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 / مطلب دریافتیدیالکتیک کارگاه

 

 

 

 

 1شناسی و کارکردگرایی در پدیدارشناسی روح هگلهستی

 2کلودیو باسیونویسنده: 

 برگردان: بهزاد کورشیان

شود. آغاز می (functionalist) کارکردگرای و اندیشه (substantialist) باورجوهرمیان تفکر تمایز تشریح این مقاله با چکیده: 

درونی،  (construction) ساختاری / سازه ( شناخت انسان همواره نتیجه و حاصلobject) یزعم کارکردگرایی فلسفی ابژهبه

از  کیی نوین فلسفی بود. یاین برنامهبندی ی جهان بیرونی است. "نقد عقل محض" نخستین صورتو نه بازتاب منفعالنه

شناسی، بنا به مفهوم پذیری هستی. این امکانشناسی بودهستی (concept) 3مفهومترین نتایج این نقد کانتی بازسازی مهم

 ی انسان، و آنچه ما "واقعیت"شناخت و اندیشه مربوط به چیزی میان امکان واقعیت، همانیی اینی ایده، به واسطهجدید آن

دریافت  خاصبست. ویژگی  کار شناسی را بهاز هستیجدید  مفهوملیسم آلمانی این آکل ایده نامیم، تعین یافته بود.می

اهی کامل آن به آگوسعه و تیند تشود بلکه در فراهمانی در آغاز وضع نمی" این است که اینشناسی روحهگلی در "پدیدار

یت نه است زیرا واقعدریافت بیش از هر چیز کارکردگرایانشان دهد که این  رو بر آن است تا . بررسی پیشآیدبه دست می

که متعلق به هر  (moments) ها / دقایقیآناش را بر اساس وحدت منطقی آگاهی، پیکربندی ویژه یسان ابژهدر اینجا، به

 یابد. میدر است شان( از آگاهی و نسبت به تمامیتformشکلی )

      علم، پدیدارشناسی، کارکرد، هستیواژگان کلیدی: 

                                                           
1 . Claudiu Baciu (2010), Ontology and Functionalism in Hegel’s Phenomenology of Spirit, Balkan Journal of Philosophy, Vol. 
2, Issue 2.  
2. Institute of Philosophy and Psychology, „C.R. Motru”, Bucharest 

شود که جملگی قابل اعتنا هستند. به طور مشخص، استفاده می مفهومبه زبان فارسی معموالً از سه معادل ایده، تصور و  Conceptی برای واژه . 3

 شود تا وجه تمایز آن بااستفاده می Notionبرد که در زبان انگلیسی برای آن از معادل به کار می مفهومرا به معنای  Begriffی آلمانی واژههگل 

Concept نظر به این اختالف معنایی هر جا از لحاظ شود. در این جا نیز با عطف Concept   یو آنجا که واژه مفهومنام برده شده است معادل 

Notion  ماستفاده شده است. معقول صورتکار رفته است به تاسی از مرحوم عنایت از معادل به 
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وسطی بود، ی غربی تا پایان قروناش دیدگاه غالب اندیشهشناختیهستی( conception) تصورکه  ی ارسطو،به عقیده

 هستند. بین شناخت مربوطکه به نحوی موثر به آنها  جوهرهاییدهند، را بازتاب می واقعی جوهرهایما  مفاهیم

(knowledge) و ( واقعیتrealityهیچ ) درک قابل عبوری وجود ندارد. این دیوار غیر (understanding از شناخت که علم )

ای کیفی بوده است، بر خالف علم مدرن که ماهیتی کمی مبتنی بر مشخصهو قرون وسطی را شکل بخشید عمدتًا باستان 

جوهر طبیعی اشیاء و نه روابط میان آنها داشت. بیش از این،  ن وسطایی گرایشی به فهم و دریافتعلم باستانی و قرودارد. 

، . از سوی دیگر)جوهرین( بر سر راه آن فهم و دریافت بود ارسطو مانعی از نظراست،  این روابطبرای ما علم  که ریاضیات،

 مفاهیمسروکار داریم.  سازیی متفاوتی از مفهومما با گونه ،و هندسهدر ریاضیات  ،(Cassirer 1910, 15که )گونه هماناما، 

عکس، ها مالحظه شوند. براین بازتاب سانتوانند بهدهند، اعداد و اشکال هندسی نمیریاضی واقعیات بیرونی را بازتاب نمی

مواجه هستیم. و مشابه همین در تمامی علم طبیعت مدرن رخ  مفاهیم( واقعی ایجاد Setzung) تقلیلبا  ماریاضیات در 

ه سازاش را بر نظرورزانه دریافتسازد، و سنت فلسفی جدا می یتصور جوهرباورانهدهد. علمی که با دشواری خود را از می

 ژوهشق و پبعد از این واقعیت را مورد تحقیبتواند  ها به یاری آنتا  گذاردی یقینی و قطعی بنیان میساختارهای مفهوم/ 

های ان جنبهاز می شوند، آنهانشمندان توصیف و تبیین میی دابا دقت بسیار به وسیله این مفاهیم قرار دهد. به همین دلیل،

این گزینش حتی در بیینیم. کنند. ما در هر علمی چنین گزینشی را می( میselection) گزینشمتعدد واقعیت یکی را 

ای که با آن با شروع از مفهوم پیشین شیتنها افتد. از این رو، ما هم اتفاق می معمول( perceptionحسی ) سطح ادراک

( functional) مدرن کارکردیاین الگوی (. Cassirer 1910, 225) شویممواجه خواهیم شد است که با واقعیت روبرو می

 ایم.شود که پیش از این آنها را در اختیار داشتهمی ن واقعیت بنا به مفاهیمی به ما دادهشناخت است، الگویی که در آ

ای درباب فهم با مالحظهمدرن گرایی وسطایی به کارکرد باستانی و قرونباوری جوهر (paradigm) پارادایماین دگرگونی از 

نسان بر ا سوبژکتیویته، تفسیردرک این  ی باستانیدر شیوه انسان تحقق پیدا کرد. (subjectivity) یو ادراک سوبژکتیویته

در  و ،شددرک میدر عین حال "مخلوق خداوند" و سان نظمی کیهانی جهانی که بهمبنای تفسیر جهان شکل گرفته بود، 

(. بودمی)حتی اگر این غایت همواره برای انسان قابل فهم ن و دارای غایتبودند آن اشیاء طبیعی در هماهنگی با یکدیگر 

و به همین جهت همچون وجودی اشیاء بیرونی(،  در هماهنگی با مدل) شوددرک می ""جوهرسان بهخود انسان  اینجا

 یشیوه( آن رخ دهد. در مورد essence، بدون اینکه هیچ تغییری در ذات )رودآید و از دنیا میشود که به دنیا میتصور می

