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 کنیم.دنبال می «فنومنولوژی»در سپهر اول  خردی بحث را با بخش ادامه

و  تزی مثابهبه آگاهیای که در سپهر اول طرح کردیم یعنی ی دولحظهما با توضیح رابطهکنم: صورت مسئله را یکبار تکرار می

 آگاهیی خودآگاهی که از آخرین مقوله سنتزی مثابه، چگونه بهخرد، باید توضیح دهیم که مفهومِ تزآنتیی ثابهمبه خودآگاهی

 است، قابل استنتاج است؟ ناخوش

از  از جنسِ مفهوم یا ،برده که ابژه همپی ،خودآگاهیی ذهن، دیگر شئ نیست، بلکه که ابژه دیدیمی خودآگاهی در مرحله

و است  آگاهی، ابژه در یک کالم: .، آگاهی استاین آگاهی یا موضوعِ نگرشِ سوژه موضوعِ و .آگاهی استجنسِ 

 .، سوژهگاهیآخودـ

ی آزادیِ خودآگاهی یا آگاهیِ بنده که آگاهیِ ناخوش بود، بایست از آخرین مقولهی سوم، میبرای استنتاج مقوله ما گفتیم

 آگاهی یعنی یابدی خودْ آگاه را درمیی آگاهیِ ناخوش دیدیم که آگاهی، تناقض وجودیِ یک سوژهحرکت کنیم: در مرحله

در خودِ بنده تناقض بین متناهی بودن و  و .لحاظ حقیقت، نامتناهی استهبلحاظ تعین، متناهی است و هلحاظ وجودی و بهب

 این تناقض حل :کنیمسؤال میو او به این تناقض آگاه است. نامتناهی بودن، بین میرایی و جاودانگی، تجلی پیدا کرده است 

 یا ،پیدا کند آگاهی یا شعور، این دریافت را که صورتی ممکن است دراین تضاد حل و حفظ  گوییم،می؟ چگونه ممکن است

 .هم ذهن است و هم عین ،همزمان، ی آگاهیا سوژه ،که من دبفهم

هم ذهن است و  .ی واقعیت استکه خود، همهکند که آگاهی یقین پیدا می ستا ایمرحله نآ عقل»گوید: هگل در اینجا می

شود، چراکه در این مرحله آگاهی، به این ی عقل حل میتضاد بین آگاهی و خودآگاهی در مرحله ،نظر هگلهپس ب« هم عین.

  .ی واقعیت استهمهپس  .رسد که هم ذهن است و هم عینمی یقینْ

عمل  تز در مقابل آگاهیعنوان آنتیکند، یا بهعمل می منفیی ی لحظهمثابهکه به است ی خودآگاهیلحظهاین  در این مرحله،

ی ی منفی است که بواسطهدانیم که در هگل همواره لحظهما می .دسازرا ممکن می حرکت اساساًو در نتیجه  کند،می

ی آزادیِ خودآگاهی، آخرین لحظه .ی منفی، خودآگاهیستلحظه .کنددیالکتیک سلبیتِ حاکم بر پروسه، حرکت را ممکن می

به عقل  تا سازدحرکتِ ذهن را به یک سطحِ باالتر ممکن می ی منفی،ی لحظهمثابهبه پس خودآگاهیآگاهیِ ناخوش است. 

  رسد.می

نامتناهی  یعنی ایدهْ واحد، و کلیْ .ها، کثرت یافتهتعینمو در  ایده، کلی استبرد که میی عقل، آگاهی به این پیدر مرحله

 هم ذهن است و هم عین. گفتیم که است این خاطربه و .های جزئیِ معین، کثرت یافته استاست و در متناهی

ی مجرد ست از حد واسط قیاسی که یک سر آن جهان نامتناهی و سر دیگرش ایدها عقل در اینجا عبارت»گوید: هگل می

 «.است
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طور تعریف کرد که پدیدار، حد را این پدیداربرای این که جایگاه عقل در هگل را دریابیم به این مقایسه توجه کنید: هگل 

ی آگاه است و سر دیگر آن موضوع یا درونِ شیئی است که موضوعِ آگاهی ی اندیشندهواسط قیاسی است که یک سر آن سوژه

، چیزی جز مفهوم نامتناهی نیست، این پدیدار و این پرده و بعد توضیح داد که بعد از این که فهمیدیم درون .ما قرار گرفته

  شود.ته میخاسبر

 چراکهدر مقابل مانیست تا پدیدار، حدواسطی در مقابل فهم شود،  ایدیگر شئ .حدواسطی است بین دوچیز قیاس در پدیدار،

ی مرحلهبود و حدِ واسط، پدیدار بود. حاال در  وجود درونیِ خودِ موضوعبود و یک سر،  فهمیک سر  ی پدیدارمرحلهدر 

  .کندقیاس عمل می و عقل به عنوانِ حدِ واسطِ جهانِ نامتناهی ،است و سر دیگر ی مجردایده ،، یک سرعقل

موردِ  آلیسمِاید، ولی هنوز این .شویممی آلیسمایدی گوید زمانی که آگاهی به سطح عقل صعود کرد، ما وارد مرحلههگل می

این ترتیب گوید بهمیجا هگل در این برسد. آلیسم عینیایدبایست مراحلی را طی کند تا به ، چراکه خرد مینظرِ هگل نیست

 ، دیدیم،،اگر بخواهم فقط تیتروار بگویمکانت یمطالعاتمان دربارهقبالً در  ماچرا؟  کنیم.ما مشکل دوآلیسم کانت را حل می

 دذهن بو یا ساختمانِ داوری، مقوالت فهم ، مقوالتشیک سر در دواصلِ نخستینِ کانت، شد کهاز اینجا ناشی می اودوآلیسم 

جنس از  سوژهو  نفسهشئ فی جنسبلحاظ جوهری از  ابژه، چراکه بودند ناهمجنسایندو  .نفسه، شئ فیشو سر دیگر

 ناپذیرشناختنفسه، شئ فی .هردو بخودمتکی بودند و از هم بودند غیرقابل استنتاجایندو   .بود یاز پیش و مفاهیمِ هاقالب

 .رسیدناپذیر بنظر میاین دوگانگی در کانت چاره پس .بودند a prioriیا  مقوالت فهم هم پیشآ .بود

ها یا در در تشکل ،نامتناهی است و وقتی که این مفهوم نفسه، مفهومِشئ فی که گوید حاال که به این نتیجه رسیدیمهگل می

از  است دانست، عبارتنفسه میبینیم که آن چیزی که کانت شئ فیشود، میهای معینی جمع شود، شئ ساخته میترکیب

با همجنس  و، با گذار به عقل شیوهو به این  .مفهوم این ست از حرکتِ خودِا دانست، عبارتمفهوم، و آنچه کانت مقوالت می

ناپذیر در کانت را حل ایم این دوگانگی یا دوآلیسمِ چارهتوانسته و در نتیجه امکان تصرف سوژه در ابژه کردن سوژه و ابژه

 کنیم.

، جهان بدون بررسی سیر مقوالتآلیسمی که اما اید .داند، یا تحقق ایده میآلیسم، اصوالً جهان را تحقق خودگوید ایدهگل می

در تعیناتی که  ،آلیسم، چراکه این ایداست عینیکنم که دفاع میآلیسمی اما من از اید .شناسدرا نمی خودبداند،  را تحققِ خود

تا آگاهیِ ناخوش طی  را از یقینِ حسی سمی که روند دیالکتیکیِ حرکت خودآلیگوید: ایداو می .شناسدرا می کند، خودپیدا می

در ردیف این نوع از  ،پیش از خود را آلیستیِاید های فلسفیِو دستگاه فالسفه او، این ترتیببه و .شناسدنکند، خود را نمی

  گذارد.آلیسم میاید

 ،ی اولگوید مرحلهاو می .ی خودِ اوستالواقع فلسفهی سوم، فیکه مرحله شناسدآلیسم میاید در هگل سه مرحله

خارجی وجود ندارد و  کند و فقط بر تجربه متکی است. یعنی معتقد است جهانِآلیسمی است که فقط از ذهن حرکت میاید

خارج یعنی عینیت  ، جهانِندکحرکت میکه فقط از تأثرات فرد  این خاطر، از آنجاییبه .وجود دارندهستند که  تأثرات منفقط 

 به بارکلی است. ،ی هگلتوان گفت که اساساً اشارهاینجا میدرگیرد. یافتنِ ایده را نادیده می
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داند که منشاء دانش در ذهن گرا که باالخره نمیآلیسمی است شکو اید بین ذهن و عین در نوسان است ،آلیسم نوع دوماید

 داند و به نحوی هم الک و هیوم.گرا را کانت، میآلیسم شکی ایدی برجستهاست یا در موضوع؟ که نماینده

  

 ی خردسه لحظه

 

چیست، باید ببینیم مراحل حرکتِ خرد  آلیسم خود هگلیا اید نوع سومایدآلیسم که بفهمیم برای این از این مرحله به بعد،

 او را دنبال کنیم. عینی آلیسمایدتحققِ  ،آخرین مرحلهدر تا  چیستند

 خردِ فعال ،است، دومین مرحله گرخردِ مشاهده ،کند: نخستین مرحلههگل معتقد است خودِ خرد، اساساً سه مرحله را طی می

