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درآمد

فیشته در کتاب آموزۀ دانش ،استنتاج استعالیی کانت را بررسی کـرد :چگونـه ممکـن
است اصول ماتقدم فاهمه بر تجربه که امری ماتاخر است ،جریان یابد؟ پاسخ کانت به
اختصار چنین بود :مفاهیم ماتقدم تنها در صورتی قابلاطالق بر تجربهانـد کـه شـرایط
ضروری تجربه باشند .اگر این مفاهیم ،شرایط تحقق تمثل و تصور را فراهم آورند ،در
این صورت ،اطالق آنها بر تجربه نیز معتبر است .ازاینرو ،کانت به دو معنـا در بـاب
طبیعت تصریح کرد:
( )۱طبیعت به معنای مادی؛ یعنی چگونه مکـان و زمـان و آنهـه آن دو را پـر و یـا
متحقق میکند (= متعلق احساس) ممکن است؟ به عبارت دیگر ،طبیعت از حیث شهود
به عنوان مجموعۀ پدیدارها به طور کلی چگونه ممکن است؟ و خود پاسخ داد :به واسطۀ
کیفیت قوۀ حساسیت ما که به اقتضای کیفیت مخصو ،خود ،از اشیائی کـه ذات آنهـا
نامعلوم و بهکلی جدای از پدیدارهاست ،متأثر میشود (= حساسیت استعالیی).
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( )۱طبیعت به معنای صوری؛ یعنی چگونه طبیعت به عنوان مجموعه قواعدی کـه
کلیۀ پدیدارها باید از آن تبعیت کند (تا به صورت مرتبط به یکدیگر در یک تجربه بـه
ذهن درآیند) ممکن است؟ پاسخ :طبیعت فقط به وسـیلۀ کیفیـت قـوۀ فاهمـه ،امکـان
مییابد و به اقتضای آن ،تمام تمثالت حساسیت ،بالضروره به یک آگاهی برمیگردنـد
و فقط از رهگذر آن است که نحوۀ خا ،تفکر ما یعنی تفکر بر طبـق قواعـد ،ممکـن
است (= منطق استعالیی).
فیشته پاسخ کانت را تمام نمیدانست :اگر فاهمـه ،قـوۀ عقلـی محـض اسـت کـه
فعالیتی در زمان و مکان ندارد و اگر حساسیت قوۀ حسی محض است که فعل آن فقط
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در زمان و مکان واقع میشود ،آنگاه چطور ممکن است این قوا با هـم تعـاملی داشـته
باشند؟ (فیشته همین شقاق را ثنویت کانتی میدانست) .وی بـرای حـل ایـن معضـل
(مسألۀ استنتاج استعالیی) اصل اینهمانی سوژهـابژه را ضروری میدانست .مطابق این
اصل ،تمام شناخت ،اینهمانی عالم و معلوم است؛ و اینهمانی سوژه و ابـژه فقـط در

اگوی مطلق تحقق مییابد ( .)Beiser, 1993: 21از نظر فیشته ،دانش فلسفه در پی پاسخ
به این پرسش است که :چرا ناگزیریم عالوه بر وجود تمثلها 9وجود اشیائی دیگـر را
نیز فرض بگیریم؟ کسی که چنین پرسشی دارد خود را تا سطح تفکر فلسفی برکشیده
است (.)Fichte, 1998: 87
اگر فیشته میتوانست به نحوی وجود اشیاء فینفسه را به نفع تمثلها مصـادره کنـد،
آنگاه میتوانست از اینهمانی سخن بگوید .فیشته میگفت واقعیت ،تنها در نظام دانـش
یا فلسفه ظاهر میشود؛ اما کانت در پی ایجاد چنین نظامی برنیامد .کانت در نقد اول و در
پاسخ به این پرسش که «احکام تألیفی ماتقدم چگونه ممکن است؟» با تکیه بر ضـرورتی
از جانب عقل (و مدد از اصول ماتقدمی که از ن
آن خود اوست) ،به اعتبار عینی 3رسید ،اما
این سوءفهم بزرگی است که ادعا شود کانت در پی نظام فلسفی بـوده اسـت (80

.)ibid:

اما چرا فیشته اصرار میکند که کانت «نظام فلسفی» بنا نکرد یا اساساً ندارد؟ کالم فیشـته
داشته باشد؟ در واقع ،مبانی تفکر کانت از نظر فیشته نمیتوانسـت بـه نظـامی از دانـش
بینجامد؛ زیرا کانت وجنات 9مهم ذهن انسان یعنی اندیشه ،اراده و احساس را نمیتوانـد
به اصلی نخستین برگرداند ،بلکه آنها صرفاً همبسته1اند ( .)ibidمطابق نظر کانت ،آنهـه
عقل ،وضع میکند ( ،)setztدر واقع ،قانون است (Gesetz

