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The main purpose of this study is to analyze the barriers to intellectual education on 

Hegel's point of view. The present research was qualitative research and the research 

method used was qualitative content analysis. The results of this study showed that 

the individual barriers to rational education from Hegel's point of view are: self-

centered, fear, abstraction, negative skepticism, austerity and social barriers to 

rational education are: utilitarianism, collectivism, hypocrisy and fear of judgment. 

Negative. According to Hegel, obstacles to intellectual education begin when a 

person, due to lack of personal independence, lack of free will and lack of reciprocal 

and equal relationship with another, can not act as an independent intellectual being 

or when actuality It should not act as an independent rational being, but as an object 

serving the interests and purposes of other people. However, Hegel considers the 

obstacles of rational training as other stages of raising awareness as a step towards 

the development and promotion of the individual's personality, because 

consciousness faces these limitations and the intellectual obstacles and suffering that 

it suffers in the meantime. Can be aware of his inadequacies, which leads him to put 

himself in front of himself as an object and by exploring himself, to re-measure his 

understanding of himself, to know what he is. And it overcomes its one-sidedness. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Human rationality is not perfect, but must be perfected throughout a lifetime. In other words, the human 

rationality is capable of being trained which means it “can” and basically “must” be trained. Accordingly, 

the main direction of rational education is to cultivate rational and moral powers and pay attention to the 

rational dimension of personality because it is the basic pillar of all human existence (Dehghan Simkani, 

2013: 24). In the meantime, Hegelian rational education takes on an added importance and attention, because 

Hegelian rationality constantly finds its inadequacy with the updated knowledge it acquires, splitting from 

the inside and revising itself. In addition, rationality is pragmatic and can measure and reflect on itself by 

acting in the real environment, and is no longer static and dogmatic, but dynamic and continuously evolving, 

which always evolves in accordance with the development of individual and collective consciousness. On 

the other hand, it is not in ideal situations but in limitations and deficiencies that it realizes its inadequacy 

and improves itself by going beyond itself and overcoming its inadequacies.  

Results 

According to Hegelian perspective, one of the bounded rationalities is the existence of “egocentrism” 

between two conscious individuals who have just become aware of their existence and “egoism” in the 

world of sensory phenomena. In this regard, instead of two people with equal status and dignity standing in 

front of each other, there is a possessive and one-sided relationship between them, in which there is no 

understanding, satisfaction, and consensus. Another bounded rationality from Hegel’s point of view is the 

presence of the element of “fear” in a person, which can be a negative or positive factor in rational 

development, depending on the direction in which fear is directed and what result it reaches. Fear is 

considered a positive element when it causes a person expresses their desires in a positive direction such as 

work. However, when fear leads to neglecting oneself and serving someone else’s selfish goals, it is 

considered a negative element.  

Another bounded rationality is “abstractionism”, according to Hegel, concepts such as good, evil, ethics, 

etc., can find their real value and content with pragmatism, and these concepts will remain only abstractive 

concepts without acting in the real world. This lack of action does not make it possible for human 

consciousness to test itself in real situations to be aware of its mistakes, shortcomings, misunderstandings 

and unilateralism, and for this reason “his thought becomes empty of content” (Hegel, 2020: 149). This 

leads to “negative skepticism” where one doubts everything, even lofty ideals. Moreover, this results in 

moving away from the material world and “austerity” at this stage, because man sees their material body as 

an obstacle to joining God’s spiritual being, they always feel false guilt, blame, and humiliation.  

“Utilitarianism” is another bounded rationality that arises when selfish goals are placed behind rational 

products and constructions, as a result, intellect no longer recognizes its products. Another bounded 

rationality is the “communitarianism” in which the individual rationality is in line with the whole 

community. Therefore, at this stage, people do not have independent rational and moral judgment, nor are 
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they conscious individuals whose personal and rational judgments intervene in their actions, and they will 

not take responsibility for collective actions individually.  

Another bounded rationality from Hegel’s perspective is “pretense and hypocrisy” which emerges from 

the “belief authority”. According to him, this happens when the norms governing the moral and religious 

life of people are reduced to a set of external actions. In this sense, man does not only act according to the 

prescriptive rules, but also does not include rational and moral awareness, conscience, and moral intuitions 

in action. Consequently, man does not care about the rightness or sanctity of what they do and whether they 

believe in these actions or not. On the other hand, since it is claimed that the aforementioned rules are the 

manifestation of God’s will and their references and prescriptive rules are legitimized in this way, therefore 

both morality and religion become a kind of blind obedience. 

From Hegel’s point of view, one of the other bounded rationalities is the excessive obsession with paying 

attention to the opinions of others in rational decisions, which leads to the loss of courage to act. Since they 

are afraid that others will misinterpret of their actions, they do not take action in order to look good in the 

eyes of others. 

Conclusion 

In order to achieve rational development, each person must recognize themselves not only as a being of 

independent rational judgment but also as a being of a social nature. Meanwhile, neither side of the 

relationship should sacrifice the other side, so an individual can benefit from intersubjective interactions to 

overcome the biases, distortions, and unilateralism of their consciousness. Finally, they make decisions 

based on their rational judgments and perform actions that they consider correct and rational. 
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 های کیفی وپژوهش حاضر از نوع پژوهش .استتحلیل موانع تربیت عقلی از دیدگاه هگل  هدف اصلی این پژوهش
ی نعقال موانع فردی تربیتکه  داد نشاننتایج این پژوهش  روش تحلیل محتوای کیفی است.، کاررفتهروش تحقیق به

ت عقالنی موانع اجتماعی تربیو  کشیریاضت، شکاکیت سلبی، تجریدگرایی، ترس، هگل عبارتند از: خودمحوری دیدگاهاز 
ی زمانی عقل موانع تربیتاز نگاه هگل  ترس از قضاوت منفی. و تظاهر و ریاکاری، جماعت باوری، یباور دهیفا از: عبارتند

نبود آزادی اراده و عدم وجود جایگاه متقابل و برابر نسبت به ، گردد که فرد به دلیل عدم وجود استقالل شخصیآغاز می
جود مستقل مو عنوانبهموجود مستقل عقالنی فعلیت بخشد و یا زمانی که فعلیت یابد  عنوانبهنتواند خود را ، دیگری

انع تربیت هگل مو حالنیبااای در خدمت منافع و مقاصد افراد دیگر قرار گیرد. ابژهعنوان بلکه به ابد؛ینعقالنی فعلیت 
آورد چرا که آگاهی می حساببهء شخصیت فرد ارتقادر جهت رشد و ی آگاهی گامی ارتقاعقالنی را همچون سایر مراحل 
های خود تواند به نابسندگیمی، گرددها و موانع عقلی و رنجی که در این میان متحمل میبا روبرو شدن با این محدودیت

ا به خود ر، در خود کندوکاو ابژه در مقابل خود نهد و با مثابهبهگردد که خود را وقوف یافته که این امر منجر به این می
 . واداردی خود هاینگرجانبهکشناخت چیستی خود و غلبه بر ی، سنجش مجدد فهمش از خود
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  مقدمه
و  آن را تنها وجه جدایی انسان از سایر موجودات دیکرد؛ بلکه بااساساً نباید بعد عقالنی را در عرض سایر ابعاد وجودی انسان تلقی 

در مسیر  دیبلکه با ست؛ین. نیروی عقالنی انسان کامل و تام رساندیمیی دانست که انسانیت انسان را به ظهور هاتیفعالمحور 
باید از  اساسنیبرا. شود تربیت« باید»و اساساً « تواندیم»است یعنی  ریپذتیتربزندگی به کمال برسد. به بیان دیگر قوه عقالنی 

ی شخصیت اخالقی و توجه به بعد عقالن، ی اصلی آن پرورش قوای عقالنیریگجهتتربیتی سخن گفت که  مثابهبهتربیت عقالنی 
 (. 22 :1021، دهقان سیمکانی) چونان رکن اساسی همه ابعاد وجودی آدمی است

بنیاد هر بدکرداری را نادانی انسان  هاانساندر جهت تربیت  1جمله سقراطدر تعریف تربیت عقالنی تعاریف فراوانی وجود دارد از 
نیز بر این  2(. ارسطو22 :1233، زادهبی)نق شخص را تا جایی که امکان دارد به سمت دانایی هدایت کند دیکوشیمو  دانستیم

ی یافته باشد در هدایت فعل اخالقتربیت راستیدهد و شخصی که بهعقیده بود که ذهن یا عقل آدمی به او قدرت اندیشیدن می
نیز همانند ارسطو معتقد است که تصمیمات اخالقی ما باید بر پایه  2(. برودی31- 33: 1023، 0گوتک) اندازدعقل خود را به کار می

وانیم عیّن بخشیم که بتای سازمان داده و تگونههای خود را بهعقل اتخاذ شوند. از نظر وی معنای خودفرمانی آن است که ما قابلیت
صرفاً خواهان آن است که آنچه  0نیز بر این عقیده است که خرد ناب 3(. کانت02: 1023، گوتک) اهداف ارزشمند به دست آوریم

: 1023، 0و بربیچ 7فیندلی) انجام می دهیم یا تأیید می کنیم کلیت پذیر باشد و ما را به یک اقدام اخالقی جمعی اثباتی هدایت کند
گیرد که در آن فرد از گوید که در مقابل رویکرد جزمی قرار میدر بحث از عقالنیت از عقالنیت انتقادی سخن می 2پوپر(. 122

اهی بهتر و رکند و بدین طریق تواند فراهم کننده تجربه مثبتی باشد که از واقعیت کسب میطریق کشف و حذف خطاهایش می
  .(003: 1272، پوپر) ا کندتر به شناخت حقیقت پیدنزدیک
، 11توان چنین بیان کرد که تربیت عقالنی عبارت است از عقالنیتی خودآیینرا می 13طورکلی تربیت عقالنی از منظر هگلبه

خودساز و دارای تفکری تأمّلی که معنای چیستی و ذات پنهان چیزها را ، خودپرورش دهنده، خودتربیت کننده، 12خودتعیّن بخش
دهد تا از مستوریتی که از سر بدیهی پنداشتن امور از عقل پنهان مانده است و فرد را به تحلیل و تأمّل قرار می، مورد بررسی

