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پديدارشناسی هگلی و معناداری زندگی
ميثم سفيدخوش

چکيده
"هگل"« ،پدیدارشناسي» را دانش تجرب آگاهي خوانده است .بهنظر ميرسد که غایت
نهایي این دانش ارائ فلسفهای برای مطلق دانش و بهویژه دانش فلسفه اسـت .اثبـات
پدیدارشناسان دانش بودن فلسف پدیدارشناسي کالن مس لهای است که دستکـم سـه
زیرمس ل اصلي را دربرميگيرد و مس ل معناداری زنـدگي یکـي از آنهاسـت .آگـاهي در
مسير پر از پيچوخم رشد و تنآوردگي خود ماننـد مسـافری نمـایش داده مـيشـود کـه
درحال بسط تجارب خویش است و بر پای این تجارب به چيستي ،معنا ،مسـير و هـدف
خویش بهدیدة نقد مينگرد و با دریافت کاستيهای خویش سفر را از پيميگيرد تا آنها
را برطرف سازد .کليت این سفر نوعي معنایابي از راه تحقق خویش در غایتش است ولي
در همينحال بيمعنایي و پوچي و مفاهيم همگن آن ازجمل منازلي هستند کـه آگـاهي
در گامهایي از سفرش بهگونهای گذرا خود را سـاکن در آنهـا مـيیابـد .ایـن مقالـه بـا
درنظرگرفتن چندالیگي جریان پدیدارشناسي تاریخي هگلي در پـي آن اسـت تـا آن را
ذیل مفهوم «معناداری زندگي» نگریسـته و حرکـت پدیدارشناسـان آگـاهي را ازحيـث
نسبتهایي که با مفاهيم مذکور برقرار ميکند ،مورد بازخواني قرار دهد .در نهایـت ایـن
مقاله ميپرسد که آیا نميتوان برای حل مس ل معنـاداری زنـدگي راهکـاری متفـاوت از
آنچه در فلسف حق او مطرح ميشود یافتي پس از آریگویي به ایـن پرسـش ،ادعـای
این مقاله این است که «پدیدارشناسي هگلي» راهي برای رهایي از نقد "یاکوبي" عليه
 .استادیار فلسفه و کالم دانشگاه شهيد بهشتي؛ msefidkhosh3@yahoo.com
[تاريخ دريافت9311/99/97 :؛ تاريخ تاييد]9312/31/29:
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«نيهيليسم کانتي ـ فيشتهای» است .در این مقاله با تکيه بر متن پدیدارشناسـي روح از
دو زاویه به دشـوارة معناداری زندگي نگریسته ميشود :یکي ارزش زندگي بـهطورکلي،
و دیگری ارزشهای اخالقي و اجتماعي که درون ارزش کلي زندگي قرار مـيگيرنـد و
باعث ضمانت آن ميشوند.
واژگان کليدی :پدیدارشناسي هگلي ،معناداری زندگي ،نيهيليسم ،سوژة فردی ،زبان -
وارونه ،ایدهآليسم مطلق ،اخالق عرفي ـ اجتماعي ()Sittlichkeit

***
مقدمه
بهنظر ميرسد که پدیدارشناسي هگلي دارای کالن مس لهای است که دستکم سه زیرمس ل بنيـادین
را در دل خویش پيشافکنده و ميکوشد تا ضمن ارائ پاسخ اصلي برای کالنمس لهاش بـرای آنهـا نيـز
پاسخي فراهم آورد .یکي از این سه زیرمس له عبارت از مس ل «اخالقي1ـ فرهنگي» است؛ هم مفسران
پدیدارشناسي ،خواه این را مس ل اصلي پدیدارشناسي یا یک زیرمس له قلمداد کنند ،به هر روی بر حضـور
جدی آن در پدیدارشناسي ت کيد ميکنند .دربارة اینکه صورت اصلي این مس له هم چيست اخـتالفنظـر
جود دارد؛ زیرا هگل در چند بره جداگانه از پدیدارشناسي ،مباحثي اجتماعي و فرهنگي بـا صـورتهـای
گوناگوني مطرح کرده که غالب آنها بسيار بدیع بوده و طبيعي است که اندیشمندان پسين هر یک بخشي
از آنها را در کانون توجه قرار دهند .برای نـمونه بيشک کسـاني که از یک زاویـ دید «مارکســيستي»
به پدیدارشناسي مينگرند ،هست اصلي وجه اجتماعي پدیدارشناسي را در جدال اربـاب و رعيـت چکيـده
ميبينند ،ولي شارحي چون "هریس" که از زاوی دید «اگزیستانسياليستي» مينگرد ،بيشتر ابعادی چـون
ترس و لرز اخالقي یا ترس و لرز عبور از اخالق بهسوی چيزی فراتر از آن و مباحثي از ایـندسـت را در
کانون توجه قرار ميدهد.8
ولي بهنظر ميرسد که اگر کليت پدیدارشناسي در انطباق با طرح اصلياش نگریسته شود و بخشـي از
آن منتزع از کل نگردد ،بتوان این زیرمس ل اخالقي ـ فرهنگي را نيز ذیل عنوان کليتری تقریر کرد کـه
وجوه دیگر را هم در برميگيرد .بهنظر ميرسد مس ل معناداری زندگي ،مس لهای کلـي اسـت کـه جهـت
اصلي مباحث «اجتمـاعي ـ اخالقـي ــ فرهنگـي» هگـل را تشـکيل مـيدهـد .هگـل در بسـياری از
نوشتههای پيش از پدیدارشناسي بهویژه در رسال ایمان و شناخت به ایـن مسـ له توجـه کـرده و دربـارة
مفاهيمي چون «نيهيليسم» و «مرخ خدا» به تبع شرایط فکری جدید ،با تعـابير گونـاگوني سـخن گفتـه
است (.)Hegel, 1977a, pp.97-152
برجستگي این مس له در پدیدارشناسي روح برخاسته از زمينههای تحليل فلسفي ازسویي و زمينـههـای
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بيروني ازسویدیگر اسـت .ازحيـث بيرونـي ،توجـه ویـژة هگـل برخاسـته از رویکـرد رومـانتيکي اسـت
که در سال های آغـازین سـدة نـوزدهم آلمـان چنـان طوفـاني سـخت عليـه اندیشـ روشـناندیشـي و
نتایج فرهنگي اجتماعي تحوالت مدرن در جامع اروپایي ایجاد شده بود .هگـل نيـز در همـينراسـتا بـه
این باور رسيده بود که وضع جدید تمدن اروپایي متزلزلکننـدة معنـاداری زنـدگي ،هـم در بعـد فـردی و
هم در بعد اجتماعي است .در بعد فردی ارزشهای اخالقي نهاینکـه تنهـا بـهطـور مـوردی نقـض شـده
یا مورد شک واقع شده باشـند؛ بلکـه اصـوال خـود مفهـوم ارزش مـورد چـونوچـرا قـرار گرفتـه و ایـن
همان وضعي است که آرام به نيهيليسم ميانجامد .از بعد اجتمـاعي هـم فردگرایـي و سـودگرایي جامعـ
مدرن ارزش جامعه را بهمثابه یک کل تخریب کرده است .در همينراسـتا ،فریـدریش یـاکوبي در نقـدی
سخت عليه اندیش ایدهآليستي کانت و فيشته مدعي شد که فلسف نقادان آنها به نيهيليسـم مـيانجامـد
(.)Jacobi, 1987, pp.119-141
اما هگل به رغـم نقـدهای مهمـي کـه بـه ایـن وضـع تمـدن جدیـد دارد ،آن را برخاسـته از صـرف
شرایط بيروني سادهلوحانـه قلمـداد نمـي کنـد .از نظـر او سرشـت تـاریخي و معنـوی آگـاهي اسـت کـه
ضمن درگيری با زندگي واقعي و انضمامي به موقعيتي چون وضع بيارزششماری یـا انکـار معنـاداری و
مانند آن ميرسـد .پرسـش از چيسـتي زنـدگي و ارزش و سـمتوسـوی آن از مهـمتـرین ایـن مفـاهيم
واقعي است .پاسخي که آگاهي برای این پرسشها فراهم ميآورد ،پاسخهای انتزاعي ممکن نمـيباشـند؛
بلکه وی نظر به تجاربي که داشته و زمينهای کـه در آن قـرار دارد مفـاهيمي را برمـيسـازد کـه برخـي
از آنها سرشت نيهيليستي دارند .در پدیدارشناسي هگلـي مـيتـوان وضـعيتهـای نيهيليسـتي آگـاهي و
راهکارهای خود او برای رهـایي از آنهـا را از دو زاویـه دیـد :از یـکسـو نفـس زیسـتن و ارزش زنـدگي
بهطورکلي است و ازسویدیگر ارزشهایي است که وضعيت زندگي انساني را معنادار یا بيمعنا ميسـازند.
