسفه هگل ،نظير شناخت
بيناالذهاني ،تاريخمندی تجربه روح و نقش مسئله نفي و سلب در حرکت ديالکتيکي و
نقد او از تجدد ناديده گرفته شدهاست.
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مقدمه
پديدارشناسي روح هگل به عنوان اثر سترگ فلسفي همواره در کانون توجه متفکران و فيلسـوفان بعـد
از وی قرار داشته است .بـه همـين دليـل شـرح و تفسـيرهای بسـياری از سـوی متفکـران و فيلسـوفان
شهير پيرامون اين کتاب مطرح شدهاست .کارل مارکس ،هيپوليت ،7کـوژو ،4ورنـر مـارکس ،6پـي پـين،5
هريس 3و ديگران از جمله متفکراني هستند که تفسير اين اثـر سـترگ تـاريخ فلسـفه را وجهـهنظرخـود
قرار دادهاند .هيدگر نيز کوشيده است که با توجه بـه مفـردات تفکـر فلسـفي خـودک مواجهـه متفکرانـه
با پديدارشناسي روح را مورد توجه قرار دهد .هيدگر دو کتاب مجزا درباره پديدارشناسي روح نگاشـتهاسـت
که يکي «درسگفتارهايي دربـاره پديدارشناسـي روح هگـل»( )1178اسـت و ديگـری « مفهـوم تجربـ
هگل»(.)1141
کتاب مستقل سوم او دربارة هگل که به تفسـير علـم منطـق او اختصـاص يافتـهاسـت « اينهمـاني و
تفاوت»( )1163نام دارد .افزون بر اين سه کتاب ،هيدگر دو بخش از شاهکار فلسفي خودک يعني وجود و
زمان را به بررسي مفهوم زمان هگل اختصاص داده و در مقاله ديگری نيز بـه بررسـي رابطـه «هگـل و
يونانيان» پرداختهاست .از بينِ اين آثارِ هيـدگر دربـاره هگـل اولـين اثـر طـوالنيتـرين ،مفصـلتـرين و
اساسيترين آنهاست و آثار ديگر او موجز و خالصهترند .هيدگر اين کتاب را تحت عنوان درسگفتارهايي
درباره پديدارشناسي روح هگـل در سـال  1178بـه رشـته تحريـر درآوردهاسـت .درسـگفتارهايي دربـاره
پديدارشناســي روح هگــل شــامل برخــي از تقريــرات او دربــاره مســائلي ماننــد هــدف هگــل از نوشــتن
پديدارشناسي روح و اغراض آن ،مفهوم علمِ تجرب آگاهي ،تفسير او از يقين حسي ،ادراک ،نيرو و فاهمه،
شناخت مطلق و نسبي ،مسئله تناهي و نامتناهي ،زمانمندی ،8تفاوت وجودشناختي ،ديالکتيك ،و وجـود و
زمان در فلسف هگل اسـت .امـا تفسـير هيـدگر از هگـل در بـاب پديدارشناسـي روح بايـد بـاالخص در
سهگانه ای شامل طرز تلقي هگل از مفهوم زمان در وجود و زمان ،درسـگفتارهايي دربـاره پديدارشناسـي
روح هگل و مفهوم تجربـه هگـل مطمـحنظـر قـرار گيـرد .در بـدو ورود بـرای فهـم تفسـير هيـدگر از
پديدارشناسي روح هگل بايستي از مسئل مفهوم زمان آغاز کرد و سپس به هدف هگـل از پديدارشناسـي
روح پرداخته و در انتها مفهوم تجربه هگل ،پرسش از مطلق و نتايج آن در نظر هيدگر بهعنوان متافيزيكِ
سوبژکتيويته( 1خودبنيادی) و تجدد 18موردبررسي قرار داد .اما پرسش اساسي هيدگر در سراسر ايـن سـه
اثر پراکنده است و از اولي تا سومي بسط و گسترک مييابد .در وجود و زمان ،نقد هيدگر بر مفهوم زمان
هگل ايناست که زمانمندی  11وجود انساني زمان خطي نيست ،بلکه وجود مسئلهدار و در اهتمام اوست؛
انسان بر آيندهاک طرحاندازی ميکند و آنگاه آن را بر مبنای بنيادهای گذشتهاک استوار ميسازد .بهزعم
هيدگر ،چون ريشه نفي و سلب 11بر مبنای نظام فلسفي هگل تقدم و اولويت آينده نيست ،به علت ارتفاع
آينده در گذشته ،موضوع آينده در تفکر او غيرقابل فهم و مبهم ميگردد .درواقع ،بهزعم وی ،آنچه هگـل
در تفسير مفهوم زمان از آن غافل است اين است که پشتوانه ،بنياد و اساس روح او زمانمنـدی اسـت .بـه
همين دليل ،شناخت اين ديدگاه به عنوان بنياد و اساس فلسفه هيدگر در اعتقـاد او بـه دازايـن بـهعنـوان
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حقيقت زمانمندِ آينده سو دارای اهميت است ،زيرا همين مسئله است که به استداللهای اساسي او درباره
تناهي بهعنوان مخمصهای عبورناپذير (ناگذشتني) 17از وجود انساني منجر ميگـردد .بـهزعـم وی ،دقيقـاً
اين تناهي ماست که ما را به گشودگي در آينده ،و همينطور به افقي کـه در حـال آمـدن اسـت مواجـه
ميکند.
هيدگر در طرح کلي مسئله بنيادين وجود و زمان مسئله واسازی تاريخ وجودشناسي را مطمح نظر قـرار
داده و اين کار را با تفسير مجدد خود از مفردات فلسفي چهرههای محوری تاريخ تفکر غربي و به کمـك
مقوله زمانمندی انجام ميدهد .او در ادامه طرح واسازی خود ،واسازی فلسفه هگل و نقد شاهکار تفکر او
يعني پديدارشناسي روح را در خالل طرح مسئله خود موردتوجه قرار ميدهد .يکي از نتيجههـای مهـم او
درباره اين اثر هگل اين اسـت کـه زمانمنـدی ،حرکـت تفکـر موسـوم بـه پديدارشناسـي روح و حرکـت
ديالکتيکي را نيز شامل ميشود .از نظر هيـدگر ،ذات آن چيـزی کـه در فلسـفه هگـل مفهـوم 14خوانـده
مي شود و ساختار حرکت در نظام ديالکتيکي او را تشکيل ميدهد زمان است .هيدگر اين مطلب را يکبـار
در تفسير خود از زمان هگل در انتهای وجود و زمان شرح داده بود و در تأکيـدی مجـدد ،موضـع خـاص
فلسفي او در کتاب درسگفتارهايي درباره پديدارشناسي روح هگل اينست کـه نظريـه او کـه ذات وجـود،
زمان است ،برخالف انديشه زمان در فلسف هگل است) .(Heidegger, 1988, p 145بنابراين ،از نظر او،
هدف پديدارشناسي روح از نوع هدف فلسفه وجود و زمان و تفکر اصيل خود او نيست .پس هدف اصـلي
پديدارشناســي روح از نظــر هيــدگر چيســت؟ هيــدگر ايــن هــدف را در کتــاب خــود بــه طــور خالصــه
خوداحضاری 16مطلقِ عقلِ (استداللي  -شهودی) 15ميداند که هگل ذات و فعليـت آن را در روح مطلـق
در مييابد)(ibid, p 30؛ يعني به عبارتي ،او ذات فلسفه هگل را همانا تمثل و تفکر حصولي ميداند .ايـن
تفسير نه فقط تنها تفسير از پديدارشناسي روح هگل نيست ،بلکه در نوع خود يگانـه و مـورد نقـد بيشـتر
شارحان فلسفه هگل بودهاست.