 .درخود و برای خود فردیت یافتهْخردِ است و سومین مرحله 

ی که در مرحله همانطورکند، ، صحبت میی اولدر مرحله گرتوجه داشته باشید که هگل بازهم از باصطالح خردِ مشاهده 

در اینجا خرد  .آگاهی، موضوع بودند مثل اشیاء یا انواع مختلفِ زد، ولی در آنجا موضوعاتیحرف می آگاهی هم از مشاهده

 .خود قرار دهد موضوعِ ،کند صورتِ معقول رامی سعی

بیند، اما جدایی شود و خرد، اشیاء را جدا از هم میبرداشته می ی طبیعتمشاهده، اولین قدم با گرخردِ مشاهدهی در مرحله 

ها، ها و خاصءپس بجای جز .قانع کندکه در جستجوی صورتِ معقول است، را گر خردِ مشاهده تواندنمی اشیاء از همدیگر،

خاص،  بیند اشیاء یا موضوعاتِیعنی می .بردمی، پیهارابطههاست که به دنبال عامهو در جستجو ب .گرددمی هاعامبدنبال 

ی بین اجزاء رابطه برد کهمییعنی خرد پی .است قانونها، کشفِ قدم بعدی خرد پس از کشف رابطه و اند.مرتبط همبا نحویبه

در  واصی، خشانوارگیکند که این روابط، و قانوناما هنوز فکر می .انداند. یعنی روابطی معینوارقانونای شیوهبهها، یا خاص

در هنوز همین خاطر است که قانون را به .دهدروابطِ اشیاء نسبت میقانون را به خودِ برد، اما میپس به قانون پی .اندشئ خودِ

در تکرارِ مواجهه با این  این روابط، به اشیاء مربوط است، کندفکر میاز آنجایی که  که چرا .یابدقانون درنمی صورت معقولِ

راجع به قطعیت تواند یعنی هنوز نمی .اما قانونش، هنوز بر استقراء استوار است .دبه استنتاجِ قانون، دارسعی  نوع روابط،

دقت داشته  .کندای است که خرد، قانون را براساس استقراء کشف میید این مرحلهگوجا میهگل در این .قوانینش حرف بزند

 دهد.گر قرار میی رشد خرد، یعنی خردِ مشاهدهمنطقی را در اولین مرحلهـ، بخشی از تفکر فلسفیتیب هگلاین ترهبباشید که 

ی بین رابطهدر قدم بعدی،  .شناسدمی غیرارگانیکرابطه و قانون را بین اشیاء  این است که ی اوللههخرد در و حرکت بعدیِ

یابد که نوعی موجودات و باالخره در قدم بعدی درمی .کندکشف میرا ارگانیک یا موضوعات جاندار اشیاء و موضوعات 

هنوز در مرز حیوان و  که شدنِ انسان است انسان روندترین ابتداییجا اینباری اعتبه .اندمندغایتارگانیک وجود دارند که 
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شوند، بطرف غذا حیوانات هم وقتی گرسنه می .متعلق به انسان نیست تنهامندی گوید غایتچراکه هگل می .قرار داردانسان 

 کنند.اراده می

بیند این معنی که خرد میبه .رودپیش می شدنِ انسان ی انسانهمرحلمند و عبور به گر تا کشفِ قوانینِ غایتپس خردِ مشاهده

از این شود که ببیند آیا در این مرحله خرد دچار این میل می .روابطی، بین اشیاءارگانیک و موضوعاتِ غیرارگانیک وجود دارد

روابط بین اشیاءارگانیک و موضوعاتِ  قوانینِ درستیِ آیا یعنی ؟توان یک سری قوانین عام برای اندیشه استنتاج کرد، نمیروابط

، قابلِ بدون یک سری معیارهای پذیرفته شدهبرای ذهن،  واعدقفهمد که می و غیرارگانیک، مبتنی بر اصولی از ذهن نیست؟

توان روابط قطعی را وقتی ریاضیات نباشد، نمیو . مثالً اگر اصل همانی را نداشته باشیم، ریاضیات ممکن نیست، قبول نیست

برد که ممکن است قواعد ثابتی برای اندیشه وجود داشته باشد و این میبه اشیاء نسبت داد. پس عقل در این مرحله پی

ی خرد رحله. یعنی حتی منطق صوری برای هگل در انتهای مکندمیکشف  رامنطق صوری  ،خردست که ا ایمرحله

ست از دست یافتن به صورتِ ا ی منطق قرار گرفته، عبارتکه بر پایه، گرمشاهده خردِ ی تالشِو ادامهگر قرار دارد. مشاهده

در  کشفِ صورتِ معقولِ قانون. خرد سمتِ کند، درواقع میلی است بهیعنی همین تالش که منطق را کشف می .معقولِ قانون

در  های هگلیگیردر مورد علتِ این نوع نتیجه .شناسیشناسی و جمجمهروانشناسی، چهره :کندطی می این مراحل راجا این

 شناختِ ی هگل در حدعلم زمانه ی او مربوط است ودر زمانه موجود که به سطح علم گویندمی گر،ی خرد مشاهدهمرحله

 .است در همین سطح بوده در حد شناختِ صورت معقول قوانین، یا ، وانسان

مفاهیم و  های خرد برای دست یافتن به صورت معقولِگر، دیدیم که تالشمشاهدهی بررسی در خرد آخرین مرحلهدرپس 

در  مداخلهبدون  و ،با موضوعش ارتباطبدون  .کرداز موضوعش عمل می جداماند، چراکه خرد دائماً ناکام باقی می ،روابط

در  ، یعنیآخرین مرحله در، صورت معقول را کشف کند و موضوع به نگرشِکرد در می سعیخرد  .کردمیموضوعش عمل 

 د.یرسدریافت منطق صوری  نهایت به

عی این مرحله خرد س در .شودمی فعال ی خردِمرحلهکند و وارد  مداخلهکند در موضوع از اینجا به بعد، خرد، سعی می

میل و هدف خواهد میخرد یعنی  .ای هدفمند، بدنبالِ تحقق اهدافش در موضوعش بگرددسوژه یا ،عنوان موضوعیکند بهمی

 ی به اسم مبحثِاین دلیل ما در اینجا با مبحثکند و بهبه مداخله در موضوع میشروع  و را در موضوعش متحقق کند خود

دخالت کند، در  موضوعخواهد در می فعال وقتیخرد به این معنی که  .یمشومیروبرو  ترین شکلِ خودجنینیدر  اخالق

در  موضوع توان پاسخ داد کهو می ؟چیست خرد اینجا موضوعدر که می توان پرسید .گیردمقابل یک سری قوانین قرار می

در مقابل  ،خرد فعال یا فرد مفروض، ی اجتماعیمرحله در نتیجه، در هر .نظامِ انسانی استیک یا  ساختمانِ اجتماعی ،اینجا

آورد که صورت معقولی را که در جستجویش بوجود می در خرد ، این میل راایندو مقابل قرار گرفتنِ و گیردجمع قرار می

آن روابط بر  کند، پیدا کند و بدنبال قوانینی بگردد که حاکمن زندگی میانسان در آیا وای که فرد هست، در روابط اجتماعی

، که براساس یعنی قوانینی .گویدمی قوانین قلبیبه آن  ، هگلکنداولین قوانینی که در این مرحله کشف می .باشند اجتماعی

ی قانون را حل کند که هگونه مسئلاین کندبعد از آن سعی می پذیرد.بر عاطفه و میلِ قلبی می یا اخالقِ مبتنی احساسات
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هگل معتقد  ؛شودتواند یک قاعده ساخته کنند، میدر یک جامعه زندگی می که با هم از برخورد منافع مختلف افرادیگوید می

 «عمل شود ،بگذار»یا  «بگذار، بشود» ،«بگذار، بگذرد»ـ یعنی  laissez faire قانونِ ،عقل ست کها ایاست که این همان مرحله

)مثالً به اقتصاد (. رودبکار میهمین اصطالح هم  اند،یی که از التین مشتق شدههای زباندر همه).کندمیکشف  راـ 

 آیا وجود دارد که در اِعمال سیاست داری همیشه این تفاوتگویند. در سیستم سرمایهمی فِرسهِنظام لِ ،داریِ بازارِ آزادسرمایه

 .دنرا تنظیم کن بازار روابطِ عرضه و تقاضا، مکانیسمِ روابط باید گذاشتکه کند و یا اینباید در این روابط مداخله دولت 

حالت دوم کند و در ع قوانین در این روابط مداخله از طریق وض باید دولتگویند کنند و میدفاع میحالت اول ای از عده

 منافع مشترک از یکند و معیارف میرا کش فِرسهِاین مرحله، خرد قانونِ لِپس در  ند.(نکدفاع می فِرسهِاز لِ کسانی هستند که

 دارد.ی خردِ فعال برمیاین آخرین قدمی است که خرد در مرحله .شوداستنتاج می جامعه، انسانهای مختلف در

 ی عمل خودِ اوتواند نتیجهاقعیت، میبرد که ومیی آگاه، پی، خرد یا فرد یا سوژهیافتهخردِ فردیتیعنی  سومی در مرحله

