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Abstract 
In the first part of the Phenomenology of Spirit, Hegel criticized major claims of 
sense-certainty that have strategic importance across the book’s process. The 
sense-certainty claims that it has partial and singular cognition of its immediate 
object; and supports his claims in three steps and through the three havens as the 
absolute object, the absolute subject and the absolute Intuition. Considering the 
text of Phenomenology of Spirit, we attempted explanation and interpretation of 
how Hegel could pervade into the claims of sense-certainty using these key terms 
of his philosophy, i.e. mediation, subject and object contact, Conception of 
universality in a partial circumstance, as well as the power of negation (which are 
first suggested in the sense-certainty part and play essential role throughout the 
book) and throw them into an internal Contradiction and indicate that through 
its steps, the sense-certainty actually comes close to corroborate the universal 
circumstance by all its efforts though it looks for corroboration of the singular 

circumstance. 
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Introduction 
Hegel has to break through the immediate (and his claims) before he can conquer 
the world. And pave the way for his understanding of thought, subject matter, 
and basic terms that are consistent with thinking and movement of the subject 
matter. And this is much deeper than to say that this chapter is purely about the 
criticism of empiricists and positivists. So in the first step, Hegel fights with his 
most powerful enemy in the field of theory. And in this fight, Hegel uses all his 
power to bring it to its knees. We are going to interpret how Hegel with the 

critique of cense certainty can get permission to use his own theoretical approach. 

Three original moments of sense-certainty generally 
In the first place, sense-certainty sought to prove its singularity and individuality 
with the pure object in front of it but after it became clear that "this", "here" and 
"now" are general concepts, He went to his second refuge, the pure subject, to 
extract singularity from this "I". So sense-certainty of "this", "here" and "now" 
was transferred to what "I" means by these things. In the second step, the sense-
certainty became capture of the general "I" and entered the third step to remain 
in its claim in which, apart from "I" and every other object, he devoted himself 
to the pure intuition of a particular case. Because it was with the plurality of 
objects in the first step and with the plurality of "I" in the second step, its claim 
failed. So in the third step, he tries to ignore the two, but in this step, he also 
distances from the immediateness that he claimed. And it should only be limited 
to one here or one singular "I". in this case, pure intuition loses the ability to 
express the place and time of own experience which is a complete breach of the 

claims of sense-certainty . 
But the significance of the debate was how Hegel confronted claims of sense-
certainty. And how he spoke of the basic principles of his thinking such as 
mediation, the intersection of subject and object, the presence of conception of 
universality in a partial circumstance, as well as the power of the negative for the 
first time in sense-certainty with regard to the necessity of discussion and how 
with these terms invade the havens of sense-certainty. This usage also has a 
complex dialectical structure because, on the one hand, Hegel uses them to 
critique the immediacy and simple sense-certainty and on the other hand, with 
the collapse of the claims, he also gains justification for using them. In the first 
step, the subject of "I (or ego)" creates the first gap and the sense-certainty 
quickly disassociates itself from the view that it obtains all truth from the object. 
But it cannot escape from the conception of universality in a partial circumstance 
as well as the negative and invalidates both the first and second steps with the 
same principles. And Hegel enters the first strike to the immediate claim of sense-
certainty and enters it into a general complex dialectic of the inside of partiality 
and being and not being. After saying this, Hegel says that by the general, we are 
expressing what is sense-content because "I", "here", "now" and "this" are all 
general things and negate their partial things in this general thing. It is also the 
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negation that invalidates the third step or third solution of sense-certainty 
because it indicates, Sense-certainty cannot attain to its will through the sheer 
intuition and denial of any other self and object. And by doing so, Hegel dictates 

the concept of mediation even in the most particular things. 