اما او در ديگر اثر خود يعني مفهوم تجربه هگل ،پديدارشناسي روح هگل را صرفاً تأکيدی بر کوگيتوی
دکارتي ميداند و از نظر او روح همانا ظهور مجدد يا حضور 13مطلق اسـت ).(Heidegger, 1970, p 34
هيدگر با تقليل هگل به دکارت ،روح در فلسفه هگل را با کوگيتوی دکارتي يکي ميدانـد .او بـرای ايـن
کار ،مطلق هگل را با تعريف ريشه يوناني آن به اطالق يا البشرط 18بودن تبيين مينمايـد .بـهزعـم وی،
مطلق نامقيد بوده و بينياز از هرگونه اثباتي است .او همچنين مفهوم تجربه هگل را تجربـهای ناشـي از
سوبژکتيويته سوژه تفسير ميکند) .(ibid, p 114ازايـنرو ،از نظـر وی ارتبـاط آشـکاری بـين متافيزيـك
سوبژکتيويته (خودبنيادی) و شناخت مدرن از وجود به منزله تکنولـوژی وجـود دارد کـه در همـين راسـتا
مطلق خود را بهمنزله سوبژکتيويته سوژه آشکار ميسازد .اين شناخت مدرن از وجود بهعنوان سوبژکتيويته
(خودبنيادی) که با روح مطلق هگلي و ارادة معطوف به قدرت نيچه به حد اعلي ميرسد ،تجدد را بهمنزله
عهد و دورة تکنيك تعيُّن مي بخشد .بنابراين ،هيدگر نقد خود از متافيزيك هگل را بـا مواجهـه بـا تجـدد
پيوند ميزند؛ در نتيجه او مواجهه انتقادی خود را با تکنولوژی بهعنوان تحقق و تکامل متافيزيـك سـوژه
محور از طريق تفسير وجود هگل بهمثابه سوبژکتيويته سـوژه مـيشناسـد .بـه نظـر مـيرسـد راز و سـر
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متافيزيکي بودن فلسفه هگل از نظر هيدگر در ناديدهگرفتن تفـاوتِ وجودشـناختي 11نهفتـه اسـت .البتـه
همواره يکي از پرسشهای اساسي در نظر شـارحان ايـن بـوده اسـت کـه آيـا هگـل بـهراسـتي تفـاوت
وجودشناختي را در فلسفه خود ناديده گرفتهاست؟
بنابراين ،در اين مقاله سعي ميشود رهيافت متفکرانه بين هيدگر و هگـل ،بـراسـاس مواجهـه هيـدگر
با پديدارشناسي روح موردبررسي قرار گيرد .بهويژه ،نقد هيدگر بـه هگـل در مـورد نسـبت بـين زمـان و
روح ،تفسير هيدگر از پديدارشناسي روح بهعنوان الگو و نمونهای از متافيزيك فيختهای و دکـارتي سـوژه
محور ،بررسي نسـبت تنـاهي و نامتنـاهي در تفسـير او از پديدارشناسـي روح و تفکـرات متـأخر هيـدگر
درباره پديدارشناسي در تبيين متافيزيك مدرن خودبنيادی موردتوجه است کـه اوج آن در تکنيـك مـدرن
قرار دارد .در اين بررسي با استداللهايي نشان داده ميشـود کـه در مطالعـات اخيـرِ بيشـتر شـارحان در
اينباره به اين نکته اشاره شده که جنبههايي از فلسفه هگل که از مسائل قابل توجه و متنابه تفکر معاصر
فلسفي است ،نظير تفکر او درباره شناخت بيناالذهاني ،18تاريخمندی تجربه روح ،و سـعي او در اعـتالی
متافيزيك سوژه محور که شامل نقد خود او از تجدد نيز هست ،ناديـده گرفتـه شـدهاسـت .سـرآغاز ايـن
جستجو کشف و بازخواني فلسف هگل از منظر تفکر نقادانـه هيـدگر و نتيجـه آن توصـي نگريسـتن بـه
آينده ای است که هنوز فلسفه هگل در آن ،به تعبير کاترين مالبو ،11در حال آمدن ،شکوفايي و تأللوست
).(Malabou, 2005
نقد هيدگر از مفهوم زمان نزد هگل
هيدگر در انتهای وجـود و زمـان يعنـي در بخـش  81ايـن اثـر بـه بحـث مفهـوم زمـان نـزد هگـل
ميپردازد .بيان هيدگر با اين عبـارات آغـاز مـيگـردد کـه «پيشـرفت تـاريخ در زمـان روی مـيدهـد»
) (Heidegger, 1996, p 428و اگر اين پيشرفت در زمان روی ميدهد ،پس روح خودک بايـد بـا زمـان
نسبتي داشته باشد ) .(ibidاو سپس بيان مي کند هگل اين نسبت را فقط به طريقـي صـوری مـيتوانـد
بشناسد ،يعني ،با شناخت ساختار زمان و روح به عنوان نفيِ نفي).(ibid, p 432
از نظر هيدگر ،مفهوم زمان هگل ريشهایترين نحوه شکلگيری مفهومي فهم عرفي و عاميانه از زمان
است که او در تحليل مسئله زمانمندی در فلسفهاک درصدد غلبه بر اين نحوه فهم از زمان است .او فهم
عرفي و عاميانه از زمان را به فراشد يکسانسازی 11تعبير ميکند .در ايـن نحـوة فهـم از زمـان ،تجربـ
بيواسطه زمان در اهتمامها و دلمشغوليهای انسان (مفهوم اصـيل زمـان) ،بـه تـوالي انتزاعـي لحظـات
همگون و تهي آنات زمان فروکاسته ميشود و آنات زمان ديگر نه به صورت اهتمام بيواسطه به عـالم و
به تعبير او حائز وضع تودستي 17تجربه ميگردند ،بلکه آنها به صورت اشياء موردی و عيني در پيشروی
ما قرار ميگيرند و ميتوان آنها را حائز وضع فرادستي14خواند .ازاينرو ،با اينگونه از معنای زمان تـاريخ
را صرفاً مجموعهای از وقايع ابژکتيو ميتوان خواند.
15
16
اما بنياد معنايي در زمانمندی اصيل بهعنوان امری موضوعي در برابـر امـر مـوردی قـرار دارد .در
نظر هيدگر ،زمان بهعنوان زمان قيام فـيالعـالم ،13مـوردیتـر و عينـيتـر از هـر مـورد و عينـي اسـت،
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زيرا بـه مثابـه شـرط امکـان موجـودات درون عـالم در گشـودگي عـالم همـواره پيشـاپيش بـه صـورت
افقي -برونخويشانه پـيش افکنـده شـده و عينيـت مـييابـد) .(Heidegger, 1962, pp 471-72پـس،
به طورکلي مي توان گفت مفهوم عرفي و عاميانه زمان در نظر هيـدگر از دوگـانگي سـوژه و ابـژه ناشـي
مي شود .همه مسائل بعدی درباره مفهوم زمان اساساً خود از اين رابطه ناشـي مـيشـود .چنـين مسـائلي
نه براساس تفکر اصيل مبتني بر دازاين بلکه براساس اصطالحات انتزاعي و نظـری بـه وجـود مـيآينـد
و نهايتاً به فهم متافيزيکي از زمان در تاريخ فلسفه منجر شدهاسـت .درواقـع ،در فهـمِ عرفـي و عاميانـه
از زمان به دليل خصـلت همگـن و ا نتزاعـي آنـات زمـان ،اسـتمرار و امتـداد آنـات بـه آينـده و گذشـته
مهيا مي گردد .اين تصور از امر نامتناهي با فهم هيـدگر در تقابـل اسـت .زيـرا دازايـن در فلسـف هيـدگر
اساساً بهعنوان وجود -رو به سوی -مرگ تعريف مـي گـردد کـه از طريـق فهـ ِم معنـای مـرگ خـودک
تناهي بنيادی خود را درک ميکند .مفهوم زمان بهمثابه اتصـال و اسـتمرار آنـات ،امکـان فهـم راسـتين
از تناهي بنيادی او را ناممکن ميسازد و باعث ميشود تا دازاين به مرگ بهعنـوان چيـزی بيانديشـد کـه
در آينده ای دور و اساساً آينده نامتناهي رخ ميدهد .بنابراين ،فهم عرفي و عاميانه زمـان نـهتنهـا دازايـن
را در موقعيتش از معنای خود تهي ميکند ،بلکه اين حيث بيمعنـايي را تـا آينـدهايـي نامتنـاهي بسـط و
امتداد مي دهد که در آن هرگز بـه نحـو اصـيل انديشـيده نخواهـد شـد .خالصـه اينکـه ،فهـ ِم عرفـي و
عاميانه زمان به فهم متافيزيکي که بهزعـم هيـدگر ،از زمـان افالطـون بـر سـنت سـايه افکنـده منجـر
شدهاست.