پرسشي که اینجـا مطـرح مـي شـود ایـن اسـت کـه اوال پيـدایش مفهـوم پـوچي و مفـاهيم هـمارز آن
در سير پدیدارشناسان آگاهي بهروایت هگل چگونـه و در چـه زمينـهای رخ مـيدهنـد و آگـاهي در چـه
شرایطي از معنای زندگي خویش ميپرسدي ثانيا پدیدارشناسي هگلي چه راهکارهایي برای مواجهه با این
این وضع پيشنهاد ميکندي
مفهوم زندگی و زمينههای پرسش از معنای آن در پديدارشناسی هگلی
حرکت پدیدارشناسان آگاهي از جایي آغاز ميشود که آگاهي از خویش و از دیگری خودآگـاه بـهمثابـه
هویتهایي مستقل درکي ندارد؛ بلکه نظرش تنهـا معطـوف بـه دیگـریهـای غيرآگـاه یعنـي اشياسـت.
آگاهي به طورطبـيعي در چنين شرایطي هيچ پرسشي دربارة کيستي و سرشت خویش نـدارد و بـهطریـق
3
اولــي از معنــای زنــدگي یــا هــدف زنــدگيش نمــيپرســد؛ زیــرا وی هنــوز هویــت حســاس نيســت
( .)Hegel, 2008, p.83این وضع با ارتقای آگاهي به سطح «خودآگـاهي» ( )Selbstbewustseinو
توجه وی به من خویش تويير ميیابد .هگل ميگوید« :آگاهي در اینجا به خان خویش یا «قلمرو بومي»
( )einheimische Reichحقيقــت وارد مــيشــود» ( .)Ibid, p.138ایــن زمينـ نخســتين و اصــلي

12

ميثم سفيدخوش
)(Meysam Sefidkhosh

هر پرسشي دربارة زنـدگي و معنـاداری آن اسـت؛ زیـرا آگـاهي در اینجـا مـيپرسـد کـه مـن کيسـتم و
دیگری کيست و معنای زندگي من چيسـت کـه مـرا از موجـودات طبيعـي یـا غيرآگـاه جـدا مـيسـازد.
پرسش و پاسخ آگاهي از خـویش در ایـن بـاب ،رونـد پدیدارشناسـانهای دارد کـه در ادامـه توضـيح داده
ميشود.
بــرای تفســير پدیدارشناســي هگلــي در راســتای دشــوارة معنــاداری زنــدگي بایــد از ســه مفهــوم
«کانوني زندگي» (« ،)Leben / lifeطلب» ( )Begirde / Desireو «ت یيد» ( Anerkennung /
 8)Recognitionیاری گرفت .پيش از هرچـيز باید دید که هگـل کجـا و چــگونه ایـن سـه مــفهوم،
بهویژه مفهـوم زنـدگي را آن هـم بـهصـورت مسـتقل و نـه در ترکيـبهـایي چـون زنـدگي روح پـيش
ميافکند .مفهوم زندگي نخسـتين بـار در پایـان بخـش آگـاهي در ارتبـاط بـا مفهـوم «جهـان وارونـه»
( )verkehrte Welt / topsy-turvy worldپدیدار ميشود .آگـاهي در ایـن وضـع دچـار تمـایزی
بيپایان در درون خویش ميشود که «باخودهمانياش» را قرین تمایزی دروني ميسازد .بدینترتيب ،امر
باخودهمان به دو قطب متضاد منفک شده که هریک دیگری خود را درون خود دارد .دقيقا همـين وضـع
است که بيپایاني تضاد را رقم ميزند .هگل این بيپایاني بسيط را چنين معرفي ميکند« :این بيپایـاني
بسيط یعني مفهوم مطلق را ميباید ذات بسيط زندگي یعني جان جهان یا خون کلي رخهـا [ی زنـدگي]
خواند که همهجا حاضـر اسـت» ( .)Ibid, p.147زنـدگي در اینجـا بـهمثابـه تمـایز درونـي قطـبهـای
متضاد در عين باخودهماني ،بن زندگي است و همين وضعيت اسـت کـه ویژگـيهـای سپسـين زنـدگي
را رقم ميزند .اینجا نقطهای است که آگاهي پدیدارشناسانه از مقـام آگـاهي سـاده بـه مقـام خودآگـاهي
ارتقا ميیابد و مطابق فرایندی که در ادامه توضيح داده ميشود از خود و چيستي معنا و غـایتش پرسـش
ميکند.