Conclusion 

Thus, contrary to the claim of sensory-certainty, it is unable to experience the 
particular, for it is now clear that 'this', 'now', 'here' all refer to the general, and 
give rise to a multitude of particulars that negate themselves within these general 
things. It is the negation that seems to have played a central role from the 
beginning because there was a negation element within all of the plural 'these', 
'here' and 'now'. Each time they negated the object they were referring to, so the 
object, or truth, as manifested in the experience of sense-certainty, is not a being 
or mere immediate existence, as sensory certainty thought about the object, but 

a complex combination of being, not being and negation. 
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 چکیده
ادعاهای مهمی از یقیب  ،پدیدارشتتناستتی رو از کتاب  هگل در نخستتتیب شخ 

دارای اهمیت استتتراتکید در کل فرایند  که حستتی را مورد نقد ارار داده استتت 
 یقیب حستی مدعی استت که شناختی تکیب و ئز ی از اشکه  . کتاب خوی  استت 

اشکه  و از طریق ستتته پناهگاهِ گامستتتهاز ادعای خود در  ؛ وخود دارد واستتت هشال
کند. شا توئه شه متب پدیدارشناسی محض، سوژه محض و شهود محض دفاع می

ه که چگونه هگل شا استفاد شده است مبحثشه توضیح و تفسیر ایب ستیی  رو ، 
 شخ  ش بکه شرای نخستیب شار در خوی  ) ایب چند اصت ال  کلیدی فلسفه  از

 کنند(، یینیایفا می محوریو تتا پتایتان کتاب نق      شتتتدهم ر یقیب حستتتی 
 و همچنیب ادرتصورت میقول کلیت در امر ئز ی تالای سوژه و اشکه،  وساطت،
 شه تنااض درونیها را نفوذ کند و آن ی یقیب حسیهاادعا شه درون تواندنفی، می
شه دنبال  شااینکهو نشتتان دهد که یقیب حستتی در طی مراحل خوی    دچار کند

مر ا شه اثبات ،وااعشه ،های خوددر تمام تالش ، شا ایب وئودشوده تکیباثبتات امر  
  .شده استنزدید میکلی 
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 مقدمه

ایب  ی که درموضتتوعات، در آغاز که استتت مناستت کشتتیدن چهارچوب کلی مقا،ه،  تصتتویر شه منظور شه
سیی شده است، تحلیلی از ضرورت  اشتدادر  .هیمدتوضیح  ائماالً مورد شررسی ارار خواهد گرفت، پکوه 
که ایب شتتروع شرای ستتفر  شتتود و ایب شتتدن پدیدارشتتناستتی رو ، شا شخ  یقیب حستتی داده   شتتروع
خ  . توضیحی در ایب شاب که آیا ش، تا چه حد استراتکید استرشناسانه هگل تا پایان کتاب خوی پدیدا

ا توان یقیب حسی رآیا می ؟ای خاص متوئه است یا چنیب ارتباطی وئود ندارددورهیقیب حستی هگل شه  
های ارن شیستتم مرشو  دانست یا چنیب ایاسی فااد اعتبار است؟ آیا  گرایی و پوزیتویستت شاستنت تجرشه 

 زا هگل شخشتی از تاریخ اندیشتیدن پی  از خودش را در ایب شخ  مدنظر داشته است و شه دنبال انتقاد  
ی ارار داور شررسی و نیز مورد از مفسران تیدادیدر ایب شیب نظرات . شوده است یا خیر؟ مباحث آن شیضی

 داده شده است.
، تمام مفاهیم و اصتت الحات کلیدی و یقیب حستتیچگونه هگل در که  شررستتی خواهیم کرد ستت  

ه است. فه شر ئای گذاشتن  صورتشهخوی  را  فلسفی من ق حرکت یا شه عبارتی شهتر روش اندیشتیدن 
چنیب کند و هممیتوان ادعا کرد که نوع روش شحثی که هگل در یقیب حسی پیاده از ایب طریق، حتی می