«ازاين رو ،حتي افالطون در راستای همين نگاه به زمان بهمثابه توالي آنات ناشي از گـذار زمـان ناچـار
شد زمان را تصوير ابديت بنامد )».(Heidegger, 1962, p 475
بهزعم هيدگر ،هگل اين گرايش ذاتي نهفته در متافيزيـك غربـي را تشـديد کـردهاسـت .هيـدگر بـا
مقايسه تصور خودک از نسبت دازاين و زمانمندی با تعبير هگل از نسبت بين روح و زمان تفسير خـاص
خودک را دنبال ميکند؛ درواقع او هيچ دليل ديگری برای اين استدالل خود برنمـيشـمارد؛ مگـر اينکـه
زمانيکه روح در آن خود ظاهر و آشکار ميکند زمانِ قيام في العالم است که هگل نميتواند هيچ تجربـه
اصيلي از آن را دارا باشد .عالوه بر اين ،او در ادامه ،تاريخ به مفهوم هگلي را فقط به اتکـاء زمـانمنـدی
نخستيني دازاين ممکن ميداند .در واقع ،به نظر هيـدگر ايـن روح نيسـت کـه در زمـان ظـاهر و آشـکار
مي گردد و تجربه انضمامي و واقعي دازاين را تحقق ميبخشد ،بلکه دازاين بهمثابه امری انضمامي اسـت
که ميتواند خود را به عنوان نوع اصيل زمانمندی به تاريخ عيني و ثابـت و زمـان مطـابق فهـمِ عرفـي و
عاميانه تنزل دهد.
«پس روح ،در زمان فرو نميافتد ،بلکه واقـع بـودگيِ دازايـن ،از زمـانمنـدی اصـيل و
نخستيني خود تنزل پيدا ميکند ).»(Heidegger, 1962, p 486
در نتيجه ،آشکار و ظاهر شدن روح در زمان در نظر هيدگر فقط بهواسطه تحليل وجودی زمـانمنـدی
دازاين ممکن و ميسر ميگردد .نکته قابل توجه در انتهای همين تفسير هيدگر از هگل اين است که او به
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طور ضمني به توافق بين نتيجه تفکر خود و هگل اعتراف ميکند که خود اين عبـارت در نظـر شـارحان
موردتفسيرهای مختلفي قرار گرفتهاست:
«بهنظر ميرسد تفسـير ارائـه شـده مـا در مـورد زمـانمنـدی دازايـن و شـيوه تعلـق زمـان قيـام
فيالعالم ) (World- timeاز حيث نتيجه بـا تفسـير هگـل سـازگاری و مطابقـت داشـته
باشــد .امــا بــه هــر جهــت ،تحليــل مــا اساسـاً از تحليــل او از حيــث رهيافــت تفــاوت
دارد و جهتگيری تحليل او دقيقاً در جهت خالف غـرض وجودشناسـي بنيـادين اسـت
).»(ibid, p 451
يکي از نقدهای عمده بر تفسير هيدگر از زمان در نظر هگل اين است که نقد او بيشتر از همـه مبتنـي
بر تأکيد او بر فلسفه زمان در فلسفه طبيعت اوست .بهعبارتيديگر ،هرچند تفسير هيدگر از زمان در فلسفه
هگل ،تفسيری مبتني بر فلسفه طبيعت اوست ،اما چنانکه اکثر مفسران معتقدند او اين تفسير را به کليت
تفکر او تسری داده است و البته او مفهوم زمان را مثالً در فلسفه روح مورد بررسي و کاوک قـرار نـداده و
آن را در اين موضع اصالً تفسير نکردهاست .در نتيجه ،او مسئله زمان را تنها در فلسـفه طبيعـت و نـه در
همه دقايق فلسفه او موردبررسي قرار دادهاست ) .(Surber, 1979, pp 366-372همين طـور بـه عقيـده
هوارد ترايورز درست است که هگل در فلسفه طبيعت به حرکت ديالکتيکي از مکان به زمان يعني مسئله
نفيِ نفي پرداخته و هيدگر در اين مرحله بهدرستي مشخصه صوری زمان را نفيِ نفي دانستهاست ،اما اين
تعبير از زمان تنها در مرحله طبيعت قابل مقايسه با فهمِ عرفي و عاميانه زمان است؛ اما بر تمـام مراحـل
فلسفه او بخصوص بر فلسفه روح او صادق نيست .او با نقل قول عبارات ديگری از هگل نشان مـيدهـد
که هيدگر در مسئله در افتادن روح در زمان بيش از اندازه در نقش صوری زمان بهعنوان نفيِ نفي اغراق
کردهاست ) .(Trivers,1942, p 164هگل در پديدارشناسي مينويسد:
«زمان ،خود محض در صورت بيروني است که در شهود ادراک مـيگـردد و بـهوسـيله
خودک درک و فهم نمي گردد .زمان ،مفهومي است کـه فقـط از طريـق شـهود ادراک
ميگردد ).»(Hegel, 1949, p 800
بازهم در پديدارشناسي اين مطلب آورده شدهاست که:
«( روح) که به نحو شهودی بيرون از خـود ،خـود محـض خـويش را بـه عنـوان زمـان
ادراک مــيکنــد ،همينطــور وجــود خــودک را بــه عنــوان مکــان درک مــيکنــد
).»(ibid, p 807
بنابراين ،در اينجا هگل رابطهای مستقيم بين روح و زمان برقرار کردهاست ،اين درحالياست که زمـان
نه فقط يك صورت شهود ذاتي است ،بلکه خودک را نيز بهعنوان امری شهوديافته در مييابد .اين ارتباط
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بين ذات و زمان فقط در بخشهای انتهايي پديدارشناسـي آورده نشـدهاسـت ،بلکـه تصـديقات واضـح و
روشني از اين ارتباط در عباراتي از فلسفه طبيعت نيز وجود دارد:
«زمان،همان اصل من = من محضِ خودآگاهي است ،ولي همان مفهوم يا مفهوم بسيط،
اکنون در تحقق کامل خارجي و انتزاعي آن ،بهعنوان صيرورت محض به شهود دريافته -
وجود فينفسه محض،و بهعنوان شناخت صـرف خـود مطـرح اسـت» (Hegel,1970,
).§201
به عبارتي ديگر ،در آثار هگل ميتوان عباراتي را يافت که در آنها نسبت روح و زمـان امـری درونـي
است و نه بيروني .ترايورز معتقد است که هگل در جاهايي ديگری از پديدارشناسي به اين نسبت درونـي
زمان در روح در عباراتي متافيزيكگونه ،مبهم و نارسا اشاره کرده است):(ibid
«ايده ،روح ،برتر از زمان است ،زيرا ماهيت مفهومي زمان است؛ ابدی است ،فينفسه و
لنفسه ،در زمان تحليل نمـي رود ،زيـرا ذات خـود را در جنبـهای از فراشـدک از دسـت
نميدهد ).»(Glockner edition, p 82
واضح است که بـه نظـر هگـل در ايـن عبـارات – مثـل عبـارت پـيشتـر -روح ،در زمـان و امـری
زماني نيست ،زيرا برعکس ،زمان در روح قرار دارد ،و بسان يـك لحظـه و آن ،جنبـهای از فراشـد ابـدی
آن است ،و منحصراً در زمان است ،که روح ميتواند در جنبهای از ذاتش وجود داشـته باشـد .اگـر زمـان
در روح ،جنبه خاص فراشد آن را شامل گردد ،مي توان گفت تفسـير هيـدگر در خصـوص بحـث بيرونـي
بودن زمان و روح در هگل س البرانگيز و موردمناقشه است .بنابراين تفکر هيدگر نسبت بـه ايـن مسـئله
که روح در زمان و تاريخ فرومي افتد ،م يد تقدم و جدايي روح از زمـان نيسـت .بنـابراين اطـالق مفهـومِ
زمان عرفي و عاميانه به زمان در نظر هگل قابل صـدق بـر کليـت تفکـر او در ايـنبـاره نيسـت و تنهـا
ن عرفـي و عاميانـه خوانـد .در نتيجـه ،مـيتـوان
در همان حد فلسفه طبيعت مي توان اين زمـان را زمـا ِ
تفسير هيدگر درباره زمان هگل را درباره زمان در فلسفه طبيعت او درست دانست امـا چنانکـه مـيدانـيم
هيدگر عبارت ،زمان عرفي و عاميانه يا  vulgarرا بر مفهوم زمان در کليت تفکـر او وارد دانسـتهاسـت.
