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 چکیده

حل هگل در برخورد با ثنویتِ ذهن و عین دکارتی است. معنای چنین کنونی، بررسی راههدف از جستار 
رو هستیم: ای این است که ما در امر شناخت با دو قلمرو جداگانه و کامالً مباین با یکدیگر روبهدوگانگی

ونی است که قلمرو ها، باورها، مفاهیم و ذهنیات و قلمرو بیرونی که حاوی اعیان و اشیاء بیرقلمرو اندیشه
گردند. به اعتقاد هگل، ثنویت دکارتی ناشی از یک اشتباه دهند و معطوف میها ارجاع مینخست به آن

از همان بنیاد غلط است. هگل معتقد است که یک  ی آغاز سوبژکتیویسمای است و اساساً نقطهمقوله
( و ایده Absolute) «مطلق»اندیشه  تواند بر این دوگانگی غلبه کند؛ او با طرحمی« اصیل»ی فلسفه

شویی بیابد. او ( فلسفی، برونdichotomyهمانی در عین تفاوت تالش کرد از این دوراهی)این
دارد. هگل با تبیین « راجع به جهان واقعی»پردازی همچنین باور دارد که فلسفه نقش مهمی در نظریه

است و با اتخاذ « ساختار آگاهی»تضاد در درون دهد که این گیری آگاهی، به ما نشان میی شکلنحوه
ی روح را در دل واقعیت توان ادیسهرویکرد درست در تبیین مسأله ذهن/عین از منظر پدیدارشناسانه می
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 مقدمه

های تفکر تواند بسیاری از دوراهیکند که مدعی است میهگل یک نظام فلسفی عرضه می

ی تضادها و منازعات را در نظام فلسفی خویش و فصل نماید. او تصمیم دارد همهفلسفی را حل 

مرتفع سازد؛ مانند تضاد روح و ماده، طبیعت و انسان، اندیشه و واقعیت، آگاهی و وجود، عقیده و 

آزادی و ضرورت و عقل و احساس. نگرش هگلی با آگاهی دکارتی تفاوت ظریف و مهمی فهم، 

دید و هر آنچه را به دارد. دکارت تمامی هستی از جمله علوم را از منظر علم ریاضیات خویش می

دانست؛ اما هگل چنین رویکردی به علم را اعتماد نمیبیان نباشد، اساساً قابل  زبان ریاضی قابل

پدیدارشناسی شمارد. او در دهد و نگرش دکارتی را در این زمینه ناقص میانتقاد قرار میمورد 

ی عصر خویش بزداید. ی فلسفهکند عادتِ دیرین ثنویت ذهن و عین را از عرصه، تالش میروح

طور جدی از زمان فلسفه سوبژکتیویستی است که به« مدارآگاهی»هدف اصلی انتقاد وی دیدگاه 

 (.32: 2382)هگل،  تئوریزه شده استدکارت 

باعث ایجاد یک شکاکیت « خود»رسد که در مورد دکارت یقین مفرط نسبت به به نظر می

انگارانه شناسی ریاضیشده است و همین نکته اصالت معرفترحمانه نسبت به جهان خارج بی

ا، مشکل جدی ثنویت هدکارت را در معرض مشکالت و انتقادات جدی قرار داده است. یکی از آن

 -عنوان یک معضل بزرگ فلسفیذهن و عین است که برای چندین نسل از فیلسوفان بعدی به

ای از این شرایط عنوان کسی که شناخت گستردهرو، هگل به ماند. از اینشناختی باقی میمعرفت

هد و روشی قرار د« پدیدار شدن آگاهی در وجود»ی عزیمت خویش را کند، نقطهدارد تالش می

های پیش از خود را نداشته باشد. از نگاه هگل دیدگاه را اتخاذ کند تا بسیاری از مشکالت فلسفه

ی ثنویت ذهن و عین است، مسببِ معضالت انگارهکه خود مبتنی بر پیش« آگاهی دکارتی»

 (.232: 233۱)زارع،  چنین شده استفلسفی این 

 انگاری دکارتیتبیین دوگانه

کاربرده است و اش بهوسطاییرا در معنای قرون « ابژه»و « سوژه»دکارت نیز دو واژه که با آن

انگاشته، اما از این دو واژه تفسیری کرده « واقعیت عینی»قلمرو ذهنی تصورات و تمثاّلت اشیا را 

شود. او با ها میو حدّ و مرزی برای آن دو قائل شده که باعث وضع معنایی جدید برای آن

را یگانه موجود حقیقی تلقّی نموده که همه « منِ انسانی»، گویی «کوجیتو»اصل  تأسیس

های های این منِ متفکر ـ و به عبارتی ابژهموجودات قایم به او و در حکم بازنمودها یا فراورده

ها مطرح نبوده، بلکه حکایت و نمایش ذهنی و رو، دیگر وجود خارجی آن هستند. از این -او
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ها معتبر است. موجودات دیگر غیر از انسان ـ اعم از خدا و اشیا و حتی اخت بودن آنمتعلّقِ شن

 (.28: 2322)ضیاء شهابی،  های دیگر حیثیت ابژکتیو داشته و قایم به سوژه هستندانسان

 -دکارت  (Cogito ergo sum)«اندیشم، پس هستممی»بر اصل « منِ انسانی»تفوّقِ 

بنیاد نهاده شده که با آن انسان مقام تازه -معروف است « کوگیتو»یا « کوجیتو»ی که به قضیه

وسطی منقاد یک اعتقاد خاص نیست،  ای در هستی یافته و دیگر همچون انسان در عصر قرون

یقینی« وجودش»شناسد که صورت موجودی میو چرا بهچون بلکه خود را به نحوی مطلق و بی

 (.229: 2323)پازوکی،  چیز استتر از همه

خواهد با بیان این تجربه شخصی استقالل در تفکّر است و دکارت می« کوجیتو»روح قضیه 

لزم استقالل فکری وسطی مستی تقلیدی قرون خود، به یقین علمی برسد. رهایی از بند اندیشه

شود که فیلسوف خویشتنِ خویش را چنان اثبات است. این استدالل صرفاً از این طریق تأمین می

های مادی و جسمانی و خارجی بتواند تحقّق داشته باشد. دکارت در بر واقعیت ند که بدون تکیهک

تأمالت مدعی است که توانسته وجود خود را بدون توسل به جهان خارجی اثبات کند. پیام 

یابی به چنین استقاللی است. دست« کوجیتو»ی شناسی( قضیهشناسی به وجودفلسفی )از معرفت

با این قضیه خویش، شعور و آگاهی را در رأس موجودات قرار داده است و فقط چیزی را  دکارت

 :2322بیدی،شده و به شهود درآمده باشد )صانعی دره پذیرد که مستقیماً مورد تجربه واقعمی

83.) 