 .)einبنابراین عقل ذاتـاً واضـع

( )theticاست (از واژۀ یونانی  tithemiبه معنی «قرار مـیدهـم»)؛ و ازایـنرو ،دسـت بـه
تأسیس نوامیس ( )nomoiمیزند .در نتیجه ،عقـل در اندیشـۀ کانـت مقـنن و یـا واضـع
(nomoـ )theticاست .اما «عقل» صرفاً  theticنیست؛ زیرا فقط واضـع نـوامیس و قـوانین
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را بپذیریم که واقعیت تنها در نظام دانش پیدا میشود .اما چرا کانت نمیتواند نظام دانش

نیست ،بلکه قوانین را با هم ترکیب و تألیف نیز میکند .پس در عین حال که  theticاست،
ـــــــــــــــــــــــــــ
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1. representations.
2. objective validity.
3. expressions.
4. coordinate.

 syntheticهم هست .این باعث میشود که عقل در ذات خود با تنـاقض روبـهرو شـود؛
زیرا دو قانون در برابر هم هستند و وقتـی ترکیـب شـوند ،ترکیـب دو امـر متقابـل الزم
میآید« .عقل» بهمثابۀ

anti-thetic

و nomo-theticمیشود؛  =( anti-nomiousجدلیالطرفین)

(.)Gillespie, 1984: 31
لذا کانت به دیالکتیکی بودن ذات عقل پـی بـرد و در عـین حـال ،معتقـد بـود کـه
دیالکتیک همان منطق جدل و سفسطه است .هگل این اندیشۀ کانـت را نپـذیرفت .او
تصدیق کرد که ذات عقـل ،دیـالکتیکی اسـت؛ امـا آن را بـه معنـی جـدل و سفسـطه
نمیدانست .درست به همین جهت ،نظم طبیعت و اخالقی بودن را در کانت بـیبنیـاد
یافت؛ زیرا اگر عقل ،خودمتناقض باشد ،چگونه نظم طبیعت و اخالقی بودن بر آن بنـا
میشود؟ البته هگل بر این باور بود که وحدت نقدهای سهگانـه ،مطمئنـاً بـا «وحـدت
عقل» در کارکردهای سهگانهاش امکان مییابد :فاهمـۀ نظـری ،عقـل عملـی و حکـم
زیباشناسیـرایتشناسی .این سه گام ،بسط فلسفۀ نقادی را با محوریت ایـن پرسـش
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نقادانه رقم میزند که :چگونه حکم تألیفی ماتقـدم ممکـن اسـت؟ احکـام نظـری بـا
طبیعت سروکار دارد ،از طریق احکام عملی به بنیاد ارادۀ عقالنی ( ،)volitionو نهایت ٌا به
احکام تأملی ( )reflectiveمیرسیم که از مبانی لذت و الم بحث میکند .اما همـانطور
که آوردیم ،او معتقد بود برای این وحدت نمیتوان بر اسـاس فلسـفۀ کانـت ،بنیـادی
راستین در نظر گرفت ()Zoller , 2002: 13
هگل و شللینگ ضعف کالم فیشته را در آن دیدند که مطلق را نظامبخش 9میدید.
اگر ایدۀ مطلق صرفاً هدف کنش است و هرگز قابـلاستحصـال نیسـت ،پـس چگونـه
شناخت تجربی ،امکانپـذیر اسـت؟ در نتیجـه ،مطلـق نـه نظـامبخـش ،بلکـه اصـلی
قوامبخش 3است .اینهمانی «سوژهـابژه» باید در درون ثنویت «سوژهـابژه»ای رخ دهد
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Regulative.
2. Constitutive.