آگاهي ضمن جستجو بهمنظـور یـافتن معنـایي بـرای خـویش درمـيیابـد کـه او در هـر شـرایطي و
در هر موردی اصوال یک خواهنده است .بدینترتيب ،طلب یا خواهنـدگي سرشـت اوسـت« :خودآگـاهي
همانا خواهندگي است» ) .(Ibid, p.143آگاهي پيش از آنکه خودآگاه شود چيزی را طلب نميکرد؛ بلکه
در پــي شــناخت اشــياء بــهمثابــه امــوری بــيجــان بــود .هگــل مــيگـــوید« :آنجـــایيکــه برابرایســتا
( )Gegenstand / Objectبه خودش بازتابيده شـود یـا مت مـل در خـویش شـود ،برابرایسـتا مبـدل
به زندگي ميشود ( . )Ibid, p.139هگـل ایـن بازتـاب و ایـن ت مـل را حرکتـي مـيخوانـد کـه ذاتـش
عبارت از «جداشدگي از خود» و درآمدن به شکلهای گوناگون و در ادامه البته رفع و ارتقای گوناگونيها
در فرایندی یگانـه اسـت ( .)Ibid, p.142در ایـن ميـان فـرد بـهعنـوان پایگـاه زنـدگي اسـت و چـون
زندگي دارد ،از خود جداشونده است و از خود جداشوندگياش در مقام یک خودآگاهي ،خواهنده بودنش را
رقم ميزند.
مفهوم «طلب» یا «خواهندگي» بهطورطبيعي مفهومي اضافي است :یعني بيدرنگ جویای متعلـق یـا
مقصدی است که رو بهسوی آن دارد و دستیابي بدان خوشنودی او را پدید ميآورد .مهمترین طلـب یـا
خواهش آگاهي خودآگاه ،عبارت است از طلب ت یيد از یک خودآگاه دیگر ( .)Ibid, p.147این نطف هـر
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رابطهای است که برای جهت و سرنوشت زندگي امری تعيينکننده است .ولي از آنجاکه خودآگاه دیگر نيز
بههمان اندازه ت یيدطلب است ،بين دو خودآگاهي نزاع درميگيرد .در نتيج ایـن نـزاع ،یکـي از طـرفين
دیگری را برده یا رعيت خویش ميسـازد و مناسـبات جدیدی شکل ميگيرد که به ظهور گونـههـایي از
پوچي یا نيهيليسم منجر ميشوند.
وضعيتهای نيهيليستی يا شبهنيهيليستی در پديدارشناسی هگلی
اصوال بهنظر ميرسد که پدیدارشناسي هگلي به دليل خصلت روایياش در توصيف تمام تجارب آگاهي
در مسير پروردگي آن ،ظرفيت این را دارد که پاسخهای متعددی را در برابر این پرسش که زندگي چيست
و ارزشمندی آن به چيست ارائه کند ،بيآنکه لزوما هم پاسـخهـا پاسـخ ویـژة خـود هگـل باشـند .ایـن
وضعيت ،هم برای مدعيات نيهيليستيای که در پدیدارشناسي مطرح شـدهانـد و هـم بـرای راهکارهـای
رهایي از آنها راست ميآید ،ولي همهنگام این بدینمعنا نيست که خود هگل مدعای ویژهای بهخصـوص
بهعنوان یک راهکار نهایي ندارد .ما در اینجا ابتدا ميکوشيم تا برخي گامهـای پدیدارشناسـي را ازحيـث
نسبتشان با وضعيت نيهيليسم بهاختصار مورد بازخواني قرار دهيم و در پایان از امکان راهکار ویژة هگـل
بپرسيم.
در گام هـای پدیدارشناسـي هگلـي مـا بـا سـه سـطح از نيهيليسـم روبـهرو هسـتيم .سـطح نخسـت،
مقدماتي است و ارزش زندگي را مورد بيتوجهي یا تشکيک قرار ميدهد و از اینحيـث شـبهنيهيليسـتي
است؛ سطح دوم ،بنا به روایتي سرسختترین نيهيليسم باشد هرچند خـود هگـل چنـين تعبيـری دربـارة
آن بهکارنبرده است؛ و سطح سوم ،مستلزم بيارزش شدن هم ارزشها در پي انکار امر مطلق اسـت کـه
در شکل منفعتگرایي ،لودگي ،وارونهگویي و نسبيتگرایـي پدیـدار مـيشـود .نخسـتين سـطح پـيآمـد
نزاع دو خودآگاهي ت یيدطلب و درنتيجه برتری یا اربابي یکي بر دیگری است .نظر به اینکـه خودآگـاهي
سرور ،آزادی خودآگاهي برده را سلب کرده و او را بهخدمت خویش درآورده است ،خودآگـاهي بـردهشـده
وضعيت خویش را تناقضآميز ميیابـد و از ایـن رو بـرای بازیـافتن آزادی خـویش دسـت بـه هـر کـاری
ميزند .نخستين راهکار او پيش گرفتن گونهای رواقيگـری اسـت کـه عبـارت از بـيتفـاوتي نسـبت بـه
جهان بيروني است ( .)Ibid, p.122این بيتفـاوتي در ادامـه و بـهطـورطبيعي بـه شـکبـاوری کشـيده
ميشود که باز ،واکنشي عليه اقتدار تحميلشدة بيروني است ()Ibid, p.124؛ زیرا خودآگاهي بردهوار که
همواره در ترس از نابودی به سر برده در ظـاهر بهمنظور تسـکين خویش و در باطن بهمنظـور آزادیاش
فرب ميگيرد که آنچه بر او ميگـذرد تـوهمي بـيش نيسـت و چـهبسـا هـيچ واقعيـت یـا حقيقـت یـا
هيچ امر ارزشمندی وجود ندارد که نگـرانش باشـد .بـهنظـر مـيرسـد هگـل بـا ترسـيم ایـن دو وضـع
پياپي ،نخستين اشکال نيهيليسم را معرفي کرده و زمينههای ظهور آنها را بهصورت مفهـومي ــ تـاریخي
تشریح کرده است.
خودآگاهي که از این بيتفاوتي و شکاکيت نگران است باید راه برونرفتـي بيابـد؛ زیـرا اگـر در اینجـا
توقـف کند عمال مرخ و نابودی خویـش را رقم زده است .او بــدینمنــظور راهکـاری پـيشمـيانـدازد
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که عمال فرآیند دوریاش از جهان واقعي را تشدید مـيکنـد :حقيقـت را یـکسـره از جهـان واقعـي دور
کــرده و آن را در جهــان دیگــری بــه مثابــه امــری دســترسناپــذیر قــرار مــيدهــد (.)Ibid, p.170
در چنين وضعي ،خودآگاهي وضعيتي ناکام و از اینرو اندوهبار مـيیابـد .انـدوهبـاری او ناشـي از ناکـامي
در بهدستآوردن حقيقت است ( .)Ibid, p.164این وضع ناکام و اندوهبار تقریبا وضعيتي است که نيچـه
بعدها از آن با عنوان نيهيليسم یاد کرد؛ زیرا خودآگـاهي در ایـن وضـع ،گـویي بـه جهـان واقعـي «نـه»
گفته است و معنای حقيقي مندرج در آن را انکار کرده و به جهان دیگر ارجاع داده اسـت (نيچـه،1377 ،
ص 00و  .)76هگل خود از ایـن وضـع بـه عنـوان نـوعي نيهيليسـم یـاد نکـرده ولـي بـهخـوبي دالیـل
فلسفي رویگرداني آگاهي از جهان واقعي را بهگونهای فلسفي تبيين کرده و از اینجهت ،زمينـه را بـرای
"نيچه" فراهم آورده است.