بنابراين ميتوان نتيجهگيری کرد مفهوم روح هگل به طور کلي مبتني بر مفهوم عرفـي و عاميانـه زمـان
نيست.
در حقيقت ،بنيان موتور محرکه فلسفه هگل و ريشه آنچه را که هگل سلب و نفي مينامـد بـاخبری و
آگاهي از آينده است؛ آنچه که به عنوان تاريخمندی وضع انسان در گرايش او به سوی آينده مطمح نظـر
است .آينده چيزی است که هنوز نيامدهاست و همچنين قدرت و توان نفي و سلب را بالمآل مـيتـوان بـا
قدرت خود زمان برابر دانست .ازاينرو ،ميتوان بر اين مسئله تأکيد کرد زمانمندی وجـود انسـان زمـان
خطي نيست ،بلکه اگزيستانس و تناهي اوست که آينده انسان را باز و گشوده نگاه ميدارد .درنتيجه ،نظام
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فلسفي هگل همواره نسبت به تغييرات آينده گشودهاست .اين دقيقا همان آموزهای است که هيدگر خـود
از آن بهعنوان مسئله زمانمندی ياد کردهاست:
زمان به عنوان زمان مندی ،زمانِ اساسي است که تقوم ساختار اهتمام را ممکن و ميسر
ميسازد .زمان مندی ،فراشد زماني خـودک را اساسـ ًا بـا فرافکنـي در آينـده بـه انجـام
ميرساند .زمانِ اساسي ،تناهي است ).(Heidegger, 1996, p 304
فراشدِ تناهيِ زمان مندی ،همانا فرافکني به آينده است که به حضور حال حاضر بـرای تجلـي و ظهـور
معنادار موجودات در پرتو زمان گذشته رخصت حضور ميدهد .فراشدِ تناهيِ زمانمندی همان چيزی اسـت
که از نظر هيدگر در فلسفه هگل و بلکه در سراسر تاريخ فلسفه از آن غفلت شدهاست .زمانمندی ،بهزعم
وی فرافکني در آينده است که حضور حال حاضر موجودات را در پرتو فراشد واقعبودگي در زمان گذشـته
ممکن و معنادار مي گرداند .اين تناهي گذشته در زمان حال حاضر است که از طريق فرافکني در آينده به
دازاين رخصت مي دهد تا به خودک بيايد و بنابراين ،به درک خودک نائل ،و به عبارتي نسبت به خودک
آگاه شود.
از نظر هيدگر ،گرچه کانت نخستين کسي اسـت کـه تنـاهي زمـانمنـدی را بـهعنـوان تقـوم بنيـاد و
اساس دازايـن مطـرح کـردهاسـت ،امـا ايـن تجربـ اساسـي زمـانمنـدی در سراسـر تـاريخ متافيزيـك
همواره ناشـناخته و مغفـول مانـدهاسـت .هيـدگر دقيقـاً همـين تفسـير را کتـاب درسـگفتارهايي دربـاره
پديدارشناسي روح هگل دنبال ميکند که نشان بدهد تفسير او از تناهيِ وجـود و زمـانمنـدی دازايـن در
تقابل با انديشه هگل از مطلق به عنوان امر نامتناهي قرار دارد .در نتيجـه معتقـد اسـت کـه هگـل امـر
متناهي را در ضمن فلسفه خودک با نفي و سلب صـوری و در ضـمن حرکـت ديـالکتيکي بـه نفـع امـر
نامتناهي يا مطلق قرباني کرده است .از نظر او همين مسئله دقيقاً تفاوت ميان فلسفه او و فلسفه هگـل را
نشان ميدهد .در ادامه اين بحث اين تقابل و تضادِ امر متناهي و نامتناهي در فلسفههـای آنهـا را مـورد
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
پديدارشناسي روح هگل رهنمون ميگردد که در آنجا دوباره مسئله تناهي را موردتأمل خود قرار ميدهـد.
او در آنجا بر اين عقيده است که هگل تناهي فلسفي را بـا ارتفـاع آن در ضـمن عقـل نامتنـاهي حـذف
کرده است و او تنها به اين دليل مسئله تناهي جزيي مفهومي را در فلسفه خود مطرح کردهاست چون بـه
پيــروی از ســنت متــافيزيکي نــاگزير از طــرح آن بــوده و بالمــآل نــاگزير از آن هــم عبــور کــردهاســت
) .(Heidegger, 1988, p 38او همين مسئله را بعدها به طور عميـقتـری در شـرح ديگـری بـر مقدمـه
پديدارشناسي در مقالهای موسوم به «مفهوم تجربه هگل» دنبال کردهاست.
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مواجهه بين هيدگر و هگل در زمينه مسئله تناهي در برخورد بين مسئله مفهـومسـازی روحِ نامتنـاهيِ
هگل و تفکر وجـودِ متنـاهيِ هيـدگر بـه وقـوع مـيپيونـدد .چنانچـه هيـدگر در درسـگفتارهای دربـاره
پديدارشناسي روح هگل معتقد است که ديالوگ راستين با هگل وقتي اتفاق ميافتد ،کـه خـود را مهيـای
همفکری و اتفاق نظر با او نموده باشيم ،به اين معني که به اولين و آخرين ضروريات تحقيـق و بررسـي
فلسفي ناشي از خود موضوع مورد بحث پایبند و ملتزم باشيم ):(ibid, p 31
به دليل تعهد و التزام ما به اولين و آخرين ضروريات ذاتي تحقيق فلسفي بايد بتوان با هگل در مسـئله
تناهي مواجه شد .منظور ما اين است – طبق آنچه که پيشتر بيـان شـد – از طريـق مواجهـه بـا مسـئله
نامتناهي هگل براساس بررسي مسئله تناهي بايد بتوان همفکری و توجه موردنياز را برای آشـکار شـدن
روح فلسفه هگل ايجاد کرد ).(ibid, p 38
هدف هيدگر از طرح اين مسئله بسيار مشخص است :تداوم وظيفه واسازی انتقادی تاريخ وجودشناسي
از طريق مواجهه بين مسئله تناهي و نامتناهي در بين خـود و هگـل و نهايتـاً فـراهم سـاختن مسـئلهای
مشترک برای گفتوگوی متفکرانه با او درباره پرسش از وجود .برخالف کانت ،مسئله نامتناهي نزد هگل
نسبت به مسئله متناهي دارای اهميت بيشتری است ،چون التفات عقل نظـری در ايـن اسـت کـه تمـام
تعارضات را در ضمن تماميت عقلي حلوفصل نمايد .ازاينرو با تعليق امر متناهي در ضمن عقل نامتناهي
و در فحوای پرسش از نفي و سلب امر نامتناهي يا به عبارتي مطلق حقيقت و واقعيت مييابد ) .(ibidبـه
عبارتي ديگر ،هيدگر شناخت مطلق هگل را رهايي و آزادی آن از هرگونـه شـناخت نسـبي مـيدانـد .در
نتيجه ،تفسير خود آگاهي هيدگر بر اين فرض استوار است که کل تفسير پديدارشناسانه هگل منطبـق بـر
شناخت مطلق به معنای شناخت البشرطي 18اسـت کـه در آن آگـاهي خـود را از هرگونـه وابسـتگي بـه
متعلقات شناسايي رها ميسازد ) .(ibid, p 51اين شناخت نامقيد و البشرط کـه بـه مـای پديدارشناسـانه
تعلق دارد کامالً از شناخت متعارف نسبي انساني مجزاست ) (ibid, p 50و فقط در اثنای وحدت آگـاهي و
ط محـض ،مطلقـا آزاد و بالمـال شـناخت مطلـق
خودآگاهي در عقل است کـه شـناخت ،بـي قيـد و شـر ِ