که ما در تجربۀ خودمان مییابیم .لذا هگـل بـا تأکیـد چنـین آورد کـه :مطلـق ،صـرفاً
اینهمانی «سوژهـابژه» نیست ،بلکه وحدت اینـهمانی و اینـنه ن
آنی «سوژهـابژه» است
(.)Beiser, 1993: 14
هگل در آثار قبل از دورۀ ینا و به تبع شللینگ در فلسفههای پـیش از خـود تردیـد
میکرد و میگفت فلسفه ،یک منطق یا ابزار نیست که پیش از ورود در معرفت ،دل در
گرو بررسی ابزار معرفت بازد ،از حقیقت چشم بپوشد و به دوستداری آن ،دل خـوش
دارد .فلسفه ،دانش است و همانطورکه شللینگ اظهار داشته ،دانش مطلق است؛ زیـرا
فلسفه ،اصول معرفت را از دانشی ریر از خود ،اخذ نمیکنـد .موضـوع فلسـفه ،خـود
معرفت است و به همین جهت ،ذیل هیچ دانشی قـرار نمیگیـرد .اگـر چنـین دانشـی
وجود داشته باشد ـ که دارد ـ نمیتواند دانشی مشروط باشد ،بلکه متعلق خـود را ،بـه
شیوهای نامشروط و مطلق ،فهم میکند .درست به همین جهت فلسفه ،فقـط شـناخت
است ،بنابراین ایدۀ آرازین فلسفه ،پیشفرض ضمنی عدم تفاوت میان شناخت مطلق و
خود مطلق را جایز میشمارد ( .)Schelling, 1989: 44با تالشهایی که شللینگ در آراز
فلسفۀ طبیعت انجام داده ،نشان میدهد که با فلسـفههای تـأملی سـوبژکتیو 3کانـت و
فیشته میانهای ندارد .او احتجاج میکند به جای آنکه در جایگاه تأمل بایستیم ،یعنی در
شناخت معرفت ،باید در خود موضوع شناخت روطـهور شـویم ،خـواه آن موضـوع،
طبیعت باشد ،یا جهان و یا مطلق (.)Hyppolite, 2000: 5
همانطورکه اشاره شد ،هگل در آثار پیش از دورۀ ینا ،با شللینگ همنـوا بـود و در
رسالۀ ایمان و دانش و نیز کتاب تفاوت ،همین موضع شللینگ را اتخاذ کـرده بـود .در
ایمان و دانش ،ایدئالیسم استعالئی کانت را به بوتۀ نقد درآورد و نشان داد که او دچار
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Knowledge of the absolute.
2. Reflexionsphilosophie der Subjectivitat.
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امر مطلق 9است؛ و اگر مطلق ،تنها به واسطۀ شناخت خـود بـه روی خـویش گشـوده
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سوبژکتیویسم است .از منظر هگل فلسفۀ نقادی کانت نمیتواند از حـدود فلسـفۀ الك
فرارود .در نتیجه ،باید از این دید انتقادی دست کشیده ،همانند شللینگ بـا اینهمـانی
مطلق سوژه و ابژه در شناخت ،آراز کنیم .درك این اینهمانی ،مقدمه و قوامبخش بنیاد
هر معرفت راستین فلسفی است .اما در دورۀ ینا ،هگـل از شـللینگ فاصـله میگیـرد.
شللینگ در کتاب برونو ،بیان داشت که معرفت پدیداری ،با معرفت مطلق در تعـارض
است؛ اما او نمیتوانست نشان دهد که چگونه این دو معرفت ،به هم مرتبط میشوند.
به عبارت دیگر ،چگونه دانش مطلق میتواند معرفت پدیداری را وضع کرده ،به عنوان
برههای از حیات خود ،آن را آشکار کند .شللینگ در شرع این ارتباط ناتوان بـود و در
نتیجه معرفت پدیداری از معرفت مطلق ،کماکان جدا میماند ()ibid: pp 6-7
هگل ،در مقدمۀ درسگفتارهایی پیرامون تـاریخ فلسـفه ،مفهـوم را در تـرادف بـا
سرشت یا ماهیت به کار برده اسـت ()insicht in den Begriff und die Natur der Sache
[(تأکید از هگل نیسـت)] ،نـه بـه معنـای تعیـین حـدود ،یعنـی  Bestimmungاسـت.
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( Begriffsbestimmungتعیین مفهوم)Bestimmung ،تر کردن یک مفهوم یا یک شیء بـا
بیان ویژگیهای آن و یافتن موقعیت و جایگاه امر است؛ به معنای مقصد ،سرنوشت و
رسالت نیز به کار رفته است (برای مثال میتوان از اثر فیشته با عنوان :رسالت انسان نام
برد) .در برخی موارد هگل میکوشد این دو معنا را یکجا جمع کند؛ برای مثال ،انسان
راستین ،هم ویژگیهای تعیینکننده و تعریفـی یـا  Bestimmheitانسـان را دارد و هـم
انسانی است که به  Bestimmungیا مفهوم انسان تحقق میبخشد؛ یعنی کسی که اندیشه
و عملش عقالنی است ()ibid:77؛ برای مثال ،مفهوم تاریخ فلسفه ،یعنی تاریخی که در