در تمام مراحل  نوعیشه ،کندیییب و نقتد مراحتل مختلآ آن م ر  م  تمتام اصتتت الحتاتی کته شرای تب   
. چراکه شرای نخستتتتیب شار تالای ستتتوژه و اشکه، مفهوم 3هستتتتیم شتتتاهتد  پتدیتدارشتتتنتاستتتی رو    

( در امر Universal( کلی)Begriffحضتتتور صتتتورت میقول)، نتفتی و   mediate)وستتتتاطتتت)
صورت ئدی ها در هرگونه موضع سوژه شه عا،م خارج، شه( و حضور گسترده و کثیر آنparticularئز ی)

شتود و هگل شا استتفاده از همیب اصت الحات و مبانی است که ادعاهای یقیب    در همیب شخ  آورده می
تر هماندیشیدن هگل و یا م اری دیگر، در شخ  یقیب حسی شاهد نحوهکند. شه اعتباعتبار میحسی را شی

تریب مفهوم هگل که هر چیزی را شه حرکت و کن  عنوان مهماز آن واردکردن میتانجی یتا واستتت ه شه  
 واس ه، تو پر و شسیط وئود نخواهد داشت.اندازد، هستیم و شا ایب عملکرد، دیگر امر شیمی

بارت استت از اینکه چگونه یقیب حسی که مدعی شناخت و میرفی امر  هدف شیدی از ایب پکوه  ع
رساند. یقیب ( شود، دروااع امر کلی را شه اثبات میImmediate( یا فردی و شالواس ه)singularتکیب)

گیرد. در ادامته شته د،یل   محض و تکیب کمتد می  حستتتی در پی یتافتب مقصتتتود خود، در آغتاز از اشکه  
ود، و تکیب خ شود و درنهایت شه شهود محضمثاشه عامل تکیب متوستل می مب شههای درونی، شه تنااض

شتود. در تمام ایب سه مرحله، یقیب حسی دچار تنااض درونی  دیگری، متوستل می  فارغ از هر مب و اشکه
 شود. شده و مجبور شه تب دردادن شه امر کلی می

 آگاهی و خودآگاهی»عنوان قا،ه کتاشی شهازایب در شاب موضوع ایب مالزم شه یادآوری استت که پی  
شده است و نویسنده محترم آن، کوش  کرده ایب نوشته( 3128)اردشیلی، « در پدیدارشتناستی رو  هگل  

م شخ  ادشهموضتوع را در شخشتی از آن کتاب، توضتیح دهد؛ اما آن نوشته تنها شه توضیح تحلیلی و ادم   
حرکت  فهم کلیت کتاب یینی استتتخراج اصتتول موضتتوعهیقیب حستتی اکتفا کرده و تحلیل ایشتتان شرای 
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تر رو در ایب مقا،ه سیی شده است که نگاهی ئامعحسی ناکافی است. ازایب-فلسفی هگل از شخ  یقیب
ا شوند و هگل شصتورت ضتمنی در ایب شخ  هاهر می  شه ایب شخ  داشتته شاشتیم و شه مفاهیمی که شه  

 کند شلکه در کل سفر خوی  تا پایانیقیب حسی را شی اعتبار می ها نه تنها ادعاهایاستتفاده از ادرت آن 
مفاهیم را وارد شافت شخ  یقیب حستتتی  گیرد، تأکید کنیم و شرای فهم شهتر، آنها شهره میکتتاب از آن 

 ها توضیح دهیم. آن کنیم و شا توئه شه

 کندحسی آغاز میچرا هگل با یقین. 3
، ایب است که چرا هگل کتاب خوی  پدیدارشناسی رو ل کتاب نخستیب پرس  ایب پکوه  از شخ  او

ری تریب نوع آگاهی ششتتکند؟ آیا صتترفاً شه ایب د،یل استتت که آن اشتداییحستتی آغاز میرا شا شخ  یقیب
تر ا سادهگرایان داشته شاشد؟ یها و تجرشهای شه پوزیتویستاست؟ آیا شه دنبال آن است که رویکرد انتقادی