آگاهي در ادام مسير پروردگي خود ،البـته در فـراز و نشـيبي دیـالکتيکي ،شکــلهـای پيچيـدهتـری
از دوری از جهان واقعي را تجربه ميکند؛ مثال آگـاهي زمـاني اخالقـي مـيشـود و در برهـهای بـا ایـن
توجيه که جهان خاستگاه شر و پليدی است ،پناه بردن به فضيلتهای دروني و گوشـهگيـری اخالقـي و
نخواستن جهان را پيشنهاد ميکند یا در برههای بـرای رهـایي از تشـتت اتمـي خـود در وضـع حقـوقي
به طراحي اتـوپيا ميپردازد .تــمام ایـن مـوارد بـا نــظرگاهي نيچـهای مـيتواننـد مصـادیق نيهيليسـم
باشند کـه هگـل توجـه مـا را بـدان معطـوف داشـته و مـيتوانسـته منبـع الهـام نيچـه باشـد .ولـي در
مجموع ،دومين گونه از نيهيليسم عبارت از انکار این جهان کنوني ازحيث ارزش کلي اسـت کـه در تمـام
اشکال مذکور مشترک است.
سطح سوم پوچي که آگاهي در مسير پدیداریاش با آن روبهرو ميشـود ناشـي از وضـعيتي اجتمـاعي
است که مستقيما ارزش ارزشهای اخالقي و معنای نيک و بد را در برميگيرد .آگاهي پـس از گـامهـای
«خودآگاهي» و «خرد» ( ،)Vernunft / reasonبه مقام «روح» ( )Geist / spiritارتقاء مـيیابـد.
روح در اینجا بهمعنای «آگاهي اجتماعي» است .نخستين شکلي که آگاهي اجتماعي یا روح ،خود را در آن
تشخي ميدهد خانواده است .عشق که مهمترین سبب پيدایش خانواده است ،همهنگام سبب فروپاشي
هست اولي خانواده و تشکيل خانوادههای دیگر ميشود و به این ترتيب اشکال اجتمـاعي دیگـر از جملـه
طایفه ،قبيله ،جامعهی شهری و ملت هم پدیدار ميگردند .بهنظر هگل ،از همـان آغـاز پيـدایش آگـاهي
اجتماعي ،کشمکشي ميان دو گونه قانون که از دو خاستگاه متفاوت برميآیند ،ایجاد مـيشـود .ایـن دو
عبارتند از «قانون الهي» خانواده که قانوني زنانه است و پایداری هست کانوني خـانواده را درنظـر دارد 1و
«قانون انساني» که مردانه است و مصالح کلي قوم بر پای اصل احترام رأی فرمانروا را پيگيری ميکنـد
(.)Hegel, 2008, p.398
هگل تعبير قانون الهي و زنانه و قـانون انسـاني و مردانـه را از "سـوفوکلس" در نمایشـنام آنتيگنـه
وام گرفتــه (ســوفوکلس ،1321 ،ص )876و مفــاهيم مهــم منــدرج در اندیشــ ســوفوکلس ،بــهویــژه
سرنوشتباوری او را سخت در نظر دارد .کشمکش سخت ایـن دو قـانون بـدون ایـنکـه پيـروز نهـایي
داشته باشد ،به فروپاشي وضـع اجتمـاعي و در عـينحـال ،ارتقـای آن بـه وضـع حقـوقي مـيشـود کـه
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در آن هر خودآگاهي چنـان یـک اتـم فقـط صـاحب حـق مالکيـت نگریسـته مـيشـود و پيونـد ژرفـي
ميان افراد وجود ندارد .همـين وضـع ،روح را وامـيدارد تـا راه نجـاتي بـرای خـود بيابـد و بـدینترتيـب
جهان فرهنگ ظهور مـي یابـد .در ایـن جهـان ،هـر خودآگـاهي بسـته بـه داوریاش نسـبت بـه نيکـي
یا بدی قدرت و ثروت ،نقش ویژهای در اجتماع پيدا مـيکنـد .نقـشهـای اجتمـاعي نيـز در ایـن وضـع،
از یک نگاه طبقاتي نگریسته شـده و «شـریف» ( )edelmütig / noble-mindedیـا «فرودسـت»
) (niederträchtig / basenessخوانده ميشوند.
مهــمتــرین ویژگــي ایــن وضــعيت همــين پيونــد نيکــي و بــدی بــا وضــعيت ثــروت و قــدرت اســت.
در اینجا خودآگاهي با نظر به نسبت خود با ثروت و قدرت بـه داوری دربـارة نيـک و بـد دسـت مـيزنـد.
عامل تعيينکننده در این داوری احساس برابری یا نابرابری است .نيک دانستن چيزی در این وضـع تـابع
احساس برابری است که موجب ميشود خودآگاهي از روی ميل و بدون هيچ کشمکش دروني و بيروني،
ارزش های جامعه را أخذ کنـد .پذیرشـي چنـين از روی ميـل موجـب شـریف خوانـدن ایـن خودآگـاهي
ميشود .از آنسو ،خودآگاهي دیگر با درک نابرابری موجود ،تنهـا بـه اجبـار تـن بـه ارزشهـا مـيدهـد
و در باطن نوعي احساس منفي و بدخواهي پنهاني را که به کينه منجر ميشود همراه دارد 0و از همـينرو
فرودســت خوانــده مــيشــود ( .)Hegel, 2008, p.453نقطـ عطــف رابطـ ایــن دو خودآگــاهي در
ازخودبيگانگي آنهاست و در این ازخودبيگانگي مهمتـرین نقـش را زبـان ایفـا مـيکنـد (.)Ibid, p.458
زبان که از پس این نقش ،زبـان وارونـه مـيشـود« ،مـن» یعنـي ذات خودآگـاهي را نمایـان مـيکنـد.
خودآگاهي شریف در اثر داوریاش پيرامون نيکوبـد ابتـدا قهرمـان بـيسروصـدای خـدمت و مشـورت
ميشود ،ولـي زبـان او را آرامآرام بـه یـک قهرمـان خـدمت مـدعي و حتـي چـاپلوس تبـدیل مـيکنـد
( .)Ibid, p.462این بهمعنای ازخودبيگانگي آگاهي شریف است و نتيج این ازخودبيگـانگي ایـن اسـت:
«[در چنين حالي] وی ميبيند که شخصيت نابش بي شخصيتي مطلق شده است ... .ازآنجاکـه مـن نـاب
خود را بيرون از خویش و فروپاشيده ميیابد ،در همين فروپاشي است که هر آنچه پيوستگي و کليت دارد
و هر آنچه قانون ،نيک و حق خوانده ميشود یکباره متالشي شده و در قعر نابودی ميافتـد...؛ خـود مـن
ناب مطلقا از هم ميپاشد )Ibid, p.467( ».و این زمينهای اصلي پوچي و بيارزشي و بـيحقيقتـي خـود
نيک و بد است (.)Ibid, p.471
فروپاشي گفته شده موجب از ميان رفتن تفاوت و تعين آگاهي شریف در برابر آگاهي فرودست یا سـفله
ميشود.