آن ویژگیهای فینفسه ( )Bestimmheitفلسفه ،تحقـق مییابـد و بـه سـوی مقصـد
حرکت میکند؛ یعنی به سوی شناخت مطلق یا سوژهای که عقالنی میاندیشد و عمل
میکند .وقتی از تعیین مفهوم ،سخن میرود ،در بدو امر چنین تداعی میشـود کـه بـا
تعریف ،میکوشیم امر نامتعینی را متعین کنیم؛ اما بیشک ،امر متعین نیازی بـه تعیـین
ندارد .بهویژه اگر بدانیم که در تفکر هگل ،مفاهیم ،تمـایزی چشـمگیر از موضـوعات

خود ندارند و تباین مفهوم و موضوع ،خود یک مفهوم یا سازۀ مفهومی است .ازاینرو،
منظور از تعیین مفهوم ،تحقق آن امری است که با مفهوم ،متعین میشود؛ اما آن امـری
که با مفهوم ،متعین میشود همانا اندیشه است .تاریخی که پیش روی ماسـت ،تـاریخ
«اندیشه»ای است که در جستوجوی خویش است و خود را مییابد .نگفتیم مفهـوم،
اندیشه را میسازد یا آن را به وجود میآورد .اندیشه با مفهوم جلوهگر میشود .اندیشه
چه در خود ،چه در ریر خود و یا در ریر خود با خویشتن خود باشد ،اندیشه است .در
تاریخ فلسفه هم ما باید ارائۀ تاریخ جهان اندیشه آنگونه که خود را نمایان کرده ،باشد:
«سیر این تاریخ=[9تاریخ فلسفه] ،صیرورت امور بیگانه =( 3خارجی) را بـه مـا نشـان
نمیدهد ،بلکه صیرورت خودمان و دانشمان را آشکار میسازد» (.)Hegel, 1974: 17
صیرورت خودمان ،صیرورت اندیشه است .آنهه ظهور مییابد ،اندیشه است؛ اما بروز
اندیشه ،در قالب مفاهیم و در سیر از مفهوم نامتحقق به مفهوم متحقق ،رخ میدهد .در
همانگونه نشان دهیم که خود را پدید آورده است.
گذار از منطق

عبور از منطق به طبیعت در دایرةالمعارف علوم فلسفی تحقق یافت .اثری کـه در سـال
 ۱۹۱۵برای اولین بار ،وقتی که هگل استاد دانشگاه هایدلبرگ بود ،چـاپ شـد .هگـل،
فلسفۀ طبیعت 9را به دفعات در برلین تدریس کرده بود و دایرةالمعارف بازگوی همان
مطالب است ،با روش پلمیک (جدلی) و نه دیالکتیکی ،که البته دارای حواشی متعددی
از ویراستاران است (این حواشی برگرفته از یادداشـتهـای شـاگردان هگـل و بعضـاً
یادداشتهایی از خود اوست (.)Pinkard, 2002: 466
ـــــــــــــــــــــــــــ
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این سیر ما با فعالیت اندیشۀ آزاد مـواجهیم و بایـد تـاریخ جهـان اندیشـه را درسـت
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1. der Verlauf der Geschichte.
2. das Werden fremder Dinge.
3. Naturphilosophie.

برای هگل ،بحث از طبیعت (فلسفۀ طبیعت) بخشی از نظام دانش (یا فلسفه) است،
نه علوم تجربی .اگر بتوانیم بر مقصود هگل از فلسفۀ طبیعت وقـوف یـابیم ،آنگـاه بـه
نحوۀ گذار او از منطق به طبیعت پی خواهیم برد.
در پاسخ به این پرسش که مراد هگل از فلسفۀ طبیعت چه بود ،گروهی (که پاسـخ

آنها ریشه در تفکر قرن نوزدهم دارد) معتقدند که او میکوشید کیفیت ساختار طبیعت
را بر اساس دستگاه مفاهیمی که در منطق عرضه کرده بود ،برهانی سازد؛ دستگاهی که
به نحو انتولوژیک بر جهان مقدم است و چونان علت بر آن تفوق دارد .در این تفسیر،
همانطور که مالحظه میشود ،عبور از منطق به فلسفۀ طبیعت ،بر اساس اصـطالحات
شبهافالطونی تبیین شده است .ازاینرو ،گویا هگل جهـان مـادی را در قالـب تجسـم
صور مقولیـوجودی (که در منطق به بحث گذاشته است) تصویر میکند .لـذا فلسـفۀ
طبیعت هگل بخشی از سنتی است کـه بـا افالطـون در تیمـائوس آرـاز شـد :کیفیـت
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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پدیدارهای مختلف طبیعی و ساختارهای مادیای که تحقق الگویی معقـول را نمایـان
میسازند .برای افالطون این الگوها همان مثل هستند و برای هگل تعینات مقولـههای
منطقی .بنابراین هگل نیز مانند افالطون ،نظام اشیاء را به الگوی عقالنی برمیگرداند و
بر اساس ساختار مقولی منطق تفسیر میکند (1993: vol4/1