دارد، و در  لِ خودی اول موضوع را در مقابدر مرحله خرد :شودگونه حل میی قبلی، اینیعنی تضاد بین دو مرحله .باشد

 ،را، در موضوع خود انگار آورد کهکند و خودِ این مداخله، برایش وضعیتی پیش میی دوم در موضوعش مداخله میمرحله

یابد که موضوع، ، خرد درمیی سومدر مرحله این ترتیببه .کندمیی خود در موضوع عمل و یا به اراده ،کندمیمتعین 

 ای از آگاهی رسیده که آنوقت این سؤال، اما به مرحلهرا متحقق کند میل خود تواندمی باشد و او ی عمل خودِتواند نتیجهمی

 ،به معنای واقعی کلمه ،اخالق پرسشِ و اینجا ؟درست است دخالتی نوع حاال کدام عمل، یا چهکه شود: طرح میبرایش  هم

ی اول به این لههگوید این تالش در واخالقی صادر کند. هگل می یکند که قوانینسعی میخرد گیرد و قرار می برابر خرددر

، دانیدطور که میدرواقع همانو این  درست باشد قانونی درست است که برای همهکه  خرد این را بپذیرد شود کهمنجر می

با یک  ،که برای همه درست باشد ، آن قانونی استدرست اما این اصل که قانون اخالقیِ .است ی کشفِ اخالقِ کانتیمرحله

چیز  ،خودِ او ی عملِیابد، اما نتیجهدر واقعیت تحقق میکه  ستوا خودِ که میلِاینبابیند که خرد میشود: تناقض مواجه می

این  در اصلِ قانون اخالقیِ درست، یعنی، .ی تاریخ هگل دیدیم(در فلسفه تضاد بین آزادی و ضرورت را)شوددیگری می

، و تحقق یافتن این میل ی عملیابد، اما نتیجهواقعیت می ، هر چند که میلِ من،مکن، عمل می«من»ی تناقض وجود دارد که وقت

یک ضرورت قرار  آزادم که عمل کنم، اما در مقابلِمن  ،به یک اعتبار .شودمیچیز دیگری  منجر به را دارد و حرکتِ خود

در  ،ذهن یتناقضی که آخرین مرحلهپس  .که من، آزادمست، ضمن اینا ی عمل من، دائماً حرکتی ضرورینتیجه .دارم

ی بهمثابه ،خرد خود را .بین من و ماتناقض  بین آزادی و ضرورت است. رسد، تناقضِی عقل به آن میآخرین مرحله

واقعیت را و  ،شودداند که میلش در واقعیت متحقق میداند که موضوعش آگاهی است، میمی و شناخته، ،ی فردیت یافتهسوژه

خود به  ،این که خردخورد: شناسد،اما بعد از رسیدن به این مرحله، به تناقضی اساسی برمیمی ی خوداراده در شکل تعینِهم 

و این تضاد، تضادی است که ما را به سپهر  .اش استتنهایی، واجد تناقض بین آزادیِ خود و ضرورتِ پیامدِ تحققِ اراده

 شود.راهبر می «فنومنولوژی»دوم 
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 تز آگاهیسپهر روح: آنتی

 

 تمام کردیم. را راجع به سپهر اول تااینجا، بحثِما 

 . این سپهرگذاریممیتز، ی آنتیمثابهبهرا  ، یک سپهر دیگر مقابل آندر و  کنیمنگاه می تزی مثابهکلِ سپهر اول، به حاال به

ای را داشته باشیم؟ آخرین تناقضی که در آخرین توانیم چنین داوریای میچرا و به چه شیوه .سپهر روحست از ا عبارت

های سوژه نتایجِ عمل مقابلِدر  ی منفردیک سوژه کرد که جا رهنمونی سپهر اول به آن رسیدیم، منطقاً ما را به اینمرحله

ا با این تناقضِ بین سوژه و ی اول، حرکتِ ماین ترتیب اگر در مرحله. بهکنندر هم زندگی میکنا که درگیرد قرار میمختلفی 

گرفت تا به قرار  بود، یِ بسیطکه عبارت از هست ایدر مقابلِ ابژه، بود از آگاهیِ بسیط که عبارت ایسوژهکه  آغاز شد ابژه

شکل بگیرد و به نهایتِ  شان در اولین مرحلهضتناق ی جدیدی معرفی کنیم کهابژهـ، حاال باز باید سوژهرسید خردی مرحله

  خود برسد.

ی عملِ حرکاتِ یا نتیجه جامعه یا تاریخست از ا و ابژه عبارت ی منفردِ خردمندسوژهست از ا تسوژه، عبار ،دومسپهر در 

 خودِ او، ی آگاه و موضوعِ شناختِ، تناقض بین سوژهابژهـسوژهتناقضِ بین  سپهر اولعبارت دیگر اگر در به .مختلفِ سوژه

یعنی در سپهر  کرد تا در آخر به تحققِ خود برسد، در اینجاکه حرکت می بودی محوری عقل مقولهیعنی خودآگاهی بود و آن 

این  است. فرد و جامعه ،ابژهـسوژهرکتِ حلِ تضادِ بستر ح و .کنداست که حرکت را ممکن می ی محوری روحمقوله دوم

 ی سوم خود را متحقق کند.کند تا در مرحله، باز طبق روشِ هگل سه مرحله را طی میی محوری نیزمقوله

 کنیم:را دنبال می او مسیرهمان نحوی ما هم به .دارد کوتاهی روی مراحلِ خرد مروری بعدی، گذار به مرحلههگل قبل از 

در  .کندگر، خردِ فعال و خرد فردیت یافته را طی میی خردِ مشاهدهی خرد دیدیم که خرد، سه مرحلهگوید در مرحلههگل می

عمل کننده و مداخله کننده است و  ،در خردِ فعال، خرد .گیردگر، خرد، منفعل است و در مقابل واقعیت قرار میخردِ مشاهده

تواند خود را متحقق کند، پس این سؤال یابد که مییعنی درمی .بردمییافته، به اراده و وظیفه، پیفردیت سرانجام در خردِ

 .این ترتیب ما به سپهر دوم یا سپهر روح گذار کردیمو به ؟اش چیستآید که وظیفهبرایش پیش می

  اخالقیتاعتباری به. 3 و )فرهنگ(روحِ خودبیگانه. 2 ،)روح حقیقی(نظام اخالقی. 1کند: ، سه مرحله را طی میسپهر روح

Moralitiy  یاMoralität.  

ذاتِ اخالقی  ست ازا عبارتاسیِ روح، آن بنیاد اسیا یابد که جوهرِ روحدرنهایت درمی، روح این سپهردر  بگویم که از پیش

 .رسوم و قوانین جامعه یا

یا  ذات .یعنی ماهیت یک چیز essence یا جوهر :الزم باشد ی جوهر و ذاتوت کلمهتفای یک توضیح درباره شاید اما قبالً

Substanz ِیافتهپیکریک چیزِ موجود،  یعنی یک چیز. 
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که قوانین چرا .قوانین جامعه، متحقق کندصورت هکه خود را ب در تالش استدوباره برگردیم به این مقدمه: حاال ذاتِ روح 

روح،  جوهرِ .نیستند essenceاند، و دیگر Substanzیا  ، ذاتدر جامعهو رسوم اخالق قوانین یا .در جامعه موجودنددیگر، 

 .جامعه، بخود فعلیت و تعین ببخشد در قوانیناست که  در تب و تابی مجرد وجود دارد، که بصورت ایده

در تمام مراحل قبلی،  روحگوید او می .العاده جالب و قابل توجه استکند که بنظر من فوقبحثی را ارائه میدر اینجا هگل 

تمامی در  .باشدعقل  خواهدمیروح ست که ا ایی روح، مرحلهمرحله .(sein)است نبوده عقلاما ، (haben)داشته عقل

دارای عقل بود،  روح، در یقین حسی، ادراک، فهم، خودآگاهی و عقل، بررسی شد در سپهر اول ی کهمراحل مختلفِ حرکت

موجودیت پیدا  وفعلیت  دیگر هداخوهمین دلیل میبه .باشد عقلخواهد خودِ می روح ،این مرحلهدر  .نبودخودِ عقل  ولی

 آگاهیِ در اینجا، قوانینِ جامعه .یا قوانین جامعه است گوید جوهرِ روح، ذاتِ اخالقی استمی هگل این خاطر است کهبه کند.