های پنهان خود را بر عقل آشکار سازد. در این امکان، پرده بردارد و بدین طریق حقیقت، ترین فهم از امور کشانده استمتداول
قضاوت و درک و فهم وی از امور ، گردد که آگاهیهای عقلی در دنیای واقعی متوجه میتمیان متربی با مواجه شدن با محدودی

خود در  به، ویه شد این امر وی را به تحلیل انتقادی آگاهی خود وامی دارد و بدین طریق تفکر دوپاره نابسنده و ناکافی است و
عاً گونه که واقآنبرد تا حقیقت را عقالنیت خود را زیر سؤال می آگاهی و، دهدخود را مورد بازنگری قرار می، درون خود می اندیشد

ه در ازخودبیگانگی درونی ب، فرد از، و با شناخت جدید از حقیقت کند کشف، است افتهیصورت ناقص درگونه که بهنه آن، هست
گردد و سپس این عقالنی بازمی 10سوی خودآگاهیگردد و بدین طریق فرد بهوی به وحدت با خود بازمیه آمده و آگاهی دوپار

عقالنیت درونی شده مجدداً در دنیای واقعی به حیطه عمل درمی آید و حیطه عملی وی در واقع همان اخالق عینی است. چرا که 
هم در زمینه نظری و هم در زمینه عملی تشخیص ، اخالق و ایده امر اخالقی را امری ضروری برای عینیت بخشیدن به خود، عقل»

 گوید: (؛ وی همچنین می222: 1020 ؛077: 2313، هگل) «دهدمی

                                                 
1. Socrates 

2. Aristotle  

3. Gutek  

4. Broudy 

5. Kant 

6. Pure Reason 

7. Findlay 

8. Burbidge 

9. Popper 

10. Hegel 
11. self-dependent 

12. self- determination 

13. Self-consciousness 
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از خود آگاهی است و فعلیت آن از راه کنش ، آن 1گرایانه است که معرفت و خواستِدر زندگی اخالق»
خودآگاهانه. به همین ترتیب در وجود اخالق گرایانه است که خودآگاهی هدف برانگیزاننده و بنیادی را که 

 .(373: 1020، هگل) «یابدمی، موجود استدر خود و با خود 
ه برای از تجربه زیست، کنددر تربیت عقالنی از منظر هگل عقل به طور مداوم بیگانگی آگاهی خویش با خود را تجربه می لذا

ه غلبه بر همواره دغدغ، رساندرا در واقعیت بیرونی در قالب اخالق به منصه ظهور می 2عقالنیت سوژه، گیردارتقای خود کمک می
ی( را امور در جهت عقالن توسط عمل گرایی و دخالت در امور طبیعی و تغییر) های درونی( و بیرونیامیال و انگیزه) طبیعت درونی

 است. 0«شدن»دارد؛ جزم گرایی و ثبات اندیشه در آن جایی ندارد و همواره به تناسب موقعیتی که در آن قرار دارد در حال 
و اخالق از منظر هگل باید گفت که وی رشد و پرورش عقلی را شرط الزم برای رسیدن فرد به رشد  در ارتباط میان عقل

توا و در محبی، کند. وی برخالف دیدگاه اخالقی کانت که آن را دیدگاهی انتزاعیاخالقی و سپس رشد اجتماعی قلمداد می، فردی
از  توان فقط به دیدگاه معرفتی فرد بسنده کرد ورفتار در عمل نمیداند معتقد است که برای تعیین خوبی و بدی عمل ناممکن می

کننده فردی است. یعنی از نظر هگل این محیط واقعی زندگی است که نقش اصلی عواملی چشم پوشید که بیرون از قدرت تعیین
تواند خوب ن موقعیت فعلی واقعی میدهد که یک قانون کلی اخالقی در آکند و نشان میرا در ارزیابی عقالنی فعل اخالقی ایفا می

نی در اخالق عی»گوید؛ به سخن وی چون باشد یا بد. به همین دلیل است که هگل در تربیت اخالقی از اخالق عینی سخن می
بلکه اجتماعی ، اخالق امری نه فردی»( و 077: 2313، هگل) «هیچ شکافی میان آنچه که باید باشد و آنچه که هست وجود ندارد

رد و تر جمعی بپذیعنوان یک زندگی گسترده(؛ لذا وظیفه فرد این است که جامعه اخالقیاتی را به020-022: 1020، هگل) «است
قوانین جامعه را پاس دارد و در تحقق اهداف اخالقی جامعه مشارکت ورزد؛ اهداف جامعه را اهداف خود ، عنوان عضوی از آنبه

از نگاه هگل اخالق امری  ؛ لذاهای جامعه بکوشدتلقی نماید و برای حفظ و پاسداری از ارزش بداند و هویت جامعه را هویت خود
پذیرد مگر دارد. نزد هگل اخالق تحقق نمی 2کلیجنبه  یعنیاست؛ منزله قانون بلکه به  ست؛ینخصوصی و مربوط به یک شخص 

در تربیت اخالقی از منظر هگل فرد با درگیرکردن  ؛ لذااردهنگامی که از قالب خود بیرون آید و به حیطه اخالق اجتماعی گام گذ
سازد که با خیر عموم سهیم باشد و صورتی متحقق میخیر خود را به، اراده خود در قلمرو چیزهای عینی و واقعی زندگی اجتماعی

 یا با خیر عمومی در تضاد نباشد.
تنها آن چیزی را صحیح و »ودفرمانی عقلی است به این معنا که داند که دارای خاما از آنجا که هگل فرد عقالنی را فردی می

 کننده و تحدید کننده خویشخود تعیین، دهد که عقل وی آن را صحیح و عقالنی تشخیص دهد و عقل ویعقالنی تشخیص می
ای که ببیند که جامعه رو اگر این فرد عقالنی( ازاین222: 1020، خودآیینی و خودسامانی عقلی( )هگل) «ها استگیریدر تصمیم

ای را همان ضرورتی وی چنین جامعه، در آن قرار دارد دارای ضرورتی عقالنی است که شالوده انسان و جهان عقالنی اوست
این همان » 3دهد که شالوده چیزهاست و همانی که مقدر است که در آن انسان به خودآگاهی برسد یا به سخن تیلورتشخیص می

ای (. اما اگر چنین جامعه103: 1022، تیلور) «اصل قضاوت عقالنی فرد با معیاری جهانی را در برخواهد داشتای است که جامعه
تارهای جامعه و یا ساخ، یا اخالق مبتنی بر اراده همگانی قرار گیرد، مندیتأثیر عواملی غیراخالقی مانند اخالق مبتنی بر فایدهتحت

ها متکی باشد و تمایزها را تحمل نکند و حقوق شهروندان را زیر توجه به اختالف سلیقهبر همگون کردن نظرات شهروندان بدون 
 ماند و در نهایت نهادهای جامعه ضرورتگردد که از محتوا تهی میبدین طریق اخالق عینی نیز دارای کلیتی صوری می، پا بگذارد

 «شناسدآور میالزام، یابدآنچه را که به حکم خود معقول می خرد»گردد چرا که به سخن هگل: و مطلوبیتشان توسط خرد اثبات نمی
پذیری و حس تقیّد و تعهد فرد نسبت به نهادهای جامعه و در نتیجه عمل به وظایف اخالقی ( و لذا از مسئولیت222: 1020، هگل)

از ری و عملی خود را بر فرشود. در نتیجه تربیت عقالنی از منظر هگل تربیتی است که در آن فرد عقل نظخویش کاسته می
ابیت های اخالقی آن قوانینی را به ایجعنوان تجویزکننده قوانین اخالقی و منتقد قانوندهد تا بهها و وظایف اخالقی قرار میانگیزه

غیرعقالنی  قی وهای غیراخالتأثیر انگیزهبرساند و مفهومی از نظم اخالقی را بر رفتارهای فرد حاکم سازد که تأمّل شده باشد و تحت

                                                 
1. volition 

2. Subject 

3. becoming 

4. universal 

5. Taylor  
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فرد را از اخالق انتزاعی به اخالق انضمامی برساند؛ دستورهایی را تجویز کند که اندیشنده باشد و مخالف با فرهنگ  فرد قرار نگیرد و
که موجب  ای باشدگونهمعقول حاکم بر جامعه نباشد و انجام آن دارای ضرورتی عقالنی باشد؛ همچنین عملکرد عقالنی فرد باید به

ل وی تا عق، یجاد سیری تکاملی در تکوین آگاهی و رشد و پیشرفت عقلی وی گردد و در جهت رفع و ارتقای آگاهی فرد باشدا
بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد؛ نقشی نهایی را در تحقق روح و غایت نهایی خود دنبال کند؛ فرد را از طبیعت نخستین 

سوی یک طبیعت روحانی؛ به پیش ببرد و نقش اصلی را در رشد و توسعه فردی و اجتماعی سوی تکامل؛ بهخود خارج سازد و به
مسئول  ،صاحب اراده و اندیشه، عنوان انسانی مستقل فرد ایفا کند؛ منزلت فرد را ارتقاء دهد و در نهایت موجب ارتقای عقلی وی به

اجتماعی در جهت رشد و اعتالی درونی خود و جامعه خویش و و خودباور گردد که با رفتارهای عقالنی و اخالقی خود در محیط 
 منظور رشد و اعتالی اخالق جمعی بکوشد.به

 گردد: اشاره می، هایی که در ارتباط با این موضوع هستنددر اینجا به چند نمونه از جدیدترین پژوهش
« 1در فلسفه هگل بر اساس مفاهیم میل و منفیتنقد مفهوم عقل »ای با عنوان ( در مقاله1022) منصوریان و احمدی افرمجانی

رس و ت، خشونت، درگیرشدن، تواند موجب تقابل نیروهامیل است. میل می، طورکلی برای هگلدارند که خودآگاهی بهاذعان می
رنج شناخت  درگیر، 2ای است که در خود و برای خوددهند که سوژه هگلی سوژهآگاهی همراه با رنج گردد که این عوامل نشان می

های بتواند از محدودیت، خود در هر لحظه 0گردد که برده با سلبیتبوده و از خویشتن ناخشنود است و این ناخشنودی موجب می
  خود عبور کند.