 .)Stern,اما لوکـا معتقـد

بود که سلوك هگل در علوم طبیعی چونان تفسیری اشتقاقی و مرموز از فلسفۀ طبیعت
نظری شللینگ است (.)ibid: 41
بیآنکه وارد بحث صحت و سقم این آرا شویم ،چه آنکه هر یک ادله و شواهدی در
آثار هگل دارند ،به نکتهای اشاره میکنیم که در فهم کالم هگـل در بـاب طبیعـت حـائز
اهمیت است .هگل میگفت :فلسفه با ایدهها9ها سروکار دارد (هگل .)۱۵ :۱۵۵۹ ،از طرفی
پیش از این متذکر شدیم که فلسفۀ طبیعت برای هگل بخشی از فلسـفه اسـت و در کـل
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Idee.

نظام دانش او میگنجد .در نتیجه ،فهم طبیعت هم از این قاعده مستثنا نیست؛ یعنی هگل
در فلسفۀ طبیعت نیز با ایدهها سروکار دارد .چنین نیست که او از منطـق و در نهایـت از
«ایدۀ مطلق» با جهشی به اشیاء بیجان ،منتقل شود .این برداشت بـا نحـوۀ تفکـر هگـل
هیچگونه سنخیتی ندارد .هگل در پی استنتاج ایدۀ طبییعت بود و درست به همین جهـت
میگفت« :طبیعت ،خود را بسـان «ایـده» در صـورت «ریریـت» آشـکار سـاخته اسـت.
ازاینرو« ،ایده» سلب خود یا «برون گشتن از خود» است» (.)Hegel, 1987: II/247
طییعت ،ایدۀ ریریت یا ایده در مقام ریر است .ایده از منظـر هگـل ،دارای حیـات
است .بنابراین فهم این کالم وی دشوار نیست که« :طبیعت فینفسـه ،یـک کـل زنـده
است» ( )ibid: 251و باید بهمثابۀ نظامی از مراحل نگریسته شود (.)ibid: 249
مكان و زمان

هگل مدعی بود که فلسفۀ او هیچگونه پیشفرضی ندارد .لذا سعی کرد بدون مدد از هر
برای مثال در دانش منطق همانطور که میدانیم ،از مفهومی آراز میکند که در مرحلـۀ
اول به صورت تهیترین مفهوم ظاهر میشود؛ یعنی از مفهوم «هستی» 9.این هسـتی از
آنجا که فاقد هرگونه تعین است« ،نیستی» است .در نتیجه ،منطق با رفع تضاد هستی و
نیستی در شدن 3آراز میشود و از اینجا استنتاج سایر مفاهیم شروع میشود.
در فلسفۀ طبیعت هم ،نحوۀ عزیمت هگل بر همـین روال اسـت .او مـیکوشـد از
ضعیفترین امری شروع کند که میتواند طبیعت را نشان دهد« :برونبودگی محض یا
مکان»؛ و از اینجا به اشتقاق چهرههای بنیادی طبیعت ،به طور مستقیم و بالواسـطه ،از
مکان میآرازد« :اولین تعین یا تعین بیواسطۀ طبیعـت ،مکـان اسـت؛ کلیـت انتزاعـی
خودـبرونبودگی طبیعت؛ بیتفاوتی بالواسطۀ خودـبرونبودگی» (.)ibid: 254, Zusatz
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Sein.
2. Werde.
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شرط و پیشفرضی با مفهومی آراز کند که در بدو امر ،بدیهی و حاضر به نظر میرسد؛
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هگل بر خالف کانت ،مکان و زمان را صور حساسیت نمیداند ،به گونهای که جدا
از مفاهیم فاهمه باشد ،بلکه این دو را بنیادیترین آشکار شدنهای مفهوم در طبیعـت
میداند« :مکان به سادگی کمیت محض است» (254