ال آن استت که از ید نق ه ستاده و شستیط)که مورد ابول همگان است( شروع کند و شا طی    تنها شه دنب
ید از تریب امر دستتت یاشد؟. شه اعتقاد نگارنده هی عنوان پیچیدهمراحل مختلآ شه شتتناخت امر م لق شه

قیقت حتواند تا حدودی از کم دالیل عمیقی نیست )هرچند که میموارد مذکور صحیح نیست یا دست ایب
شرخوردار شاشتند(. در وااع هگل شه دنبال آغازیستت که شیشتتریب فاصله را شا م لق یا کل )که ارار است    

ئایی شرسد که راه از پی  شرای آن هموارشده درنهایت ستفر خوی  شه آن دستت یاشد( داشتته شاشد و شه   
تریب تریب و ئزمواس هیاستت که آن حضور و شناخت م لق است. و شه اثبات رساند که ایب دورتریب، ش 

یاشد و شدون آن حتی ادرت شیان خوی  را اش را در امر کلی میهای پدیدارشناسی، نیز هستیشخ  همه
کند و اول در آخر و آخر در همان آغاز ای پیدا میگونه است که حرکت فلسفی هگل حا،ت دایرهندارد. ایب

 گریر همان آغاز، راه را شرای مفهوم میانجی یا واس هواس ه دحضور دارد. هگل شا در هم شکستب امر شی
 )که در وااع ایب مفهوم ساختار دیا،کتید کنداش( شاز میحرکت فلسفی عنوان یکی از اصول موضوعه)شه

کشد، همان چیزی که دهد(، مفهومی که نستبت درونی هر چیزی را شه تصتویر می  هگلی را ستازمان می 
زیادی از آن غافل شودند. از درون شکستب یقیب حسی، مساوی است شا او،یب فیلستوفان پیشتیب تا حدود   

گی نظر واستت تریب دشتتمب خوی  که تنها شر شیپیروزی هگل در شراشر دورتریب و شه ید اعتبار نیرومند
 شود.تریب دشمب خود رو شرو میدارد. شناشرایب هگل در گام نخست شه اعتباری شا اوی

( استتت( هگل Die sacheاالمر)ای روش حرکت فلستفی )که هم آینه شا نف  ایب پیروزی راه را شر
واستت گی م لق و در هم شتتکستتتب آن، دروااع شه او ئواز استتتفاده از کند چراکه نفوذ شه درون شیشاز می

االمر نیز حقیقت خوی  دارد و نف میمفهوم وساطت را خواهد داد. ایب مفهوم هر چیزی را شه حرکت وا
هتا شه دستتتت خواهد آورد. شناشرایب هگل در نخستتتتیب گام خود، شه نبرد شا  از طریق وستتتاطتت را تنهتا  

رود و شانفوذ در آن، خوی  را تا پایان ستفر پدیدارشناسانه ،  واست گی، ئزمیت، ئز یت و ایستتایی می  شی
وئود نیب شاکند. همچای که شه دنبال آن استتتت شاز میگراییکنتد و راه را شرای متافیزید و کل ایمب می

داند و،ی در عیب حال شه د،یل تریب نوع شتتتناخت میتریب و توخا،یکه هگل یقیب حستتتی را اشتداییآن
توان گفت که نزدید شدن شه در وااع می 9تواند مانع شزرگی شاشتد. همیب مبتدی شودن  شی  از حد می
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نوع  تریبا،ی شودن و غنیدو پرتگاه توخ آن و فهم آن شستتیار ستتهل و ممتنع استتت. یقیب حستتی در ،به 
یده اش، وضع ایب یقیب را شسیار پیچکند. هگل شا توئه شه مبانی نظری فلستفه شتناخت شودن، حرکت می 

گیرد و در عیب حال شه آن مینای ئدید کند شه طوری که شه تدریج ادعاهای یقیب حستتتی را از او میمی
کند که در ایب تیریآ ئدید، یقیب حسی هم یدهد و یقیب حسی را شه مضمون حقیقی خود، خودآگاه ممی