ميگردد) .(ibid, p 16در نتيجه ،از نظر هيدگر ،هدف پديدارشناسي را تنها ميتوان بهعنوان خوداحضـاری
مطلق عقل (استداللي  -شهودی) فرض کرد بهطوریکه ذات و فعليت آن در نظر هگـل در روح مطلـق
متجلي ميگردد ) .(ibid, p 30اما از نظر هيدگر ،اين مسئله را وقتي ممکن است که هگل روح را از ابتـدا
پيشفرض گرفته باشد:
بايد بارها و بارها تکرار کرد که هگل از پيش آنچه را که در فرجـام بدسـت مـيآورد از
ابتدا مسلم فرض کردهاست).(ibid, p 30
اين تأکيد هيدگر به عبارات ديگری نيز بيان ميشود که:
اگر از ابتدا شناخت مطلق نداشته باشيم اصالً چيزی نميدانيم ).(ibid, p 33
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بنابراين از نظر هيدگر ،هگل روح را بـدون هـيچ شـرح و بسـطي مسـلم فـرض کـردهاسـت .هيـدگر
ميگويد:
هگل خودک در اينجا مردد است ...از اين تقسيمبندی بار ديگر ميتـوان نتيجـهگيـری
کرد که فرجام اثر از آغاز آن ناگزير و جدا نيست ،بلکه نمايانگر آغاز است .فرجام ،آغازی
است که تنها ديگری ميگردد و در نتيجه ،به خودک ميآيد ...مطلقي که از قبل وجـود
دارد از چه رو بايد جستجو شود )(ibid, p 36؟
واقعيت اينست که تمام فلسفهها از آغاز تا فرجام صرفاً پيشفرض آن را شـرح و بسـط
ميدهند ...پيش فرض فلسفه گشايش کل خود آن و دقيقاً همان چيزی است که از آغاز
به طور متوالي تا انتها در انتظار شرح و بسط است ).(ibid, p 36
در نتيجه ميتوان نتيجه گيری کرد که هيدگر به طور تلويحي هيچ کاربردی برای ايـده مطلـق هگـل
قائل نيست به اين دليل ساده در نظر او که فرجام از همان آغاز و از قبل وجود دارد و به عبـارتي ايصـال
به ايده مطلق در انتهای سفر روح به نظر او بيمعني به نظر ميرسد و سپس ادامه ميدهد:
نامتناهي و تناهي معنای خود را از پرسش راهنما و اساسي فلسفه يعني پرسش از وجود
وام گرفتهاند ).(ibid
از نظر هيدگر ،ايده نامتناهي هگل با ارتفاع بخشيدن به تناهي به نحو صوری واقعيـت متنـاهي را بـه
نامتناهي اعتال بخشيدهاست .هيدگر بيش از اين نميخواهد خود را در معرض ايده روح قرار دهد و مسئله
موردنظر خودک را مطرح ميکند:
پيش از اين گفته شد که  ...پديدارشناسي روح بيـانگر تبيـين بالـذات عقـل اسـت کـه
در ايدهآليسم آلماني بهعنوان مطلق شناخته شده است و در هگل با روح تبيين ميگردد.
اما پرسش راهنمای فلسفه باستان پرسش از اين است که وجود چيست؟).(ibid, p 41
پروژه عقل و آزادی هگل در اين مرحله ديگـر بـرای هيـدگر اهميتـي نـدارد و او بـه مسـئله خـودک
ميپردازد و آنها برای هميشه در تفسير هيدگر بدون تبيين ميمانند .البتـه ايـن مسـئله وجـود و مسـئله
تفاوت وجود و موجود يا تفاوت وجودشناختي است که از نظر هيدگر سنگ محك و عيار وجودشناختي هر
فلسفهای است .بنابراين او ميگويد:
هگل عبارت وجود و موجود را از لحا لغوی فقط بر قلمرو محـدودی کـه از ايـن واژه
دانسته ميشود بکار ميبرد ...آنچه هگل وجود و موجود مـينامـد مـا بـا واژه موجـود و
موجوديت ميشناسيم ).(ibid, p 41

31
بررسی تعبير هيدگر از نسبت روح و زمان (وجود) در پدیدارشناسی روح هگل
) (The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . .

درواقع هيدگر مدعي است هگل از طرح تفاوت وجودشناختي بهطورکلي غافـل بـودهاسـت .و بنـابراين
ادامه ميدهد:
بنابراين ،از اول تا آخر ،وجود نزد هگل چيزی است که اساساً بـا آنچـه مـا مـيفهمـيم
متفاوت است .اما اين تفاوت دو ديدگاه همسو ولي بيتفاوت نيست ،...بلکه خودِ تفـاوت
است ).(ibid, p 42
نکته قابل توجه ديگر و درعينحال عجيب در تفسير هيدگر از پديدارشناسي روح هگل اين است که او
پديدارشناسي روح را مقدمهای بر فلسفه نميداند .به نظر هيدگر ،پديدارشناسي روح «تطور و گذار از امـر
موسوم به آگاهي طبيعي محسوس به شناخت نظری راستين فلسفي) »(ibid, p 29نيست .ايـن مسـئله از
آن جهت عجيب است که اين عبارات هيدگر در تضاد با نص صريح عبارات خود هگل در پديدارشناسـي
روح است .اما رد هرگونه نقش تمهيدی يا تربيتي برای پديدارشناسي در تفکر هيدگر ريشه در اين مسئله
دارد که او معتقد است پديدارشناسي اوالً و بالذات با شناخت مطلق آغاز و بالمال نيز بدان بـاز مـيگـردد.
اين بدين معني است که بهزعم وی ،شناخت فرجام از آغاز مسـلم فـرض شـدهاسـت و در ايـن رويکـردِ
هگل که در آن آغاز به منزله پايان است ،فرض مطلق از همان آغاز حتمي و ضروری است .در نتيجـه ،او
در آنجا تفسيرهای سنتي درباره پديدارشناسي روح هگل رد ميکند کـه پديدارشناسـي روح را بـهعنـوان
مقدمهای بر علم فلسفي مالحظه مي نمايند ،و برای آن به نقش تمهيدی برای آگاهي طبيعـي و اعـتالی
آن تا ساحت شناخت فلسفي يا مطلق قائلند و اين رهيافت را بهعنوان يـك سـوءتعبير از فلسـفه او تلقـي
ميکنند .به نظـر هيـدگر ،چنـين رويکردهـايي در فهـم معنـای وجودشـناختي پديدارشناسـي بـهعنـوان
تمثلِ مطلق در حضور آن برای ما توفيقي بـدنبال نخواهـد داشـت ) .(Heidegger, 2002, p 51آگـاهي
طبيعي تا مرتبه علم فلسفي اعتال نمييابد؛ بلکه آگاهي طبيعي به دليل عدمتوانايش بـرای تمثـل يـافتن
کنار گذارده مي شود .زيرا از نظر هيدگر تمثل شناختِ پديداری مسيری نيست که آگاهي طبيعي بتواند آن
را بپيمايد ) .(ibid, p 53ناگفته پيداست که در نظر بسياری از شارحان از جمله سـينربرينك مشـکل ايـن
تفسير اين اسـت کـه بـه وضـوح در تعـارض بـا بسـياری از عبـارات صـريح نوشـتههـای هگـل اسـت
( .)Sinnerbrink, 2001, p198از نظر او هگل پديدارشناسي را بهمنزله نردباني برای رسيدن به نظام علم
( ،(Hegel, 1977, p 26آموزک آگاهي فردی که سير شکلگيری روح کلي ) ،(ibid, p 28سـيرترديـد،11
سير نوميدی (ibid, p 78)78و حتي تاريخ تفصيلي آموزک آگاهي 71که نظـام علـم را تشـکيل مـيدهـد
ميشناسد ) .(ibidبنابراين ،به نظر ميرسد تفسير هيدگر در همان نگاه اول 71در تقابل با عبارات بيانشده
در پديدارشناسي است.