ازخودبيگانگي ميشود و خودآگاهي سفله تودة مردم را با خود همراه کرده و بـه هـدف خـود -قـدرت
سياسي -دست ميیابد .وی در این وضع نمودار نياندیشندگي نافرهيختهای است کـه نمـيدانـد سـرگرم
کاری وارونه است .در اینجا هم زبان به ميان ميآید و در قالب گفتارهای لوده وضع او را نمایان ميکنـد:
او به مانند آهنگسازی لوده ميماند که سي آهنگ ایتاليایي ،فرانسوی ،غمانگيز و طـربانگيـز را درهـم
ميآميزد و به این طریق حقارت و تباهي را با حکمت و درستکـاری درهـم مـيآميـزد (.)Ibid, p.473
هگل در اینجا از نمایشنام برادرزادة رامو اثر "دیدرو" یاری گرفتـه تـا لـودگي ناشـي از حـس پـوچي و
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بيارزشي را تصویر کند و تالش مي کند تا ایـن وضـع را برخاسـته از مناسـبات اجتمـاعي جهـان جدیـد
بــهویــژه در دورههــای نخســتين آن معرفــي کنــد .هگــل ایــن پــوچي را در یــک جملــه چنــين چکيــده
ميکند« :پوچي ( )Eitelkeit/ vanityهمه چيز همانا پـوچي خـود اوسـت یعنـي خـود او پـو اسـت»
(.)Ibid, p.476
آگاهي در چنين جامعهای ،بهطور طبيعي برای پيدا کردن نظمي جهت رهایي از این وضع پوچي ،ابتـدا
از ایمان مبتنيبر بصيرت صرف یاری ميگيرد که با ایمان سنتي دیني تفاوت دارد؛ چراکه به قـول هگـل
این ایمان مخصوص جهان فرهنگ است ( )Ibid, p.479و ناظر به تبدیل دین به صـرف ایمـان اسـت.
دست به دامن عقل محض ميشود و بدینترتيب آگاهي روشناندیشانه پدیدار ميگردد که خود را دشمن
به زعم خویش فریب دیانت و فریب دستگاه دیکتاتوری سياسي معرفي ميکند .او بدینمنظور مـيکوشـد
ابتدا تبييني از سرشت نهایي جهان ارائه دهد تا در پرتو آن ،نظم اجتماعي مشخصي را برگزیده و از پوچي
و دروغ اجتماعي رها شود .روشناندیشي در این راسـتا ماتریاليسـت مـيشـود و جهـان را یکسـره مـاده
تلقي ميکند و به هميندليل به خودش اجازه ميدهد تا همهچيز را ابزار خویش ببيند و در عمل فایدهگرا
گردد .روح در این وضع در یک جامع بورژوایي قرار دارد که شـهروندان آن ،خـود را چنـان سـوژههـایي
نهایي تلقي کـرده و بـا انتخـاب گزافـي و دلبخـواهي اهـداف بـه زنـدگي خـود معنـا مـيبخشـند ولـي
این سابجکتيویسم بـي شـک شـکل دیگـری از آشـفتگي را درپـي دارد کـه دسـتاورد بـيارزشـي ذاتـي
همهچيز است.
راهکار پديدارشناسانة مواجهه با دشوارة پوچی و بیارزشی
اگر تا به همينجا سرشت پدیدارشناسي هگل را مورد توجه قرار داده باشيم ،روشن ميشود که ویژگـي
ارزیابي هگل از پيدایش پدیده ای چون نيهيليسم ،در هـر سـطحي کـه باشـد ،تـا چـه انـدازه متفـاوت از
روشهای ارزیابي اندیشمندان دیگر است و چگونه خود روش ارزیابي پيـدایش ایـن پدیـده مـيتوانـد در
ارزیابي سرشت خود این پدیده و راه رویارویي با آن مؤثر افتد .وقتي "نيچه" یـا "هایـدگر" نيهيليسـم را
سرنوشت یا تقدیر هر چيزی ازجمله اندیش متافيزیکي یا دین یا تکنولوژی معرفي ميکنند و عمـال آن را
سرنوشت نهایي خرد بشری و تنها واقعيت واقعا واقعي ميخوانند ،طبيعي اسـت کـه آن را امکـان نهـایي
زندگي انسان هم بخوانند و بگویند تنها کاری که از انسان برميآید این است که این واقعيت را پذیرفته و
بر آن ،مطابق اقتضای قدرت یا مطابق پيشامد موجسواری کند .ولي وقتي هگل چيزی چون نيهيليسـم را
یکي از تجارب ممکن آگاهي بهمثابه یک پدیده نشان ميدهد ،ازسویي ميپذیرد که پيدایش آن تصادفي
نيست و از حرکت طبيعي آگاهي ناشي ميشود و از سویدیگر آن را نقط نهایي آگاهي و تمدن انسـاني
برنميشمارد؛ زیرا آگاهي هنوز امکانات متعدد و راههای نرفت زیـادی دارد کـه برگذشـتن از نيهيليسـم را
ممکن ميسازند.
برای بررسي دقيق راهکار پدیدارشناسان هگل ابتدا به دیـدگاه یکـي از نویسـندگان توجـه مـيکنـيم.
"جوليان یونگ" بر این باور است که هگل نظری خود پيرامون معناداری زندگي را به یاری بازسازی ایدة
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زندگي دیگر ( )other lifeسامان داده است .این ایده پيشينهای دراز در تمـدن انسـاني دارد و نـاظر بـه
نظری «معناداری افالطوني ـ دیني معنـاداری زنـدگي» اسـت کـه شـرط معنـاداری زنـدگي را کرانمنـد
نبودن زندگي به این جهان مي داند .یونگ معتقـد اسـت کـه امـر مطلـق در نظریـ ایـدهآليسـم مطلـق
هگل ،آنچنان که در نهادها و چهارچوبهای دولـت مـدرن متجلـي مـيشـود ،7همـان واقعيـت نهـایي
است که به همه چيز معنـا و ارزش مـيدهـد .بـدینترتيـب هگـل ،هماننـد همـ دسـتگاهسـازان پهنـ
اخالق ،نظری زندگي دیگر یا حيات اآلخره را این بـار در همـين دنيـا یعنـي در دولـت مـدرن بازسـازی
کرده است ( .)Young, 2003, p.75دیدگاه یونگ ،درواقع مبتنيبـر برجسـتهسـازی مفهـوم «تـاریخ»
برای حل مس ل معناداری زندگي است .یعني یونگ ميکوشد از دل فلسف تـاریخ هگـل و بـا تکيـه بـر
طرحي که خود هگل در خطوط کلي فلسف حق و نيـز درسهـای فلسـف تـاریخ پـيش انداختـه نظریـ
معناداری زندگي او را استنتاج کند و حتي با همين دیدگاه پدیدارشناسي هگل را تفسير مـيکنـد .در ایـن
شکي نيست که مفهوم تاریخ در شمایلي که هگل در درسهای فلسف تاریخ و نيز خطـوط کلـي فلسـف
حق مطرح کرده در منظوم فکری او اهميت فراوان دارد .ولي بهنظر مـيرسـد کـه هگـل دسـتکـم در
پدیدارشناسي روح امکانهای دیگری و طرح قابل توجه دیگری را نيز فراهم کـرده کـه مـيتـوان آن را
راهکار پدیدارشناسان معناداری زندگي ناميد و آن را از جهات مهمي متفاوت از راهکار مبتنـيبـر فلسـف
حق او دانست.