تنها سوبژکتیویسم بلکه نظام فلسفی دکارتی منجر به طرح مباحث و  پس از دکارت نه

میان ذهن و عین است. « ثنویت»نو در تاریخ فلسفه شده است. یکی از این مباحث های ایده

 نویسد: دکارت در تأمل ششم می

نیروی تخیلی که در من است، از آن حیث که با نیروی ادراک فرق دارد، 

وجه یک عنصر )جزء ترکیبی( ضروری در طبیعت یا ماهیتِ ذهن  هیچ به

داشتم، بدون شک باز همواره همچنان نمیمن نیست...زیرا اگر هم آن را 

توان نتیجه گرفت که این نیرو اکنون هستم و از اینجا میبودم که هممی

 (.3۱: 238۱)دکارت،  به چیزی قیام دارد که با نفس من مغایر است

طور رضایت ای شد که خود او نتوانست بهدوگانگی دکارتی منشأ پیدایش اشکاالت عمده

ی دکارت پدید فع نماید. اسپینوزا دوگانگی میان امتداد و فکر را که در فلسفهها را ربخشی آن

های ها و صورتپارچه که دارای خصلتصورت یک کل یکآمده بود، برداشت و هستی را به

شمار خداوند )جوهر( دانست که ی صفات بیمتنوع است، مطرح کرد. وی بُعد و فکر را از جمله
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ه خداوند هستند. او این دو صفت را نامحدود و نامعین و جاوید معرفی دهنده موجودات باتصال

اند یکی موجب پیدایش اجسام و دیگری موجب پیدایش معقوالت گشته نمود که وقتی تعیّن یافته

 (.13: 2322)اسپینوزا،  است

نامند. ( میCartesian) «فیلسوفان دکارتی» ،نیتس را به همراه اسپینوزا و مالبرانشالیب

نیست و امتداد همانند رنگ و طعم و سختی از اوصاف ثانویه « امتداد»به نظر او جوهر اجسام 

تجزیه و ترکیب نیست. وی این است که اصلی غیرمادی است و قابل« نیرو»یت همان است. واقع

وجودی که عقل ما مجاز نهد. از نظر او، تنها منام می« موناد»واحدهای غیرمادیِ غیرمتناهی را 

. مونادها در نام دارد« موناد»دیق کند، همان اصل غیرمادی است که نیرو و است بودن آن را تص

ی دکارت را ستی فلسفهآلیی ایدهبهودات البته با درجات متفاوت وجود دارند. او جنی موجهمه

ی ای غیرمادی و روحانی موجودات دارای اصل و ریشهتعمیم داد و به این قائل شد که همه

ی فطری بودن ادراکات نیز از دکارت پیش افتاده و با قائل شدن به بسته بودن هستند و درباره

وی با قائل شدن به پدیدار بودن دانسته است. « فطری»ی ادراکات را مونادها، در واقع همه

رو، موجود نبودن و واقعی نبودن ماده ممتد و نیز انتزاعی و مخلوق ها و از این صفات آناجسام و 

وطن وی، انقالبی در فلسفه ای فراهم نمود تا کانت، فیلسوف همذهنی بودن زمان و مکان، زمینه

نیتس، ایجاد کند که بنا بر تعبیر خودش، همانند انقالب کوپرنیکی در علم نجوم است )الیب

232۱ :2۱.) 

کند و لیستی دکارت در اخالفش تداوم پیدا میآی دوکنیم که اندیشهترتیب مشاهده میبدین

سازد؛ چرا که پایه و اساسی که دکارت گذاشته در اصل این نظریه را از انحصار دکارت خارج می

 -در فیلسوفان بعدی نیز تداوم پیداکرده و دوگانگی ذهن و عین که یکی از معضالت فکری

 شده است.هایی هم به آن افزوده مانده بلکه گرهتنها هنوز حل ناشده باقیفلسفی است، نه 

 نحوه مواجهه فیشته و شلینگ با دوگانگی ذهن و عین

کانت را به اندیشه « من استعالیی»( در مسأله ذهن و عین 2221-2829) توان گفت فیشتهمی

ی مفاهیم فیشته عالوه بر مقوالت کانتی همهمطلق « منِ»دهد؛ خویش ارتقاء می« من مطلق»

صورت یک بدل به امری ذهنی شده و به« عینیت»را دل خود دارد. به عبارتی کل « من -جز»

درآمده است. بدون شک حاصل کار فیشته در این زمینه یک گام به ایدئالیسم عینی « امر مطلق»

این دو فلسفه بدانیم، فیشته برنهاد و  نهاداگر هگل را هم ،شلینگ نزدیک گشته است. به عبارتی
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همانی مورد نظر فیشته میان ذهن و پایه خواهد بود. به باور هگل ایننهاد این سهشلینگ برابر 

 (.1۱3: 2388)ذاکرزاده،  عین سوبژکتیو است

« طبیعت»و « خود»شود که فیشته بین ( متعرض تفکیکی می28۱9 ـ 222۱) شلینگ

قائل شده است. از نظر وی انسان همچون تمامی موجودات دیگر از « جز من»و « من»عنوان به

ی فیشته را متضمن تفکیک است. این بدین معنا است که شلینگ هنوز اندیشهطبیعت غیرقابل 

طبیعتی « طبیعتِ همسان شده با خرد»داند؛ اما مقصود شلینگ از کانتی می -دوگانگی دکارتی

، خردی قائل بود «طبیعت»بدین ترتیب او برای  یده است.رس« خودآگاهی»ی است که به مرحله

نظم اخالقیِ »که قادر است کثرتی از موجودات متنوع را بیافریند. شاید بتوان گفت شلینگ 

هم برای آنکه تقابل بین ماده و ذهن و فیشته را در قالب ادبیات جدیدی ریخته است. آن« جهان

ارد و در ازای آن پیوستگی عقالنی ـ منطقی هر دو را یا به قولی طبیعت و روح را از میان برد

نشان  -هارغم تفاوت و جدایی ظاهریِ آنالبته علی -مثابه دو جزء ارگانیک از یک هستیِ واحدبه

همانی دهد. از دید شلینگ، روح، طبیعت نامرئی و طبیعت، خود روح مرئی است؛ بنابراین در این

 (.183: 2388)ذاکرزاده،  شناخت ما از عالم خارج کمک کردتوان به حل مسأله روح و طبیعت می