 تواند شاشد.تریب آن میتریب شناخت و هم عمیقس حی
راک حسی مقایسه شا شخ  ادیقیب حسی در فلسفه هگل چنان شنگریم که ااشلهمچنیب نبایستتی شه 

ت نحستی را همچون ارس و، افالطون یا حتی کا هر فیلستوف دیگری شاشتد. شه عبارتی دیگر هگل یقیب  
فهمد که صتترفاً دارای ستتهمی )در حا،ت میرفتی و من قی( در تکویب شتتناخت آدمی از ئهان خارج  نمی

انکه فهمد چنداشتته شاشتد شلکه او یقیب حسی را مانند هر چیز دیگری در درون تاریخ و حرکت تاریخ می  
 ,Hegel) «شتود و چیزی ئز تاریخ حرکت خود نیست یقیب حستی در تاریخ خود فهم می »نویستد:  می

خواهد نشان دهد ( و از طریق آن شه دنبال نشتان دادن مراحل شتناخت ششر نیست. شلکه می  66 :2018
 خود دان  من قکند. هگل در کتاب مرور در تاریخ رشتتد میاز درون یقیب حستتی شه که چگونه مفهوم

 conceptually)امتا فلستتتفتته استتتت کتته شته شین ه شتته ،حتاه مفهومی فهم شتتتده    »نویستتتد: می

comprehended= begriffene) درستی پردازد. و فلسفه شهدر مورد شأن وااییت امر محسوس می
ط ها شرایهای احساس، شهود، آگاهی حسی و غیره مسبوق شر فهم هستند چرا که آنپندارد که مرتبهمی

)هگل  سشناشرایب تفکر انتزاعی نبایستی صرف طرد ماده امر محسو»و «. گیری فهم هستندتکویب شکل
(( در نظر گرفته شود شلکه آن Hegel, 2010: 518شامیرفت از طریق انتزاع شیء خارئی مخا،آ است)

شیشتتر تحول و حذف ماده امر محسوس شه عنوان نمود محض شه امری ضروری است که تنها در مفهوم  
ایجاد  منظور(. شناشرایب فکر انتزاعی حذف و تحول ماده شه Hegel, 2010: 519-518«)شودآشکار می

گل تریب واژگان فلسفه هعنوان یکی از کلیدیاست. پ  مفهوم شه تحول و ارتقای امر حسانی شه مفهوم
کند از همان آغاز شا یقیب حستتی وئود دارد و خودش را از که در ستتاختار اندیشتته او ستتهم مهمی ایفا می

یار جه گرفت که نوع تقریر شحث او شستوان نتیمی دهد. شناشرایبدرون آن شه شکلی درون ماندگار رشد می
 متفاوت از فیلسوفان پی  از خودش است.

ایم که شه ترتی ، یقیب حستتی شتتناستتایی کرده-شخ  یقیب ( را درmomentستته دایقه یا ،حظه)
ایم. روش نزدید شدن هگل شه هر شخ  اشکه محض، سوژه محض و شهود محض نامیده مثاشهحسی شه

صورت شرانگیز است. او،یب نکته ایب است که هر سه دایقه را هگل شهسفی تأملشسیار ئذاب و شه ،حاه فل
ناسی پدیدارشهای دیگر کتاب گونه شاشتد و ایب عملکرد را در ستاحت  نگرد و ا،زاماً شایستتی ایب م لق می

صتتتورت م لق و منجمد م ر  نیز شتتتاهد خواهید شود. هگل هر دایقه را در دل هر شخ ، اشتدا شه رو 
 :3111، ،وکاچ«)ضترورت شاید مدعی اعتبار م لق شاشد ای شههر دایقه»نویستد:  ند، چنانکه ،وکاچ میکمی
، گذار شه ید رویکرد دیا،کتیکی مستلزم آن است که مفاهیم پدیدارشتناسی رو  (. تا پایان راه کتاب 932