نقش دیالکتیک « آگاهی 2الگوی تربیت اخالقی هگل بر مبنای دیالکتیک»ای با عنوان ( در مقاله1020) محمودی و همکاران
د گیری تربیت اخالقی هگل عبارتنمراحل شکل، اند که بر این اساسهای رشد و نمو اخالقی فرد مدّ نظر قرار دادهآگاهی را در زمینه

 درونی بالقوه که 7عنوان یک پتانسیلبه 0؛ رشد3ای جدید برای فراتر رفتن از این وضعیتاز: تقویت وضع موجود و تشکیل تجربه
باشد. در این مرحله آگاهی از حقیقت موجود ترین مرحله تربیت هگلی میکه در حقیقت عالی 0سازد؛ و خودبازسازیخود را بالفعل می

 ای دیگر برسد. گذرد تا به حقیقتی تازه و به مرتبهیا از مرتبه کنونی ادراک حقیقت درمی
دارند که نزد اذعان می« هگل از اخالق ارسطویی 2ی تفسیر سابجکتیوپیامدها»ای با عنوان ( در مقاله1022) کمالی و همکاران

بخشی تجربی و عملی عقل است. هر فرد بلکه نقطه آغاز کنش و خودتعیّن، احساس و انگیزش نه در تقابل با عقل و اراده، هگل
وافق کند و توعی حس ناخرسندی ایجاد میدر وی ن، گیرددر خود نیازها و امیالی دارد که هنگامی که با واقعیت در تعارض قرار می

تواند به امری رو است که وی میگردد و ازاینمیان نیازها و امیال فرد با واقعیت است که موجب ایجاد لذّت و خوشی در وی می
 آورد.های مشـروط و محتمـل هـمچـون تمایالت شخصی روی فراتر از قالب

تربیت عقلی با تأکید بر ضرورت کنار هم قرارگرفتن صور پدیداری و مراحل  موانعاین مقاله در پی آن است تا ضمن دستیابی به 
رو این مقاله به دنبال های موجود در هر مرحله را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. ازاینپیشرفت و گذار آگاهی؛ مزایا و کاستی

 باشد:زیر می پاسخگویی به دو سؤال اساسی
 ؟موانع فردی تربیت عقالنی کدامنداز منظر هگل  .1
 ؟موانع اجتماعی تربیت عقالنی کدامندهگل  منظراز  .2

 قیتحق یشناسروش

                                                 
1. Desire and Negativity 

2. In itself and for itself 

3. negation 

4. Dialectic  

5. Bildung (Cultural Formation) 

6. Entwicklung (Development) 

7. potential 

8. Aufhebung (Self-[Re-]Formation) 

9. subjective 
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از  یمتن هایداده یمحتوا یذهن ریتفس یبرا یقیتحق یروش»که  دیاستفاده گرد یفیک یمحتوا لیپژوهش از روش تحل نیدر ا
(. 1270: 2333، و شانون  هیی)ش« شناخته شده است یالگوها یطراح ای، سازیو تم کدبندی، مندنظام یبندطبقه یندهایفرا قیطر
 میاز متن آغاز کرده )گرانها ییمعنا یواحدها دنیکش رونیخود را با ب لیتحل، روش محقق ابتدا بر اساس سؤاالت پژوهش نیدر ا

در ارتباط  ییمعنا یتا واحدها دهدیرا اختصاص م یکد ایبرچسب ، واحدها نیاز ا کی( و سپس به هر 130: 2332، و الندمن 
 یعنوان نوع کی ریاز عناصر را ز یکه گروه پردازدیم یمقوالت نییتع هب تیگردند و در نها یبندو دسته لیتحل گریکدیبا  یمنطق

  (.103: 1072، عناصر است )باردن  نیمشترک ا اتیخصوص، یگردآور نیو علت ا کنندیجمع م

 های تحقیقیافته
آغازی است که در آن مسائل و موانع مربوط به رشد عقلی ظهور و ه خود نقط، 1هگل« پدیدارشناسی روح»مبحث ارباب و برده 

رو هگل ارتباط میان دو آگاهی را با محدودیت عقلی و نه شرایط شود. ازاینیابد و عقالنیت به شکل ابزاری آن ظاهر میبروز می
جای ایجاد رابطه میان دو ذهن یا دو انسان با جایگاه و شأن مساوی کند که در آن بهجانبه برای رشد عقلی آغاز میهمهمساعد و 

قرار  هیسوکای مالکانه و یرابطه، سازدای دیالکتیکی که در آن فرد امکانات تفسیری و تحلیلی خود را آشکار میجای رابطهیا به
ویی من و ت»و اجماع یعنی رابطه  خبری از تفاهم و اقناع، دارد که در آن یک فرد صرفاً باید به دیگری گوش فرادهد و در آن رابطه

بدون قبول ، نیست. بلکه رابطه ارباب و برده رابطه میان دو فرد خودمحور است، (100: 1022، )هگل« شودکه به ما منجر می
های جهان خارج و قبول ذهنیتی دیگر؛ و این در حالی است که تفکر هر از خود یعنی بدون قبول واقعیتحقیقت و واقعیتی غیر 

ع هر پیشامدی؛ بلکه خود محصولی است از آنچه مواض شرط و دیقیبوی با جهان بیرون و پذیرفتن ه انسان نه حاصل رفتار منفعالن
ا زند. از طرفی دیگر متناسب ببا مالکی بیرونی و در فعلیت محک می برد و توسط آن آگاهی خود راشخصی وی را زیر سؤال می

دهد و خود را در نسبت فعاالنه با جهان فرد هویت شخصی خود را نیز تغییر می، تغییر در ماهیت خرد و نحوه به فهم درآوردن آن
 گردد.یابد؛ و این امر منجر به خودشناسی فرد میاطراف خود می

و تعمّق در  0و دیگری خودکاوی 2سازی نفستواند در برخورد با دیگران شکل بگیرد یکی ابژهای که میطهدر این میان دو راب
ازد. سسازد؛ خودکاوی ما را به آنچه که باید باشیم نزدیک میما را از هویت خودمان دور می، سازی نفسکه ابژهاست و درحالی 2خود

 ،دانیم که چه هستیم و این امر به خصوص در عصری که در آنپیشاپیش نمیخودکاوی نفس مبتنی بر این فرض است که ما 
تواند منجر به ایجاد دیدگاهی نو گردد که در آن می، گرددفقدان معانی خارجی منجر به اتخاذ تمرکز شدیدی بر درون گرایی می

 . درک کند، سازدر این ماهیتی که خود میکننده ماهیت خویش باشد و خود را دکننده و روشنبیان، فرد در صدد برآید تا خود
آید و آگاهی در میان این سازی نفس به وجود میتضادها و تناقضاتی میان خودکاوی و ابژه، هااما در این میان کشاکش

 ،ایجاد وحدت میان خود و دیگری موجود در آگاهی، اندیشیهایی را متحمل گردد و کوششی را برای چارهباید رنج، تناقضات
انجامند و ... در پیش گیرد تا های کاذب که در زمانی کوتاه به ناخشنودی میرهایی از خشنودی، وجوی وحدت با دیگرانجست

وادارد و در نهایت از مواضع  3مثابه ابژهمشاهده کردن خود از بیرون و کندوکاو در خود به، خود را به سنجش مجدد فهمش از خود
، سوی آنچه حقیقی و خیر است و آگاهی یابد و به اصالح انشقاق درونی خود بپردازد و به سمت، خود جزئی و غیر متقابل، سویهتک

 حرکت کند.

 خودمحوری
جای همانستی آموز در وضعی برابر و مستقل از یکدیگر قرار گیرند و به مثابه معلم و دانشوتربیت باید خود و دیگری بهدر تعلیم

اهمانستی در میان باشد که هر کدام از دو سوی رابطه با چیزی بیگانه از خویش مواجه گردد و فرد ای نپای گونه، میان این دو
رد خودآگاه ف»رابطه از دست ندهد. همچنین فرد در پی تأیید خود در وجود دیگری نباشد یا به بیان هگل  استقالل خویش را در این

( چرا 121: 1022، )هگل «ری را برای این نگه دارد که در وی خود را ببیندو صرفاً دیگ، نباید دیگری را موجودی ذاتی تلقی نکند

                                                 
1. Hegel's master and slave of the phenomenology of Spirit 

2. self-objectivation 

3. self-exploration 

4. self-fathoming 

5. Object 
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آزادی و کرامت انسانی دیگری را گرفته و وی را به اطاعت و ، خودشیفته گردیده و استقالل، گردد که فردکه این امر موجب می
 خودستایی از خود وادارد. 

ای توأم با احترام متقابل باشد و هر یک دیگری را در مقام موجود رابطهرابطه میان معلم و شاگرد و یا شاگرد با شاگرد باید 
صرف  از روی تحکم و بر اساس تسلیم و اطاعت، مستبدانه، آمرانه، طرفهعقالنی مستقل به رسمیت بشناسد و این رابطه نباید یک

ریق حال بخواهد بدین طآنها باشد و درعینگرفتن شخصیت تفاوت به عقاید و نظرات طرف مقابل یا همان شاگردان و نادیدهو بی
ارزش و احترام واقعی کسب کند چرا که پذیرفتن و احترام به هر فرد تنها زمانی ارزشمند است که برگرفته از اجبار و تحکم و 

رده شود مشدن زبونانه یک فرد نسبت به دیگری نباشد که در آن یک نفر همه ارزش خود را از دست دهد و خوار و حقیر شتسلیم
یافته است یا خیر. بلکه ارج و احترام و پذیرش دیگری زمانی ارزشمند ، و دیگری نیز مطمئن نباشد که آنچه را که به دنبال آن بوده

ین امر نفسه بازشناسد و ااست که از سر گزینش و قضاوت اختیاری باشد و هر فرد دیگری را در مقام موجودی عقالنی و غایتی فی
قدر در عمل به آن مقیّد  اند و خود را همانت که هر فرد بر طبق قوانینی عمل کند که خود و دیگری وضع کردهمستلزم آن اس

بداند که دیگری را و دیگر اینکه هر فرد برای دیگری همان حقوقی را قائل شود که برای خود قائل است و همچنین امیال خود را 
 کردن بر وفق قانون محدود سازد.برای عمل