 داریمتفسیری ( self-certainty) ییقینخودبر  یک اصل درونی استواربر مبنای  (self) دوم اندیشیدن، ما از این خود

(Taylor 1975, 6.)  تفسیری که بنیاد آن نه بر علم ،قرار بگیرد نیز تفسیر جهان بیرونیحتی اگر این خود در رابطه با 

 بازتابا خودی است که صرف ،مضمون نوین این علمدلیل به است ایعلم طبیعت گالیلهیعنی علم مدرن بر ارسطویی، بلکه 

 ها یا عللبخش است. علم مدرن دیگر نه با قیاسبخش و نظاماصل وحدت یک فاعل( نیست، بلکه macrocosmکیهان )

ان و خود انس ،و اتکا به آن با آغاز از مدل این علم .داردکار سروها، و با تجربیات و قوانین غایی، بلکه با اصول و استنتاج

مدرن،  دانشدانند، هدف این علم، و عموما کل شوند. چنانکه همه میبه مانند اصول مولد در نظر گرفته می ،او یآگاه

قدرت است(، طبیعت نه به عنوان مرکز و محور "نظم کیهانی"، بلکه  ،دانشاستیالی بر طبیعت است )برای متفکران مدرن، 
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دار کلی برخورمعنای هستی شناختی  از، چ منطق کلی ندارند، یعنیکه هی شوددرک می همچون مرکز و محور فرایندهایی

 . نیست

گرایی یا ه، در "نبرد و نزاع کلی ها"، نام، هنگامی کپدید آمددر پایان قرون وسطی  این درک نوین درون از علم مدرن

تسمیه، انسان و عقل گرایی یا اصالتزعم این نام. به( را شکست دادrealismگرایی )واقع ،(nominalismتسمیه )اصالت

 شد،یم الهی تفسیرعقل کننده در ارکتمشی الهی را بفهمد. اگر در گذشته عقل انسان در مقام تواند دالیل ارادهانسان نمی

 .ماند که با بازنمایی عشق الهی جایگزین شده بوداکنون در کانون )منازعات( الهیات، از بازنمایی قدرت مطلق الهی باز می

مانند وجودی محدود اندیشیده شود، این  تواند بهاش نمیکه خدا در قدرت مطلق ی این تغییر جهت این استنتیجه

اء ای برای این واقعیت که اشیتواند هیچ دلیل عقالنینمی بنابراین کسیگرفت. میمحدودیت حتی عشق او را نیز در بر 

تواند آنها را در هر زمانی تغییر خدا هم می زیرا د، ارائه کند،نطبیعی به مانند خودشان هستند و از این جهت تفاوتی ندار

شناخت شناخت جوهر واقعیت باشد،  تواندبر این شناخت ما نمی را به طریقی دیگر خلق کند. عالوهتواند آنها هم میدهد و 

خصلت و  با ویژگی در چارچوب آن این واقعیت که باشدای شناخت شیوهتواند میبلکه تنها  واقعیت باشد، یبنیاد و شالوده

 .4شودبر ما آشکار می اشپدیداری

                                                           
( درگرفت که universals) اتیکل تیذات و ماه یدرباره ینزاع گرید یارسطو از سو روانیسو، و پ کیطرفداران افالطون از  انیم ،یدر اواخر قرون وسط .  4

( Realists) هاتسیرئال مطرفداران افالطون که با نا ،یدوره گسترده شد. به طور کل نیدر ا یحیمس اتیاله رامونیمباحثات پ یآن بر سر تمام یهیسا یریبه تعب

دو گروه شاخص  نیا زیوجه تما نیتر( مطرح بودند. مهمNominalists) هاستینالیکه با عنوان نوم گرفتندیقرار م ییدر برابر مخالفان ارسطو شدند،یشناخته م

( objects) اءیاز وجود اش یو جدانشدن نفکیال ی( قائل بودند و آن را جزئreal existence) ی" وجود واقعاتی"کل ینخست برا یبود که دسته نیعبارت از ا

خوردار بر یواقع ءیش یت که به همان اندازهاس یاسم کل کی یدارا یمفرد ءیزعم آنها هر ش. بهشوندینام مشترک شناخته م کی ریکه ز دانستندیمتعدد م

همان  ایقوالت مو انواع  عتیطب یدرباره یذهن میاز تصورات و مفاه ی" ناشاتی"کل ودباور بودند که وج نیدوم بر ا یدسته نها،یاست. برخالف ا یقیاز وجود حق

را  چکدامی(، هnames) ی(، و نه اسامcategories)قوالت م(، نه concepts) مینه مفاه(، ideas) هادهیمفرد است. آنها نه ا اءیاز اش یشماریتعداد ب یبرا یاسام

شًان "اتیل"ک یبرا هاستینالیهستند اعتقاد نداشتند. در واقع، نوم یقیوجود حق یدارا اءیهمچون اش زین نهایکه ا نیبه ا ایو  دانستندینم اءیاز وجود اش یجزئ

 توسسکو. دونس اکردندیم یتلق اءیدر اش تیواقع یوجود نوع یدهنده" را نشاناتیوجود جنس و نوع در "کل هاستیکه رئال یقائل بودند، در حال یاشتراک لفظ

(Duns Scotusرا م )یمدرس یدر فلسفه سمیرئال یندهینما نیتوان مشهورتری (Scholasticismبه شمار آورد. اسکوتوس درباره )نی" بر ااتی"کل یمسئله ی 

د. باش یذهن یصرفًا امر ،بالفعل یکل نیحال واحد است؛ هرچند که ا نیتمام مفردات قائل بود که در ع انیذات مشترک در م کیبه  توانیباور بود که م

د هرچن گر،ید یاز سو. ردیگیقرار م یوحدت عدد ریاست که ز یوحدت ذهن ی" نوعی"کل نیامر اذعان دارد که ا نیاستدالل، او بد نیا یتناقض ظاهر رغمیعل

رک شود. مفهوم مشت کی ریز یمنجر به شناخت امور جزئ تواندیم یانتزاع عقل نیمعترف است که ا زینکته ن نیاما به ا داند،یم یانتزاع عقل کیرا  یاو امر کل

 نیتربرجسته زی( نWilliam Ockhamاکام ) امیلیو. در مقابل، کندیم یتلق یمنطق یبحث ضرور کی ی" را به منزلهاتینقطه نظر اسکوتوس مبحث "کل نیاز ا

ذهن  ینتزاعو نه صور ا اءیاش یدرباره یاکرد. او شناخت را مسئله لیتبد یفلسف یا" را به منازعهاتی"کل رامونیپ یاست که جدال منطق سمینالینوم یندهینما

 نی. او بر اشودیآنها اصواًل شناخت ممکن م یهستند که بر مبنا یبلکه صرفًا ابزار ستندیموضوع شناخت ن یصور انتزاع نیاکام ا یدهی. به عقگرفتیدر نظر م