)ibid:؛ اما باید دقت داشته باشـیم

که در اینجا بر خالف منطق ،کـه کمیـت محـض ،تعینـی منطقـی اسـت ،موجـودیتی
بالواسطه و خارجی دارد .در نتیجه ،طبیعت نه با امر متکیف بلکه با متکمم میآرـازد؛
زیرا تعین آن شبیه «هستی» در منطق نیست (سرآرازی بـیواسـطه و انتزاعـی) ،بلکـه
هستی آن پیش از هر چیز ،ذاتاً در درون خـود واسـطهمند اسـت؛ «وجـود خـارجی و
ریرخود»(.)ibid, Zusatz
تأکید هگل بر «برونبودگی» و خارجی بودن مکان ،در تقابل با اندیشۀ کـانتی معنـا
مییابد .او بر خالف کانت میکوشد مکان را از خود اجسام بیـرون بکشـد .ازایـنرو،
دیدگاه وی ،در باب زمان و مکان ،بیش از آنکه با تفکرات فالسفۀ جدید قرابت داشته
باشد ،یادآور تفکر یونانی است .ارسـطو متعقـد بـود کـه «مکـان ،درونـیتـرین حـد
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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بیحرک تی حاوی است .به تعبیر دیگر ،نسبت سطح درونی حـاوی بـه سـطح بیرونـی
محوی است» .ارسطو در واقع ،زمـان و مکـان را صـفت اشـیاء میدانسـت .هگـل در

ضمیمهای که بر بخش  ۱۷۰کتاب دوم دایرةالمعـارف افـزوده اسـت ،در مـورد مکـان
چنین اظهار میدارد که ما در هر احساسی تنها با یک اینجا مواجه مـیشـویم و گمـان
میبریم همین ،مکان است .اما اینجاها پهلوبهپهلـو هسـتند و در هـم تـداخل ندارنـد.
«اینجا» هنوز «مکان» نیست ،بلکه صرفاً امکان مکان است؛ اینجاها نیز همینطورنـد ،و
این کثرت انتزاعی بدون هیچ وقفهای برونبودگی است.
مکان ،کثرت انتزاعی نقاطی است که متمایزنـد .مکـان ،بـه واسـطۀ نقـاط ،از هـم
گسیخته میشود اما از آن نقاط و از طریق اتصال آنها به یکدیگر به وجـود نمـیآیـد.
نقطه تا آنجا که موجب انقطاع مکان میشود ،نفی مکان است ،گرچه در چنین حـالتی
که سلب مکان است ،خود در مکان باقی میماند؛ یعنی یک نقطه ،پـیش از هـر چیـز،
مکان است .از طرفی مکان ،فاقد هرگونه تفاوتی است.

هگل دربارۀ مکان و ارتباط آن با زمان ،از «حیث نقطوی بودن» 9نام میبرد .او معتقـد
است مکان« ،حیث نقطوی بودن» اسـت .ایـن کـالم او ،همـانطور کـه هایـدگر متـذکر
میشود ( ،)Heidegger, 1976: 249مبنـای دیـدگاهی اسـت کـه در بـاب حقیقـت مکـان
میآورد .هگل معتقد است که حقیقت مکـان ،زمـان اسـت (.)Hegel, 1987: 257, Zusatz
سلبیت ،به سان نقطه ،با مکان نسبت دارد و در آن ،تعینات خود (خط و سطح) را توسعه
میبخشد .از طرفی در فضای «ازخودـبرونبـودگی» ،سـلبیت ،وجـودی لنفسـه دارد؛ و
ازایــنرو ،دارای تعینــات خــویش اســت .امــا هــمهنگــام همــین تعینــات در ســپهر
«ازخودـبرونبودگی» ،نهاده شدهاند و سلبیت ،نسبت به «درکنارهمـساکن بودن» مکـان،
بیتفاوت است« .سلبیت» ،با «وضع» لنفسه خود ،زمان اسـت (257

)ibid:؛ و نسـبت بـه

اشیائی که در مکان به نحو ساکن ،در کنار هم چیده شدهاند ،بیاعتنا است .گفته شـد کـه
حقیقت مکان ،زمان است .بدینسان ،مکان «میشود» زمان؛ یعنی گذار از مکان به زمـان
میتواند تعریضی به کانت باشد که از زمان و مکان به عنوان سرشت ذهنی 3یاد میکنـد؛
نقد اول :ب.)۵۹
ن
سلب به خود منتسب .سلب ،در مکان ،سلبی است متعلق
زمان ،سلب سلب است؛
ن
حقیقت خود ،متمایز از
به «ریر» .در مکان ،سطح در واقع یک سلب سلب است ،اما در
مکان است.