  رست
، ای گرددعنصر ترس در پدیدارشناسی هگل دو جنبه مثبت و منفی دارد و به این که در چه جهتی هدایت شود و منجر به چه نتیجه

حساب آورد را نیز به 2«دیگری»خود را کنار گذارد و این  1خودمحوری، بستگی دارد. زمانی که ترس موجب گردد که فردِ خودمحور
آید. زمانی که ترس موجب ترس عنصری مثبت به شمار می، و وی را چون انسانی با شأنی مساوی با خود مورد پذیرش قرار دهد

اراده ، های خودجای تنبلی و ارضای هوسبه لهیوسنیبدگردد که فرد امیال خود را در جهت مثبتی همچون کار هدایت کند و 
 آید.حساب میعنصری مثبت به ء اعمال دارد و از آنها چیزی جدید بسازد؛ ترس باز همایاشبر  خالقانه خود را

اما زمانی که ترس موجب گردد که فرد خود را نادیده بگیرد و تمام هویت خود را در وجود فرد دیگری خالصه کند و خود را 
و دستاوردهای خود را از آنِ دیگری سازد و از خود همچون شیئی در جهت مقاصد سودجویانه دیگری و اهداف وی قرار دهد 

 اش لحاظ دارد وهای شخصیگیریآزادی و هویت شخصی مجزایی نداشته و نتواند اراده و استقالل خود را در تصمیم، استقالل
که هگل  کند چنان واسطه دیگران با خود ارتباط برقرارهای شخصی دیگران باشد و همچنین بهای برای اعمال سلیقهصرفاً وسیله

 گوید: می
، )هگل« برای خود است، ترکیب شده و تنها از طریق امر دیگر 0چنان آگاه بودنی که با شیء بودگی»

1022 :122) . 
 کند و دیگری رااختیار است و خود را همواره نفی میبی، ای فردِ مطیعرود. در چنین رابطهترس عنصری منفی به شمار می

ه موجب به مسائلی نیز ک، گیری برای اینکه فرد ناچار شود عالوه بر توجه به خودوجود ترس و انضباط و سخت لذا ؛ستایدهمواره می
ترس نباید بیش از اندازه و بدون هدایت به سمت عاملی  نیاست؛ اما اگردند توجه نشان دهد الزم رشد و پرورش و تکامل وی می

 گردد که فردکند موجب مییاد می« ترس مطلق»ی که هگل از آن تحت عنوان مثبت بر فرد تحمیل گردد چرا که ترس افراط
ما این ا، گرایی خود را برای خود بازتعریف کندگرایی روی آورد و در درونآور تلقی کرده و به درونمحیط بیرون را ناامن و اضطراب

ند ککند که فکر میگونه تعریف میخود را آن، ودامر فقط یک بازتعریف ذهنی است و نه عینی؛ به این معنا که فرد در ذهن خ
 ماند. صورت تعریفی ذهنی و مجرد باقی میلذا این تعریف به، چنین باشدهست و یا دوست دارد این

 تجریدگرایی 
اخالق و غیره با عملگرایی است که ارزش و ، بدی، هدف هگل در این مرحله این است که نشان دهد مفاهیمی همچون نیکی

کردن در دنیای واقعی این مفاهیم صرفاً مفاهیمی تجریدی باقی خواهند ماند. کنند و بدون عملمحتوای واقعی خود را پیدا می

                                                 
1. self-centered 

2. the other 

3. objecthood 
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خود را آزاد و ، که نوعی از آگاهی است که در آن فرد به دلیل ترس و هراس از دنیای بیرون 1چنان که از نگاه وی آگاهی رواقی
ج و گیری در دنیای خارگونه تصمیمکند؛ این بی عملی وی که بدون هیچگذرد تصور میرون میمستقل از آنچه که در جهان بی

سازد و بدین طریق برای آگاهی این امکان وی را از واقعیت دنیای بیرون دور می، پذیردانتخاب یکی از ممکنات ذهنی صورت می
خود آگاهی یابد  هاینگریجانبهو یک 2هاکژفهمی، نواقص، خطاهاهای واقعی بیازماید و بر شود که خود را در موقعیتفراهم نمی

یشه به اند، دهدفرد رواقی معیارهای حقیقت در دنیای واقعی را مورد پرسش قرار می»رود که و این تجریدگرایی تا جایی پیش می
، ل)هگ« و در حیطه عمل کارایی ندارندهای وی در زندگی واقعی گردد و اندیشهمحتوا میدلیل عدم ارتباط با دنیای بیرون بی

آن این خواهد شد که ذهن خودسرانه فرد صفت یا محتوای واقعی اموری چون نیکی و بدی را که از محتوای ه ( و نتیج122: 1022
ه د سودجویانتواند از مقاصطریق هر فرد می بدین»گوید: طور که هگل میکند و در نتیجه همانتعیین می، دنیای بیرون خالی گردیده

گردد  تواند تبرئهای برای رسیدن به هدفی نیک بسازد و هدف خود را مقدس جلوه دهد و بدین طریق حتی جرم نیز میخود وسیله
صورت امری مجرد باشد و معیار صحیحی برای اینکه فرد در عمل چه کاری باید انجام و این همان چیزی است که هرگاه نیکی به

ماند و نیکی و بدی که در دهد و نیکی در همان حد مجرد باقی میروی می، حساب آید در دست نباشدهدهد تا عمل وی نیک ب
بوالهوسی  تخیل و، کنندگی به احساسدیگر هیچ ویژگی معینی نخواهند داشت و در عوض این تعیین، خود و برای خود اعتبار دارند

آید که ذهن هر فردی خود را فراتر از قانون و حقیقت قلمداد پیش می( و این خطر 222-333 :1020، )هگل «شودفرد واگذار می
 (.312 :1020، )هگل برخورد کند و با نیت کار نیک خود را توجیه نماید، طور که خود دوست دارد کرده و برای انجام هر عملی هر

کانت دارای محتوایی تألیفی نیست که منتزع انتزاعی و یا همچون نظر ، از نظر هگل عقالنیت و اخالق امری صرفاً ذهنی، روازاین
ی به های واقعی زندگآن را در موقعیت دیبلکه با افت؛یدرتجربی بتوان آن را ه گونه شائباز هرگونه محتوای متعیّن و بدون هیچ

رای واقعی را بتواند معیارهایی کردن و زیستن همان تجربه است که میتجربه، یافتن محک آزمایش گذاشت و ذهن با فعلیت
ای را گاهیتوان آعقالنیت و اخالق تعیین کند و حتی این معیارها را در دنیای واقعی اعتبارسنجی کند و بدین طریق است که می

ا دنیای که بدون ارتباط ب یباشد؛ اما ذهنبخشی از این تجربه ، خودبلکه برعکس  ستد؛یباشکل داد که نه بر ساحت این تجربه 
عقالنیت و اخالق را شکل دهد و محتوای آن را تعیین کند یعنی بخواهد محتوا و معیار اعتبارسنجی برای اموری را بیرون بخواهد 

و ، ندامنظور کاربرد در دنیای واقعی به وجود آمدههای واقعی زندگی است و بهتعیین کند که مربوط به دنیای واقعی و موقعیت
هایی تگیری برداشآن شکله با دنیای بیرون درستی و نادرستی آنها را بسنجد؛ نتیجحال این ذهن بخواهد بدون ارتباط درعین

وی از محیط بیرون هستند و ه جانبکهای یخود فرد و قضاوت شانهیاندجزمآمیز خواهد بود که حاصل قضاوت شخصی و تحریف
 در دنیای واقعی کاربرد عملی نخواهند داشت. 

د سنجش یا تواننتربیت تا شاگردان خود را از قلمرو نظر جدا نکنند و پا به قلمرو عمل نگذارند نمیو در نظام تعلیم ، نیبنابرا
صورت نظراتی  بهصرفاً ، نظرات آنها در حیطه عمل قرار نگیردتا  یعنیدهند؛ محک قاطعی را در مورد رأی ذهنی خود انجام 

های متعدد و موقعیت، هاهمواره درگیر انگیزهدر دنیای واقعی فرد  که این در حالی استد ماند و نباقی خواه 0آلیتجریدی و ایده
های یریگدهد و اینکه در تصمیمها انجام میهایی که فرد متناسب با آن موقعیتها و انتخابگیریتصمیمگاه دشواری است که 

های وی از واقعیت نین تجارب و برداشتها چه باشد و همچگیریهای وی در این تصمیمخود چه چیزی را لحاظ دارد و اولویت
هایی یریگدنیای بیرون چه باشد و قصد و نیت وی در این میان چه باشد؛ و در کدام مرحله از رشد عقلی قرار گرفته باشد؛ تصمیم

 دهد به لحاظ عقالنی متفاوت خواهند بود.که انجام می

 شکاکیت سلبی
تواند بدون دنیای بیرون )عین( معیاری که نشان دهد نه دنیای درون )ذهن( میهدف هگل در کل فرایند پدیدارشناسی این است 

تواند وجودی عقالنی داشته باشد؛ چرا که ذهن واقعی برای پیشبرد آگاهی باشد و نه دنیای بیرون )عین( بدون عملکرد ذهنی می
 اساس واقعیات دنیای ن است؛ همچنین ذهن برزدن و سنجش واقعیت از وهم و خیال نیازمند عین یا همان دنیای بیروبرای محک

تواند حاوی محتواهایی گردد که توسط آنها بیندیشد و سپس بر اساس اندیشه و سنجش ذهنی امور به انجام بیرون است که می

                                                 
1. stoic consciousness 

2. self-misunderstanding 
3. Ideal 
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ه سمت ه و بآیند و بدین طریق جهان را از عملکرد تصادفی خود خارج کردحساب میهایی بپردازد که از دید وی عقالنی بهفعالیت
 گوید: رو است که هگل میو سویی ببرد که عقالنی است و ازاین

 (.20: 1022، )هگل« آنچه عقالنی است واقعی است و آنچه واقعی است عقالنی است»
ه گردند؛ و بدر این میان محتواهای ذهنی توسط صور ادراکی که مجرای ارتباط ذهن با دنیای بیرون هستند به ذهن وارد می