 .استقانونِ جامعه، عقلِ مجسم  زبانی دیگربه .خودِ روح هستند، بصورتِ عقل، بلکه خردمندیِ روح نیستند ،نیستندروح 

 .استیافته قانونِ جامعه، عقلِ فعلیت

ی به شکل انتزاعی، همه دکنسعی می ابتدا ،نامدنظام اخالقی میروح حقیقی یا را آن  ، کهسپهر دومی اولِ در مرحلههگل 

شکل هبخواهد یعنی فعالً می .دکنمرور  یکباررا  ـ بطور انتزاعیـ یعنی کل حرکت روح  حرکتی که روح باید طی کند

مراحل حرکت روح چگونه برای حل تضاد درونی ، انگار که هنوز چیزی در واقعیت وجود ندارد، نشان دهد که واسطهیب

 .کندعمل میاین سپهر است ـ  به تحرک بخشنده ـ که تضادِ آزادی و ضرورت

بعداً در  ،مبحث ایندانیم که ما می هر چند ،کندعمل می «ی حقفلسفه»هگل در اینجا برخالف  که توجه داشته باشید

حرکتِ کند مراحل مختلف حرکت روح یا سعی می «ی حقفلسفه»او در  .یابدگسترش میاو ی تاریخ و فلسفه «ی حقفلسفه»

به این مرحله حداکثر  ،ی اولیعنی در مقوله .شان حفظ شودبندیزمان ،در حرکت مقوالت ی طی کند کهطورجوهر آزادی را 

یا اولین  خانوادهی رسد. مرحلهدادن( می)یعنی جزا  به کیفر و بزهتازه  ،مالک باشد و در آخرین مرحله ،که شخص رسدمی

 .شودطرح می سومسپهر تازه در  ست کها ایمرحله ،«ی حقفلسفه»در  ،اخالق اجتماعیِ خانواده یعنی ،مقوله

شکل انتزاعی از هیکبار تا به آخر و ب ،را ی حرکت روحهمه کندشروع می ی اولِ سپهر دومدر لحظههگل پس گفتیم که 

است. در  «فنومنولوژی»این روش او در  .دهدشان را توضیح ی تعین یافتنیوهش گرددبر بعد و کند بررسیخانواده تا دولت، 

حفظ شده، یعنی کلِ پروسه در آغاز توضیح داده نشده،  عام است، اما عامی که تاریخیتش ی اولهم، مرحله «ی حقفلسفه»

، به سپهر اولِ حرکتِ روح در «ی حقفلسفه»سپهر سومِ  تمام بخشِ آخر یاجا، اما در این .رودبلکه مرحله به مرحله پیش می

 منتقل شده است. «فنومنولوژی»

  خود.ترین شکل روح حقیقی یا نظام اخالقی در انتزاعییعنی  جوهر روح بررسی

 عمل کندای قانون بشری آیا باید بر اساسکه : تناقضی بین اینشودتناقض می خود دچار روح در اولین قدمِ ،گویدهگل می

یعنی تضاد بین  ـ مشکلِ نظامِ اخالقیهگل  کنم،. تکرار میقانون الهی یا براساسکه از امیال و تفکر بشری قابل استنتاج است، 
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 رسختِفبایست براساس واقعیتِ کند که آیا میمی طور تقسیماینرا  قانون الهی ـ یا بر اساس انون بشری براساس قعمل 

 یا بهتر ؛«نگرش»ست از ایمان و ا قانون بشری، عمل کند یا براساس واقعیتِ درونی که عبارت فرهنگ یا جهانِ فرهنگ یا

تناقض در فردِ  گوید اینو میا .الهام و بدون استداللِ عقلیو (insight)م چیزی شبیه به شهودیبگوی جای نگرشبه است

ی دارندگیِ روح، از واسطههو ب مطلع است ،فرهنگ ی آگاهی، از جهانِواسطههچرا که فردِ انسانی ب شود.انسانی حل می

شود. خوب دقت ی قانون الهی در فردِ انسان حل میی قانون بشری و مقولهتضاد بین مقولهپس  .مطلع است اشی الهیوظیفه

یعنی،  .کندا میشود و فعلیت پیدحل میدر آن کند، بلکه انسان جایی است که این تضاد کنید: این انسان نیست که انتخاب می

حلِ پس  .در دستِ انسان باشد که آگاهی ابزاریکند و نه اینآگاهی، انسان را به ابزارِ فعلیت یافتنِ خودش تبدیل می

در فردِ انسانی یا ـ اگر  ،یعنی قانون بشری و قانون الهیاست،  هفتهی اول در روح نلههای که در وتناقضِ بین دو مقوله

قانونِ بشری و قانون الهی دوسرِ تضادی »گوید: و میا .شودحل می آگاه بخواهیم با عبارات هگلی بگوییم ـ در فردِ عاملِ

 «ها فردِ عاملِ آگاه است.سطِ آنحد و هستند که

که در نتیجه باید  است ی بالواسطگیمرحلهرسیم که باز خودش در دانیم که در هگل با حل هر تناقض، به سنتز میما می

ی خانواده حل که باید در مقوله است ، بین دو فردتناقض بین مرد و زن در اینجا را در مقابل خود بگذارد و حل کند.تناقضی 

ی سنتز عمل همثابخودِ خانواده باز به .لِ خانوادهست از تشکیا شود، عبارتپس قدم بعدی که در روح حقیقی برداشته می .شود

 .کند و طبیعتاً بالواسطه استمی

 و شان وجود داردر بالواسطه بینوطی زن و مرد است که برابطه ،یکی: رابطه وجود داشته باشدبایست سه می خانوادهدر  

 حقی ست از رابطها عبارت که و فرزند است ی والدینرابطه ،دوم .دشورابر است و با حفظ برتری مرد برقرار میناب ایرابطه

ی فرزندان ، رابطهسومی رابطه .والدین ادای حقِ ی فرزندان دروظیفه. یعنی تأمین زندگی فرزندان از طرف والدین و وظیفهو 

 برادرکشد، دوش میههای بعدی برا برای حرکت بار حرکت روحبنظر هگل، آنچه که  ، کهی برادر و خواهر استیا رابطه

یافته، عموماً در زن متجلی فردیت روح عامِ خودآگاه اساساٌ ـ نه همواره ـ در مرد، و روح ناآگاهِ»گوید: او می است.

 .«است

تکثر خانواده؛ درواقع  د:نشومی شکل ناقضی طرحه، بآیندمی «ی حقفلسفه»در  بعدها که همان مراحلی از اینجا به بعد

.« یافته استدولت، روح فعلیت»گوید: هگل می .حلِ تضادِ فرد و جامعه در دولتگیری فرد در مقابل جامعه و بعد شکل

که در این سپهر  ایتحقق خود رسیده و تضاد بین فرد و جامعه، یا اولین تضاد بین سوژه و ابژهی یعنی روح به آخرین مرحله

 بیانی فردی را در حرکت جمعی این ترتیب ارادهون فرد در دولت جایگاهی دارد، بهشود که چگونه حل مینطرح شد، ای

 نمایندگیهیچ صحبتی از  «فنومنولوژی»در  بینید کهمی .شودمی در دولت حل شرکت فردبا  ،پس تضاد فرد و جمع .کندمی

 .نیست نیز هارسته صحبتی از حتی وجود ندارد،
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یعنی تضاد بین قانون بشری  ،ی جوهر حقیقی روح طرح کردیمکه در مرحله اولین تضادیکه  استدر دولت گوید هگل می

و از طرف  ی قانون بشری استکند که از طرفی نمایندهقانونی را اجرا می ،چون دولت .شودحل می ،ی فردی یا ایمانهادو ار

  کند.خود حل و حفظ مییعنی نگرش فردی را در  ،رکت دارد درعین حال مسئله ایمانمشادیگر چون فرد در دولت 

یک  اش،همه گوید مراحلی را که تابحال بررسی کردیم،می ،خود بیگانه یا فرهنگ یعنی روحِ ،این سپهر ی دوملحظهدر  هگل

 بگذارد، ، مقابل خودشکل منفیهخود را ب بایستمیی مجرد یا این ایده ،این حرکت انتزاعیحاال  .حرکت انتزاعی بود

را که در مقابلش قرار گرفته،  اسم این جهان یا روح خودبیگانهاو  .بیگانه شود تا در مقابل خود قرار بگیردخود  از بایستمی

قول هگل بین اراده و هو یا ب .و محصولِ اراده ی فردبین اراده ی وجود داردتضاد ،در این لحظهگوید می .گذاردمیفرهنگ 

شناخته شده  ،ستا روح بیگانه از که عبارتابژه  از جزئیاین است که چه  ،در این مرحله معیار ارزش .ی خودبیگانهاراده

، انسان برتر درچه حدی است؟آموزش  میزانبا فرهنگ و آشنایی مسئله این است که  پس بود، فرهنگ، روح بیگانهباشد. 