ن
سلبیت ازخودــبـرونبـودگی ،شـبیه یـک انتـزاع کامـل و
زمان ،به عنوان وحدت

صددرصد؛ نیست ـ و تا آنجا که نیست ،هست« :شدنی «است که بالواسطه ،شهود شده
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به نحو سوبژکتیو توسط ما ،رقم نخورده است ،بلکه برآمده از خود مکان است (این کالم

است (.)ibid: 258
هگل ،زمان را بمثابۀ «خودـامحاگری» خود مکان میفهمد .عبـارتهـایی کـه از او
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Pünktualitat.
2. Subjective Beschaffenheit.
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ن
سـلبیت
نقل کردیم ،در واقع ،در این جمله خالصه میشوند کـه زمـان ،حقیقتـی جـز
ارجاعی (به خود راجع) ندارد .نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم ،این است
که هگل ،خود زمان را درگذر (درشدن) میبیند؛ آنی که به وجود میآید و درمیگذرد.
زمان ،خود صیرورت است .اینطور نیست که در زمان ،هر چیـزی بـه وجـود آیـد و
درگذرد و خود آن ،همانند قالب و چهارچوبی ثابت بماند .کانت درسـت بـر خـالف
هگل ،در باب زمان بر کارکرد آن در ساختار ظهور طبیعت ،متمرکز میشود؛ لذا معتقد
است که خود زمان تغییر نمیکند .با اینکه متوجه است برهههای زمانی متوالیـاً پشـت
هم میآیند ،اما دینامیسم درونی این برههها را تصدیق نمیکند.
میدانیم که کانت در مبحث جدال استعالیی ،از مسائل جدلیالطرفین بـه تنـاهی و
عدم تناهی عالم در «زمان و مکان» اشاره میکند و اینکه اگـر زمـان و مکـان را صـرفاً
ایدئال بدانیم ،این مبحث منتفی میشود .ایـن دیـدگاه ،کـه واقعیـت ،امـری ابـدی 9و
ریرزمانی است و زمان ،صورتی است که ما بر آن مـیبنـدیم ،از سـوی شـللینگ و در
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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کتاب اعصار جهان به چالش کشیده شد (این کتاب در سال  ۱۹۱۱نوشته شد ،اما بعد از
مرگ شللینگ منتشر شد).
هگل به پیروی از شللینگ ،مدعی میشود که زمان ،تعلقی طبیعی به اشیاء متنـاهی
دارد و صورتی نیست که بر آنها تحمیل شود (بر خالف کانت) .اما همهنین اذعان دارد
به اینکه امر واقعی ،بیزمان است و ابدی گرچه با زمان است ...تعین 3ایده به صـورت
طبیعت ،از منظر هگل ،نه روند صیرورت 9است و نه به معنی فراشد (گذار)

1

امر واقعی ،یقیناً از زمان جداست؛ اما همهنین ذاتاً (به طور طبیعی) با آن اینهمانی

دارد ( .)Hegel, 1987: 258, Zusatzواقعیت ،امری زمانمند نیسـت؛ حقیقـت در زمـان
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. ewigeternal.
2. Bestimmung.
3. Gewardensein.
4. Ubergang.