دارد و برمی« همسانی ذهن و عین»سوی اندیشه هگلی ترتیب شلینگ گام بلندی بهاینبه

شود طبیعت و خردِ همسان با یکدیگر را در نظام فلسفی خویش برسازد. اگرچه هگل موفق می

رسد داند اما به نظر میل ذهن و عین کافی نمیایدئالیسم عینی شلینگ را برای اثبات وحدت کام

شده است. شلینگ حق شلینگ و سهم وی در این اندیشه بیش از آن چیزی است که مطرح

کلید وحدت ذهن و عین است در قلمرو طبیعت که شاه« مطلق»شود با طرح اندیشه موفق می

 سوی اندیشه هگلی بردارد.گام مهمی به

 عین دکارتیو ذهن  حل هگل برای دوگانگیراه

توان تقریر مختلف میچند در خصوص نحوه مواجهه با دوگانگی ذهن و عین در اندیشه هگل 

ارائه کرد. آنچه در اینجا و در این جستار مدنظر نگارنده است تقریری است که بر مبنای 

حل هگل برای دوگانگی ذهن و عین اما راه .6پدیدارشناسی روح هگل صورت گرفته است

حل را از منظرهای گوناگون های مختلف قابل خوانش است. به عبارتی این راهارتی به شیوهدک

ی این دو فلسفه است. کسانی معتقدند که نقطه« آغاز»توان نگریست. یک منظر مسئله می

یا « سوژه»ی آن دو نهفته است. بر این مبنا، دکارت تفاوت هگل و دکارت در آغازگاه فلسفه

را اساس فلسفه « وجود در آگاهی»که هگل تبلور سازد؛ درحالیی فلسفه خویش میرا مبنا« من»

« آگاهی»(. بر اساس این تقریر باید نشان دهیم که چرا 112: 233۱)زارع،  خویش قرار داده است
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اند که هگل در عمل ی شروع باشد. کسانی نیز قائل به این نظریهتواند نقطهنمی

«Aufhebung »عنوان دو چیز ک حرکت واحد دیالکتیک ذهن و عین را نه بههمزمان و با ی

دهد. بر این اساس در تمامی عنوان یک امر واحد در حال صیرورت نشان میجدا از هم بلکه به

توان این وحدت مستمر ذهن و عین و دیالکتیک مداوم آن را تحت ، میپدیدارشناسی روحمراحل 

 آخرین مرحله وحدت کامل ذهن و عین استنشان داد و مطلقِ نهائی « مطلق»عنوان 

 .(22، 2383)مجتهدی، 

 ذهن و عین در مرحله یقین حسی -6

شود، اما صرفاً هگل در پدیدارشناسی روح بر این باور است که دانش با تجربه حسی آغاز می

ترین صورتِ ترین و حقیقیپندارد که غنیوابسته به آن نیست. در این مرحله یقین حسی می

ترین و خودِ همین یقین در عمل انتزاعی»کوشد نشان دهد که ش است؛ اما هگل میدان

 (.Hegel, 1977: 58) «استحقیقت فقیرترین شکل 

کند که با یک امر حقیقی و آگاهی در این مرحله با یک دوگانگی روبرو است. او فکر می

صورت پندارد که بهشود آنچه میکه مشخص میمواجه است، درحالی عینی و انضمامی یقینی

« یقین حسی»ی دسترس و عینی در چنگ او است، یک امر مجرد و انتزاعی است. در مرحلهقابل

و « آن»اعتماد نیست و نهایتاً به شود که عین بیرونی به دلیل ناپایداری پدیدارها قابلروشن می

 ه پیدا دارد.که در آن هنوز کشاکش و دیالکتیک ذهن و عین ادامانجامد میکلی « این»

ی مهم دیگری که در این بخش از پدیدارشناسی روح مهم و مطرح است، تعیّنات مسأله 

ها «این»باره گسست یافته و به درون آنچه یکآگاهی است. در یقین حسی، هستی محض به

عنوان ابژه، اینجا و دیگر به« این»و « من»عنوان به« این»شود. یک نامیده شده، دوپاره می

اگر آن»نماید: یقین حسی را دچار دوپارگی و کثرت می ،نون؛ در این مقطع کلیت مستتر در آناک

ها عمالً بخواهند از این تکه کاغذ که مدنظرشان است، سخن بگویند، غیرممکن خواهد بود؛ 

 -یعنی ذاتاً کلی است -چراکه این حس مورد نظر توسط زبانی که به آگاهی تعلق دارد

انجامد. کسانی که به فروپاشی می« آن»منظور بیان نیست. هرگونه تالش عملی بهدسترس قابل

را آغاز کنند، قادر به تکمیلش نخواهند بود، بلکه ناچار خواهند شد تا آن را برای « آن»توصیف 

گویند که ی چیزی سخن میآخر مجبورند بپذیرند که دربارهها نیز دست دیگران رها کنند که آن

 (.Ibid: 56) «نیست
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دهد که یقینِ حسی کشد و این حقیقت را نشان میدر اینجا هگل بحثِ زبان را پیش می 

از سوی یقین « فردیت»حتی از بیانِ خودش عاجز است. این ناتوانی ریشه در تضاد میان ادعای 

 نمایی معنا، ازموجود نهفته در امر زبانی دارد. پس این کلیت بر اثر واژگونه« کلیت»حسی و 

شود دیگر این شیء افتد و روشن میسوی زبان، درست به خاطر صداقتش از پرده برون می

جزئی در چنگ ما نیست، بلکه ما با کلیت مستتر در اینجا و اکنون شیء مواجه هستیم و به این 

 شود.ی روح وارد فاز دیگری میترتیب ادیسه

طور فردی در کرد، کامالً بهمی ای که تصوریقین حسی در تالش برای نجات خویش از ابژه 

درخت را « من»برد: من در مقام این تابد و بار دیگر به سوژه پناه میچنگ اوست، روی برمی

ای دیگر نیز خانه« من»ی یک درخت است؛ اما این مثابهبه« اینجا»گویم کنم و میمشاهده می

خانه وجود دارد. هرگاه من عوض یکنه یک درخت بلکه در « اینجا»کند که بیند و ادعا میرا می

عنوان سوژه به« من»، این حقیقت ارتباطی به فردیت «خانه است اینجا یک»کنم که ادعا می

ای دیگر جای کنم که اگر سوژهادعا می« خانه استاینجا یک »ندارد. در واقع من با بیان عبارت 

ای که در مکان و زمان من گر، هر سوژهدیعبارتخانه خواهد دید. یا بهمن باشد، در اینجا یک 

و « اینجا»نیز همانند « من»خواهد داشت؛ بنابراین « من»ای مشابه حضورداشته باشد، تجربه