. شوندیسوب مبر افراد متعدد مح یبلکه تنها اسم کنند،ینم اءیاند؛ اما الزاماً داللت بر اشقابل حمل گرید یکه بر اسام دهستن ی" اسامیمنطق اتیباور بود که "کل

 یت و نه امراس ینیع جتاً یو نت اءیمعطوف به اش یداشت که شناخت امر دیامر تاک نیو البته بر ا گرفتیدر نظر نم ءیدر مقام ش" را یاکام "کل ب،یترت نیبد

 ریگفرا یمنازعه ن،یگرا موثر واقع شد. عالوه بر اتجربه یسنت فلسفه یریگدر شکل ژهیوموضوع به نیاو در ا یهادگاهی. دی" و طبعًا ذهناتیمعطوف به "کل

 شیاسوم درسگفتاره مجلددر  زی. هگل ندانندیم یحیمس اتیو اله سمیاسکوالست یاز عوامل فروپاش یکیرا  یدر قرون وسط سمینالیو نوم سمیرئال انیم

" و ی"کل انیم یکیزیو از آن با نام تضاد متاف پردازدیجدال م نیا ری" به تفسسمینالیو نوم سمیرئال انیبا عنوان "تضاد م یفلسفه در قسمت خیتار یدرباره

و  ریرناپذییو منفرد تغ یجزئ اءیبر خالف اش رایزمستقل و مطلق قائل هستند  ی" هستی"کل یبرا هاستیکه رئال کندی. سپس، اشاره مبردی" نام می"جزئ
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 یاء طبیعی را بر مبنای حرکت بر اساسدانشمندان مدرن تکامل اشغایت ارسطویی است: انداز رد پیامد دیگر این چشم 

ندهای فرای تمامآنها،  از دیدگاه. پذیرندگرفته شود، نمیواقعیت باید مفروض  ، نیرویی که در راستای فهمنیروی درونی

بتوان به ( experienceی تجربه )به واسطه و درنتیجه فقط تا جایی که(، اندیتی تصادفی دارند )یعنی، پدیداریطبیعی ماه

 این بهره برد.آنها  توان بازتولیدشان کرد و درجهت اهداف خود ازظهورشان دست یافت، می از شکل ی قطعیشیوهیک 

 علمی مدرن شد.های الهیاتی است که منجر به انقالب یکی از استدالل

ه دانند کط داد ایمانوئل کانت است. همه میمتفکری که در مدرنیته مفهوم کارکردگرایانه درباره ی خود انسان را بس

 ،این تمایزبه گذارد، و با توجه ( تمایز میphenomenon( و پدیدار )thing in itselfنفسه )شی فی ی کانتی میانفلسفه

شناسیم، گوید، ما پدیدارها را میرای پدیدارها معتبر است: کانت میکند تنها بکه کانت بر اساس آن کار می مفهوم شناخت

فرض دارد. کانت فعالیت پیش( را مفاهیمی شناخت )حواس( و صورت شناخت )را. شناخت ما مادهنفسه فی ءنه شی

هودات ش "کثرت" گیرد، که بر اساس آن عین / ابژهدر نظر می دهندهنظمفعالیت سان به شیترین معنادر کلی مفهومی را

رت کند تا کثرا فراهم می یامکان که اتیابزار عملی یک گیرد،میفرض معیاری را پیش دهندهنظماست. اما این فعالیت 

تواند به ایجاد یک وحدت ( میعملیاتی این ابزار)یعنی ، به نظم درآیند( representationsها )نمودبازمتعین شهودات در نا

 و است، مفهومی ما بازنمودها ی. "معنا"شونداهی ما آشفته و پراکنده ظاهر نمیی ما در آگمودها، بازنبنابراین .بیانجامد

 : مشترک یک بازنمودتحت  تعداد زیادی بازنمود قرار دادنالیت ی فع، نتیجهیعنیاست،  کارکرد یکدر واقع این نیز 

به همین . بر مبنای کارکردها مفاهیمیاحساسات، و به  انده ی شهودات، اموری حسانی هستند، منوطهمنویسد، انت می"ک

 Kant". )استمشترک  یک بازنمود زیرسامان دادن بازنمودهای مختلف عمل بخشی وحدت ،دلیل، منظور من از این کارکرد

2, 1881, 60) 

 چنین چیزی به معنای کنار گذاشتن ،گذاردکنار میی طبیعت را ساده یابیتاببازی ایده ،شناخت مفهوماین  ،بنابراین

ی . شناخت انسان نه نتیجهدهدمی انسان بازتابآگاهی درونی  ی است که محیط بیرونی را درفعالیتسان درک شناخت به

 اختیاری نیست. ساختار سازه /ساختار است. هر چند، این  سازه / ، بلکه یکیابیبازتاب

علم ریاضی طبیعت جایگاه ممتازی را اشغال کرده است. این رویداد دالیل خوبی  نقد عقل محضبدون شک، در گفتمان 

ه در کند کمشاهده می کنند،می ادعای شناخت واقعیت را هایی که ارائهی متافیزیک با دیگر شاخهمقایسهکانت در دارد. 

ه در ان محققانی کوافق میکه در علوم، بر عکس، ما با تدر حالی  کار داریم،متافیزیک ما با اختالف میان نویسندگان سر و 

او ستایشگر بزرگ متافیزیک است، هدف کانت در واقع کشف آن چیزی است که این کنند مواجه هستیم. آن علوم کار می

به معنای  ین توافقا سازد.یم وضعیت ممکن میسر بر متافیزیک در یکتوافق در علوم را به منظور به کار بستن متعاقب آن 

 اند( و "ضروری"ی علمی پذیرفته شدهتوسط تمامی اعضای جامعه یعنیی احکام علمی "کلی" هستند )آن است که همه

                                                           
 یواقع و یقیوجود حق یکه دارا اءیبر عکس اش دانندیم یذهن یمهایو حاصل تصورات و تعم یعارض یوجود ی" را دارااتی"کل هاستینالیو نوم اندینشدنتباه

  هستند.م 
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 عدول یچ کس قادر نیست از آنی محدودیت عقالنی است، که هنتیجه حقیقی، چیزیشان به مانند مقبولیت یعنیهستند )

البته، در پیوند با ریاضی کند، علم نیوتنی آغاز می( factساختار کانتی در واقع از واقعیت مسلم ) / سازهبدین ترتیب کند(. 