تحقق نمییابد؛ و باالخره ،زمان ،ذات روع و حقیقت آن نیست ،حتـی بُعـدی از روع
نیز نیست ،بلکه حقیقت یا واقعیت با زمان است گرچـه در زمـان نیسـت .تنهـا اشـیاء
متناهی ،در زمان هستند و البته این جزو طبیعت آنهاست نه صورت شهودشان.
هگل ،در مقدمۀ پدیدارشناسـی از رنـج بیهـودۀ مـا بـرای بـه دام انـداختن حقیقـت
میگوید .فالسفه برای رسیدن به مطلق (شناخت مطلق) 9که آن را عین حقیقت میدانند،
از دو واسطه استفاده کردهاند :ابزار 3و رسانه (یا واسطه) .9این دو واسطه ،دو قوه و تـوان
انسان برای رسیدن به مطلق هستند .ابزار ،جنبۀ فعالیـت دارد و رسـانه ،انفعـال .در طـول
تاریخ متافیزیک ،فالسفه این دو استعاره را به کار بردهاند؛ زیرا آنها شناخت را جدای از
مطلق در نظر آوردهاند .فالسفه بر این باور بودهاند که مطلق جدای از انسان است و برای
کسب معرفت ،چارهای جز تدارك ابزار نداریم .اما به کار بستن ابزار ،کشـف حقیقـت را
کماهوحقه به دست نمیدهد .ممکن است گفته شود بعـد از آنکـه مطلـق را بـه دسـت
ادعایی بیاساس است؛ زیرا بعد از حذف ابزار ،بـه آرـاز راه بازگشـتهایـم؛ امـری کـه از
مواجهۀ با آن هراس داشتیم .اگر حقیقت یا مطلق اراده نکرده بود که برای ما باشـد و بـه
نزدیک ما ،هر دامی که برای صید آن پهن میکردیم ،جز رسوایی و سـادهلـوحی ،شـکار
نمیکردیم .مگر نه آن است که ابزار ،خود ،بخشی از دانش است؟! حقیقت ساختۀ انسان
نیست .انسان در حقیقت و در نسبت با آن زندگی میکنـد و ایـن ارادۀ حقیقـت اسـت.
حقیقت در ساحت دانش و در قالب دانندگی پدیداری و برای انسان ،بـه دیـدار میآیـد.
ازاینرو ،دانش ،خود به صورت پدیدار ،ظاهر میشود .خواه ایـن داننـدگی پدیـداری را
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Das Absolute.
2. Instrument.
3. Medium.
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معرفتی نادرست لحاظ کنیم و یا معرفتی در کنار دانش ،در ظهـور حقیقـت بـه صـورت
برهههای متوالی و برای انسان ،تأثیری نخواهد داشت .جدایی سـوژه از ابـژه ،برآمـده از
انفکاك ناروای شناخت و حقیقت است .اما به یاد داشته باشیم که این جـدایی و انفکـاك
نیز تقدیر 9محتوم حقیقت است .مفهوم و موضوع ،معیار و امری که مورد آزمـون اسـت،
در ن
خود آگاهی ،حاضر است .آگاهی به چیـزی جـدای از خـود مشـغول نیسـت و اگـر
آزمونی در میان است ،تجربۀ آگاهی از خویشتن خویش است .با توجه بـه همـین نکتـه،
نقد هایدگر بر برداشت هگل از زمان ،انتقادی مبنایی خواهد بود و تفسیر کوژو و کوایره،
با پارهای از عبارات هگل سازگار نیست.
هایدگر در بخش  ۹۱از کتاب هستی و زمان ،به شرع و سپس نقـد کـالم هگـل در
باب زمان پرداخته است .او با توجه به مطالبی که آوردیم ،متذکر میشود که هگـل در
اینجا به همان برداشت ارسطویی از زمان وفادار مانـده و زمـان را اسـتمرار متجـانس
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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«اکنون» (حال) ترسیم کرده است .هگل در یکی از حواشی خود بر دایرةالمعارف چنین
آورده است« :به لحاظ ایجابی ،زمان تنها حال است ،ولـی «قبـل و بعـد» مفقودنـد .در
ضمن ،حال ،انضمامی است؛ فرزند گذشته و بـاردار آینـده» (259, Zusatz

 .)ibid:روع

نقد هایدگر متوجه همین بخش اخیری است که از هگل آوردیم؛ هگل روع و واقعیت
را امری زمانی نمیداند و از تحقق آن در زمان ابا دارد؛ «درونـزمانـبودن»ن روع ،هگل
را خرسند نمیکند .هایدگر توجه میدهد که هگل ،زمان را در علم طبیعت آورده و در
نتیجه ،از «زمان تجربۀ انسانی» رافل مانده است .معضلی کـه هایـدگر در اینجـا ،و در
شرع تفکر هگل ،تشخیص میدهد ،این است که :تاریخ (که اساساً تاریخ روع اسـت)
در بستر زمان ،جریان مییابد؛ لذا تاریخ در زمان بسط مییابد .اما از طرفی ،هگل درون
زمان بودن روع را نمیپذیرد .ازاینرو ،هایدگر در بحث نسبتاً مستوفایی دیدگاه هگل
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Schicksal.

را شرع کرده ،آن را زمینهای برای فهم نظر خود در باب زمان میدانـد؛ زیـرا از منظـر
هایدگر ،هگل به زمان به عنوان نحوۀ وجود آدمی توجهی نداشـته اسـت .بـر خـالف
هایدگر ،کوژو و کوایره با تمسک به این کالم هگل که «زمـان ،وجـود خـود صـورت
معقول است» ،ادعا میکنند که بنابراین صورت معقول با سوژۀ انسانی در پیوند است و
لذا به استقبال هایدگر میروند که زمان ،زمان انتخاب و عمل است و اینکه «آینده» بـر
«گذشته و حال» تقدم دارد.
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