 (.Ibid: 59دیگری، امری کلی است)« این»و کالً هر « اکنون»

ی خود بر این حقیقت که اکنون روز است یا اینجا یک درخت است، تأکید مینوبهمن به 

زنم، بلکه قویاً ی میان خود اینجا و اکنون فعلی با دیگری نمیحال دست به مقایسه؛ و درعینکنم

عنوان ورزم. یعنی اینکه اکنون روز است. آیا این یقین بهواسطه اصرار میی بیبر یک رابطه

 اش توفیق یابد؟ی فردیتواند در مشخص ساختن مکان و زمان تجربهشهود محض می

تکثری از « اینجا»هاست و صرفاً تکثری از لحظه« اکنون»تواند ادعا کند که او تنها می 

ها قلمداد کند و نیز آن« کلی»را « اینجا»و « اکنون»ای ندارد جز اینکه هاست، لذا او چارهمکان

بداند. در این مرحله او اش بودند عاجز فردی که در پیرا از به دست دادن فردیت منحصربه

کند. اکنون تضاد سبب تزلزل یقین حسی واسطه را اعتراف میدر شناختِ امر بیشکست خویش 

 (.2۱۱: 2382دهد)اینوود، گردد و آن را به سمت ادراک حسی سوق میمی

  ادراک حسی یذهن و عین در مرحله -2

و خود کند ی متعیّن بودنش، اقدام به نفی دیگری میواسطهتا اینجا دریافتیم که ابژه از سویی به 

دچار نوعی کثرت می« افزون بر آن»های دهد و از سوی دیگر به دلیل ویژگیرا یگانه نشان می

 نویسد:باره میشود؛ اما عامل این کثرت چیست یا کیست؟ هگل در این 
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هایی که بنا بود تا یافتگیهای محضش، یا در تعیّنیافتگیابژه در تعین

خورد که با همان قوتی شکست می اش را تشکیل دهند، دقیقاًهستی ذاتی

خورده بود. این آگاهی، از هستی حسی ]در اش شکستدر هستی حسی

کند؛ اما از آنجا سطح تعیّنِ حسی[ به هستی کلی ]در سطح ادراک[ گذر می

دارد، ذاتاً مشروط به آن است و در نتیجه  که این هستی کلی در حس ریشه

همان، بلکه کلیتی است که از نوعی  -وجه نه کلیتی حقیقتاً خود هیچبه

 ی همین تضاد، کلیت دوپاره شده استواسطهبرد؛ بهتضاد رنج می

(Hegel, 1977: 66-76.) 

در واقع، ادراک هنوز به راهکاری غیرحسی برای فرارفتن از ادراک حسی نرسیده است و 

دهد؛ اما ناچار است برای این منظور از قلمرو ادراک بیرون رفته به همچنان به سیر خود ادامه می

ی فاهمه قدم بگذارد تا شاید کثرت به وجود آمده را از این طریق تبیین نماید. یقین حوزه

که حقیقتش کلی است، تنها به ماند. زیرا درحالیسطه از به چنگ آوردن حقیقت عاجز میوابی

 او به کند که برایجزئی است؛ اما ادراک برعکس صرفاً امری را درک می« اینِ»دنبال دریافت 

 (.Rockmore, 1997: 45) ی یک کل حاضر باشدمنزله

شود، بلکه به شکل ی قبلی حذف نمیمرحلهتنها به باور هگل، در فرآیند تکوینِ آگاهی نه

کند. تر دیالکتیک میان واقعیت و آگاهی گذر میدیالکتیکی به حفظ و رفعِ آن به مراحل عمیق

ی پیشین به مراحل زمان مرحلههم همین بود. یعنی نفی، حفظ و رفع هم 2«آفهیبن»معنای 

نای حذف آن بلکه طرد تعارضات تری از حقیقت. نفی یقین حسی در این مرحله نه به مععمیق

)هگل،  اش که به باور هگل از ناحیه ادراک بوده استدرونی آن است در عین حفظ غنای درونی

233۱ :283.) 

ی مرکب طرف بسیطِ شیء را دارد و در طرف دیگر مجموعهدر این مرحله ذهن، در یک 

آید به این ا به وجود میی شیء هستند. بیان تضادی که در اینجدهندهصفاتی را که تشکیل

ها وحدت ایجاد صورت است که آیا ترکیب صفات شیء، واقعیتی موجود است و آگاهی بین آن

صورت کثرت و گوناگونی عکس وحدت واقعیتِ موجود است که آگاهی آن را بهکند، یا بهمی

هی به مرحله بعدی آمده میان برنهاد و برابرنهاد در این مرحله موجب گذرِ آگابیند! تضاد پیشمی

شود؛ اما ادراک حسی در این مرحله از دریافت وحدت میان این دو ناتوان است. چگونه می

ی باالتری باشد؟ پرسش ما توان میان کثرتِ اشیاء بیرونی وحدتی برقرار ساخت که در مرتبهمی

ر ورای این مرحله چیست؟ پاسخ این است که د« مطلقِ»در این مرحله این است که در واقع 
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ها است و این حقیقت چیزی جز کثرت موجود جهان بیرونی چیزی هست که ذاتِ همه آن

تری از شناخت ی عمیقی جدید یعنی فاهمه و به مرحلهنیست که آگاهی را به مرحله« نیرو»

 برد.حقیقت پیش می

 کثرتِ نیروها و فاهمه -9

شود؛ کثرت، از ذاتِ امر حقیقی ناشی می در این مرتبه، آگاهی دریافته که هر دو دقیقه، وحدت و

لذا به دنبال یک میانجی جدیدی است تا دوباره عالوه بر کسب وحدت، حقیقت پدیداری موجود 

این تقلیل »نویسد: باره مینیست. هگل در این « نیرو»را حفظ کند؛ این واسطه چیزی جز 

این میانجی همانا استقالل  خود محض، چیزی جز خود میانجی نیست؛ و -برای -نوعی هستیبه

سرعت در دل وحدتشان شوند، بهدیگر، اموری که مستقل پنداشته میبیان  امور مختلف است. به

سازد و این تنوع بار دیگر سرعت تنوعشان را برمال میشوند و وحدتشان نیز بهنادیده انگاشته می

شود خوانده می« یرون»سازد؛ این مرحله همان است که خود را به وحدت تبدیل می

(Hegel,1977: 81.) 