ک گامی به یی کانت، شناخت تنها هناند. به عقیدهنشده ههای بزرگی مواجشان با دگرگونیدر طول تاریخکه و منطق 

(. با این حال چنین Kant 1, 1881, 369"ورود به راه مطمئن علم" توفیق یابد ) درشود که شناخت واقعی تبدیل می

ته بود. شان نهفاستنتاجیهایی در زمان او تنها فیزیک نیوتنی، ریاضی، و منطق بودند. ماهیت علمی آنها در ویژگی شاخه

، تبیین دارد( عقل انسان پایه transcendentalآنچه که در ساختار استعالیی )سان استنتاجی توسط کانت بهاین ویژگی 

 شود.می

اور این ب را بهای مواجه نشده است، کانت در عهد باستان با هیچ تغییر عمدهمنطق از زمان پیدایش آن این واقعیت که 

همان انواع احکامی  – اندشده شناسایی( categoriesکارکردهایی که نزد او با مقوالت ) –که کارکردهای عالی عقل  رساند

(judgementsهستند ک )در این قبیل احکاماند. علت این امر این است که ما ه پیش از این توسط ارسطو کشف شده 

(synthesisبازنمودهای )اخت را تغییر ناپذیر شن . در اینجا کانت ساختارکنیمترکیب می بازنمودی مشترک زیر را مختلف ی

( این عقل نه self-knowledgeشناسی )خودی انسان ها وجود دارد. محض، که در همهکند، عقل کلی و تصدیق می

اش از یک سو به دلیل خطاهایش، و واقعی هویتپذیرد: عقل خود را در های آن تحقق میواسطه، بلکه از طریق فعالیتبی

است  لومعبا تامل و باز اندیشی در این نها کند. تاند کشف میعلومی که در طول تاریخ بسط یافتهاز سوی دیگر به دلیل 

ینی دارد. این اصول "ذاتی" مع( است، که a prioriی پیشینی )که یک قوهرسدبه این برداشت میعقل درباره ی خود  که

 ی آنهاییشوند، همهی مضامینی را که از بیرون بدان وارد مین( همهی وحدت بخشیدن )ترکیب کرداصول به عقل اجازه

ه کای وجود دارند، ب که چنین اصول پیشینی یا "ذاتی"تنها بدین سبدهد. شوند را میی حواس داده میواسطهکه به 

های علمی را بینیپیش امکان ،کندتصدیق می کانتگونه که همانتوانیم بخشند، ما میترکیب کثرت شهودات را تعین می

ح و، تنها در سطلکه به طور دائم به دست عقل و تخی هستندها در واقع دقیقا شناخت ترکیبی بینیتبیین کنیم: این پیش

ا انسان ر ذهن )مانند ناخودآگاه( یناشناختههای فعالیتتر( )پیش اً ی احکام علمی صراحتد. همهنکنناخودآگاه عمل می

 ریخ تحققانسان است که در طول تا ذهنهای به عبارت بهتر همین فعالیت، "راه مطمئن علم" دهند. کشفمی توضیح

مندی اریخت دهند.های انسانی رخ میکه همراه با کنش، ییهاها و شکستها، موفقیتبا استفاده از کوشش یافته است، یعنی

 ی کانتی است.انسان در این معنا جزء مهم فلسفه

ی که به تا آنجای می تواندفلسفه صورت  در این علم به معنای خودشناسی عقل باشد کانت، فلسفه در مقام در دیدگاهاگر، 

لسفه معنای فیشته، علم ف نزد، ترکمی بعد نائل آید، به علم تبدیل شود.ی دقیق و کامل توصیف عقل استعالیی انسان ارائه

 خودشناسی "عقل" داریم، اما اکنون این عقلی ما در اینجا توافق بیشتری دربارهآورد: مسلما، میجدید خود را به دست 

کند. در فیشته ما ( اخذ میIتنها برای انسان و امری محدود نیست، بلکه عقلی نامحدود است، که فعالیت خود را از "من" )

 آن ساختارهای بنیادی آگاهیدهد که در ای را نشان میه هستیم، که همانند کانت، شیوهاستعالیی" مواج استنتاجبا "

ی و نمود "من" هستند. این "من" فیشته فعالیت شکل ظهور یا در بنیاد، شوند واستنتاج می، یابندجود اشتقاق میتجربی مو
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امی که این "من" خود را ای است. تنها هنگو بدین ترتیب فاقد هر عین / ابژه فاقد هر نوع بازتابی در آغاز محض است، که

بدین ترتیب  کند، و( را وضع میNon-Iمن" )-"نااستای عقب نشستن خود از خودش در رکند، هنگامی که "من" تقسیم می

تحرکات، که از طریق آن این ی همهی آگاهی است. به نظر می رسد ابژه سازد، تنها پس از آن ابژهمن" را آشکار می-"نا

علم ام ای که او بر آن نفیشته در نظریه شود، توسطهی تجربی و مشترک میی آگاسان فعالیتی مطلق وارد عرصهبه"من" 

 (.Die Wissenschaftslehreشود )گذارد توضیح داده میرا میشناخت 

میان "من" تجربی و "من" مطلق  (original identity) اولیه همانیایناست که  اینیکی از نقدهایی که به فیشته وارد شده 

 فرضیک پیش(، وجود داشتمیان آگاهی تجربی و ادراک استعالیی  همانیاینکه در کانت نیز به عنوان  ایهمانیاین)

 گیرد(.در برابر علم قرار می ضرورتًا، در این معنادارد )( subjective، از این رو تنها ویژگی ذهنی )است سازندهنظری و بر

ین علم کدام ی اعین / ابژه اما این کهن عصر است. ای ی غالبباشد ایدهبدین ترتیب این ایده که فلسفه باید شکلی از علم 

محسوب می عل یشناسی، تا جایی یک شاخهنتی متافیزیک به مثابه علم، هستیی کادر پروژهای گشوده بود. است مسئله

" بدین علت بود که در این شکل "تحلیلی .کردبحث میفسه نه طور کلی فیب را طبیعت یابیکه شرایط امکانمی شد، 

(Analytic) رد بود موشناسایی پذیر "یکبار برای همیشه"  رواش محدود و از این ، که قلمروانسان )عقل(ی صرفا اندیشه

 هماناین و  – اقتباس کردشناسی را این نوع جدید از هستی آلایدهانتی ک-لیسم پساآگرفت. ایدهمطالعه و پژوهش قرار می

د نظر داشتن علم علمیا  شناخت علمکه متفکران این عصر هنگام سخن گفتن از فلسفه به  ای استشناسیهستی

(Wissenschaft هگل نیز در .)علم منطق (Wissenschaft der Logikهستی )شناسیپدیدارای را بنا نهاد که در شناسی 

 .شناسیهستی یا به عبارت دیگر بر این علم است برای" "مقدمه چنین کرد که درنهایت روح

ز دهد که افیشته، مسیری را شرح می "ذهنی" و "یقینی"لیستی آهگلی، بر خالف، نگرش ایده پدیدارشناسی روحموضوع 