گسلد و هرگونه معیار بیرونی را برای سنجش حقیقت ن دلیل زمانی که ذهن فرد خود را به طور کامل از دنیای بیرون میهمی
بشنود و ادراک  ،تواند ببیندوسیله آن میکند؛ یعنی همان حواسی که به کم به صور ادراکی خود نیز شک میشمارد؛ کمنامعتبر می

ت که کند و این همان جریانی اسدر نهایت به عقالنیت خود و برتری عقل بر سایر امور نیز شک میشمارد و کند را نیز نامعتبر می
ارتباط  های نیک و بد و عدمشود به این معنا که با تهی شدن محتوای ارزشگرایی انتزاعی مرحله پیشین آگاهی ناشی میآلاز ایده

های اخالقی در عمل؛ در فرد نوعی پذیری اثبات آرمانو عدم امکانها زدن این ارزشآگاهی فرد با دنیای خارج برای محک
مه فرایند شکاکیت الز»دهد که با آنکه آید و این امر نشان میها به وجود میشکاکیت و بدبینی نسبت به مطلق بودن این آرمان

شود؛ و یغلط شمرده م، وان شرط الزم معرفتعن ورزی است و اعتقاد به هرگونه باور یقینی و ثابت و نیز معیارهای عینی بهاندیشه
جهت  ،خاطر یافتن توانایی برای عبور از محتوا و تبعات آن بلکه به، اصالت دادن به شک و توقف در آن است خاطراین امر نه به 

شود که موجب می صورت افراطی آن درآید(؛ اما اگر شکاکیت به132: 1000، )قربانی« رسیدن به مقصدی واالتر به نام یقین است
 وجود هر نوع، فرد در امور یقینی خود نیز شک کند و ذهن فرد امکان رسیدن به هر نوع شناختی را مردود شمارد؛ و در نهایت امر

رو ازاین، سوق خواهد داد 1گرایی و نهیلیسمسوی پوچوی را به، حقیقت خارجی از جمله وجود خود را نیز زیر سؤال ببرد و این امر
توانیم در وجود بدن و ذهن خود و جهان مادی پیرامون خود شک و تردید داشته باشیم. هگل بر چه که شک کنیم نمی در هر

 یاما و کند؛یمریزی خود را پایه 0که تقدمی معرفتی برای شناخت جهان است ایدئالیسم 2اساس همین تقدم من اندیشنده دکارتی
ماند و نفس مجبور است از خود در مقام دروازه جهان عبور کرده و به ساحت سوژه دکارتی باقی نمی 2در همین ساحت سوبژکتیویته

شک انتقادی شرطی الزم برای رشد و پیشبرد آگاهی (. 132-133: 1022، )اردبیلی اعتناستجهانی وارد شود که نسبت به آن بی
ای دیگر ستهای اثبات داناین فرایند باید در پس هر شک و نفی هر دانستهاست؛ اما در های پیشین متربیان و ارتقای باورها و دانسته

ین خود در تضاد های پیشهایی که با دانستهدر کار باشد و ذهن باید با رویکرد تعاملی و تقابلی خود با محیط بیرون و یافتن دانسته
 ستایود اخاً با اندیشیدن ناب در خود و بدون حضور امری و تقابل است به نابسندگی و ناکافی بودن آگاهی خود وقوف یابد و نه صرف

ای خود هی تأمّلی که در آن به شک در مورد درستی اندیشهسؤاالتبرانگیز و یا در مقابل خود؛ بلکه با قرارگرفتن در محیطی چالش
گوی اسخهای جدید پوانند در موقعیتهای جدیدی پیش براند که بتو ناکافی بودن آنها واداشته شود؛ آگاهیِ خود را به سمت دانسته

 های روز جامعه باشند. مشکالت و چالش

 کشیریاضت
عدم پذیرش جهان مادی و نفی وجود طبیعی و جسمانی خود توسط ذهن موجب ، آن انکار حقیقت تبعگرایی افراطی و بهشک
فروکاسته شود و آگاهی ناشاد هگلی تمام وجود خود گردد که جهان و امور مادی در نظر چنین ذهنی به نهایت تجرید و انتزاع می

بیان  3را در امور روحانی و معنوی و در نتیجه خدا خالصه کند. در اینجا هگل تصوری را از آگاهی ناشاد نسبت به حقیقت مطلق
تأثیر داند و همچنین هگل تحتمی 7که فرد تمام واقعیت را از آنِ روح مطلق 0ی افالطونستیدئالیاکند که در آن همچون دیدگاه می

                                                 
1. Nihilism 

2. Descartes's I the thinker 

3. Idealism 

4. Subjectivity  

5. Final truth 

6. Plato  

7. Absolute spirit 
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از آن تحت  0که اسپینوزا -د گردنیمو نیست  2جهان و تمام نفوس جزئی رفع، که در کلیت آن 1نیتسیکل هماهنگ یا موناد الیب
م به زع(؛ 103: 2313، هگل) «نفی است 2در مقابل آن هر تعیّنی»برد که به سخن خودِ هگل: عنوان واحد مطلق یا خدا نام می

ناشاد بر این عقیده است که خدا تنها  یآگاه یعنیاست؛ دیدگاه آگاهی ناشاد معتقد است ذات اعالی خداوند مطلق عدم وی 
ی و ظلمان، منفعل، واسطه نفی جهان و هر تعیّنی است که هستی دارد و در واقع چیزی جز نفی نیست و انسان در مقابل آنبه

رفع  در درون این وحدت مطلق، گرفتن و رفع خویششاد هگلی سعی بر این دارد تا با نادیدهناخودآگاه است و بدین طریق آگاهی نا
ردد گگردد و خداوند نیز تبدیل به وحدتی مطلق مییی اذهان جزئی نسبت به خود میاعتنایبو هضم گردد که این دیدگاه منجر به 

و در همه چیز خدا را  گردد که فرد همواره خود را ناچیز بینگاردکند. چنین دیدگاهی موجب میهای جزئی را رفع میکه همه نفس
یرد گمادیات را کنار بگذارد و در پی رسیدن به وحدت معنوی مطلق باشد. تربیتی که متناسب با این دیدگاه شکل می، لحاظ دارد

ای کند و محتومیبه امور معنوی سفارش گیری از دنیای مادی و توجه به کنارهآموزان را نیز همواره تربیتی خواهد بود که دانش
به  از خداوند است؛ و چون چنین دیدگاهیبرداری نو فرما گیری از دنیاکناره، تجرد، فقر، ریاضتدهد بر پایه ای که ارائه میتربیتی

ود ویش توسط خافراد را دارای استقالل و توانایی قضاوت مستقل عقالنی و تعیین خیر و صالح خ، اذهان جزئی اعتمادی ندارد
 دارد.و نسبت به امکان تربیت بشری و شایستگی عقالنی بشر برای هدایت خود بدبینی کامل داند نمی

تواند به خدا نزدیک گردد و در این وجود انتزاعی آگاهی ناشاد هگلی به دلیل داشتن بدنی جسمانی نمیاز طرفی دیگر چون 
ود و با خ کندمیخود را سرزنش و نفی  و همواره احساس گناه و آلودگی کردهبه دلیل داشتن جسم مادی لذا معنوی جذب گردد؛ 

همچنین این آگاهی به دلیل اعتقادی که  دارد.کند و از لذایذ زندگی محروم میخود را مجازات می، خاطر کفاره گناهو به جنگدیم
ه ؛ لذا همواره بر این عقیده است ککندها و تمایالت پست حیوانی تلقی میجسم خود را سرچشمه تمام وسوسه، به گناه ازلی دارد

و فقدان دوست داشته شدن از طرف خداوند  یطردشدگ وحس گناه کاذب رو به وی طبیعتی آلوده و تمایل به گناه دارد. از این 
د که کنشدیدی پیدا می یخود انتقاد و بدین طریق به خودآزاری خود پرداخته و نسبت به خود وسواس و سوءظن و دهدمیدست 

حاصل آن شخصیت خرابی است که فقط محدود به خود و عمل کوچک خود است و با اندیشیدن به خود و مراقبت زعم ذاکرزاده به
چنین فردی  آن این است کهه ( و نتیج117: 1022، )ذاکرزاده دسازخورد و ناکام و حقیر میخود را می، و مواظبت بیش از حد از خود

 هگل این نوع .تبرای خود احترامی قائل نیس دهد وخود پرداخته؛ عزت نفس خود را از دست میخودتنبیهی و تحقیر همواره به 
از یک سو آرزو دارد که از جهان این آگاهی »داند که از درون با خود دچار تناقض و پیکار است؛ چرا که آگاهی گسسته میآگاهی را 

هایش واقعی و گریز ناپذیر ها و خویشتنهای جسمی و رنجاز سوی دیگر جزئی از جهان مادی است و خواهش مادی خالص شود و
، دگریزدرآمدن می چنگ ناپذیر از بهدسترسی ییسوآنچون »دارد که آن هگل بیان میه و در نتیج (120 :1023، 3)سینگر «است

. تربیتی که متناسب با این نوع اعتقاد شکل (132 :1022، )هگل «افتدس میکند و به درون خود بازپآگاهی خود را تنها حس می
 موضوعین دائماً متوجه امربیان تربیتی و کند میتأکید  کودکانآمیز های شرارتهمواره بر انگیزهاست که تربیتی گیرد نیز می

 ،که زندگی به مذهب دل آموزدیبه شاگردان م موجب انفکاک ایمان از عقل شده واین امر که کودکان فطرتاً شرورند که  هستند
 نیرتمتوجه پست به دلیل مراقبت از خود در مقابل گناهخواهد بود که همواره  یحاصل آن افراد کهبیش از مذهب عقل نیاز دارد 

رو بیش از آنکه  این های پست خود را تحت نظارت خود درآورند؛ و ازهای بشری خود هستند و همواره در تالشند تا غریزهسائق
همواره متوجه امورات مربوط به گناه و شرارت هستند و بدین  های عقالنی خود توجه نشان دهند؛های نیک و شایستگیبه جنبه

  :داردهگل بیان میدلیل 
کوشند و جسمشان را سرچشمه اصلی ضعف و انحطاط که برای فائق آمدن بر فردیت محضشان میدرحالی»

به طرزی  ،کوشند تا بر طبیعت فیزیکی خود غلبه کنندکنند؛ هر چه بیشتر میقلمداد میبه لحاظ روحانی 
بدیل امور ت نیترتیشود و این امور دقیقاً به بااهمآمیز بیشتر توجهشان معطوف به بدنشان میوسوسه