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
معنای وجود در فلسفه هيدگر .چنانکه هيدگر ميپرسد:
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آيا شناخت وجود ،البشرط و مطلقا نامقيد است؟ يـا آنچـه هگـل در پديدارشناسـي روح
به عنوان امر البشرط و نامقيد بيان کرده است صرفاً با جامهای بدلي يعني امـر متنـاهي
استعالء يافتهاست )(Heidegger, 1988, p 65؟
هيدگر درصدد پرسش از اين مسئله است که آيا وجود در ذاتش متناهي است و چگونه اين امر متناهي
با توجه به وجود بجای موجودات شناخته مي شود .اين پرسش هيدگر در تقابل با آن چيزی است که او از
طرز تلقي وجود بماهو نامتناهي هگل ميفهمد که در آن حقيقت وجود را شناخت نامتناهي مطلق تعيـين
ميکند و در اين صورت هر چيزی را که نسبت به خودک متناهي است ارتفاع مـيبخشـد ).(ibid, p 75
بنابراين ،هيدگر پرسش از تناهي وجود مطرح ميکند ،پرسشي که تاکنون مطرح نشده اما بـهزعـم او بـه
طور ضمني انگيزه تحقيقات بعدی متافيزيك بودهاست ) .(ibidبه همين دليل در نظر هيدگر ،مواجهـه بـا
هگل درمورد مسئله متناهي و نامتناهي ذاتاً و به نحو تاريخي امری ضروری است.
بنابراين ،تفسير هيدگر از طرز تلقي هگل درباره نامتناهي اينست که وجودِ هگل را بايـد اوالً و بالـذات
در تفسير منطقي انديشه هگل يا در لوگوس جستجو کرد .او سپس بيان مـيکنـد کـه ايـن بنيادگـذاری
منطقي در فلسفه هگل را مي توان همان مسئله کوگيتوی دکارت دانست؛ بهطوریکه در فلسفه هگل نيز
«جوهر در حقيقت سوژه است» ) .(ibid, pp 76-77هيدگر ،پيش زمينه تاريخي و فلسفي طرزتلقي هگل
درباره مسئله نامتناهي را ادامه طرزتلقي يوناني از وجود ميداند که ريشه در لوگوس دارد ،اما بهزعـم وی،
او اين فهم يوناني را بهواسطه طرزتلقي مدرن زمانهاک به اساسگـذاری بالـذات خودبنيـاد عقـل منتقـل
کرده است؛ چنانکه در فلسفه دکارت لوگوس به ساحت خودآگاهي که در مونـادولوژی اليبنيتـز بـهمنزلـه
آموزه بنيادی جوهريت جوهر 77فرض شدهاست دگرگون و منتقل ميگـردد ) .(ibid, p 77سـپس کانـت
قلمرو خودآگاهي استعاليي را بنا مي نهد که افق روشني را برای مسئله متافيزيکي وجود فـراهم بسـازد و
فيخته نيز با پيروی از کانت برای نخستينبار تماميت من را بهنحو ناتمامي موردتفسير قرار ميدهـد .امـا
هگل بهتأسي از کانت و فيخته ،و آموزه اينهماني شلينگ (بين طبيعت و روح) ،سـوژه را بـهعنـوان روح
مطلق مي شناسد که به لحا منطقـي ذات نامتنـاهي واقعـي را در ضـمن و در سـاحت ذات مـن يگانـه
خودبنياد درک و فهم ميکند ).(ibid
از اين رو در تفسير هيدگر ،اين قلمـرو خودبنيـادی در فلسـفه هگـل مشـابه بـا طرزتلقـي فيختـهای از
خودآگاهي است که در آن قلمرو عيني بهعنوان قلمروی برای مواجهـه بـا ايـن يـا آن وجـود کـه دارای
خصلت جز من است باز وگشوده نگاهداشته ميشود ) .(ibidبنابراين نظر هيـدگر ايـن اسـت کـه مسـئله
تناهي در فلسفه هگل به کلي به نفع امرنامتناهي ناديده گرفته شدهاست و به مسـئله خودآگـاهي محـول
شدهاست.
سينربرينك در نقد تفسير هيدگر از بحث رابطه امر متناهي و نامتناهي و نشـان دادن محـدوديتهـا و
کاستيهای تفسير وجود – خودشناسي 74هيدگر ،تفسير او را از مسئله خودآگاهي هگل مورد توجـه قـرار
دادهاست ( .)Sinnerbrink, 2001, pp 206-209بهزعم او ،دشواری اساسـي در سرتاسـر تفسـير هيـدگر

49
بررسی تعبير هيدگر از نسبت روح و زمان (وجود) در پدیدارشناسی روح هگل
) (The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . .

اينست که او خودآگاهي هگل را به نوع اساساً فيخته ای کوگيتوی دکارتي تقليل داده شدهاست .نتيجـه و
پيامد چنين امری عدم توفيق هيدگر در فهم و شناخت ديالکتيك مستقل و وابسـته خودآگـاهي و مسـئله
آزادی خودآگاهي در آگاهي ناخشنود است.
76
درواقع ،نظر سينربرينك اينست هيـدگر در تفسـير دقيقـه فرديـت انضـمامي در مفهـوم خودآگـاهي
توفيقي نداشته است .دليل او بر اين امر اين است که با بازگشت بـه بحـث پيشـين پديدارشناسـي ،هگـل
مفهوم خودآگاهي را شامل سه دقيقه اساسي ميداند :من نامتمايز محض (کليت) ،وساطت از طريق اراده
و ميـل (جزئيـت) و حرکـت شـناخت بـين سـوژههـای(فردی انضـمامي) ) .(Hegel, 1977, p 176بـه
نظر ميرسد درحاليکه هيدگر نخستين دقيقه (خـود ايـنهمـاني انتزاعـي مـن بـهمنزلـه مـن) و دقيقـه
دوم (جزئيت خودآگاهي بهمنزله ميل و اراده) را تفسير ميکند ،از تفسير دقيقـه سـوم (فرديـت انضـمامي
که از طريق شناخت بيناالذهاني محقق ميگردد) غافل شدهاسـت .بـه عبـارتي ،هيـدگر ،مثـل کانـت و
فيخته ،در مرتبه تعقل و رؤيت در شناخت به شيوه تفکر صورتگرايي انتزاعـي متوقـف شـدهاسـت؛ و بـا
طرزتلقي نارسا و ناتمام خودک از خودآگاهي در يکي کردن سه دقيقه کليـت ،جزئيـت و دقيقـه اساسـي
فرديت که از طريق شناخت بيناالذهاني بدست ميآيد توفيـق نداشـتهاسـت (SinnerBrink, 207-208
.)2001, pp
75

اما هيدگر حدوداً در انتهای کتاب خود ،پديدارشناسي روح را ،وجودشناسي اساسي وجودشناسي مطلق
يا وجودشناسي بهطـور کلـي مـيدانـد ) .(Heidegger, 1988, p 141بـه نظـر مـيرسـد بـرای هيـدگر
پديد ارشناسي روح آخرين توجيه ممکن متافيزيك احتماالً پيش از کوشش خـود او بـرای غلبـه بـر آن از
طريق وجودشناسي بنيادين است .او نتيج کتاب خود را با تکرار تفسـير مـوردعالقـه خـودک بـه پايـان
مي رساند که آيا به راستي مطلق در پديدارشناسي روح واقعاً محقق شدهاست؟ و از آنجاييکه در فلسفه او
فرجام في نفسه همان آغاز است آيا نبايد پيش از هرگونه فرجامي ،آغاز مسلمي در ابتدای حرکت فلسفه او
فرض گرفته شود؟ براستي جايگاه آدمي در فلسفه هگل کجاسـت؟ شـايد نتـوان مرتبـهای بـرای انسـان
متصور شد و او تنها مرحلهای از گذار است که ذات خودک را ترک کردهاست()ibid, p 149؟ البته از نظر
هيدگر اين شناخت مدرن از خودبنيادی الجرم به متافيزيك تجدد و تقدير عصـر وعهـد تکنيـك منتهـي
خواهد شد .اين مسئله را در ضمن بررسي مفهوم تجربه هگل نيز ميتوان دنبال کرد کـه بالمـآل فرجـام
فلسفه او را در متافيزيك تجدد و خودبنيادی جستجو ميکند.