. کندمیان این دو را تضمین می همانیاینبرد و بدین ترتیب "از نظر علمی" )بدون شک( آگاهی تجربی به روح کلی راه می

 را همانینای، ی آنساده تصدیقی تواند به واسطهنمی یعنیتوان است، نا همانیاینمیانجی این آگاهی تجربی از کشف بی

ه پیش ب های آگاهیبندیبه میانجی تمامی پیکر، مورد نظر همانیاین چنین ظهور، بلکه به منظور فهم چگونگی کنددرک 

 به سان تطورامکان امری شناخته شده به به عنوان  مورد نظر همانیاین، قعلم منطرانده شود. تنها پس از آن، در 

 .مورد توجه قرار گرفت ،شناسیهستی

ا مطرح کرد. رتاریخ ی آگاهی مسئله تطوری سیر ایدهگردد. کانتی باز نمی-نت متافیزیکی پیشابدین ترتیب هگل به س

ای از رویدادهای ، بلکه به سلسلهدهندرخ میعلل تصادفی به خاطر ی رویدادهایی باشد، که تواند توالی سادهدیگر نمیتاریخ 

( تنها در علم طبیعت )نیوتنی( پذیرفته شده causalityشود که غایتی درونی دارند. نظام علی و معلولی )ضرور تبدیل می

نیادین این اصل ب تمایز قائل شود. در واقع، ،می تواند میان علت و معلول، که کامال مستقل از یکدیگرندهر کسی است، که 

ن مادی هستند )از ای یهای، اعیان / ابژههاریزی کرده است: اعیان / ابژهمدرن است، که فیزیک مدرن را پایهمکانیکی  تصور

انگیختگی ندارند و کامال ساکن هستند. آنها دآنها خو یعنیماتریالیستی دارد(،  تصورجهت، علم مدرن ارتباط نزدیکی با 

ر، ت دیگ، به عبارشودبه آگاهی کنار زده می معطوفتصور علی  ( نشان دهند. زمانی که چنینreact) واکنشتنها می توانند 
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ی میان دو چیز ی آگاهی با واقعیت دیگر رابطهشود و رابطهنمی درک( think) اندیشه سانهنگامی که آگاهی دیگر به

گردد، نی آگاهی به تکامل غایی تبدیل میدرو تطورآنگاه  –گیرد فرض میای که کنش و واکنش علی را پیشرابطه –نیست 

ن سیر ، آنها از ایشودتبدیل میتر اولیه / ترتطور آغازین غایتبه نحوی پیوسته، به آگاهی  از مضامین هر مرحله جایی که

ه همین . بنیستند مرتبطها ا آن که ب نیستند  ییمحصول علی و موضعی برخی رویدادها دیگرشوند و تطوری پدیدار می

کار بستن معیار قطعی مفهوم  کند، و در به( تاکید بسیار زیادی می Zweck"غایت" )آلمانی.  مفهومعلت است که هگل بر 

یست، شناختی نانگاری زیستانگاری کامال یک غایتشود. با این حال، این غایتمیی ارسطویی الزامی قائل انگارانهغایت

واقعیت،  جوهرهای( قطعی existenceوجود ) باوری بهراندیشد. جوهباور به مانند ارسطو نمیجوهرروش  دیگر بهزیرا هگل 

لیسم آلمانی، آزعم هگل، با توجه به کل سنت ایدهباور دارد، در حالی که به ( قطعیobjectiveعینی ) هایبه وجود ذات

واقعیت  شناختی را از قلمروانگاری زیستهگل غایت صرف گفتن این که( وجود ندارد. objectivityدیگر چنین عینیتی )

این  پذیریماند، زیرا امکانموضع در حقیقت "انتزاعی" باقی میکند قطعا درست است، اما این به قلمرو آگاهی منتقل می

دارد  هگل به انجام این انتقالکنند یا بیشتر الزامی را که که این انتقال را ممکن میدهد و دالیلی ال را توضیح نمیانتق

علت  بدانچون در پی آن باشیم که برای این پرسش ها پاسخی بیابیم به بن بست خواهیم رسید. و این  کند.روشن نمی

شناختی از واقعیت عینی به واقعیت ی روشسادهیک انتقال  ساناست که هنگامی که ما در صددیم تا این انتقال را به

ند یعنی به مانجوهر، سان را به آگاهی ما در واقعکه  سبب استاین  ناکامی ما بهو مانیم ناکام میذهنی تبیین کنیم، 

به جوهرباورانه را  معانیدر اندیشه  که باشیمن متوجه خودحتی اگر  کنیم؛فهم می ای که در محیط معینی وجود دارد،شی

 یک فضای بیرونی ، داللت دارد، جوهر از این نقطه نظر هموارهجوهرهاجوهر بر ایده ی کثرت، اختالف  مفهومایم. برده کار

 ز کانت و فیشته،توانست به غیر از این شیوه تفسیر شود: پس اآغاز قرن نوزدهم میالدی آگاهی میاست. اما در  واقعی

ک کند، یعان فرض اذدرک شود، زیرا، اگر کسی به این پیشبرخوردار از محیطی بیرونی  آگاهی نمی تواند همچون چیزی

اشتند. بدین نفسه بر آن تاکید دفی ءی با مالحظه ی مفهوم کانتی شیکانت-د که متفکران پسارسبار دیگر به تناقضاتی می

اش حضنقد عقل ماین جوهرباوری را در ن کانت بایستی کنار گذاشته شود. در واقع، پیش از ایمیباوری آگاهی جوهرترتیب، 

در  ،ردکارک مفهوم. اما این کندریزی میپایه کارکردبر روی مفهوم را و عقل محض  کل اندیشهاو در آنجا  کنار گذاشته بود.

نفسه از شی فی ی تاثیرنتیجهسان احساسات که به، همچون دهدی ورود نمیاجازهعناصر بیرونی  ش، بههایارزش یزمینه

ت های متعدد تحشود بازنمودبرد، عملی است که موجب میبه کار میگونه که کانت آن را کارکرد آن مفهومشوند. درک می

تابع یک ی در نتیجه ،متغیر معلومبنا به آن یک بازنمودی مشترک قرار گیرند، در واقع معادل با تصور ریاضی تابع است که 

دد زیر یک بازنمودهای متع. از آنجا که در کانت آوردبه دست می یمقادیر مختلف( due to a certain function) معین

 های"، آنها به "آنگیرندرا به خود می مضمون همان بازنمود مشترکی آنها گیرند، در واقع، همهبازنمود مشترک قرار می

ارهای سان اعتبباید بههایی که به آگاهی تعلق دارند در واقع ی بازنمودگردند. بدین ترتیب، همهتحقق آن کارکرد تبدیل می

رودلما، در اینجا کانت در این مسیر پردور نمیمس ، درک شوند.ادراک استعالیی یعنی، ی عقلوضع شده به وسیلهی ویژه