 این کند، چراکهقوانین دولت دفاع میطبیعتاً از و انسانی با آموزش باال، انسانی است که آموزش بیشتری دیده  تر،انسان باارزش

 تحقق روح است.دولت است که 

یا فردی  ی میل شخصینماینده ،ی اراده استثروت نماینده .گیرنددر اینجا ثروت و دولت مقابل هم قرار میگوید هگل می 

کسی است که از فرهیخته  ، انسانوارستهانسان   .ی منافع عامهست از نمایندها و دولت عبارت ؛تصاحب چیزهابرای  است

چراکه  .کندیعنی از سیر حرکت روح دفاع می ،از جهان بیگانه «آدم بافرهنگ» .کنددفاع می دولت یا ازفرهنگ  ، یعنی ازدومی

 د.کنطی می را ایده است که این مراحلاین  در اثر بیگانه شدنِ

 :ی دوممرحله ،جهان روح خودبیگانه اول: یمرحله .شودسه مرحله طی می ،روح خودبیگانه یا فرهنگ ی دومِدر لحظه

 .مطلق و ترور آزادیِ :ی سومو مرحله .روشنگری

توضیح دادیم که تضاد بین اراده و محصولِ اراده، تضاد بین ثروت و  دوم از جهان روح خودبیگانه را یی اول در لحظهمرحله

اینجا در شکل  به آن صحبت شد،مذهبی و واقعیت اجتماعی، راجعین ایمان تضادی که قبالً ب ،دولت، بود. پس به اعتباری

 باید ایم که آیاپس کماکان با این تناقض مواجه د(نشوبینید که این مراحل دوباره تکرار می)می.شودواقعی خود حفظ می

 ماند.می ی اول الینحل باقیدر مرحله نیز، این تضاد ؟براساس ایمان مذهبی حرکت کنیم یا واقعیت اجتماعی

 ذاتِایمان مذهبی از  ببینیم آیا اگر و کنیمآگاه  ،خود ذاتِ را ازایمان مذهبی  مااین است که  راه حل این تضادگوید هگل می

 دوراننفی ایمان مذهبی است،  ، یاافشای ایمان مذهبیکه  را این تالش اسم واند؟ ما، بازهم تناقضی باقی مید آگاه باشدخو

ی دوم از ما در لحظه .کندای و در کجا طرح میپس دقت کنید که هگل روشنگری را، در چه مرحله. گذاردمیروشنگری 

 ،ی دوملحظه .جهان روح خودبیگانه است ،ی دوماز لحظه ی اول: لحظهست از روح خودبیگانها سپهر دوم هستیم که عبارت

. شودبرداشته می بین ایمان مذهبی و واقعیت اجتماعی ،تالش برای حل تناقض قدم در راه . اینجا اولیناست روشنگری دوران
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مقابل  در ، یا عقلیا جامعه ،الش فالسفهی تهمه در این مرحله .شودآشکار و  هساندشنا مذهبی ایمانِ ماهیتِ ،در روشنگری

  گیرد.ایمان مذهبی قرار می

ان تضاد بین ایم هگل برای حل شود. زیرا بنظرمی ، حلترورو  مطلق آزادی در ،سومی لحظه تز درتز و آنتیبین  تضاد

ی وظیفهکند و ی خود عمل به وظیفه بایستمی م که هر انسانیدیرسیمیای به مرحله باید ما ،مذهبی و واقعیت اجتماعی

بین ایمان  تضاد ی سوم،مرحلهشود گفت که در یماعتباری به .مستتر است قانونچیزی که در  هماناز  باشد عبارت انسان

واقعیت اجتماعی است و مشارکت ی نماینده ،چون دولت .شودحل می دولت غیرمذهبیدر یک  مذهبی و واقعیت اجتماعی

 .شود که این تناقض حل و حفظ شودباعث می ،فرد در دولت

چون که  .آیدتحقق آزادیِ فردی، ترور هم بوجود می بوجود آمدنِ با شود، زیرامشکل ما حل نمیبازهم گوید که اما هگل می

 بودن فعال سعی بهکماکان گیرد، فردیتی که در مقابل جمع قرار می آن نگرش ویا ،میل شخصیی لحظه یعنی  ،ی دوملحظه

 ماند.شده باقی میای دومِ سپهر روح، حل ندر مرحله ،این ترتیب تضادو به .دارد

از هگل  به معنی با نقل را ی دوم از سپهر روح گفتی لحظهدرباره بندیعنوان جمعبه بایستآخرین نکاتی که می جاما دراین

عمل  خود میلکه به  یاین دلیل که انسانبه .شودحل می تضاد بین آزادی و ضرورت ،در این لحظه گوید،او می دهیم:ادامه می

تضادی در بین دیگر  اند،هم منطبقراش بوظیفه وجایی که میل و از آن کندعمل میخود هم  یوظیفه به کند، درعین حالمی

 .کنیمرا استنتاج  ترورای بنام توانیم مقولهمیاز وظیفه، تخطی کند، ما ، امکانِ این را دارد که این میل کهبدلیل ایناما  .نیست

است  و دولت، پیکریافتگیِ قوانین استیافته، دولت فعلیتروحِ چراکه  .ترور، ضدِ روح است .است ترور، ضدِاخالق پس،

وضعیت  ترور در مقابل .گیردقرار می دولت، در مقابل ذاتِ اخالقیمقابل در ترور،  در نتیجه  .از ذاتِ اخالقی ستا که عبارت

بایست میکه و تضاد آزادی و ضرورت  گیرد، قرار میقانونِ حرکتِ روح است ی تاریخ وهرحال ارادههکه ب ایفعلیت یافته

 ماند.، باز حل نشده باقی میدحل شواینجا در

روحِ گیرد و آن مبحثی است تحت عنوان سپهر دومِ روح را نتیجه می سوم یلحظه حل نشده،باصطالح هگل از این تضادِ 

، داشتیم ی اولتکرار بحثی است که در لحظه ،کندطرح میتوضیحاتی که هگل در این مبحث  .اخالقیتیا  خودهمطمئن ب

مطلقاً  هگل، جااین در .شودتواند تضاد بین آزادی و ضرورت حل که چگونه با مشارکت فرد در دولت، میمورد  یعنی در این

زیر این  بحث اخالقیت یا روحِ مطمئن بخود، یعنی .دهدگیری دولت نمیی شکلشیوه چگونگی یتوضیح مشخصی درباره

روح، به این  .است جوهر روح، جامعهکه  ،رسدیا به این آگاهی می ،یابدروح درمی ،ی سومکه در لحظهشود میتکرار  عنوان

 این تضاد حل شود. بایستمیجا ایندر و  ؛نظام قوانین جامعهیا  اخالقی نظام ست ازا عبارت جوهر روح رسد کهآگاهی می

نتیجه را  ی مدنیتحقق دولت و جامعهیا   سازمان دولتی، بایستمیکه  چهارمی بخش بخش آن طور که قبالً گفتمهمان

، «فنومنولوژی»سپهر دومِ  و اش برای هگل شکل نگرفتههنوز ایده ،استتوضیح داده شده  «ی حقفلسفه»در  بعدها که بگیرد

  .شوددر ناروشنی تمام می
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ی مدنی را جامعه ششاه و سر دیگرو یک سر تضاد،  دحل کننحوی هبکند این تضاد را عی میس «ی حقفلسفه»اما در  هگل

ی فلسفه» این طرح دقیقِاز  ماا ارد.د نمایندگی شاه را هم هیأت اجرایییک ی مدنی و ها نمایندگی جامعهرسته جااین .بگذارد

گذار به سپهر  بحث راجع به سپهر دوم، مبانیِ ی آخرِکند در لحظههگل سعی می در عوضنیست.  جا اثر و نشانیدر این «حق

  گذار به سپهر سوم. ییِچرا برای توضیحِ شودمیسکویی تنها اخالقیت درواقع ر یعنی بحث بر س کند. سوم را آماده

وظیفه بریم که میبه این نکته پی ی روحآخرین مرحلهگوید ما با رسیدن به می کهسازد مبانیِ نظرش را می گونهاین هگل

همیشه باید در  ،یک من ،به عبارت دیگر .بریممیداشتن پیوظیفه صورت معقولِبه باالخره یعنی ما به چه معناست. داشتن

 ،افراد مختلف .، وجود داشته باشدغیرِ خودیک  در مقابلِ ، همیشه بایدیک خود .وجود داشته باشد ،دیگرییک  مقابلِ

ی که فعلیت یافتن تک تک عناصربه  ،یک رأس .وحدت پیدا کنند ،یا در یک رأس ،ی مرکزیبایست در یک نقطهمی

ی دولت و افراد در یک رابطه ست ازا عبارت ،دولت ست ازا آن عبارتو  دبخشمیهویت  ،استروحشان در آن مرکز 

 واضح است که. «دیگر را بشناسد خود، یک مطلقِ کهحل تضاد آزادی و ضرورت باید پس برای » گوید:هگل می .جامعه

ای وقتی روح به مرحلهگوید او می. دولت است دیگر، و منظور از مطلقِ ،ستا خودآگاه فردِ منظور از خود، خودِ در اینجا

 مذهب ،کهلحاظ فنومنولوژیک جایی است هدهد، بدیگر قرار می در مقابل یک مطلقِ ،ی خودمثابهرسد که خود را بهمی

مطلق  یک دیگریِیا را در مقابل یک مطلق،  که خود است از حرکت روح،ای مرحلهچراکه مذهب،  .تواند مطرح شودمی

  .خداست از ا عبارت باشد که دیگریِ مطلقآن  باید روح موضوعِ ،در اینجا این ترتیببه بیند.می

 . فراگیر است دولتی که دولتِدر  ؟شودحل می ای به چه شیوه ی اخالقیتزادی و ضرورت در مرحلهتضاد آ :بطور خالصه

است  ناگزیر ،دیگری ،مطلقی است که ،ی عاماین اراده و ی عام استی ارادهدولتی که نمایندهدر  ،بقول روسو گوید:هگل می

لحاظ هب ست.ادیگری نسبت به او، یا ،او خارجیت به نسب را در مقابل مطلقی ببیند که خودیعنی،  .یندبب در آنتحقق خود را 

 .تصورکردن دیگریْ را درمقابل مطلقِخود  یعنی ؛ی مذهب طرح شودایده تواندای است که میمرحله جااین فنومنولوژیک

به سپهر  این ترتیببه و شودمی« دیگری مطلقِ»بعد یک از این به ،موضوع روحپس  .قراردادن دیگریْ مطلقِ خود را درمقابلِ

  م.دهین باره بعداً بیشتر توضیح میدراکنیم. سوم گذار می

 

 هرهای اول و دومتناظر لحظات سپ

 

ای مقایسه ،که منجر به تشکیل دولت شد ،حرکت روح لحظات مختلفبین قبل از توضیح دقیق سپهر سوم، باید برگردیم و 

خودآگاهی یعنی رواقیت و شکاکیت و  لحظات مختلف آزادیِ .3لحظات مختلف در سپهر اول و  .2، تاریخ واقعی .1 با: بکنیم

 آگاهی ناخوش.