مفهوم تجربة نزد هگل
دومين اثر هيدگر که درباره پديدارشناسي روح هگل نوشته شدهاست مفهوم تجربه هگل نـام دارد کـه
وی در سال  1141آن را به رشته تحرير درآورده است .دليل نامگذاری کتاب هيدگر ،بررسـي عنـوان اول
کتاب پديدارشناسي روح ،يعني علمِ تجرب آگاهي است .سپس هيدگر  15پاراگراف از مقدمه هگل دربـاره
مفهوم ،حرکت ديالکتيکي ،آگاهي لنفسه و في نفسه ،صور آگاهي را موردبررسي قرار ميدهد .او در ادامـه
به طور ناگهاني به کتاب ديگری از هگل با عنوان درسگفتارهايي در باب فلسفه تـاريخ او دربـاره دکـارت
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ميپردازد .او از ميان خيل عظيم فالسفه تاريخ ،دکارت را بر ميگزيند و نقل قولي را از او ذکر ميکند که
فلسفه در دنيای مدرن با دکارت آغاز ميشود و با آغاز فلسفه دکارت ميتوان فريـاد زد آهـای سـاحلز از
نظر او ،هگل يك دکارتي است .چنانکه او ميگويد:
اگر مطلق بنيادين 73به عنـوان خـود مطلـق مـورد انديشـه قرارگيـرد ،سـرزميني اسـت
که کـامالً بـه تسـخير در آمـده اسـت .از نظـر هگـل ،مطلـق روح اسـت کـه حاضـر و
موجود است و بهواسطه خودک در يقين البشرط خودآگاهي قـرار دارد .(Heidegger,
)1970, p 28

هيدگر اين تعابير را در عبارات بعدی شرح و بسط بيشتری ميدهد .از نظر هيدگر ،روح صرفا کوگيتو و
من محض است .ظاهرا اين تعبير هيدگر ملهم از کتاب بيماری تا مرگ 78کيرکگارد است کـه در ابتـدای
اين کتاب بر اين اعتقاد است که در نظر هگل ،انسان روح است .از نظر هيدگر ،هگل يك دکارتي اسـت،
درحاليکه هگل خودک منتقد دوگانهگرايي دکارتي است و حال اينکه هيدگر از ايـن انتقـادات او چيـزی
نگفتهاست .هيدگر ادامه ميدهد که پديدارشناسي روح هگل صرفاً تأکيدی بر کوگيتوی دکارتي است و به
عبارتي ،نمايانگر حضورمطلق است .هايدگر ميگويد:
خودآگاهي نامشروط و سوبژکتيويته سوژه ،71مطلقيت 48مطلق اسـت ]...[.فلسـفه ،علـم
است ،زيرا اراده مطلق را اراده ميکند ،و مطلق را در مطلقيت آن جستجو ميکند ]...[.آيا
بدين جهت نيست که ميکوشد روکهای خود را واقعنمـا و نتـايجش را الـزامآور کنـد
)(ibid, 1970, p 35؟
هيدگر با احال هگل به دکارت ،روح هگل را با کوگيتوی دکـارتي يکـي مـيدانـد .و بـرای ايـن کـار،
مطلق هگل را با تعريف ريشه يوناني آن بـه آزادی و رهـايي يـا اطـالق و البشـرط 41بـودن از هرگونـه
شناخت ،تعريف و توصيف ميکند؛ بهطوریکه مطلق نامقيد بـوده و بـينيـاز از هرگونـه اثبـاتي اسـت و
ميگويد:
خود باوری و يقين حصـولي(تمثلي) 41در آزادی از البشـرط بـودن آن ،مـأمن و مـأوای
خود را به دست مـيآورد کـه منظـور از آن آزادی و رهـايي از ماهيـت خـودک اسـت.
[ ]...وحــدت البشــرط،تحقق آن و آزادی و اطــالق از مشخصــههــای مطلقيــت مطلــق
است).(ibid, p 39
ي هگـل تحـتالشـعاع
هيدگر معتقد است که ايده تفاوت بين وجـود و موجـودات بـا دوآليسـم دکـارت ِ
قــرار مــيگيــرد و موجــب تقابــل بــين آگــاهي محســوس و آگــاهي مطلــق مــيگــردد .بنــابراين ادامــه
ميدهد:
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اگر مطلق بما هوهو با ماست ،پس شناخت مطلق چگونه ميتواند مسـير خـود را در راه
رسيدن به مطلق طي کند؟ [ ]...آيا مسير اين شناخت همـين تمثـل شـناخت پديـداری
است )(ibid, p 85؟
از نظر هيدگر فلسفه هگل صرفا بياني ديگر از تمثل و تفکر حصولي اسـت و بـدين ترتيـب مـيتـوان
نتيجهگيری کرد حقيقت در فلسفه هگل را نيـز بايـد مطابقـت و صـدق بـدانيم و نـه حقيقـت بـهمثابـه
آشکارگي .47هگل به تصريح هيدگر ،دچار دوگانهانگاری دکارتي است .هيدگر در ادامه به تشـريح مفهـوم
تجربه هگل ميپردازد:
تجربه حاکي از سوبژکتيويته سوژه 44است ).(ibid, p 114

او سپس مفهوم تجربه هگل را با تعريف خودک از دازاين بيان ميکند:
تجربه ،تمثل سوژه مطلق است و در نتيجه ،خودک را رها و آزاد ميسـازد ]...[ .تجربـه
مطلقيت مطلق است ...هر چيزی مبتني بر انديشـه مـا از تجربـه [ ]...بـهعنـوان وجـودِ
آگاهي است .اما وجود بهمعنای حاضر بودن است ).(ibid, p 120
هيدگر به طور تلويحي نتيجهگيـری مـي کنـد کـه پديدارشناسـي هگـل اصـال پديدارشناسـي نيسـت.
همانطورکه وجودشناسي او ،وجودشناسي نيست:
در زمان چاپ اول پديدارشناسي روح ،علم برای هگل شناخت الهياتي – وجودشـناختي
چيزی است که براسـتي هسـت ]...[ .در آن زمـان ،علـم منطـق الهيـات مطلـق و نـه
وجودشناسي است ).(ibid, p 142
او سپس در پي بياعتبار کردن منطق اوست:
پديدارشناسي ،علم اولي است ،منطق علم اساسي در ضمن فلسفه اولي بهعنـوان حقيقـت
موجودات بماهوهو است؛ يعني حقيقت آن امری است که مقوّم ماهيت متافيزيـك اسـت
).(ibid, p 143

از نظر هيدگر ،منطق هگل تنها متافيزيك پديدارشناسي را شـرح و بسـط مـيدهـد .بنـابراين ،از نظـر
هيدگر ،نه پديدارشناسي او پديدارشناسي است و نه منطق او منطق؛ آنچـه هيـدگر در درسـگفتار مفهـوم
تجربه هگ ل و تعريف خود از تجربه به دنبال آن است نتيج مترادف ساختن مطلق و حضور آن اسـت .او
نقد مشهور هگل از شکاکيت کانت را اينطور تفسير ميکند که اگر مطلق از قبل با ما باشد ،مطلق را فقط
از طريق تفسير حضور بهعنوان ظهور ادواری وجود 46ميتوان درک کرد .بنابراين ،حضور حالتي است کـه
مقدم بر هر کوشش عملي از سوی ما بهواسطه مطلق (واژه هگل برای حقيقت وجود )45برای مـا آشـکار
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مي گردد .رهيافت و روک ظهور بنياد در تفکر هگل در حرکت ديالکتيکي ريشه دارد ،امـا از نظـر هيـدگر
سير ديالکتيکي هگلي فقط موجب اختفای بنياد پديداریِ منطقي و وجودشناختي خود وجود است؛ نام اين
اختفاء از نظر او سوبژکتيويته يا خودبنيادی است .به اين ترتيب ،نفـي و سـلب هگلـي ،بـهزعـم وی ،بـه
مرحله ای ثانوی در انديشه او بدل مي گردد .به نظر او ،آنچه هگـل در توصـيف تجربـه پديـداری ناديـده
گرفتهاست ،شکاف و مغاک اين فراشد بهمنزله تناهي است؛ يعني وجود در حد و عدم با ما يکي است و از
اين حيث در ظهور خود متناهي است .به عبارتي ،در حقيقت هيدگر ميکوشد تـا جنبـه ناانديشـيده تفکـر
هگل و در واقع ،مسئله محوری فلسـفه خـودک را از طريـق دقـت نظـر دربـاره مفهـوم تجربـ آگـاهي
پديدارشناسي روح آشکار و کشف کند.