یک کارکرد مجرد، من،  ،مجرد بر یک اصلکه . در اینجا ما با نظامی مواجه هستیم کند، در حالی که فیشته چنین می

 .که به قلمرو کارکرد روح تعلق نداشته باشد ستین ماندییپ چیه جانیدر ا. بنیان گذارده شده است



 

8 
 

از بازتاب انفعالی  ی یکنتیجه توان همچون( نمیمفاهیماین معانی )به آورد. ی معنایی خودش را پدید میکارکرد زمینه

 .هستند }معنا{ ( تولیدimmanent( و درون ماندگار )innerدرونی )ذاتی/ فرایند یک ، بلکه نتایج اندیشیدواقعیت بیرونی 

نها صرفا . به عبارت دیگر، اگر آسان چنین بازتابی اندیشه شوندتوانند بهنمی به دلیل وحدت منطقی درونی این زمینه،آنها 

ه کیعنی این مان را به دست آوریم، انستیم وحدت درونی و ضرورت شناختتویک واقعیت بیرونی بودند، ما نمی بازتاب

 .شدضمون پسینی آنها ناممکن میم، مگر صرفا علوم پیشینیسخن گفتن از مضمون 

در واقع ممکن است با فرایند یابد، این کارکرد  بسطاز درون خود کارکرد  / اعتبارها  های ارزشتا آنجایی که زمینه

( ساختارهایی را که H. Rombachچرا بعدها هاینریش رامباخ ) که دلیلی است برای آن که –شناختی مقایسه شود زیست

افتن در مورد شناخت رشدی اما (. Rombach, 1971, 85"زندگی" توصیف کرد )ساناند بهبر مبنای کارکردها بنا نهاده شده

در "معانی" }و{  رشدی است ،رشدیابیندارد، زیرا این ختی شنازیست وجه یک معنایبه هیچ و در مورد مضامین آگاهی

 کنیم.شناسی هگلی مشاهده میاست که ما در پدیدار رشدای از . این گونهمفاهیمو  معناها ارجاعی است به پدیدآوردن

آگاهی در حقیقت محورهای تولید معنا هستند. پیرامون آنها تمام  (Gestalten) یها""پیکربندیی ی اشکال، همههمه

چنین  ز آنها، پیامدها هستند، هر یک اتمامیتفعالیت آگاهی در هر مرحله بسط می یابد. عالوه بر این، این اشکال به مانند 

لی روح ک یعنیاند، بخشیده ند که کارکرد کلی را تحققیی هست/ اعتبارها هااند، تا آنجا که آنها ارزشتولید معنایی

(universal spirit.) 

ه ک گونههمان همین دلیلریزی کند. به پیرا تواند کارکردگرایی لیسم مطلق میآکنیم که ایدهبدین ترتیب مشاهده می

ک ی ل"، "روحانی"، یاآنفسه" چیزی "ایدهآلیسم واقعیت را صرفا "فیایده دهدنشان می به نحو موثرینمونه ی هگلی 

ن لیسم مطلق هگلی بدیآایدهباشند(. ذات اکید  حقیقت داشتهها ی این محمولحتی اگر همه) کندزنمود" محسوب نمی"با

با  رورضند، بلکه آنها در یک نظم درونی گیرقرار نمیآشفته در کنار یکدیگر  به نحوی ،جهان خارجمعنی است که مضامین 

در  ضرورت این مضامین د.شو"عقالنی" مشخص مینظم  با نامی هگل دارند، نظمی که به وسیله پیوند و رابطهیگر یکد

ونگی چگ در مورد کارکردگرایی زیراشود. آشکار می به دست می دهندی کارکردی آن از این واقعیت که آنها معنایی شیوه

، بنابراین. استآل( این اشیاء )واقعی یا ایدهشدن   معنادارچگونگی مهم مهم نیست، بلکه یا چیزها اشیاء  پدید آمدن

ه ی هومبولت کایده به، اگر صادق استممکن است بگوییم که داوری ما برای سراسر آن دوره چند لیسم آلمانی )هرآایده

بنا به  کهارجاع بدهیم ( هردر totality) تمامیت سانی زبان بهای دارد، یا نظریه( ویژهWeltanschauungهر زبانی دنیای )

کند نباید تاکید می دهد کهرا نشان می اندیشه ایسیر  حرکت و (کنندرا بیان می تمامیتاین  یهمه زباناجزاء  آن 

ل است، شاید یک بازنمود، یا بر عکس، آاین معنا که این واقعیت امری ایده)به  گرفتدر نظر اش صرفا در "جوهر"واقعیت را 

ول حصم چیزی که بیش از هر چیز، درک شوداش ونیبندی درمفصل باید درویژه  به صورتیک ماده یا یک احساس(، بلکه 

 توانیم هیچ گونه علتا نمیشود و مدی است که از درون خود پدیدار میفراین ،ی معناهابندی زمینهعقل است. این مفصل

ر د به وجود معناها، در مضمون منطقی، نحوی پیوستهکنیم که هگل به . از این رو مشاهده میه آن نسبت دهیمبیرونی ب

 و نه به رانهدارند و رکت وا مینیروهایی که واقعیت را به ح نه بهدرونی واقعیت،  پویشو نه در است  عالقمند"، مفهوم"
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( irrationalismگریزی )به عقلسبب بیکه  شخصیخورد، در مورد شوپنهاور هم به چشم می عالقه. این آن (urgeانگیزش )

ی روح و انگیزش شکل گرفته است کند که به واسطهشناختی اذعان میها، ماکس شلر، نیز به ثنویت هستیرسد. بعدنمی

دگرگونی  موجبنامید به دو جنبه: قلمرو معناها، روح، و قلمرویی که داسازی آنچه که هگل "روح کلی" میج واقع)در 

 است انانس کامال مستقل از آگاهیشناختی دارد، که یزش واقعیتی هستیدر مورد شلر، این انگ ، انگیزش(.شودواقعیت می

ح رشلر نگرش پدیدارشناختی را رها کرد و خود را با دلیلی معتبر در نقد مارتین هایدگر مط ،پردازیی این مفهوم)در نتیجه

آورد، پدید نمی نیز نهاور نیرویی کور است )که معنایی( شوپwillی )کند، مانند ارادهانگیزش تولید معنا نمیاین ساخت(. 