اما اگر بخواهيم راهکار ویژة هگل برای مس ل معناداری زندگي را بيابيم ،بهتـرین راه توجـه بـه وجـه
پدیدارشناسان آگاهي در نظر او است؛ یعني راهکار او برخاسته از شـيوة طـرح خـود مسـ له اسـت .شـيوة
پدیدارشناسان هگل به ما ميگوید که نهتنها مس ل معناداری زندگي بلکـه اصـوال خـود مفهـوم زنـدگي
مس له و مفهومي محض و ذهني نيستند که چنان مس لهای ریاضي برای ذهن آدمي پدید آینـد .پيـدایش
این مس له و این مفهوم دستاورد زندگي خود «روح» یا «آگاهي روحاني» ( )geistig / spiritualاسـت
که آن را تاریخدار ميکند .در تلقي پيشاهگلي و رئاليستي از آگاهي ،آگاهي به کارکرد نفس بهمثابـه یـک
جوهر تقليل پيدا ميکند و همين وصف جوهریت نفس بهمثابه عامل آگـاهي ،حرکـت و پویـایي را از آن
سلب ميکند .جوهریت نفس همچنين ضامن دیگربودگي آن نسبت به هرچيزی است کـه بـا آن ارتبـاط
برقرار ميکند .مجموع این دو ویژگي زندگاني یا تاریخدار شدن آگاهي را نفي ميکند .نفس یا انباني است
که چيزهایي از پيش در آن وجود دارد و تنها طي زندگي فرد بهکار گرفته شده و یا تويير شکل مـيیابنـد
(چيزی شبيه نظری یادآوری) و یا لوح سفيدی است که اعراضي بر آن نوشته ميشود و صفح آن را سياه
ميکند .در چنين شرایطي هر مفهومي یک «دریافت» مکانيکي است ،یعنـي مفـاهيم دسـتاورد دریافـت
رخدادی و آني یا جستجو در آن انبان یا سياه آن صفحه هستند .ولي مطابق طرح هگلي بهعنوان یـک
طرح ایدهآليستي ،آگاهي امری روحاني است و روح هرگونه سکون و دیگربودگي مطلقي را نفي ميکنـد.
نفي سکون و دیگربودگي مطلق زندگي روح است .بدینترتيب زندگي امری درتنيده با خـود روح اسـت و
همين اصل پای نظری هگلي معناداری زندگي است.
آنچه تا پيش از این دیدهایم ضـمن اینکـه نمونـههـایي از رویکردهـای نيهيليسـتي بـه زنـدگي را در
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مسير حرکت روح نشان ميدهد ،همهنگام حرکت روح برای فراروی از این رویکردها را نيز نشان ميداد.
ما در اینجا به عنـوان آخـرین گـام در تحليـل هگـل متوجـه آخـرین گـام پدیدارشناسـي مـيشـویم تـا
رویکرد نهایي وی را در آن جستجو کنيم .آگاهي در سير تنآوردگـي خـود در گـام نهـایي بـه «شـناخت
مطلق» ( )das absolute Wissenدست ميیابد .در این وضع ،آگاهي نـهتنهـا همـهچيـز را در پهنـ
حضور خویش ميبيند؛ بلکه حتي درميیابد که هرآنچه تاکنون تحقق یافته و پدیدارشده ،برسـاخت خـود
اوست .این خودآگاهي در اثر رسيدن آگاهي به سطح «مفهوم» ( )Begriffحاصل ميشود .هگل دربـارة
این وضع ميگوید « :بنابرین ازآنجاکه روح به مفهـوم رسـيده اسـت ،وجـود و حرکـت را درون ایـن اثيـر
زندگياش آشکار ميسازد  /مـيگسـتراند )entfaltet( /و آن همانـا دانـش ( )Wissenschaftاسـت»
( .)Hegel, 2008, p.732ما باید قدری دربارة این عبارت ت مل کنيم .ابتدا باید گفت مفهوم همانا اثيـر
زندگي روح است و ازاینرو طبيعي است که مفهوم همان مفهوم ذهني رایج نيست؛ ثانيا هگل مـيگویـد
چون روح به مفهوم رسيده پس آشکارکننده  /گسترانندة وجود و حرکت است و این بدینمعنـا اسـت کـه
مفهوم مانند جام جهان نمایي است که وجود و حرکت نه بيرون از آن بلکه در دل آن تقرر داشته ،نمایش
داده ميشوند و به دیالکتيکشان ادامه ميدهند .این دیالکتيک در دوگان وجود و حرکت جـاری اسـت و
یـادآور دوگانـ غيرقابــل جمــع پارمنيدسـي وجــود و حرکــت اســت (پارمنيــدس ،1328 ،ص.)870-823
دیالکتيکي که زندگي واقعي را نفي کرده بهدليل اینکه ترکيبـي از وجـود و الوجـود را در پدیـدة حرکـت
متجلي ميسازد و هيچ ميخواند .افالطون در رسال سوفيست پدرکشي کرد و کوشيد دیالکتيک وجـود و
الوجود را بهرسميت شمارد تا این زندگي «هيچ» نشود و سوفيت بهانهای برای بازی با ارزشها پيدا نکند
(افالطون ،1326 ،ص .)1811هگل هم از این حيث در همان سنت افالطوني قرار ميگيـرد ولـي او هـم
ميکوشد پدرکشي کند و پدر این بار برای او افالطون است .افالطون حرکت را به رسميت شناخت ولي با
جوهر خواندن ایدهها حرکت را از ایدهها دور کرد و زمين دوپارگي واقعيت را فراهم آورد .هگل بـهدنبـال
این است که نشان دهد چگونه وجود و حرکت در مفهوم جاریاند و این جریان عين زندگاني مفهوم است
که آن را از سکون و نيستي رهایي ميبخشد .نظری شناخت یـا معنـاداری افالطـون عبـارت از حرکـت
شناسنده برای رسيدن به حقيقت ثابت ایدهها است و هگل در پدیدارشناسي نشان داده که چگونه شناخت
اگر چنين باشد به نيهيليسم مـيانجامـد .شـکاکيت ،الادریگرایـي (خـواه الادریگرایـي ملحدانـه خـواه
مؤمنانه) ،نسبيگرایي ،خودمطلقسازی و گرایشهایي از ایندسـت کـه شـقوقي از نيسـتانگـاری تلقـي
ميشوند ،همه پيامد بيحرکت خواندن ایدهها بهمثابه حقيقتاند .برای جلوگيری از سوتفاهم تکرار ميکنم
که افالطون به هيچیک از گرایش های بـاال بـاور نداشـته ولـي گـویي در دل سـخن هگـل ایـن اسـت
که اگر حرکت در خود مفاهيم رخ ندهد حقيقت از زندگي ایستاده و جهان از ارزشهایي کارگر و پویا تهي
ميشود.