 .تناظر تاریخی ی اول:مقایسه .1
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توان می ای کهلحظه .شهرهای یونان باستانـدر دولت ،سازماندهی جامعهبا  است متناظر ،روح حقیقییعنی  ،ی اوللحظه

از خانواده تا  ی اولی مراحلی که در لحظههمه ،یعنی .کندنمایندگی می ،روح را در شکل انتزاعی خود ،واقعیطور هب گفت

 . اشنشدهبیگانه هنوزْ در شکلِ، اشنشدهمنفی هنوزْ در شکلِاش، شکل بالواسطه و انتزاعیدر  ؛بررسی کردیم دولتتشکیل 

شود و بیگانه می از خود وشکسته درهم ،انتزاعی ست که این شکلِا ایلحظهبیگانه، خود ست از روحِا که عبارت ی دوملحظه

 شهرهای یونانیـدولت شکسته شدن نظامِ حرکت تاریخ در اینجا یعنی، .شوددر اثر این بیگانگی ممکن می حرکت مقوالت

اما  .است حقیقی اخالقی یا روحِخودبیگانگی جوهر درواقع آغاز  که ،مگیری امپراطوری رُها و شکلمیی رُدر اثر حمله

جهان ی مرحله. 1 کنیم:که ما این سه مرحله را، از هم جدا می کردسه مرحله را طی می ،خود ،مراحل خودبیگانگی روح

 71اواخر قرن با  است متناظر روشنگری. دوران 2 ،تا قبل از قرن هیجده مامپراطوری رُ یدوره است بامتناظر  که خودبیگانه

، دورانی که انقالب صورت گرفته دوران انقالب فرانسهبا  است و ترور متناظر آزادی مطلق یلحظه .3 و کانت و 71 قرن و

 دولت بوجود آمده. اولِ شکلِو 

 اونظامی که  .آل هگلایده گیری دولت و نظام اجتماعیشکلی لحظه است با متناظر روح بخود مطمئندر  ی سوملحظه

 .است روح فعلیت یافتهکه  است ایلحظه آن و متناظر است ،ی اخالقیتگوید با لحظهمی

 های مختلف روح.تاریخی با حرکات لحظهتناظر  یعنی ی اولمقایسه تا اینجاپس 

  هر اول.با لحظات سپ لحظات مختلف سپهر دومتناظر  :ی دوممقایسه. 2

ای که هنوز آگاهی به خودآگاهی، گذار لحظه .ی بالواسطگیلحظه .آگاهیی یا روح حقیقی متناظر است با لحظه ی اوللحظه

 .است نکرده

ی ی نظام جامعهشکسته شدن بالواسطه درهم چراکه بر اثر .خودآگاهیی ا روح خودبیگانه متناظر است با لحظهی ی دوملحظه

ی شود که روح بتواند با بیگانه شدن، بخود شناخت پیدا کند و این حرکت را تا رسیدن به لحظهیونانی، حرکتی شروع می

 آزادیِ مطلق و ترور، طی کند.

ی اخالقیت، نظامی است که متناظر با مقوله نظام اجتماعیِ گل،نظر ههبیعنی  .ی عقللحظهمتناظر است با  ی سوملحظه

 .خود را یافته است عقل، تحققِ

  .آزادیِ خودآگاهیلحظات مختلف  با حرکت روح مختلفلحظات  یمقایسه. 3

با  است شهر یونانی، متناظرـبگوییم روح حقیقی یا نظام دولتکه ، اینیکی: صورت داد مقایسه جوردو  توانمی جادر این

  .و روح بخود مطمئن متناظر است با آگاهیِ ناخوش ؛ی شکاکیتمتناظر است با لحظه روح خودبیگانه ؛یآگاهیِ رواق
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ارزیابی من این است که نباید  ی اول سازگار نباشد.با مقایسهاست که بیشتر استنتاج من است و ممکن  نوع دومیی مقایسه

سپهر  ی دومِلحظهلحظات مختلف سپهر دوم را با لحظات مختلف آزادیِ خودآگاهی مقایسه کرد، بلکه باید لحظات مختلف 

که خودِ هگل گفته، جهانِ  همانطور .متناظر با خودآگاهیست، با لحظات خودآگاهی در تقابل قرار داد دوم را، که خود

ی ی دوم که دربرگیرندهلحظه شود.است، متناظر با آگاهی رواقی می 11تا اواسط قرن  ماظر با امپراطوری رُخودبیگانه که متن

ی سوم که و لحظه .لحاظ تاریخی هم قابل قبول استهاین بو  ؛ی شکشود با فلسفهروشنگری تا کانت است، متناظر می

، چراکه است تراین تناظر، قابل توضیح  .آگاهیِ ناخوش و نه با عقلبا شود ، متناظر میاز آزادی مطلق و ترورست ا عبارت

ی عقل در شکل دولت، همواره برد که نهایتاً برای تحقق آن ایدهمیی آزادی مطلق و ترور، بشر به این تناقض پیدر مرحله

با آگاهیِ  است این لحظه متناظر رتیب،این تبهترور ایجاد کند.  ،ی خودعمال ارادهتواند با اِوجود متناهی یا فرد، میمیک 

با  توانمی را روح بخود مطمئن در نتیجه .بردن به تناقض متناهی و نامتناهیاز پی بود آگاهیِ ناخوش عبارت زیرا .ناخوش

  .در تناظر قرار داد عقل

بیگانه ی روح خودسه لحظه با توضیحی که دادیم، زیراشود؟ تکلیف روح حقیقی چه می :ماندباقی می نانچاما یک مشکل هم

 بنظر من، .به عقل گذار کنیم توانستیممیبعداً هم و طبیعتاً  ،ا آزادیِ خودآگاهی متناظر قرار دادیمرا با مراحل آگاهی بنده، ی

حرکت آگاهیِ بنده شروع  سیرِهنوز در مقابل خود دارد، اما  ایبندهخدایگان، که  ایشود با لحظهمیمتناظر  روح حقیقی

ودآگاهی در مقابل هم قرار دو خ ما اول طرح کردیم که در بحث لحظات مختلف خودآگاهی،اگر یادتان باشد  .نشده است

رواقیت و شکاکیت  مراحل ی بنده در، بوسیلهو بعد مراحل آگاهی ،شد و یکی به بندهیکی به خدایگان تبدیل می گیرند، کهمی

  .کردادامه پیدا می و آگاهی ناخوش

ست که در آن ا ایمرحله، شهرهای یونانیـی نظام دولتاست که مرحلهتوضیح قابل گونه بلحاظ تاریخی اینحاال این تناظر 

است که  شهر یونانیـبا شکست دولتدقیقاً  .یدارمبتنی بر برده است ایجامعه این جامعه، .شوندمتحقق میخدایگان و بنده 

که مراحل اینکند. کمااست که تاریخ ادامه پیدا می میی رُاز طریق حرکت جامعه و شودآغاز می خدایگان و بردهحل تضاد 

 یابد.ادامه می ،بنده آگاهیِ از طریق ،آگاهی

 

 سوم: ایده و شناخت مطلقسپهر 

 

ی در مقدمه ،ی مذهبگذار به مرحله طرح چگونگی هگل در .سپهر سوم یعنی مذهببرگردیم به مبحث اصلی یعنی گذار به 

  .دهدتوضیحاتی می به مذهب،، راجعبحثاین 

 ،در سپهر اول :مکنتکرار می سپهرها دررا سوژه و ابژه تیتروار،  ، بصورترای یادآوریقبل از وارد شدن به توضیحات هگل، ب

. ، تاریخ استابژهاست و ل قد یا عاسوژه، فرد اندیشمن ،در سپهر دوم .استی آگاه و شئ بین سوژه ،ی بین سوژه و ابژهرابطه
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با گذار به  .صورت سازمان جامعههیا ب ، وصورت شئهیا باست یافته تعین ابژه نسبت به سوژه، خارجی است و از جنسِ و

یعنی در  .مطلق است از جنسِ ،ست و ابژها خودآگاهی از جنسِ، . سوژهشوندمی سوژه و ابژه از یک جنس ،ی سوممرحله

ای که بستر حرکت در ی اصلی، یعنی بازگشت به آن مقولهخود برای حرکت جانهب تبازگشیک  ،ی سوملحظه

ی سوژه و ابژه ،گردد که در این مرحله از حرکتمیبازبه جایی  ،جانیعنی  .گیردصورت می سازد،را می «فنومنولوژی»