 وضیحت واقعیت، را به این معنا که معلول پدیدار دیگری استگیرد(. هگل پدیدار، در برابر عقل هگلی قرار می و بر این اساس

ا منطقی بین آنه یرابطهیعنی ، آن را توضیح می دهد پدیدار پیشین است منطقیی معنا که نتیجهاین دهد، بلکه در نمی

 .است نه علی

گیرد: میبر ( را نیز درexternalityبودگی )بیرونشناخت انضمامی است، شناختی که  سان، آگاهی، روح بهنویسد"هگل می

های ضرورت ماهیتی زندگی طبیعی و روحانی، صرفا در همه یتوسعه/ ابژه، مانند بسط و ناما بسط و تکامل این عی

 (Hegel 1969, 10." )سازدبر میکه مضمون منطق را است محضی 

نها این ا را درک کند. تتواند آنهاین معنی که انسان میقی است، به بنابراین تمام تاریخ و واقعیت برای هگل عقالنی و منط

 همه مظانعقالنی، خودش را در  امری همچونبا توصیف واقعیت هگل به غایتی درون ماندگار راه ببرد. تواند ادراک می

آنها عقل را در معنای کنند، زیرا هگلی را درک نمی حکمدرونی  یشالودهدهد. اما این انتقادها قرار می گونه انتقاد و اتهام

گیرند. اما مضمون اصلی عقل هگلی نه کمال مطلوب ( در نظر میthe Goodکمال مطلوب اخالقی به عنوان مثال خیر )

 شناختی است.ی، بلکه کمال مطلوب منطقی و هستیاخالق

( Gestalt" )/صورت"شکل ،(Zweckی عقل"، "غایت" )شناختی، مانند "غریزهگفتمان هگلی مملو از واژگان زیستحتی اگر 

امر نوین را تبیین کنند، کنش روح کلی کنشی مادی  واقعیکنند تا نمود کر عقل" باشد، واژگانی که سعی مییا حتی "م

 که تتوان گفمیبه نعبیر دیگر کنشی منطقی است  بلکهشود، ن رویدادهای تاریخی را موجب میاز بیرو نیست، کنشی که

 خواهد داشت کهفرد انتظار در آن که  موقعیتی یعنیفیزیک هگلی )-متا از این روشود. شان میدادناز درون سبب روی

 5، نامیده می شود.علم منطقء "فیزیکی" مشاهده کند( به نحو متناقضی، روح کلی را "در عمل"، مستقال از عمل اشیا

                                                           
که از قرن نوزدهم شناسی ویژه زیستتکامل در علم مدرن به یی هگل و ایدهدر فلسفه تطوری که در متن بدان اشاره شد، باید میان ایده گونههمان .  5

تکامل در  یایدهدر آن پدید آورد، تمایز قائل شد. شناسی شناسی و معرفتانقالبی در روش ،(9002-9081های چارلز داروین )میالدی زیر نفوذ اندیشه

شرایط با  ی ترکیب، بازسازی و آداپتاسیون )سازگاریواسطهصفات ساختاری، بیولوژیک و رفتاری یک ارگانیسم زنده بهشناسی مبتنی بر این باور است که زیست

/ فرگشت ها تکامل فعالیتد و البته از رهگذر این نو به حیات خود ادامه دهد ند، رشد کننمحیطی( عناصر آن قادر است تا در یک فرایند زمانی و مکانی پدید آی

رونی ی آن رویدادهای بیشود که در نتیجهمیریزی های علی و معلولی پیها و واکنشای از کنششناسی در زنجیرهزیست ی تکامل دربر این مبنا، ایدهد. نیاب

از یک سو، این فرایند کنش و واکنش موجب می شود تا ابژه فاقد هر نوع غایت یا کنند. به نحوی موثر ولو در شرایطی تصادفی و غیرارادی در ابژه عمل می

کند و از سوی دیگر، به دلیل آن که قلمرو واقعیت یا همان قلمرو تحقق پیدا میذات باشد؛ از این رو، اساسا، این تکامل در قلمرو واقعیت و عینیت ی درونانگاره

هستند که بتواند  مفهومی یفاقد توانایی الزم در برساختن یک نظام معنایی یا سامانهشوند اشیاء یا اعیان طبیعی بر مبنای علیت فیزیکی تفسیر و تبیین می



 

11 
 

 که )مطابق با درک خود هگل( این فرایند در این واقعیت مشاهده شودتواند ی هگلی در واقع میی منطقی پروژهجنبه

 خصلتینه تنها  حضور این غایت. حاضر است وسعهتتمام مراحل بسط و  و در طیاز پیش موجود که  دارد  غایتی

 ( است کهاشکارکرد) در اثر حضور آن  (، بلکه دقیقایدآمیجهتی که از درون حرکت این فرایند پدید دارد ) دهندهجهت

 آیدبه فعلیت درمیی منطقی این معناها و در پایان هنگامی که کل زمینه کندای ظهور میمرحله در مضمون منطقی هر

، یای منطقی تفسیر نکنیم و آن را به معنای چیزی واقعدر زمینه را هگلی تطور ناخته شود. با این حال، اگرتواند شمی

 توانده آن شخص میبنا ب که خواهد بودکانتی فلسفه -ی پیشابازگشتی به مرحله ی هگلی صرفاابژکتیو در نظر بگیریم، پروژه

ی درباره یعنیوجود دارد، که فراسوی عقل انسان  آن چیزی سخن بگویدی درباره ،درونی جدیدود و ثغور ح هیچبدون 

 .عقل انسان است (transcendent) مافوق در تقابل با وآنچه که 

در معنای کالسیک آن نیست، بلکه  استنتاجیزنجیره ای اشکال آگاهی  یزنجیرهتوان دریافت که چرا از این نقطه نظر می

اریخ در سیر ت و  تحقق یافتهکه  آنچه ظهور "فرد کلی" است، ون و بررسیچنین ادراکی، آزم در برابربه نحو متناقضی 

در  (.Hegel 1977, 16) گویدهمین موضوع سخن مینیز از  گفتارش بر پدیدارشناسیپیشهگل در ، اندیشیده شدهانسان 

عنای یک م، و به عنوان توالی دشونمی مجهز معنابه  واقع شوند، بلکه درنمیثبت ف صرفا طول این بررسی، مراحل مختل

"حامالن" ه یی کشدن معناهاآشکار یعنیگردد، می تبذیلبه تاریخ آگاهی تاریخ واقعی شوند. توصیف میزیرین و بنیادین 

 مبدل ها )این مراحل.م(این. شدهندمی "نمایش" فقط رود(ی ماکس شلر به کار می)اصطالحی که در فلسفه این معناها

 :نویسدشوند، هگل می" میدقایق / ها به"آن

خاص ر نظم د بنا به آن که آنها ایاز شیوه است اند، متفاوتیافته ظهوراشکالی" که تاکنون حاالت و ب "یدر این شیوه، ترت"

ای که زنجیره. در بدهیم تشخیصاست  به نحوی مختصر آنچه را که ضرور در این نقطه ما باید ابتداشوند. آشکار می خود

 را تمامیتیک ی درونی خود، در هماهنگی با اصل ویژه، خود اعماقبا کاوش در ، هر آن / دقیقه، مورد بررسی قرار دادیم