ولي آیا حرکت در مفهوم خودش ثبات مفهوم و ارزش آن را از ميان نميبردي آیا آگاهي برای معنادادن
به زندگي پایگاه مناسبي ميتواند بيابدي نظری دانش مطلق هگل بهنظر راهي برای پاسخ به همين مس له
است .دانش مطلق عبارت از فلسفه در کليت آن است و نه مباحث فلسف نظری به تنهایي .فلسفه ،از نظر
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هگل مجموع دانستههای فلسفي نيست؛ بلکه کمال و رشد نهایي آگاهي روح است که طـي آن وضـعيت
سابجکتيو یقين به حقيقت تبدیل ميشود .این را هگل هم در پدیدارشناسي روح و هـم در منطـق گفتـه
است که تنها در دانش مطلق است که یقين به حقيقت تبدیل ميشـود ( .)Hegel, 2010, p.30چنـين
دانشي دانش به کل زنده و پویایي است که بهنحو پدیدارشناسانه تحقق ميیابد .در این وضعيت ،نوميدی
و بيارزشي یا پوچي جای خود را به یقين ابجکتيو یعني حقيقـت و ارزش مـيدهـد و زنـدگي در معنـای
کلياش به مثابه زندگي روح غایت نهایي قلمداد شده و ضامن ارزش و معنـاداری همـه چيـز مـيشـود.
طبيعي است که چنين دانشي امری حاضر و آماده نيست؛ بلکه خودش هم سرشت پدیدارشناسانه دارد .در
نتيجه هم امکانهای گوناگون تجرب آگاهي ،چه آنها که مستلزم بيمعنا خواندن زنـدگي هسـتند و چـه
معنادا ر بودن آن ،همه تجارب زیست یک آگاهي هستند که با رسيدن به مقام تاریخي دانش مطلـق هـر
گونه بنبست و هيچخواني ،بهویژه بيمعناخواني زندگي را نفي ميکند.
چنين طرحي هم ضامن معناداری زندگي فردی ميشـود و هـم ضـامن ارزش اجتمـاع؛ زیـرا طـي آن
اخالق از مقام مجموع ارزشهای فردی و سابجکتيو به شبک ارزشهـای عينـياجتمـاعي یعنـي آنچـه
هگل ) (Sittlichkeitميخواند ارتقا ميیابد و اجتماع هم از حد جامع مدني سودگرایانه به مقـام دولـت
ارتقاء ميیابد .این ارتقاء توسط هيچچيز جز فلسفه نميتواند تحقق یابد؛ زیرا در غير ایـن صـورت نتيجـ
نهایي یا وابسته به اقتدار بيروني عالقههای فردی و گروهي قدرت یا وابسته به انواع فرامين و اقتدارهای
بيروني دیگر مي شود؛ و راه دیگر هم اطالق ارزش آن به فرمان وجدان یا درون انسان فـردی اسـت کـه
مالکي برای اثبات آن ،یا «ارزش» ماندنش برای همگان در کار نيست و واقعيات زندگي انسـاني را هـم
نادیده ميگيرد و از اینرو ازسوی جامع انساني کنار زده ميشود.
از اینرو تنها فلسفه بهمثابه دانش مطلق است که توجيه ضروری معناداری زندگي را بهدست ميدهـد؛
زیرا هم دانشي ضروری و کلي است و هم وجه تاریخياش ميتواند ارزشها را با واقعيات تجربي متناظر
سازد .البته مي توان گفت که هگل در پدیدارشناسي تنها ایدة اصلي راه کار خود را مطرح کرده و تفصـيل
آن را بعدها در فلسف روح و نيز در فلسف حق بهدست داده است ولي شکي نيست کـه پدیدارشناسـي در
راستای وظيفهای عمل ميکند که خود هگل در رسال تفاوت نظامهای فلسفي فيشته و شلينگ به عنوان
وظيف اصلي فلسفه معرفي ميکند« :فلسفه باید بتواند جای انسان را در جهان خودش مشخ کند و به
اینترتيب انسان را موجودی اصيل سازد» ) .(Hegel, 1977a, p.42چنين وظيفهای موجب ميشود تا
فلسفه نه دانشي انتزاعي بلکه انضمامي یا دقيقتر بگویيم انضماميترین دانشها باشد.
جمعبندی و نتيجهگيری نهايی
 .1هگل برای نخستينبار نه در کتاب پدیدارشناسي روح بلکه در رسال ایمان و دانش که چنـد سـال
پيش از انتشار پدیدارشناسي نگاشته بود از نيهيليسم سخن به ميان آورده بود .ولي اصطالح نيهيليسـم در
آنجا و حتي در کليت اصطالحشناسي هگلي چندان بار معنایي امروزین این اصطالح را ندارد؛ بلکـه درک
او از آن ذیل درک فيلسوف همدورهاش فریدریش یاکوبي قرار دارد که نيهيليسم را وصف شناختشناسان
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فلسف ایـدهآليسـتي کانـت و فيشـته مـيخوانـد ( .)Jakobi, Op.cit, p.120مطـابق ایـن خـوانش از
نيهيليسم ،روح سنجش و نقد در فلسف کانتي منجر به یک نيهيليسم شناختشناسانه خواهد شـد کـه در
آن هر معنایي از محتوای درونياش تهي و پو خواهد گردید .شاید بههمين دليل ،ادبيـات بحـث هگـل
پيرامون دشوارة معناداری زندگي در پدیدارشناسي روح و آثار سپسينش در پيونـد بـا اصـطالح نيهيليسـم
سامان نميیابد.