البته غايت و فرجام تفسير هيدگر از هگل نيز مشخص است؛ چون او مفهوم تجربه آگاهي در هگـل را
بهمنزله خودبنيادی مي شناسد و مطلق نيز در خالل اين خودبنيادی خودک را آشکار ميکند .بهزعـم وی،
اين شناخت مدرن از خودبنيادی الجرم به متافيزيك تجدد منتهي ميگـردد کـه بـا روح مطلـق هگـل و
نهايتا با اراده معطوف به قدرت نيچه به اوج و قله خود ميرسد و از اين رهگـذر ايـن تجـدد متـافيزيکي
نهايتاً عهد و دوره تکنيك را رقم خواهد زد .بدينسان خودبنيادی که آدمي را از حجّيت سنتي رهـا و آزاد
ساخته است در عوض اسارتي نو را برای او به ارمغان ميآورد .زيرا اين قلمرو خودبنيادی و آزادی که بشر
فينفسه و لنفسه در آن مقام مي گيرد ديگر مأمن و مأوايي نيسـت کـه حيـات سياسـي و اخالقـي در آن
ممکن باشد و عالم شيئي بيگانه از بشر است که در برابر او از خود مقاومت وايستادگي بروز ميدهـد و او
را تهديد ميکند ) (Heidegger, 1961, 2, pp 461-62و دست آخر اين آدم از عالم بيگانه ميشـود و
به تبع آن دستخوک ناامني و شك و شبهه ميگـردد .ايـن خودبنيـادی بـا اراده معطـوف بـه قـدرت در
نيستانگاری و تکنولوژی جهاني تمامي خواه 43به اوج خود ميرسد.
نتيجه گيری
دانستيم هيدگر از جمله منتقدان هگل است .او موضع انتقادی خود نسبت به هگل را با تفسير خـود از
مفهوم زمان و نقـدک راجـع بـه رابطـه بـين زمـان و روح در فلسـفه او آغـاز و سـپس در تفسـيرک از
پديدارشناسي روح هگل ،فلسفه او را بهعنوان فلسفهای سوژه محور و نمونهای از متافيزيـك فيختـهای و
دکارتي معرفي ميکند و در نهايت در مقاله مفهوم تجربه هگل ،تفکـر او را در تبيـين متافيزيـك مـدرن
خودبنيادی م ثر و حياتي درمييابد .در اين مقاله کوشيده شدهاست با بررسي نسبت روح و زمان(وجود) در
تفسير هيدگر از پديدارشناسي روح هگل برخي از مفردات فلسفي تفکر آنها همچون معنای وجود ،نسبت
بين زمان و روح ،مسئله تناهي وجود و نامتناهي روح بيش از پيش روشن گردد .در نهايت به ايـن نتيجـه
رسيديم که توجه و تمرکز اصلي بحث هيدگر در مواجهه او با پديدارشناسي روح هگل براساس نقـد او از
متافيزيك و آموزه تجدد است .اساسا هيدگر با پرسش دوباره از وجود ،نقد سنت متافيزيکي بهطورکلـي و
در اين ميان از اين جمله نقد فلسفه هگل را در ادامه طرح واسازی خود در سر ميپروراند .او فلسفه هگل
ت وجودشـناختي بـين وجـود و
ي وجـود و تفـاو ِ
را همچون ديگر فلسفههای متافيزيکي به منزلـه فراموشـ ِ
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موجودات مي فهمد .اما هگل از اين جهت مورد نقد هيدگر است که به نظر او ،هگل نه تنها مفهوم وجود
سنتي را مورد تحقيق و بررسي دوباره قرار نداده بلکه خودِ او آن را تحقق و تکامل بخشيدهاست .از نظـر
هيدگر ،هگل به نحوی بنيادی در سنت متافيزيکي گرفتار شده است .اما اين مطلب مورد نقد اکثر شارحان
قرار دارد و آنها معتقدند هگل تفاوت وجودشناختي بـين وجـود و موجـودات را الاقـل بـهطـور ضـمني
مي شناسد ،و بلکه او حتي در فلسفه خودک نيز اصال نميتواند اين تفاوت را ناديده گرفتـه باشـد .از نظـر
هگل ،حقيقت کلي فقط در نتيجه فراشد دروني شرح و بسط خودک ظاهر و آشکار ميگردد ،درحـاليکـه
خودک را در تجرب مختفيِ رخدادی اساسي بنام مطلق باز و گشوده نگاه ميدارد .دقيقاً بـه همـين دليـل
مي توان گفت کوشش هيدگر را در گفتوگـوی انديشـمندانه بـا هگـل دارای خصوصـيت گفـتوگـويي
يکسويه 48و تفسيری آزاد از فلسف او تعبير کرد و نه براساس نقد دروني فلسفه خود او .به نظر مـيرسـد
تفسير وجودشناختي هيدگر نسبت به موضوعاتي همچون اراده ،شناخت و دقيق اساسي فرديت انضـمامي
در تفسير هگل از خودآگاهي بياعتنا بودهاست .به نظر شارحان دقيقا حلق مفقـوده در تفسـير هيـدگر آن
چيزی است که هگل سعي و کوششِ ناشي از نفي و سلب مـينامـد .ايـن مسـئله آشـکار اسـت کـه در
تفسير هيدگر از پديدارشناسي هگل ،نقش نفي و سلب  41تجربه تـاريخي روح ،بـه نفـع کشـف پرسـش
اساسي از وجود کنار گذارده شده است .بنابراين ،نتيجـه مواجهـه هيـدگر بـا متافيزيـك هگلـي تفسـير و
فراروايتي يکه و خاص از فلسفه اوست که اوج آن در آزادی خودبنياد (آنچنان که در خـود فلسـفه هگـل
مطرح است) قرار ندارد ،بلکه آخر و عاقبت آن نهايتاً در نيستانگاری تکنولوژی دوره جديد رقم ميخورد.
بنابراين از نظر هيدگر ،نقش هگل را بايد تنها در اوج و قله تاريخ متافيزيـك غـرب بـهعنـوان فلسـفهای
سوژه محور و در نهايت نتيجه آن را بهعنوان تقـدير و سرنوشـت نيسـتانگـاری تکنولـوژی دوره جديـد
جستجو کرد.
پینوشتها:
)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

تعبير خودبنيادی يا سـوبژکتيويته ( )subjectivitéمعمـوالً تفسـيری بـر مبنـای انقـالب کـوپرنيکي
کانت دارد و مبيّن اين معناست که آدمي علم ،شناسائي و دائـر مـدار امـور اسـت؛ زيـرا صـورت اشـياء را
ذهن بشر ،پس از آنکه ماده آن را در يك تجرب ممکـن از خـارج اخـذ مـيکنـد ،بـدان مـيبخشـد .بـه

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

49

) ناشـي ازcomos(  طبيعـت بـه عنـوان نظـم،اين ترتيب نظر به مفاهيم محض فاهمه و اصول فاهمه
) مستقل از آن است و سر امکان علوم طبيعـت از نظـر کانـت بـهchaos( ذهن بشر و فقط ماده يا هباء
. يعنـي بشـر واهـب الصّـور اسـت و همـه چيـز بشـری و قـائم بـه اوسـت.همين مطلب باز مـيگـردد
 ايـن معنـا مقـوّم بشـرانگاری. بـودن اسـتsubjectivité  بودن معرفت نيز منوط بهobjectif اساسا
 لفـظ حيـث موضـوعي بـا توجـه بـه معنـای.دورة جديد و ادامه و حاصل «ميانديشـم» دکـارت اسـت
 را نمـيرسـاند؛ ازsubjectivité ارسطوئي موضـوع کـه تنهـا محـل عـروض عـوارض اسـت معنـای
 لفظ خودبنيادی نيز به عنوان معادل از طرف اساتيد فن بکـارsubjectivité همين رو بخصوص برای
.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

43
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(The evaluation of Heidegger’s interpretation about the relation between . . . )

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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