 . (102 :1022، )هگل« دنشومی

                                                 
1. Monad of Leibniz 

2. sublation 

3. Spinoza  

4. determinacy 
5. Singer 
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ابد تواند به رشد و تکامل دست یابسنده است و زمانی انسان میخواهد نشان دهد که این نوع طرز تفکر نیز ندر اینجا هگل می
بخشد و به این یقین برسد که عقل تمام واقعیت است و بدین  1که وجود خود را چون فرد مستقل عقالنی بپذیرد؛ خود را تناهی

 شدن تحقق و کمال بخشد.  طریق خود را از تهی انتزاعی و آنجا بودن رهایی بخشد و خود را توسط در اینجا بودن و بالفعل

  باوریفایده

نتیجه  کند و به اینتر نسبت به خود دست پیدا مینوعی آگاهی عمیقگردد و به در این مرحله آگاهی در اثر ناکامی به خود باز می
عینی فرورفته؛ بلکه ذهن این ذهن در خود است؛ اما نه رسد که همه یا کل چیزی جز ذهن نیست و این ذهن است که جوهر می

مند رسد و به این منظور وی نیازعنوان فاعل جهان یا فردی که باید جهان را بسازد مینوعی تصدیق در خود به و اجتماعی یعنی به 
یا  همحتوای واقعی است و برای اینکه به محتوای واقعی دست یابد باید اقدام به عمل واقعی کند نه اینکه عمل را صرفاً به مشاهد

 به ذهنیت خود فروکاهد. 
سبت فراتر رفته و بکوشد تا به ن "نگریستن به خودِ نگریستنش"و در  درجازدنو  ماندنیباقروح باید از »

را برایش  "اراده"مواجه شود و به همین دلیل هگل نام  "سازجهان"مثابه عملی خود با جهان یا با خود به
 ؛ (22-20: 1022، )اردبیلی« ندیگزیبرم

(. اما منظور 122: 1003، 2آورد )دونتبر طبیعت بیرونی نوعی چیرگی به دست می، ذهن در عمل توسط تجربه و به کمک ابزار
بلکه هر آن چیزی است که توسط آن ذهن انسان خود را واقعیت ، کار کردن تنهانههگل از به فعلیت درآمدن ذهن در جهان واقعی 

حقوقی و هر آنچه که حاصل فکر و اندیشه بشری است ، نهادهای اجتماعی، سیاست، دین، قتصادا، بخشد اعم از قوانینعینی می
منظور رشد عقلی و بر مبنای خرد جمعی و خیر  ها عقالنی هستند و بهها و ساختهو در جهان واقعی نمود یافته است. این فرآورده

ها محصول کار و فعالیت که این فرآورده هرچندشود که ه میکم متوج؛ اما در طی گذشت زمان ذهن کماندگرفتهشکلهمگانی 
و سوی گیرد که آنها را به سمت ها مقاصدی قرار میشناسد؛ چرا که در پشت این فرآوردهآنها خود را نمیهستند؛ اما در خود او 

طور همان کشاند و بدین طریقره میسیاسی و غی، دینی، کند و این امر فرد را به از خودبیگانگی اجتماعیمنافع شخصی هدایت می
 کند: که هگل بیان می

 رونیواقعیت عملی یا بی، شود که پاره نخست جهانجهان یک چنین ذهنیتی به جهانی دوپاره تقسیم می»
که پاره دوم جهانی است که ذهن بر فراز جهان نخست در فضاهای اثیری  شدن ذهن است؛ در حالی

 (. 007-000: 1022، )هگل« سازدآگاهی برای خویش می
 است و چون گردانیرواو هستند این خواهد بود که از آنها ه واکنش ذهنی فرد در برابر این کلیت که محصول کار و فرآورد

از خودبیگانگی هم در روابط اجتماعی رخ خواهد داد و هم در آگاهی فردی؛ و فرد در  نیهستند؛ لذا ااین کلیت فرآورده ذهن فرد 
 تخریب کرده و از بین ببرد.، آید که هر آنچه را که ساخته استبرمیپی این 

« باوریاعتجم»گیرد که وی را به فرد در وحدتی با دیگران قرار می، صورت کار ی ذهن بهافتگیتیفعلاز طرفی دیگر در جریان 
گیری گیرد. هگل این شکلو هنجارها نیز شکل میقوانین ، هابلکه در زمینه ارزش، در امر کار تنها نهباوری کشاند و این جماعتمی

یری گنشاند و در زمینه چگونگی شکلجای واقعیت می های خود را بهداند که آفریدهمی« نیرنگ عقل» باوری را حاصلجماعت
 گوید: باوری میجماعت

یازهای دیگران بدون قصد ن زمانهم، دهدهر فردی که برای تأمین منافع شخصی خود کاری را انجام می»
ردد و گاش برآورده مینیز نیازهای شخصی گرانیکار دسازد و از سوی دیگر فرد در پرتو را نیز برآورده می

دهد که خود به آن آگاهی ندارد؛ از آنجا که فرد در کار شخصی و جزئی خود در واقع کاری کلی انجام می
عنوان  رو کل بهدهد. از این انجام می، اهی داردعنوان کار خودش که اکنون به آن آگ کار کلی را هم به

کند و بدین طریق موجودیت خویش را از شود که وی خود را نثار آن میکل تبدیل به اثر فردی وی می
 .(111-113: 1022 ؛233-222: 1022، )هگل« گیرداین کل می

                                                 
1. finitude 

2. Donet 
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 گیرد وفرد در یک هماهنگی کلی با جماعت قرار میسازد چرا که فرد را به شیء بدل می، در نهایت وحدت بودن با دیگران
قدر مطمئن است که از خود و این امر از وی از دیگران همان، شناسد و در این وحدت کلی با جامعهخود را در قوانین کلی بازمی

 آگاه نیست. ، کندسازد که از خود و آنچه که میای میفردیت نیندیشیده
خالقیت و  ،فرد توسط کار یهایاستعدادها و توانمند، هاباید فراهم نمودن زمینه پرورش قابلیت تربیت و یکی از اهداف تعلیم

یافتی کاهد و دراز خودمحوری فرد می، است خودساختگی و آموزشآفرینندگی باشد. کار موجب پیشرفت عقلی است چرا که نوعی 
دهد رش میگست ایدهد. قدرت خالقیت فرد را در تغییر شکل اشتر از جهان به ذهن میو عاقالنه ترقیدق، ترقیدیدی عم، تریقیحق

، شهوت مهار شده»رو است که هگل کار را  این کند و ازغریزی مطلوب و نامطلوب فرد را تعدیل می یهاو تمایالت و کنش
اما در (. 123 :1022، )هگل خواندمی« نابودکننده یافع شدهکنترل و رو خودمحوکنندگی به تأخیر افتاده؛ میلی تحت دشدنیناپد

دمت به جامعه محصول و یا ابزاری سودگرایانه برای خ، مثابه وسیله مثابه نیروی کار و یا به تربیت نباید انسان صرفاً به و نظام تعلیم
توجه به ، بیعتطتلقی گردد برای تسلط شخص بر  یالهیمثابه وس بلکه کار باید به د؛یحساب آ و یا تأمین منافع طبقه خاصی به

  .شکوفایی استقالل شخصی و مشارکت در تأمین خیر همگانی، کندارزشی که وی بر محصول اضافه می

 باوریجماعت
د دارنقواعد اخالقی و همچنین هنجارهای ارزشی همگانی قرار ، باورها، مطابق دیدگاه هگل تا زمانی که افراد در نظمی از قوانین

برد نه دارای قضاوت مستقل عقالنی و اخالقی هستند و نه افرادی فردی آنها در هماهنگی کامل با این کلیت به سر می 1و جزئیت
 صورت فردیهای شخصی و عقالنی خود را در اعمال خود دخالت دهند و نه مسئولیت اعمال خود را به خودآگاه هستند که قضاوت

 گوید: در مورد تصویر فرد در چارچوب نظام اخالقیاتی جامعه یونانی می 2طور که استرنهمان  پذیرا خواهند بود چرا که
کدام از افراد از آنچه که می کنند واقعاً احساس گناه نمی کنند چرا که هر کدام معتقدند که آن کاری هیچ»

: 1022 ،)استرن« اجعه بار باشدچنین کاری فه حتی اگر نتیج، را انجام داده اند که از آنها خواسته شده است
230). 

هر فرد بر مبنای اعتماد به قوانین کلی صحت و یا نادرستی اعمال خود را می سنجد و اگر در این راه عملکرد آنها  نیبنابرا
صور ت دهند. هگل چنین افرادی را قربانیمنجر به پیامدی منفی گردد آن را به تقدیر و نه قضاوت عقالنی نادرست خود نسبت می

ان گونه جدایی میداند و بر آن است که این هماهنگی اخالقیاتی یونانی که در آن هیچنادرست اجتماعی و اخالقی محدود خود می
اعتقادات اخالقی فردی و قوانین همگانی جامعه وجود نداشت؛ در جهان ، منفعت شخصی و منفعت عمومی، اشفرد و رسوم جامعه

داند و قوانین سنجد؛ منافع جمع را منافع خود نمیرا با ترازوی اندیشه و قضاوت شخصی خود میمدرن که در آن بشر هر چیز 
 یندیشیدهجای هماهنگی نگیرند؛ دیگر ممکن نیست. چرا که اکنون به تصویب شده دولت با مرجعیت اخالقی فرد در تضاد قرار می

ستیم که این امر بازگشت به قبل را غیرممکن ساخته است و این شاهد ظهور فردگرایی ه، و تأمّل نشده فرد در نسبت با جامعه
توان چنین نتیجه گرفت که جهان یونانی فروپاشید می ؛ لذاظهور فردگرایی منجر به ایجاد شکاف میان فرد و جامعه گردیده است

، توظیفه درست از نادرس تشخیص، آزادی انتخاب، قضاوت مستقل عقالنی و اخالقی، چرا که جا و فضای کافی برای فردگرایی
ظام نبه پرسش کشیدن قواعد و هنجارها و... نداشت. در نتیجه ، متنوع و متضاد، در برگیری عقاید مختلف، ها با یکدیگرتضاد ارزش