 .8پدیدارشناسي مفهوم معناداری زندگي دو تکليف عمده بر دوش دارد :نخست اینکه نشان دهـد کـه
مفهوم زندگي ،معناداری ،بيمعنایي ،پوچي ،هنجار ،هنجارشکني و مفاهيم مرتبط با آنهـا ،پـيشآمـدهایي
گزافي یا معجزهآسا یا ناشي از هوشمندی یک ذهن خالق نيسـتند؛ بلکـه هرکـدام گـامهـای تـاریخي و
ضروری آگاهي هستند که بهصورتي دیالکتيکي تحقق یافته و بهصورتي پدیدارشناسانه مـورد بازشناسـي
فلسفي قرار مي گيرند؛ دوم اینکه نشان دهد ایـن زمينـ ضـروری کـه هریـک از ایـن گـامهـا از دل آن
برخواستهاند کدام است و مفاهيم یا تجربههای همگن آنها چه هستند .در این نسبت است که هگل برای
پدیدارشناسي مفهوم معناداری زندگي ،پای مفاهيم دیگری چون مفهوم طلب ،ت یيد ،ناکامي آگاهي ،زبان
وارونه و غيره را به ميان آورده و تبيين ميکند.
در واقع او در راستای ترسيم وضع موجود از دو چيز پرهيز ميکند :نخست از نگاه غيرتاریخي بـه ایـن
مس له و دوم از اطالق آن به دالیل و شرایط سادة بيروني .در واقع از نظر او وضع موجود رخدادی نيست
که فورا در جهان مدرن سربرآوده باشد یا اینکه نتيج تحوالت اجتماعي و بينشي یا علمـي فقـط جدیـد
باشد .پدیدارشناسي روح نشان ميدهد که آگاهي در مسير حرکتش بهطور طبيعي دیدگاههایي ميیابد که
ازحيث فردی یا اجتماعي یا هر دو خصلت نهيليستي دارند .به این ترتيب هگل را باید فيلسـوفي دانسـت
که بر خالف فيلسوفان پهن اخالق و فرهنگ تا پيش از خودش ،پيدایش وضعيتهای نهيليستي یا شبه-
نهيليستي را عارضههای منفي یا بيماریهای پيشامدی که باید هر چه زودتر از بين روند مالحظه نمـي-
کند .از دید او پيدایش این وضعيتها اوال مربوط به ذات آگاهي و حرکـت اوسـت لـذا امـوری پيشـامدی
نيستند ثانيا در حرکت آگاهي نقش مثبت و ایجابي دارند .ولي بهرغم ایـن حالـت ،آگـاهي بـاز بـه دليـل
سرشت خود نميتواند در هيچ یک از این منازل که نافي معناداری زندگي یا تخریب کنندة ارزش ارزش-
ها بهشمار ميآیند برای هميشه اتراق کند و در آنجا بماند.
هگــل بــرخالف پيشــينيانش ،ظهــور رویکردهــای نهيليســتي در ســطوح گونــاگون را امــری طبيعــي
و بخشي ضروری از بسط آگاهي معرفي ميکرد ،همچنين برخالف برخي از پسينيانش همچـون نيچـه و
هایـدگر سرنوشـت آگـاهي را همنشـيني بــا ایـن وضـع هـم نمـيدانــد .نيچـه و هایـدگر هنگـامي کــه
متوجه تقرر بنيادین نهيليسم در تمـدن انسـاني مـيشـوند تنهـا راه جلـوگيری از نـابودی ناشـي از آن را
همنوایي آگاهانه با آن معرفي ميکنند و به نوعي انتظار موجسواری بر ایـن پدیـده را دارنـد .ولـي هگـل
همچنان بر این باور است که نيهيليسم هرچند امری پيشامدی نيست و ضروری اسـت ،ولـي ضـرورتش
وجــه تــاریخي دارد و از ایــنرو آگــاهي مــيتوانــد از آن فــرا رود و اصــوال فراتــر از توانســتن ،حتمــا
و بهطور ضروری از آن فراتر ميرود.
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 .3بهنظر ميآید که برپای پدیدارشناسي هگلي ،بتوان رواقيگری و شکاکيت را نخسـتين شـکلهـای
پوچي و بيارزشي که عبارتند از بـيتفـاوتي و شـک بـه ارزش کليـت جهـان بـهمثابـه خانـ حقيقـت و
واقعيت تلقي کرد .راهکـار نخسـتين بـرای رهـایي از ایـن دشـواره را کـه عبـارت بـود از طراحـي ایـدة
جهان دیگر -خان حقيقت و خير مطلق است -باید در راستای افراطيتر شدن دشواره قلمـداد کـرد؛ زیـرا
هگــل مــيگویــد« :آگــاهي از پــس طراحــي ایــن ایــده ،احســاس ناکــامي و انــدوهباری و ســرخوردگي
خواهد یافت» .این راهکار چيزی نيست جز آنچه نيچه از آن بهعنوان نيهيليسم افالطوني یاد ميکند .ولي
برای هگل این پایان راه نيست هرچنـد ادامـ حرکـت شـکلهـای دیگـری از پـوچي و بـيارزشـي یـا
نيهيليسم را بهبار ميآورد که مهمترین آنها یکي در جهان فرهنگ از پس زبان وارون دو سـنخ شـریف و
سفل آگاهي است و دیگری در جهان روشناندیشي یا بهتعبير دقيقتر اندیشـ روشـناندیشـي اسـت کـه
«خدا» یا «مطلق» را پهن فرهنگ و اندیشه کنار ميگذارد .پدیدارشناسي برای هریک از این وضعيت راه
خروج ویژهای نشان ميدهد ولي در پایان بنا به تفسير نگارنده مهمترین راهکار خروج از بيمعنایي زندگي
همانا «دانش مطلق» است.
پینوشتها
 .1اخالق در اینجا معنای عامي دارد که ميتواند اخالق فردی ،اجتماعي ،وضعيت فرهنگي و سياسي و
تمدني را در برگيرد.
 .8دربارة تفسير اگزیستانسياليستي هریس بر پدیدارشناسي به مقدمـ او بـر رسـال ایمـان و شـناخت
هگل مراجعه کنيد.
 .3هگل در بند  01از کتاب پدیدارشناسي با صراحت ميگوید که آگاهي در نخستين گامهایش حتي در
حد یک این صرف ( )reines Ichاست.
 .8برای این اصطالح ميتوان از برگردان «بهرسميتشناسي» هم استفاده کرد ولي بـهنظـر مـيرسـد
برگردان «ت یيد» بيش از آن گویای هر دو وجه اجتماعي و شناختي مندرج در این اصطالح است.
 .1زیرا عنصر زنانه و بهویژه خواهر در خانواده همواره نگران فروپاشـي خـانواده در اثـر اقتـدار شـرایط
بيروني بهویژه شرایط سياسي است.
 .0مفهوم احساس منفي که موجب کين فردی یا اجتماعي ميشود از تحليلهای شاهکار هگل اسـت
کــه فيلســوفان سپســين هــم بــدان توجــه کــردهانــد .بــرای نمونــه نيچــه بــا اســتفاده از اصــطالح
) (Ressentimentنقش مهمي برای آن در «تبارشناسي» اخالق قائل شده و "مـاکس شـلر" هـم در
کتابي با همينعنوان بهرغم نقد مصادیقي که نيچه برای این احسـاس واکنشـي آورده اصـل آن را أخـذ
کرده است.
 .7که اوج زندگي اخالقگرایانه ( )Sittlichkeitاست
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