ها و بر دوراهی« نیرو»یکند با در میان آوردن مقولهبه گمانِ نگارنده، هگل تالش می

اند. در واقع های قدیمی فلسفه غلبه کند که از دیرباز راه پیشرفتِ فلسفی را سد کرده«آپوریا»

اش )فیزیک نیوتنی( در علم معمول زمانهیابد که هم هگل با تیزبینی تمام به مفهومی دست می

تواند آگاهی را ترین مفهوم و حقیقت برای فهم جان و جهان است و هم میترین و کلیدیمهم

صورت و در شکل و در مرحله ادراک حسی به مرحله بعدی گذار دهد و دیالکتیک ذهن و عین به

 تری تداوم پیدا کند.تر و ملموسشمایل عمیق

 ها در جهان هگلیوحدت نیرو -1

« نیرو»تواند حرکت متکثر پدیدارها را سامان دهد و وحدت بخشد، مفهوم مفهوم جدیدی که می 

نیست. اینجا دیگر یقین و ادراک « نیرو»است. در پسِ پدیدارها آنچه نهفته است، چیزی جز 

ذاتِ نیرو دست  تواند به فهمجایی برد و این فاهمه است که میتنهایی راه بهتواند بهحسی نمی

مواجه است. فاهمه فکر « نیروهای متعدد»شود که با )دقیقه( فاهمه متوجه می« آن»یازد. در این 

کند تا در پس حقیقت درونی وجود است، اما کثرتِ نیروها، فاهمه را وادار می« نیرو»کرد که می

مفهوم جدیدی تری باشد. اکنون فاهمه به کثرت نیروهای متعدد به دنبال وحدت بنیادی

 بخشد: قانونِ نیرو!یافته که کثرتِ نیروها را وحدت میدست
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کلِّ مطلقی )قانون( دست یابد که از تعارض میان کلیت و تاکنون هگل موفق شده تا به

گردد. ما خارج از جهان حسی شاهد یک جهان ی فاهمه بدل میرود و به ابژهفردیّت، فراتر می

شود که پس به عنوان جهان حقیقی رخ می نماید. تاکنون روشن میفراحسی هستیم که از این 

 مرتفع ساخته است.« قانون»هگل کثرتِ میان نیروهای متخاصم را با 

یابد که باید در پس نمودِ نیروها علتی را جستجو کرد که دیگر، آگاهی درمی عبارت پس به

ی نمودها و نیروهای متعدد نجات را در جهان سرگشته« او»ها سامان بخشد و به این آشفتگی

ی میان قانون و نمود و نیز قانون و فاهمه بسیار مهم است. نیرو، کثرت دهد. پس درک رابطه

ها تا کنون موجود در نمودها و قانون، کثرت میان نیروهای متخاصم را حل و رفع کرد. همه این

ست. خودآگاهی تا کنون از یقین ی شکل جدید آگاهی اتفاق افتاده که همانا فاهمه اوسیلهبه

حسی به ادراک و سپس به فهم گذر کرده است. پس هم واقعیت بیرونی دچار دگردیسی شده و 

هم آگاهی. این راز موفقیت هگل در تبیین وحدت میان ذهن و عین است. اگر بتوانیم به ورای 

ایم که نیرو پی برده وقت به قانونِنمودها گذر کنیم و به وحدتِ واقع در آن پی ببریم، آن 

 است.« همانی در عین این نه آنیاین»و « وحدت در عین کثرت»

 جستجوی وحدت در جهان واژگونه  -۵

ی ای پدید آمد که جلوهدر جهان پدیدارها جهان واژگونه« قانون»تاکنون دریافتیم که از مفهومِ  

کشد تا نشان دهد که شود. هگل این جهان را پیش میجدیدی از امر حقیقی محسوب می

قوانینش درست در عین اینکه ضد قوانین جهان اولیه )قوانین فیزیک نیوتنی حاکم بر پدیدارها( 

 دقیقاً از دل آن برآمده است:اما است، 

در یک نگاه سطحی، جهان واژگونه مورد نظر به این معنا متضاد با 

را خارج از  شود که این جهان ثانویه، جهان اولیهجهان اولیه محسوب می

ی یک جهان برون ذات واژگونه، مثابهدهد و آن جهان را بهخود جای می

آنکه دیگری کند. جهان نخست، جهان نمود است، حالاز خود طرد می

 (.129: 233۱خود است)هگل، -درجهان 

حال ایجاب  ی ارتباط واژگونه با یکدیگر، همدیگر را نفی و در عینواسطهاین دو صرفاً به 

اش را در مقام وارونگی خود نفی کرده و در تر هر جهان، جهان واژگونهکنند؛ یا به بیان دقیقیم

بایست ی فاهمه میکند که در مرحلهسازد. هگل تصدیق میحال به همین طریق متعیّن میعین 

وان عنبتواند خود را منحصراً به« مطلق»بهره جست تا به کمک آن مفهومِ « وارونگی»ی از ایده
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تفاوتی درونی یا شکلی از پس زدن امر یکسان بازنمایی کند. باید برابر نهاد را در دل خود آن 

 نه خارج از آن.بجوییم 

بر از این فاهمه با تکیه جهان واژگونه مرز میان عروج و سقوطِ فاهمه است. تا پیش  

ی ادراک، خالصی ر مرحلهبینی مبتنی بر نیرو و قانون، توانسته بود از تعارضات موجود دجهان

عنوان قالب باثباتی از آگاهی مستحکم سازد، اما پس از جهان واژگونه و یابد و جایگاه خود را به

ی هر دو جهان، فاهمه دیگر پی بردن آگاهی به شکاف عمیق درون خود، در مقام دربردارنده

دچار » نامتناهی»گری مرور و به میانجیتوانایی هضم و جذب این تعارضات را ندارد و به 

سازد. تمایز میان جهان بیرونی نیز با خود به همین سرنوشت دچار می فروپاشی شده و آگاهی را

دهد. جهان بیرونی جهان می« تناهیم»و  «نامتناهی»ک جای خود را به تمایز و جهان درونی این

را مدیون « بودنشقانون »ها است. قانون هم عناصر نامتناهی و جهان درونی جهان متناهی

خویش است. از نگاه هگل، امر  اش را مدیون تجلی متناهیبودن و تجلی بیرونی نامتناهی

پدیدارشناسی متناهی در درون نامتناهی است و نامتناهی، متناهی را در دل خود دارد. پس ما در 

 این دو:. حرکت ذهن به عین و عین به ذهن یا وحدت میان مواجهیمدائم با این حرکت  روح

اکنون ورای جهان حسی که جهان پدیدارهاست یک جهان فراحسی باز 

پس جهان واقعی است، ورای جهان در حال ناپدید، شود که از این می

 (.Hegel, 1977: 88) نمایدرخ میسو  آندر ماندگار جهان یک 

ی حوزههاست که کانت پیشتر دسترسی به آن را از ین جهان فراحسی همان جهانِ نومنا

ترتیب جهان درونی اکنون به کمال و آرزوی خود رسیده این عقل نظری خارج دانسته بود. به 

ی خودآگاهی شود. ی آگاهی را از تن به درکند و وارد مرحلهخواهد جامهاست. اکنون روح می

دهد نمود یا بازی نیروها، از پیش این نامتناهیت را نمایش می»نویسد: هگل در این خصوص می

« سان خودآگاهی استی ابژه بودنش برای آگاهی ... بدینواسطهو در نهایت، آگاهی به

(Ibid:101.) 