  .خودش است

صحبت  ،مطلق به آگاهی بهراجع طی کردیم تاکنون حلی کهمرادر تمام ما گوید می : اوی مذهبدرباره هگلحاال توضیحِ 

چگونه مطلق آگاهی به مان این بود کهتمام بحث ،روحی در مرحلهعقل و ، خودآگاهی ،آگاهی احلِمر تمامی در .کردیم

  را بررسی کنیم.خودش همطلق ب آگاهیِ خواهیممیی مذهب، در مرحله .کندپذیرد و چه مراحلی را طی میصورت می

شروع به شناختن  ،مطلق ،ناخوش در آگاهیِگوید، او می دهد.را توضیح میمراحل گذشته در  مطلقآگاهی به بعد هگل دوباره

 خودِ ،این مطلق کهداند نمی امابرد، میبه یک مطلق پی ،تواند خود را بشناسد. یعنینمی ،ی مطلقمثابهاما به کند،خود می

ض بین نامتناهی و یک تناق ،کهبرد به اینمی، پیانسانکه  نکته این استمطرح است.  انساندر اینجا  توجه کنید که .ستوا

 .ستوا درواقع خودِ ،تواند به این نتیجه برسد که این مطلقاما نمی ،کندنحوی لمس میمطلق را به هرچند .دداروجود  متناهی

ی آخرین مرحله مرحله، اینو  ؛یا همان انسان باشد خودش ین و واقعیِحضور متع تواندیعنی این مطلق، فقط می

اندازه به شناخت مطلق بی عقل ،ببرد این است کهدر این که بتواند به مطلق پی ،عقل شکالِگوید اِست. هگل میا خودآگاهی

بیند و آن ی دیگری میناگاه خود را دربرابر ابژه، ابژه هم سوژه است و هم خودشکه که فهمید از اینشود، اما بعدنزدیک می

نوان یک ع، بهعقل کهبعداز اینفقط  .دهددست می از ،باز این فرصت را که مطلق را درک کند این ترتیب،به .جامعه است

 و ؛استگیرد که او هم از جنس ایده قرار می یدر مقابل یک مطلقفرد،  ی است که، آنوقتحل شد در دولت تضادش ،سوژه

 خودآگاهیِ مطلق، به، یا است شدرحالِ شناختنِ خود ،مطلقالواقع فیگیرد که ای صورت میگذار به مرحله این ترتیببه

 . «شودآگاه می ،از خود ،ی مذهب است که روحدر مرحله» گوید:هگل می .مذهب است ،و این مرحله است

 مراحلِشکلِ ست که در به خدا نسبتآگاهی  و یالحظاتِ آگاهی نسبت به مطلق، بحث راجع به  ،سپهر سومپس در 

. 3نری و ه دینِ. 2طبیعی،  دینِ. 1 :سه نوع دین وشامل سه لحظه است  این فرآیند این بار نیز .کندمذهب تجلی می مختلفِ

 . شوندتقسیم می ایلحظات سه گانه بهخود،  لحظات اول و دوم، .وحیمبتنی بر  دینِ الهی یا دینِ

 ،است تجسم مطلقی مثابهبه جادر این شئتوجه داشته باشید که شناسد. شئ می مطلق خود را در شکلِ ،نخستین لحظهدر 

عنوان مطلق چیزی را بهتجلیِ مطلق،  ،ی اولاز لحظهدر اولین لحظه  .شودپذیرفته می خدانوان عبه و که وجود داردمطلقی 

 ،یعنی ،معقول از لحظات صورتِمتناظر با اولین لحظه  دقیقاً ؛ باشد عامو  مجردصورت هب ،هم آن چیز که خودِ پذیردمی

 ی مطلق یامثابهرا به نور موضوع طبیعی، درلی مطلق تجیعنی  طبیعی، دینِ اولین شکلِاین خاطر، به .عامیتی متناظر با لحظه

ی مثابه، چیزی را بهاشبالواسطه، باز در اولین لحظه مطلق در موضوعِ طبیعیِتجلیِ  دقت کنیم که .پذیردمی خدا یمثابهبه
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تقسیم شده به اجزاء  .نور چیزی است عام، مطلق و تمایزناپذیر .پذیرد که خودِ آن چیز هم، عام، و تمایزناپذیر استمطلق می

  .نیست

مطلق را باز  ،ی سوملحظهدر  .یا در شکل گیاه و حیوان ،بیندیافته میدر شئ تمایز مطلق را ست کها ای، لحظهی بعدیلحظه

  .استی دست بشر ساخته شدهبیند، اما شیئی که میشئ  شکلِ در

ی مثابهبهرا بشر ـ  ی دستِساخته و شئِ نور، گیاه، حیوان یعنی ـ طبیعی مذهببین لحظات مختلف  تناظرتوانیم ما می

ی حس، ادراک و فهم که سه لحظه ،آگاهییعنی )سپهر اول  ی اولِمتناظر با لحظه ،یعنی .دهیمتوضیح  ،آگاهی لحظاتِ

 .ادراکیشکل هب گیاه و حیواندر  .وجود دارد حسیشکل هست که با ، شناخت چیزیمطلق در نور شناختِتجلی یا  (.داشت

گیاه و حیوان مستقل  دارد؛ تمایزنایافته یشکلاست و  مستقل از بشر موجود نور زیرا .فهم، بصورت دست بشری و در ساخته

 بین شکل تمایزنایافته و تمایزیافته، این تناقضدارند؛  شکل تمایزیافتهمتمایز از یکدیگر،  مثابه اشیاءبه اما، دنوجود داراز بشر 

 ،تمایزیافته است ، شئِی دست بشرساخته شئِ زیرا اوال .شودحل و حفظ می ،است ی دست بشرساختهچیزی که شکلِ در 

که  ی اول شناخت مطلق از خودشلحظهپس  .دهددر مقابل فهم قرار میرا  موضوع حسی جدیدی توانیم بگوییم کهمی ثانیاً

  .استمتناظر ی اول سپهر اول بود، لحظه خودش که ،لحظات آگاهیبا  ، لحظاتشطبیعی دینست از ا عبارت

در یک موضوع هنری متجلی  ،را ، مطلق خودیعنی .دین هنریست از ا عبارت ،از خودش شناخت مطلق دومِ یلحظه

)آبستره( متجلی  انتزاعی هنریِ اثرِرا در یک  خود مطلق ،اولی لحظهدر  :کندرا طی می لحظه سه ،کماکان این هم .بیندمی

با آثار  نقشی که انسان یا احتماالً شدهمی خدایان که ساختهی هامثل مجسمه، ی هنریساختهست از ا و آن عبارت بیندمی

ی لحظهدر  .بیندمتجلی می اثر هنری زنده، مطلق خود را در یک دومی در لحظه .است وردهآمیبوجود  از خدایاناش هنری

لحظات حرکت  تناظر .بیند، متجلی مینمایشو  شعر، در شکل ماندن داردجایکه امکان به مکتوب اثر هنریِخود را در  ،سوم

توان با لحظات آگاهی مقایسه کرد، بلکه باید با لحظات نمی دیگر ،را ی دومدر لحظه دین هنریدر  ،در شناخت خودمطلق 

 دینی ؛آگاهی رواقیبا است  متناظربیند، می ی انتزاعیساختهخدا را در  دینی که تجلیِ .داش کرمقایسه خودآگاهی آزادیِ

 متناظر ،ادبیاتو باالخره  ؛شکاکیتی با لحظه است بیند، متناظرمی زنده هنریو  نمایشیرا در یک موضوع  ادتجلیِ خکه 

امکان محدود کردن نامتناهی در یک چیز متناهی وجود دارد. یعنی روایت  ،در ادبیاتگوید هگل می  .آگاهی ناخوشبا  است

 ،و نهادش ذاتمکتوبی که متناهی است و امکان از بین رفتنش وجود دارد، گردآوری کرد، اگرچه امرِ در  توانخدایان را می

حرکت روح، سرنوشت، قانون ـ در مطلق ـ  این گوید درواقعمی آورد ومیمثال سوفُکلْ را  هایتراژدی او .مطلق است تجلیِ

 .استخود هبدرحال تعین بخشیدن، است که 

این در  است. و تناظرش با آگاهی ناخوش ادبیاتای برای توضیح ی جالب و برجستهنمونهی سوفُکلْ هانامهنمایش

میرایی ، بین متناهی و نامتناهی، بین جامعه تناقض بین فرد و قانونِی مسئله توانمی ،و اُدیپ هنآنتیگودر  مثال ،هانامهنمایش

 چراکه اینطور دلیل همین و مشاهده کرد را ی فردی و سرنوشتتناقض بین اراده ، و یا باصطالح،فرد و جاودانگی روح
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درحالِ تحقق  اما درواقعکند، عمل می خود یکه فرد بنا به ارادهایناب ی این موارد،در همه .اندبرهم منطبق لحظات این

 ،اُدیپ در .سازدرا می بشر، تراژدیِ وجودِ، یا عمدتاً محور اساسی آثار سوفُکلْ ،موضوع این  .استسرنوشت بخشیدنِ به 

 .شاه را خواهد کشت و با مادر خود ازدواج خواهد کرد ،گویند که این پسرشناسان میشود و ستارهشاه صاحب پسری میپاد