فاقد یک زندگانی مستقل، به جوهر  دقایق / هاآنچارچوب آن، که در روح،  یابود  نگریژرف همان شناختدهد؛ و شکل می

                                                           
شناختی حرکت و پیشروی ممکن و بلکه موجود است، اما این حرکت و پیشروی الزاما رتیب، هرچند در تکامل زیستبدین تپردازی کند. تولید معنا و یا مفهوم

شناختی تکامل یک عنصر مادی یا حتی یک ارگانیسم در برابر تکامل کل جهان ماندگار و برسازنده نیست، به همین دلیل است که بعضا در تکامل زیستدرون

در هگل، بیش از هر چیز در قلمرو و ساحت آگاهی رخ می دهد ولذا به  تطوری وقوع پیوسته باشد. اما ایدهرچند که به دالیل تصادفی بهه معناستیا کیهان بی

ی ه برسازندهکشوند بلکه مفهومی و اعیان طبیعی کامل نمی اشیاء زعم اوطور منطقی بر واقعیت تقدم دارد هرچند که به لحاظ زمانی بر آن تًاخر داشته باشد. به

یقا را طی می کند. دق تطوریشود به طور دائمی و پیوسته روند ایده ظاهر می درپی حرکت و پیشروی ابژه به صورت تطورذات و ماهیت آنها است و در فرایند 

کنند. بر این مبنا، و مکانی نعیین می ی زمانیشود، برخالف ماده که حدود و ثغوراش را شرایط ویژهبه همین خاطر است که ایده مشمول زمان و مکان نمی

ی آن آگاهی منجر به تطور درون تطورسیر  کند؛ در واقع،میانجی رویدادهای ضروری تحقق پیدا میبه آگاهی نه با دالیل تصادفی یا احتمالی بلکه تطورسیر 

ی شود. بدین ترتیب، ایدهخود همین غایت هم مشمول تکامل میذات است و از سوی دیگر ودانگیخته برخوردار از غایتی درونشود که از سویی به نحوی خمی

ر همین دهد. در حقیقت، بی واقعیت که در سپهر آگاهی رخ میهگلی نه تصادفی که ضروری، نه مادی که عقلی، نه متافیزیکی که منطقی و نه در پهنه تطور

در اشکال  های آگاهیگیری پیکربندیهگلی قادر است تا با توضیح روند شکل تطورختی است که فرایند شناشناختی و هستیشناختی، معرفتمبنای روش

ه یک را هم مبدل ب تطوری در واقع، هگل، خود ایده را هم تبیین کند. اشی مفهومیگیری نظام معنایی و سامانهروند شکل آن، پیوسته در حال تغییر و تحول

 طورتبه تعبیر لئون تروتسکی منطق هگل، منطق نظم درونی تاریخ تجربه ی آگاهی. تکوین و  پیشرویای است برای توصیف سیر کند که شالودهضرورت می

   است.م
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 در ژرفای خویش با یقین قطعی بهروح است  این همان آشکار شده است؛ اینکاین جوهر  اما. فته بودندادست یخویش 

درون  تمامیتیخود هر آن )دقیقه( از فردی تجزیه شود و چیزی ( دقیقههر آن ) حقیقتدهد دیگر اجازه نمی ، کهخود

)و خود( ، ددارمی میآورد و در کنار هم نگهشان گرد ون خویشدر همبا  را ها/دقایقی آن؛ بر عکس، همهخویش بنا کند

ن شاتنشدر خوی ،به نحوی مشترک ،اشجزییها/دقایق ی آند، و همهنکیشروی میپ اشیافتهفعلیتکلی روح  غنایدرون 

  (Hegel 1977, 414". )شوندکل متعین می دارای همین خصوصیت

، اشیاء انضمامی فاقد گونه واقعیتی ندارنداز منظر هگل هیچدهند، " را نشان میدقایق / هان انضمامی، که "آنآن حامال

ا به واقعیت صرفکند: بدان اشاره می اشپدیدارشناسی رد حسی-یقینی هگل در فصلی دربارهگونه که اند، همانواقعیت

 :نویسدکند. هگل در این رابطه میبیان می )دقایق.م( میانجی آنها خود را به که( das Allgemeineتعلق دارد ) کلی

اید به بگوییم که آنها ب کنندمحسوس را تایید می ها/ ابژه واقعیت اعیان توانیم به آنهایی که حقیقت و یقین بهما می"

گردند و کماکان راز ( بازBacchus( و باکوس )Ceresترین مکتب حکمت یعنی دنیای پر رمز و راز الوزیسی سرس )ابتدایی

ها در وجود اشیاء محسوس زید نه تندر میان این رمز و رازها میکه چه آن کس خوردن نان و نوشیدن شراب را بیاموزند. 

جهتی  و از کندی برخوردی که با آنها دارد نابودشان میبا شیوهاو شوید؛ از جهتی میهم که از آنها دست کند، بلتردید می

شوند. حتی حیوانات نیز از این حکمت به دور نیستند، بلکه شیاء خود چگونه نیست و نابود میاکند که این دیگر نظاره می

ها سوس بدین معنا که آنبرای آنها ایستادن عاطل دربرابر اشیاء مح ؛گنجنددهند که در همین قلمرو مینشان میبر عکس، 

ینی هجوم شان، بدون هیچ آیقعیت آنها و مسلم فرض کردن نیستیاند میسر نیست، بلکه با نومیدی از وانفسهاشیایی فی

کند حقیقت را ا آشکار میکه این رمز و رازها ر هاییاسر طبیعت، مانند حیوانات در جشنخورند. سربرند و آنها را میمی

 (Hegel 1977, 65دهد." )تعلیم میی اشیاء محسوس درباره

 واری دارد:یره همچنین ویژگی دایرهاین زنج

ی حقیق است که اکنونهم  تنها، و گردندمبدل می (Notions) معقول صورهای محض به اندیشه حرکت،"به میانجی این 

 (Hegel 1977, 20که در جوهرشان وجود دارد." ) روحانی، آن چیزهایی است جوهرهایها، دورجنبشی، -، خودهستند

د. ایی تعلق دارنی معنی معناهایی است که به یک زمینهه معنای تولید از محور مشترک همهبوار بودن دقیقًا این دایره

پذیر مشاهدهاز آغاز آن شود که حقیقت ن تزی آشکار میکرد فرمولههگلی  یرویهکارکرد همچنین در  واریبنابراین، دایره

معنا  یتتمامل گزینش است، که به . این تز در اینجا همان اصر شدن کل پروژه ممکن استپدیدا، بلکه تنها پس از نیست

 .در معنای کانتی کلمه() کندیاد یک کارکرد، سنتز یا ترکیب میو آن را بر بنبخشد، می
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