بخشد که حاالت قبلی در اکنون پرسش این است که این دوگانگی چه چیزی به فاهمه می

توانیم دریابیم که جهانِ درونی نسبت به می 9«مفهوم»ما به کمک «. مفهوم»خود نداشتند؟ 

 ان نمود نه جهانی خارجی بلکه همانا جهانی درونی است.جه

هگلی جایی است که در « مفهوم»کند. وفصل میمفهوم این دوگانگی را درون خویش حل

رسد. امر متناهی در درون خود آن سوژه و ابژه، متناهی و نامتناهی، هرگونه دوگانگی به آخر می

 (.28 – 22 :2323دل خود دارد)تیلور، نامتناهی است و امر نامتناهی، متناهی را در 
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کند و حتی بدون اینکه آگاهی بداند چگونه این کار را می»نویسد: باره می پالمنتز در این

عنوان چیزی مستقل از خود تلقی بدون اینکه بداند این کار را کرده است و بنابراین جهان را به

جهانی که نخست آن را مستقل از خودش  کند کهکند؛ اما به نظر، هگل بالمآل روح کشف میمی

شناسد و در آن آرامش پنداشت محصول خود اوست... بنابراین روح خودش را در جهان بازمیمی

 (.22 :2322)پالمنتز،  «شودیابد و خرسند میمی

 ی خودآگاهیدیالکتیک در مرحله -1

رسمیت شناخته شدن توسط رسد که تنها راه خودآگاه ماندنش به روح خودآگاه به این نکته می

ی یقین حسی، ادراک و فاهمه برای اولین بار یک خودآگاهی دیگر است. اکنون پس از سه مرحله

کند )فیشته( هایش را ایجاد میشود. هگل مدعی نیست که آگاهی ابژهمطرح می 1«روح»مفهوم 

در « من»ی ها جلوهبژهکنند. )شلینگ( بلکه معتقد است اها، آگاهی را ایجاد مییا بالعکس ابژه

« روحِ مطلق»ی بیرون آمده از خویشتن است که در گردند؛ لذا طبیعت، سوژهبیرون محسوب می

 که هر آنچه بالقوه داشت اکنون بالفعل گشته است.گردد، درحالیبه خویشتن بازمی

تری حرکت تر و غنیوسوهای نوین و پیچیدهآگاهی در مسیر تکوینی خویش به سمت

شناسی آگاهی در پدیدارشناسی روح هگل را ترسیم نماییم، به سه نوع کند. اگر بخواهیم گونهمی

رسیم. یک نوع خودآگاهی در اصل آگاهی به شیء آگاهی و به عبارتی به سه نوع خودآگاهی می

عنوان جز خود و شود، آنچه آن را بهمتوجه می« روح»است. در مسیر دیالکتیک پدیدارشناسانه، 

پنداشت، چیزی جز خود او نیست. درنتیجه در این نوع و موضوع آگاهی می« ابژه»خود یعنی غیر 

ای گونهی خودشناسی است و بهمنزلهشناسی بهآگاهی شناختِ ابژه، شناختِ خود است و جهان

 سیر در آفاق به سیر در انفس پیوند خورده است.

ست. در اینجا ما با خودآگاهی به معنای ای دیگر از خودآگاهی، آگاهی به خویشتن ااما گونه

دیگری روبرو هستیم، که همانا آگاهی به آگاهی است. در اینجا اگرچه آگاهی ثنویت پیشین را در 

موضوع تحقیقِ « من»خود ندارد، اما وحدت کامل ذهن و عین محقق نشده است. در این مرحله 

شود. اما آیا خودآگاهی در این ه یکی میگیرم. به عبارتی ابژه و سوژه در این مرحلخود قرار می

 :استطور دکارتی در اصل کوژیتو ندارد؟ بدون شک همین« من»مرحله نسبتی با 

دانم الفور میکنم و در چنین عملی فیمن خودم را از خودم متمایز می

دانم، در واقع جدا از من نیست. من، موجود که آنچه را جدا از خویش می
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انگاشته جدا کنم اما آنچه همان، خودم را از خودم متمایز می -خود

 (.Hegel, 1977: 102شود در واقع چنین نیست)می

، حالتِ جدید آگاهی است. پایان تدریجی آگاهی همان خودآگاهی از ۵بدون شک خودآگاهی

نوع اول )آگاهی به شیء( و سپس خودآگاهی از نوع دوم )آگاهی به خود( است. در این مرحله 

 :استرسیده یافته و به یک نوع خودآگاهی مطلق نسبت به خویشتن طور کامل تحقق به« روح»

ی واقعی است. یک ابژه« من»دازه انیک خودآگاهی در ابژه بودن، به 

اکنون ما مفهوم روح را فراروی خویش داریم، آنچه برای آگاهی هنوز 

مسأله است، این است که روح چیست؟ این جوهرِ مطلق که وحدت 

های مستقل متفاوت است که هر یک در تضادشان، در آزادی خودآگاهی

« من»که « ام»است و   «ما»برند. من که و استقالل کامل لذت می

است. آن در خودآگاهی و در مفهوم روح است که آگاهی نقطه گشت 

 (.Ibid: 110کند)خویش را پیدا می

گیرد. هگل از نگاه هگل در خودآگاهی مطلق نوعی جمع میان متناهی و نامتناهی صورت می

. نماد نامتناهی برد: یکی نامتناهی بد و دیگری نامتناهی خوبدر اینجا از دو نوع نامتناهی نام می

سرانجام است که در آن سخن گفتن در مورد پیدایش داند که بیمی« خط مستقیم»بد را همان 

سرانجام داند که بیمی« دایره»شود؛ نماد نامتناهی خوب را اجزاء سلسله به تسلسل منجر می

است و  انجامد، بلکه خود نسبتاست اما به بیرون از خویش وابسته نیست و به تسلسل نمی

سازد در آغاز بالقوه متکی به خویش است. در نامتناهی خوب آنچه در پایان خود را آشکار می