احترام  ربیانمتنوع و متضاد مت، د و به تنوع آرا و عقاید مختلفنباید عقیده محور باشتبع آن نهادهای تربیتی  و تربیت و به تعلیم
. زیرا این دنبپرهیز، بردچه بیشتر پیش می تربیت را در راستای همگونی هر و که تعلیم 0ییهایدئولوژید و از طرفی دیگر از انبگذار

خأل هویت و آزردگی در متربیان فراهم ، ای را برای ایجاد بیگانگی از خودگردیده و زمینه سازیهمسانامر موجب سرکوبی و 
ر که طوشود و همانباوری سوق داده گرایی و فایدهتربیت و جامعه به سمت منفعت و گردد که تعلیمهمچنین موجب می آورد.می

« است تعیین کرده شانیاجتماع یهاتیکنند که جامعه و مسئولدر این حالت افراد صرفاً به نحوی عمل می»دارد استرن بیان می
دهد و خود خاطر دیگران ناآگاهانه کاری کلی انجام میبهفرد »که:  شدتیجه آن این خواهد نزعم هگل به و ، (230 :1022، )استرن

پذیرش بی چون و چرای نظرات جمع موجب پیروی نسنجیده و قبول  نی(؛ بنابرا233: 1022، )هگل «کندرا در این راه قربانی می

                                                 
1. particularity 

2. Stern 
3. ideologies 
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 ره گردد و این در حالی است که به عقیده هگلفردی می یهادگاهیکورکورانه و بی چون و چرای دیدگاه جماعت بدون توجه به د
 .فرد باید بتواند باورهای شخصی خود را از باورهای دیگران بازشناسد

ردد و گها و افکار ظاهر میکننده منفعل ارزشصورت دریافت هگل منتقد همگونی است چرا که در همگونی فرد بهدر نتیجه 
یش فرد از پ، چرا که در همگونی عنوان فردی منفعل در تفکر خواهد بود آموز بهدر همگونی دانش. گرددها به فرد تحمیل میارزش

آورد و در شرایط انتخاب بین دو موقعیت دشوار و یا در موقعیت جنجال فکری و یا داوری تصمیمات گرفته شده را به اجرا درمی
ده هگل گیرد. به عقیقرار نمی، النی است و آنچه غیرعقالنی استعقالنی میان آنچه وظیفه است و آنچه وظیفه نیست و آنچه عق

نیت به آن حق عیه باوری است که در نتیجی یا مرجعیتپرستقدرت، سر برآوردباوری تواند از دل جماعتمشکلی که می نیترمهم
جب شوند که فرد با جامعه سازش توانند موشود چرا که بدین طریق است که نهادها و مراجع حاکم میحق ذهنیت ترجیح داده می

 .پیدا کند

 

 

 تظاهر و ریاکاری 
ننده کای از اعمال بیرونی تقلیل یابد و آنچه که برای افراد عملوقتی هنجارهای حاکم بر زندگی اخالقی و دینی افراد به مجموعه

 درونی الزم از جمله آگاهی عقالنی و که گرایشمهم است این باشد که صرفاً باید بر طبق قواعد تجویز شده عمل کنند؛ درحالی
ه ب واقعاًبه این قواعد  کنندهعملحساب آیند و افراد به تیاهمیبوجدان و شهودهای اخالقی آنها برای انجام این اعمال ، اخالقی

 ،اهمیتی ندهند دهند و این که به این اعمال باور و اعتقاد درونی دارند یا خیر هیچحق بودن یا مقدس بودن آنچه که انجام می
مند یا نوعی بردگی ای از اعمال بیرونی قاعدهفروکاهش وظیفه اخالقی و دین به مجموعه»دهد که هگل آن را همان چیزی رخ می

خواند و این در حالی است که جایگاه صحیح این اعمال در زندگی درونی فرد است؛ به این ( می122: 1022، 1)جیمز« مکانیکی
 شود که قواعد مذکور تجلیپی ببرد. از طرفی دیگر چون چنین ادعا می، دهدباید به حقانیت آنچه که انجام میمعنا که فرد خود 

؛ به همین دلیل هم اخالق و هم دین دنکنمیاراده خداوندند و مراجع و قواعد تجویزی آنها مشروعیتشان را بدین طریق کسب 
وط به را مربچنین حالتی و  خواندیمهگل چنین عملی را فریبکاری و ریاکاری . دشومیبرداری کورکورانه نوعی فرمانمبدل به 
د و ند آگاهانه با محتوای دیگری پر شونباشحقیقی محتوای دارای جای آنکه  بهآلی اخالق یا دین داند که محتوای ایدهزمانی می

و  رنگندهیآ، دلسوز، پذیرمسئولیت، از هر جهت خوبنیز خود را و را در نظر دیگران نیک جلوه دهند؛  چنین محتوایی، آنمراجع 
زعم هگل این وانمود دروغین حتی خود فرد را نیز درباره آنچه که به دست مانند اینها بنمایانند تا در اهداف خود موفق گردند. اما به

یل باید مستح، که خالف حق باشد صورتی اراده باید در مقام حق اعتبار داشته باشد و در» گوید:و می کنددچار توهم می آوردیم
ی؛ به مقام پذیرندگی صرف گذارقانونچنین عملی این خواهد شد که نقش عقل در مقام ه ؛ نتیج(023-002 :1020، )هگل «شود

رد چرا بی عقلی وی را زیر سؤال مینییآخودتقلیل خواهد یافت و فرد از اوامری صرفاً داده شده تبعیت خواهد کرد که استقالل و 
گیری و جدا شدن از تمامی شود و این در حالی است که وی باید توانایی کنارهکه اراده فرد به چیزی بیرون از خود وابسته می

و  هاهنیگزآگاه و هشیار گردد و در مورد ، های معین و مشخص را داشته باشد تا بتواند به این وسیله جدا از آنها به خودموقعیت
 ن خود و نتایج آنها به تأمّل بپردازد. اختیارات گوناگو

در برنامه  از پیش تعیین شدهاخالقی و دینی ، آموزشیتجویز یک برنامه و محتوای توان چنین نتیجه گرفت که می، نیبنابرا
ی ایجاد فضاهایتواند مخرب کند که خود میکه خالف حق باشد معلمان و شاگردان را وادار به اجبار می صورتی در، آموزشی مدارس

پذیرندگی  تربیت نباید صرفاً منحصر به و د و چون تعلیمنفرد نقشی بسیار محوری دارعقالنی که در رشد  و تربیت گردددر تعلیم 
ی عقالنی اهوهیشاین مسائل را به باید  آموزانبلکه دانش، دینی و تربیتی گردد، اخالقی، ها و هنجارهای عقالنیارزش، صرف قواعد

عقیده و  القایاز پیش تعیین شده منجر به  یهاتجویز برنامهرو  سط اندیشه خود درونی سازند و به آن معتقد گردند؛ از اینو تو
 تقلید و اطاعت کورکورانه از این عقاید و فرامین اخالقی و دینی در زندگی متربیان خواهد شد. 

                                                 
1. James 
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 منفی از قضاوت  ترس
آزاد و یا فرد عقالنی مستقل و خودمختاری باشد باید دارای توانایی انتخاب باشد و بدون از نگاه هگل شخص برای اینکه موجودی 

و بدین طریق  1جزئی را انتخاب کند و دست به عملی جزئی بزند یانهیرو ناگزیر باید گز این تواند آزاد باشد. ازتوانایی انتخاب نمی
سرانجام ، ل و سنجش در مورد هر یک از آنهاو پس از تأمّ رو شیهای پگزینه یتواند پس از جدا کردن خود از تماماست که می

برای خود شرایطی را رقم بزند و آزادی خود را به ، هاها سازد و بدین طریق با انتخاب یکی از موقعیتخود را تسلیم یکی از گزینه
کی از در زندگی خود ی، از تمامی تعهدات بگریزد جای آنکه تعیّن بخشد چرا که فرد بهنیز اثبات برساند و از طرفی دیگر خود را 

دهد و ارجحیتی که بر یک و در اثر حد نهادن و نوع انتخابی که انجام می 2نهدپذیرد و بدین طریق بر خود حد میها را میوضعیت
النی قضاوت و سنجش عقها و توانایی عقالنی خود را در ارزش، نوع تفکر، نهد شخصیت خودانتخاب نسبت به انتخابی دیگر می

 کند.امور مشخص می
 ارتعب اما زمانی که فرد در انتخاب خود به قضاوت عقالنی خود اعتماد نکند و در انتخاب امور عوامل خارجی را دخیل دارد یا به

نات بیعی و چه تعیّنات طه تعیّنات چتأثیر تعیّنی که در آن قرار دارد انتزاع کند و بدین طریق تحتنتواند خود را از موقعیت و تعیّ گرید
ورت و در این ص رندیگیتأثیر عوامل خارجی قرار مهای عقالنی وی تحتگیریجهان اجتماعی باشد؛ در آن صورت است که تصمیم

خارجی را در این  یدهاید بود چرا که مالحظات و صالحدنهایی عقالنی نخواهگیریهای فرد تصمیمگیریدیگر تصمیم
 ا لحاظ داشته است. هگیریتصمیم

ا ها را لحاظ دارند و یگیریخواهند بهترین تصمیمگرا هستند و همواره میتواند در افرادی که کمالاز طرفی دیگر این امر می
ی عملتصمیمی و یا وسواس در عمل و در موارد حادتر منجر به بیمنجر به بی، افرادی که از قضاوت منفی دیگران هراس دارند

 شناسیخواهد صرفاً بر اساس وظیفهتوان آگاهی باوجدان هگل را مثال زد که چنان باوجدان است که میاین میان می گردد. در
ام دهد عملی انجمی حیتواند دیگران را در شهودهای اخالقی خود شریک کند؛ لذا ترجاما چون نمی رد؛یمورد قضاوت دیگران قرار گ

 ذالهای متفاوتی از عمل وی داشته باشند و شود که دیگران تفسیرهای گوناگون و قضاوتکردن موجب میندهد چرا که عمل
 که:  است معتقدهگل  نیدیگران قرار گیرد؛ بنابرا ریهای خیر وی مورد سوءتعبانگیزه

رد که باو فاقد نیروی بیرون دادگی است؛ او در این هراس به سر می، درسمین یافتگیتیبه فعل 0جان زیبا»
دار کند و برای نگاهداری پاکی قلبش از اش را از طریق رفتار عملی و اینجا بودن لکهظمت امر درونیع

 ( 237-230 :1022، )هگل «فشارداش پای مینیرویی لجوجانهد و بر بیگریزیافتگی میتماس با فعلیت
 گوید: باز می یو

 :1022، )هگل «کندیبه رفتار عملی مبادرت نم رایدر ناب بودگی حفظ کرده است؛ ز یخوباو خود را به»
203) . 