 .سرنوشت است فتد،اکه این اتفاق باید بیب. اینبسیار خوکند. شود، خود را کور میحقیقت آگاه میاین از پسر وقتی سپس، 

دیگر  ،عدب، از این بهاما .اندبینی کردهشناسان پیشمتحقق کند که ستاره ای است که باید حقیقت راقَدَری حرکتِآن یعنی، 

 یبچه پیش چوپان ،سپاردبه چوپانی ب فرزندش را گیرد کهتصمیم می شاه .دبخشتحقق می به سرنوشتست که ا ی فردیاراده

یی در هاشود، مهارتورزیده می بچه بزرگ و د،شو چوپان تربیتمیل و خواست باصطالح به بتواند شود تابزرگ می

 یکی ،کشدها را میشود و آنبا دوسوار درگیر می آید،در یکی از روزهایی که به شهر می کند و باالخرهشمشیربازی کسب می

، باید خود بر تخت بنشیند. ناگزیر کسی که شاه را کشته ه ته شدرسد که شاه کشخبر می .آیدشاه از آب درمی ،از این سواران

 کند. شود، خود را کور میی وجودی خود میوقتی متوجه فاجعه و کندمیازدواج  که مادر اوست، با ملکه شود واُدیپ شاه می

جهی نشان چراکه به زیباترین و ،کندعظمت روح بشر را نمایندگی می این تراژدی، تحققِی آخر آن لحظهشود که گفته می

فرد و  ی آزادِارادهبین  یتناقض .این وجود متناهی و یک نامتناهیتناقض بین ست از ا شود که تراژدی عبارتداده می

و آن را  دهد، شکل میآن شودتحقق مانع خواهد به سرنوشتی که می ،ی خودهادبشر با ار .که باید طی شود سرنوشتی

 داند.می اندوهبارو  آگاهی ناخوشی لحظه با  متناظر ،را یونانی تراژدیِی لحظه ،این خاطر هگل. بهکندمتحقق می

 مطلق ،در این مرحله از دین است. الهی دینِمبتنی بر وحی یا  دینِ عبارت ازآگاهی مطلق به خویش،  از مراتب ی سوملحظه

دست  انتزاعیِ موضوعِی مثابهنه به ،ی شئمثابهنه به دیگر باروجود خدا را این زیرا ،داردبرمی را خود در شناختِ آخرین قدم

، تجلی پیدا بشر بایست در وجودِنامتناهی که میی یک ایده یمثابهبهوجود خدا را بلکه خود،  فعلِ یمثابهو نه بهساخته 

 ،)پسر( در متناهی ،)خدا( نامتناهی تجلیِی بیان کنندهدقیقاً  زیرا ،است مسیحیت ،الهی دینِ شکل عالیِ بنابراین .بیند، میکند

 است. القُدُسروحبه  ،پسر ـی خداابژهـدیت و متناهیتِ خود و وحدتِ سوژهپسر از محدو گذارِو 

متناظر هستند یا نه.  ،آگاهیبا لحظات  از خود، ی شناخت مطلقسه لحظه آیا خودِ دید کهباید بندی بنا به این تقسیمدر اینجا 

گوید موضوع مذهب هگل می .استآگاه شدن از خود  لحظاتِدرحالِ طی کردنِ خواهد خود را بشناسد، مطلق می وقتی زیرا

. یعنی فهمیموضوعی است  دین الهیو در  ادراکیموضوعی است  دین هنری، در حسیموضوعی است  دین طبیعیدر 

بایست آخرین قدمِ مطلق دین الهی که میکه موضوع مذهب، در ، ـ یعنی اینمسئله همین .در مقابل فهم ستا موضوعی

اعتبار به .ی دین الهی هم کامل نشودبا آخرین مرحله ،شود که شناخت مطلق از خودباعث میـ  فهمیموضوعی است  باشد،

رسید که ناخوش، آگاهی به این سطح میی آزادیِ خودآگاهی یعنی آگاهیِ طور که در آخرین لحظههمانتوان گفت، دیگر می

ی عقل گذار متناهی و نامتناهی را دریابد، اما برای این که بفهمد هم متناهی و هم نامتناهی است، ناگزیر به مرحله تناقضِ

 .وجود داشته باشد ی دیگر،بایست یک مرحلهمیاینجا هم  پس، در ،کردیممی
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یا قلمرو شناختِ  حیطه و است مطلق دانشِیا  ی چهارممرحله، شناسدمیی مطلق مثابهمطلق خود را به ای کهمرحله

 اینهمانطور که دیدیم  .بایست در فلسفه جستجو کردرا می شناخت مطلقپس  .ایاما نه هر فلسفه .است فلسفه ،مطلق

« یک» ایهر فلسفه گویدمی هگل .ی هگل برسداست تا به فلسفه طی کرده را در فلسفه، مراحلی ،از خودمطلق  شناختِ

 Dieی معرفه)فلسفهفلسفه« خودِ»فلسفه یا « آن» من،ی و فلسفه است ،( Eine Philosophieی نکره )فلسفه فلسفه

Philosophie،ی فلسفهمثابهفلسفه بهنفسه، ی فیفلسفه یعنی (است(Die Philosophie als solche) ،  فلسفهیعنی آنچه 

  .شناخت مطلقیعنی  تواند باشد:آنچه فلسفه اساساً میو باالخره  باید باشد

در  دکارت گرایی .است معقول طی کرده همان مراحلی است که صورتِ هم ،که فلسفه طی کرده هم مراحلیگوید هگل می

در   ،دهدنور نشان می اسپینوزا بصورت دینِ دکارت گرایی خود را در .است حسیت وعامیت  یی لحظهنماینده فلسفه،

را ی کانت و فلسفه کانت هگل. از آنجا که در شکل فهم ،و در کانت ،ادهای منفرد از همبصورت شئ خاص یا من الیپنیتس

 ی کانتفلسفهرا که فهم است با  ی آگاهیآخرین لحظهپس ، می داند، اصل عدم تناقض مبتنی بر اصل اساسیِ فهم، یعنی

 دهد.قرار می متناظر

ای لحظه .شودمی خودآگاهیی و وارد لحظه شودخارج می آگاهیی از لحظه ،از فهم که عبور کردفلسفه وقتی گویدمی هگل

در  .است فیخته ی این مرحله. واولین نمایندهآگاهی، آگاهی است داند که موضوعِمی ای که، لحظهکندمیخود توجه که به

کند، بلکه میاراده معطوف به و  خوداش را به من، بهتوجه نه تنها و داند موضوع آگاهی، آگاهی استمی ی بعد، فلسفهلحظه

، این لحظهی نمایندهکامال به این هدف دست یابد.  تواندنمی اما ،ببیند خود با ،هم ی این عینیت و جهان راکند رابطهسعی می

ود در خاز آگاهی فلسفه بهیا ، خوداز آگاهیِ مطلق بهمتناظرند با لحظات خودآگاهی  فیخته و شِلینگ .است شِلینگی فلسفه

 .مطلق قلمرو شناختِ

 ،دانششود؛ آنجا جایی است که متحقق می ابژهـوحدت سوژهکه در آن است ای مرحله ،عقل یمرحلهیا  ی آخرمرحله

مرز بین جایی است که  .شودشناخته می نامتناهیبه این معنی که  ،کندتحقق پیدا می ،جوهرجایی است که  .است مطلق

خود را  مطلق رسیدن به جایی که اینیعنی ، رسیدن به شناخت مطلق  .شودشناخته و برداشته می ،متناهی و نامتناهی

ادعای می خواهد نشان دهد که هگل  .است ی هگلفلسفهیا  Die Philosophie . اینجا، جایگاهشناسدمی ی مطلقمثابهبه

 .متحقق کرده است، را دانش را، یعنی تبدیل فلسفه به خود

خود  پاسخ اینجا در چیست، ایدآلیسمِ عینیِ هگلاین سوال که یعنی  ،طرح کردیم خرددر آغاز مبحث  که سؤالی این ترتیببه

ی مطلق، مثابهبه ،شناخت مطلق از خود و مطلق، فلسفه است قلمرو شناختِ برای هگل،در نهایت دیدیم که  :یابدرا می

از  ،هگل ایدآلیسمِ این ترتیببه .این تعریفِ هگل از فلسفه است .یعنی ایدآلیسم ی اوفلسفه ؛ وی هگلیعنی همان فلسفه

مطلق از خود، چه ی شناخت ترین شناخت حسی تا باالترین مرحلهمطلق را از بسیط شناختِ ی مراحلِآنجایی که همه

بر آن  مبتنی است یدرواقع ایدآلیسم ،کنددر طول تاریخ طی می ی حرکت انسانجهان و چه در پروسه در طول شناختِ
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پیدا  عینیت ،ی تاریخلحظه به در لحظهناگزیر است تاریخ را بسازد،  ،خود است برای شناختِ، که ناگزیر ی مطلقایده

نفسه فی ی هگل، یعنی ایدآلیسمو فلسفه ،ایدآلیسم هگل، ایدآلیسمی است عینی ،این خاطربه .خود برگرددهکند تا بتواند ب

 .است

 

 

 

 