وجود داشته است. خودآگاهی مطلق درست زمانی است که روح ذهنی و روح عینی در روح مطلق 

 اند.به آشتی و وحدت کامل رسیده

 وحدت کامل ذهن و عین در شناختِ مطلق -۷

باشد، « من، من هستم»دکارتی به دنبال شناخت « من»معناست که اگر شناخت مطلق بدین 

« من» است. اما در اینجا (tautology)گوییای دربرندارد. این به عبارتی، نوعی همانفایده

شناسد و سپس با او به پیکار دیگری ارج خویش را بازمی« وجود آنجا»نخست با شناخت 

شوند و جمعی که نوعی خودآگاهی جمعی است، جمع می ی«ما»ها در «من»خیزد. نهایتاً برمی

 نائل بیایند.« شناخت مطلق»توانند به می
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« ما»شناسد. یعنی می« روح»عنوان ، نهایتاً روح خود را بهپدیدارشناسی روحدر فصل هشتم 

آید و وحدت کامل جهان طبیعت با عقل جمعی آدمی آشکار به شناخت کامل خویش نائل می

رسد. این علم به دنبال این نیست که گونه به فرجام خویش میهگلی این« علمِ اصیل»شود، می

بدل گشته « خودِ واقعیت»شوند، بلکه علم در اینجا به دریابد چگونه مفاهیم با واقعیت مربوط می

 است:

یات طعی و حود قآورد، آن وجت میهوم را به دسی روح، مفابراین وقتبن

 :Hegel, 1977) ودشدل میب« لمع»ازد و به سکار میایش را آشپوی

491.) 

ای از علمِ اصیل هگلی بلکه علم هگلی با علم دکارتی تفاوت ماهوی دارد. علم دکارتی دقیقه

پردازی از منظر آگاهی هنوز در بند تعیّنات آگاهی آید. تئوریبخشی از تاریخ آن به حساب می

عین و ذهن دکارتی همچنان در آن برقرار است، اما علم هگلی است: صدق و شناخت؛ که ثنویت 

و « من»در این مرحله به علم مطلق بدل گشته است. در این مرحله تقسیم شناخت به تعینات 

ی اصیل درصدد این است که شده یا به عبارتی حل و رفع شده است. اگر فلسفهحذف« ابژه»

است نشان دهد که جوهر کلی واحدی که ذهن و تقابل میان ذهن و عین را نشان دهد، ناچار 

یکی هستند، کدام است. فیلسوف هگلی باید هم ضرورت اعتقاد به دوگانگی ذهن و عین در آن

 گردد.پذیر نمیهگلی امکان« مطلقِ»عین را بشکند و هم بر آن فائق آید؛ این مهم جز با 

روبرو نیستیم. حقیقت « نقد» کند نشان دهد که ما با یک حقیقتِدر مجموع، هگل تالش می

در « بالقوه»شود. البته حقیقت تمامی مراحل بعدی را در کشاکشِ یک کارزارِ سخت ساخته می

را به جلو « او»شدن در تضادها و به وجود آمدن مداوم این تضادهاست که  خود دارد؛ اما واقع

و « ما»ها یعنی هییعنی آگاهی، سپس خودآگاهی و سپس جمعِ خودآگا« او»دهد. سوق می

سپس روح مطلق که علمِ مطلق به خویشتن دارد، عالوه بر اینکه بالقوه همه این حالت را در 

 است.« جنبانخود»خویش دارد، 

داند. حتی دین هم در محدوده می« عقل»هگل تمامی این مسیر را در میدان مغناطیسیِ 

شود. بر اساس همین تفسیر از سنجیده می چیز به عیارِ عقلپس همهگیرد. از این عقل قرار می

هگل است که هابرماس در گفتار فلسفی مدرنیته باور دارد که مدرنیته با هگل از خودش فهم 

شود کند. چرا که این اولین بار است که خودآگاهی موضوع تأمل واقع میجدیدی پیدا می

 (.2382)هابرماس، 
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 همانستی در عین ناهمانستی

ی در فلسفه« مطلق»همانی ذهن و عین، ربط وثیقی با مفهوم انستی یا اینبدون شک اصل هم

ی فلسفه است. مطلق یک مقوله هگل دارد. به یاد داریم که مطلق از نگاه هگل جستارمایه

دهنده همسانی و ناهمسانی است. نیست بلکه عین واقعیت و حقیقت است؛ چرا که مطلق نشان

 یخ فلسفه است؛ مطلق هم در آغاز هست و هم در انجام.های مهم تارمطلق رافع دوگانگی

افتد، ما در هگل و ترمینولوژی هگل با دو گونه عین و ابژه روبرو هستیم. اولین اتفاقی که می

شود. آگاهی به چیزی در جهان این است که ذهن در عالم خارج به چیزی )عین( معطوف می

یک عین خارجی بیرون از ذهن؛ اما نسبت کند که آن عبارت است از خارج توجه پیدا می

گیرد یا آنچه گوید آنچه متعلَّقِ علم قرار میکند، این است که میای که هگل درست میپیچیده

در درجه اول  ،کنمگیرد و من به آن علم پیدا میقرار می« من»عنوان عین خارجی در مقابل به

شود؛ زمانی که گفته می« نفسهفی»و به عبارتی « در خود»چیزی است که هگل به آن چیز 

کند که هگل آن ذهن من یا آگاهی من به آن معطوف شد، آن چیز یک حیثیت جدیدی پیدا می

برای »یابد و است شأن دیگری می« در خود»نامد؛ به عبارتی آنچه می« برای آگاهی»را شأن 

و برای موضوع دوم  "Object"شود. هگل برای موضوع نخست می« اهیآگ

“Gegenstand” دهد که امر در خود و برای خود همانی زمانی رخ میبرد. اینرا به کار می

نیز هست. این عمل « این نه آنی»حاوی « همانیاین»کنند. پیداست که در عین وحدت پیدا می

نهائی ادامه  1«مطلق»و تا پایان سیر پدیدارشناسانه هگل تا  دهدای رخ میگونهدر هر مرحله به

 کند.پیدا می

 نتیجه

گذرد. نقد دکارت و های پیشین میای از مجرای نقد فلسفهگونهوحدت ذهن و عین هگلی به

همانی )هوهویت( در ویژه استفاده از فیشته و باألخص شلینگ راه را برای اندیشه اینکانت و به

ظاهر متناقض را توان در یک آن، دو امر به کند. چگونه میآنی )غیریت( باز می عین این نه