رد د که فگردهای عقالنی موجب میها و انتخابگیریکردن نظرات دیگران در تصمیمبنابراین وسواس بیش از حد در لحاظ
به داوری و  کردن فقطجای عملد بهدارطور که هگل بیان میکردن را از دست دهد و در این میان همانت و جسارت عملأجر

پندارد که این حکم دادن و قضاوت کردن به بچنین در این حال رف قناعت کند و ارزیابی و انتقاد از رفتار دیگران و حکم دادن صِ
از طرفی دیگر وی همچون افرادی که از قضاوت نابجای آنها واهمه داشت خود نیز در  کردن.همان اندازه ارزشمند است که عمل

 گوید: داند و میمی یاخالقیسطح ب نیترنییای را پاکند. هگل چنین خودبینیسنج و منصفانه عمل نمیهداوری چندان نکت
های خود را بشخصه به فراسوی کنش، یزدانیچدانی و همهاز بهتر اشییافتگی و خودپسنددر این نافعلیت»

گی برجسته یافتعنوان یک فعلیترا بهاش نهد و مایل است سخنان بی کنشیدون انگاشته و برتر از آنها می
خود را در تساوی قرار ، گرددای که توسط او ارزیابی میمفروض بداند و از این طریق برای رفتار کننده

 .(202 :1022، )هگل« دهدمی

                                                 
1. particularization 

2. limitation 

3. unhappy consciousness 
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نیم کیجاد میتوان چنین نتیجه گرفت که جهان تنها به همان میزانی عقالنی خواهد بود که ما آن را مطابق عقل خود الذا می
ارها و گزینیم و رفتای را برمیهای عاقالنهها و انتخابهمان میزان عقالنی خواهد بود که ما تصمیمبه  یعنی م؛یسازیو عقالنی م

و چه در سطح ، گیرند چه در سطح طبیعتای را در برخورد با شرایط و پیشامدهایی که روبروی ما قرار میعملکردهای عاقالنه
 .دهیمتربیتی و چه در سطح جامعه انجام مینهادهای 

 گیرینتیجه
یا سه  طور کلی به سه بخشهای این پژوهش که با هدف تحلیل موانع تربیت عقالنی از دیدگاه هگل انجام گرفته است به یافته

. این مرحله که هگل از آن فردی منفرد در کانون توجه قرار دارده انسان به منزل، که در مرحله آغازین آن دگردمیمرحله تقسیم 
یکی از مراحل خودشناسی یا شناخت سوژه نسبت به خود ، کنددر پدیدارشناسی روح خود یاد می« خودآگاهی»عنوان مرحله تحت

 ،عنوان موجودی مستقل از جهان پیرامون خود چرا که سوژه تا زمانی که به خود به دگردمیاست که منجر به رشد عقلی وی 
ما ای برقرار کند. اای میان سوژهحساب آورد و با آنها رابطهی دیگر را نیز فردی از جنس خود به هاانسانتواند نمی، دآگاهی نیاب

هر  لذا ؛خواهد این اطمینان و یقین نسبت به خود را توسط دیگران کسب کندحال میسوژه در این مرحله خودمحور است؛ و درعین
ای هعنوان فردی مستقل و خودآگاه بپذیرد و تأیید کند. ولی سوژهفردی برای یقین یافتن از خود نیازمند دیگری است که وی را به

 یول رند؛یبپذهای دیگر وی را که هر سوژه انتظار دارد که سوژه صورت متقابل انجام دهند چراتوانند این کار را به خودمحور نمی
دیگر  هسوژگردد که هر سوژه از پذیرفتن و تأیید و این امر موجب می زندیمدمحوری از پذیرفتن دیگری سرباز به دلیل خوخود 

 ممانعت ورزد.
 ،طرفه بر مبنای تحمیل قدرتای یکگیرد رابطهای که هر سوژه برای تأیید خود توسط دیگری در پیش میرو رابطهاز این 

د متقابالً وی را بپذیرد بدون آنکه خو، و غیره است تا به هر طریقی که ممکن است سوژه مقابل تحقیر، گرانهسلطهتنبیه ، زور، ترس
ن به ای متقابل توأم با احترام گذاشتصورت رابطه که اگر این رابطه به دست به پذیرش و تأیید دیگری بزند و این در حالی است

ه خواهان آن ای دیگر آنچه را کتوانست به سوژههر سوژه می، ری بودمثابه دیگشخصیت و استقالل یکدیگر و پذیرفتن دیگری به 
ه هر سوژ ؛ لذانیست ریپذامکانهای خودمحور کند. اما چنین چیزی در جمعی از سوژه عطاصورت حقیقی و نه کاذب آن است به 

 ادیر انقدتربیت سختگیرانه و ، منظور رشد عقلی باید خودمحوری خود را کنار گذارد که از نظر هگل این امر بدون اعمال انضباطبه 
 توسط اِعمال قوانین بیرونی ممکن نیست.، هاسوژه رفتارهای خودمحورانه قراردادن

 ها صورت نپذیرد و یکسوژه ار خودمحوری و تحت انقیاد درآوردن رفتارمنظور مهاز طرف دیگر اگر این اِعمال فشار بیرونی به 
که سوژه مغلوب به دلیل احساس ناامنی نسبت به محیط بیرون  دگردمیای دیگر سلطه یابد این امر موجب سوژه خودمحور بر سوژه

یت واقعی وی چیزی غیر از هویتی است کردن رفتارهای تلخ ناشی از سرکوبگری و همچنین با اعتقاد به این امر که هوو تجربه
رد تا یی ذهنی روی آوگرادرونبه ، منظور مبارزه با چنین تلقی و برداشتی از هویت خودکه سوژه غالب برای وی ساخته است و به 

خود  ناز آء و درماندگی خود را نقض و انکار کند و وجودی مستقل الیاستبدین طریق با تعریف مجدد خود برای خود سعی کند 
نجام و در عمل به ا بخشدیمصورت منفعل و گسسته از جهان بیرون وضعیت آگاهی خود را به ، داشته باشد. اما چون در این مرحله

وجود  دنانکارکرگرفتن و لذا در مواجهه سرسختانه با موقعیت موجود و تالش و سرسختی برای نادیده، ورزدینمهیچ کاری مبادرت 
یت سلبی و شکاک، گسستگی و دوگانگی گردیده و در نهایت به تجرید گرایی، از درون با خود دچار تناقض، نو واقعیت محیط بیرو

یی هستند که آگاهی با مواجه شدن با آنها در درون خود به هاتیمحدودکه این مراحل در واقع  دآورمیی روی کشاضتیر
انسان به منزله فردی »ها موجبات انتقال و گذار وی از موضع بدین طریق این محدودیت و دیابمیهای خود وقوف نابسندگی

 . دآورنمیرا فراهم « انسان به منزله فردی اجتماعی»به « منفرد
هد نشان د خواهدیمموجودی اجتماعی در کانون توجه است نیز هگل ه منزلدر آن انسان به که  در مرحله سوم از انتقال آگاهی

 ،که منجر به این امر گردد که فردجزئی از اجتماع قلمداد کردن نیز در صورتی ه منزلحساب آوردن دیگران و خود را به ف بهکه صِر
عقاید و باورهای اجتماعی را بدون توجه به ، هنجارها، شخصی و عقالنی خود را کنار نهد و قوانین هایقضاوتفردیت خود و 

باز هم منجر به همان اتفاقی خواهد شد که در مرحله آغازین خودآگاهی فردی یعنی ، یردهای مستقل عقالنی خویش بپذقضاوت
آغازین ه مرحلفردیت فرد همچون ، ی آگاهیهاینگرجانبهکاین مرحله باز هم به دلیل یدر  یعنیداد؛ رخ ، فردی« خودمحوری»

 ی شخصی دیگرانهایبرداربهرهو ها استفاده سوء خودآگاهی( تبدیل به شیئی خواهد شد که در خدمت مقاصد دیگران و) آگاهی
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ی خواهد شد که بدون اندیشیدن و تأمّل در امور و بدون داشتن قضاوت عقالنی ارندهیپذه قوگیرد و باز هم عقل تبدیل به قرار می
در  ی )عقلی( ویبرفرمانخودی و نییآخودصورت آگاهانه و چه ناآگاهانه کارهایی را به سرانجام خواهد رساند که با مستقل؛ چه به 

ابل آن مقه نقط، «خودمحوری»جای  تعارض است و تنها تفاوتی که این مرحله با مرحله قبل دارد در این است که در این مرحله به
 تمنظور رشد و ارتقای عقلی خود و جلوگیری از قربانی شدن توسط عقالنیهر فرد به  ؛ لذارخ داده است« محوریدیگر»یعنی 

دی عنوان موجو عنوان موجودی دارای قضاوت مستقل عقالنی به رسمیت بشناسد و هم اینکه خود را بهابزاری هم باید خود را به 
نباید فدای  2بودنو لغیره 1بودنکدام از این دو سوی رابطه یعنی لنفسهدارای سرشت اجتماعی تحقق بخشد؛ اما در این میان هیچ

در جهت رشد و ارتقای عقلی خود و پیشبرد آگاهی خویش و غلبه بر  0یاالذهاننیبند هم از تعامالت دیگری گردد تا فرد بتوا
ی های مبتنی آگاهی خویش بهره برد و هم در نهایت با تکیه بر عقل خویش و قضاوتهاینگرجانبهکو ی هافیتحر، هایروکج

 . ددهیمیی را بگیرد و عملکردهایی را به سرانجام برساند که آنها را صحیح و عقالنی تشخیص هامیتصم، بر عقالنیت خویش
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