های پیشین به غنای ی فلسفهشک همهصادق و موجود و بخشی از امر حقیقی نشان داد. بی

ویژه او در کتاب برونو بدیل است. بهاند اما سهم شلینگ بیبحث هگل و اندیشه او کمک کرده

کند آنچه را که هگل در این را در اختیار نهاده است. شلینگ اعالم میکلید حل این معضل 

خصوص بیان کرده مورد باور وی نیز بوده است؛ اگر بپذیریم که شلینگ چنین باوری را در برونو 

ی شلینگ )سال نگارش تفاوت( بدانیم بدون شک ایده 28۱2آورده است و تاریخ آن را قبل از 

 (.13۱: 2388ین باور اساسی هگل بوده است)ذاکرزاده، تنها یک اشاره گذرا به ا
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در هگل ما شاهد یک رویارویی مداوم میان ذهن و عین هستیم. کشاکش و جنگ مداوم 

کند و میان ذهن و عین. نه دو قلمرو جداگانه؛ بلکه یک حقیقت واحد که گاهی ذهنی جلوه می

با ذهن و عین مجزا از هم بلکه با  طور که گفتم ما در هگل نهشود. پس همانگاهی عینی می

به خوبی  پدیدارشناسی روحعین توأمان روبرو هستیم و این از ابداعات هگل است که در -ذهن

به نمایش درآمده است. روح ذهنی )امیال و افکار و آرزوها( به روح عینی )دولت و نهادهای 

کند. وحدت و یا بهتر بگوییم یمدنی( و نهایتاً در روح مطلق )دین، فلسفه و هنر( تجلی پیدا م

رخ  -عنوان یک پروژهو نه به -دیالکتیکِ میان ذهن و عین در هگل طی یک پروسه مداوم 

های هگلی است، طی ترین ایدهکه از اصلی« همانی در عین تفاوتاین»ی دهد! یعنی ایدهمی

 رسد.یابد و به سرانجام مییک سیر دیالکتیکی مداوم تحقق می

ی ثنویت های نظریههگل برای دوگانگی ذهن و عین دکارتی یکی از بهترین بدیلحل راه

است. شکاف نظری میان ذهن و عین آثار و پیامدهای مختلفی برای علوم انسانی و فلسفه در پی 

چنانکه خود وی اعتقاد  -ی خود هگل را پایان تفکر و اندیشیدن ندانیمداشته است؛ اما اگر فلسفه

ذیرفت که این دیالکتیک همچنان پس از هگل ادامه دارد و دیالکتیک میان ذهن و باید پ -داشت

کند و موجبات منازعات گری میگری و عشوهعین امروزه به اشکال دیگری در علوم انسانی جلوه

رسد و دیگر فکری بسیاری را باعث شده است. جایی هست که در آنجا منازعات به پایان می

رود و آن تنها ایگان و بنده و ذهن و عین و سایر تضادهای عالم از بین میی خدجنگ پیکار گونه

توان زمانی را انتظار دهد! نمیاست که در پایانِ تاریخ رخ می« روح مطلق»و « مفهوم مطلق»در 

خوبی در کنار هم گرد آیند و با و صلح و آرامش باهم بزیند. نزاع میان داشت که شیر و آهو به

دهد. با آید و به شکل دیگری خود را نشان میده هرروز به شکل دیگری درمیخدایگان و بن

ها پایان دهیم و این در نومیها و آنتیای از دوراهیتوانیم به پارهمی (Wir« )ما»رهیافت هگل 

گرایی مفرط صورتی ممکن است که بتوانیم نگرش خویش را به سامان کنیم و از ذهن

گرایی( پرهیز نماییم و حق ذهن و عین، هر دو را در گرایی افراطی )برونگرایی( یا از عین)درون

 یم.نمایجای خویش ادا کنیم و رهیافت درستی نسبت به شناختِ واقعیت جهان اتخاذ 

 هانوشتپی

توان پی گرفت اما به دلیل گستردگی همانی ذهن و عین را در دیگر آثار هگل نیز میاگرچه موضوع این .2

شناسی تقریر پدیدارشناسی موضوع در اینجا تمرکز ما بر همین اثر است؛ بر این اساس، به لحاظ روش

( و تقریر Dialectic« )دیالکتیکی»( و تقریر منطق یک تقریر Genetic«)تکوینی»روح یک تقریر 

 گردد.( محسوب میPolemic« )جدلی»نامه یک خوانش دانش
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( است. یعنی نفی امر قبلی همزمان جهش به ماورای آن و Aufhebung«)آفهیبن»این همانا معنای  .1

 تر شدن نسبت به امر قبلی. )بنگرید:قدم جلوتر یا عمیقیک

Magee, Glenn Alexander (2010), The Hegel Dictionary, Continuum 

International Publishing Group, New York. 

جایی است که دانش  هدف... همان»نویسد: می« مفهوم جامع»ی کوتاه در مورد هگل در این مقدمه .3

( و عین با object=Gegenstand( در آنجا با عین )Begriffخودش آنجاست و مفهوم جامع )

 (.233۱،292هگل،«)مفهوم جامع مطابقت دارد

9. "Giest" هاست؛ ترکیبی از همه این ی آنحال همه فقط ذهن، جان و روح است بلکه در عین هگل نه

ی این معانی از ( هگل هستند. این اصطالح با همهGeshtaltاصطالحات که هرکدامشان یک حالت )

هم سوژه استعالیی فرد هگل است! روحِ هگل هم جوهر اسپینوزایی را در خود دارد ابداعات منحصربه

 کانتی و سوژه دکارتی را و هم من مطلق فیشته و روح تن یافته شلینگ را.

شناسی به معنای آگاهی از است. در روان« خودآگاهی»در آلمانی به معنای  "Selbstbewusst"واژه  .۱

ک شرط هر نوع ادرافرآیندهای روانی خود است. در کانت وحدت استعالیی من یا خودآگاهی پیش

 شود.محسوب می

گردد. در مطلقِ نهایی هگل ترین عنصر فلسفی هگل محسوب می( هگل مهمAbsolute«)مطلق» .2

گردد که ممکن می« ما»وفصل شده است. در نهایت شناخت کامل مطلق تنها برای همه تضادها حل

ای متدینانه تفسیر گونهبهگیرد. کسانی مطلق غایی هگلی را تمامی خودآگاهی تاریخ بشری را دربرمی

ای تحلیلی و ذهنی و نهایتاً فرهنگی تعبیر کنند اند آن را به شیوهاند و دیگران تالش کردهکرده

کلید شناخت « مطلق»نظر دارند که فهم ( اما در هر صورت همگان در این نکته اتفاق 2332)هریس،

 شود.نظام فلسفی هگل محسوب می

 نابعم
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