تدریج اادر شه آن م تا شهها آماده کنیستتتویه را از درون نستتتبی کنیم و راه را شرای عبور از آنمنجمد ید
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ورد گر شویم. شخ  مها و نزدید شدن و یکی شدن مفاهیم شه یکدیگر را نظارهشاشیم، انحالل م لق آن
 روش را در یقیب حسی شاهد هستید.گونه است و در آغاز ایب نظر ما در ایب مقا،ه نیز شه همیب

 1ابژه محض مثابهادعای تکینگی یقین حسی به. 2
، شا یقیب حستتی آغاز پدیدارشتتناستتی رو (شه عنوان نخستتتیب فصتتل از کتاب consciousnessآگاهی)

تریب شکل آن است و یا واست ه تریب و شیشتود. یقیب حستی در منظر هگل، آگاهی طبییی در ستاده   می
ی تاش را در همان حا،ششتر شا ئهان یا عیب خارئی است و تمام حقیقت اشکه  دیگر او،یب موائههعبارتیشه

چیزی از اشکه نیست که از او پنهان کند که هی و تصتور می  داندمیشتده استت،   که در مقاشل  شه او داده
طور هایمان خا،ی کنیم و تنها شهمانده شاشتتد. شایستتتی در یقیب حستتی خودمان را از تمام پی  شرداشتتت  

ردن منظور تحریآ نکشه»ت: گر شاشیم. چنانکه الری کراسنوف میتقد اسواست ه، عیب خارئی را نظاره شی
اشکه، ما شایستی خودمان را کامالً منفیل و پذیرنده سازیم، تا ائازه دهیم اشکه، طبییت خودش را شه ما شدون 

تریب دان  یقیب حسی خودش را غنی (Krasnoff, 2008: 77).«هی  دخل و تصترفی، تحمیل کند 
((، از دست Gegenstand)شراشر ایستا) مقاشل اشکهاش از چیزی را در شناختداند شه ایب د،یل که هی می

داند چراکه الاال شه نظر نتداده استتتت. از طرفی دیگر، یقیب حستتتی خود را دارای اعتبار میرفتی نیز می 
و از  کندگرایی دارد که دان  شهودی را شاالتر از دان  مفهومی المداد میرسد ریشه در نوعی تجرشهمی

رود و همچنیب اصتتد تحریآ آن را نیز ندارد. کراستتنوف در تفستتیر خود یادآور  وااییت خارئی فراتر نمی
شل خود واس ه اشکه مقاشتده استت که یقیب حستی شه دنبال فهم نیستت شلکه شه دنبال دریافت صرف شی    

گرایی کالستتید ششتتویم و تنها شه آنچه که الک ما شایستتتی همچون پذیرندگان صتترف تجرشه»استتت. 
« نامند، ش ردازیممی (impression)و آنچته کته هیوم ان بتاعات    (simple idea)هتای شستتتیط ایتده 

(Krasnoff, 2008: 77-78در ایب شاب راکمور نیز در کتاشی که در تفسیر .)   وشته نپدیدارشناسی رو
 :Rockmore, 1997گرایی شیکب و ئان الک متوئه است)استت، میتقد استت هگل شه سنت تجرشه  

ه داند ککند اما در ادامه آن را اشتباه میاینکه در اشتدا ایب موضوع را م ر  می(؛ اما کراستنوف شا 39-40
ی شیکب و گرایتر از تجرشهچنیب تصتوری داشتته شاشتیم چراکه یقیب حستی هگل شه اعتقاد او شسیار عق     

 1(.,Krasnoff :2008 78تر است)گوید که شسیار اشتداییالک است و هگل از چیزی سخب می
ور میتقدند تیلور و راکم»نویسد: هگل می پدیدارشتناسی رو  فیلیپ کیب نیز در تفستیر خود از کتاب  

درحا،ی »کند و میتقد است: ؛ اما کیب ایب موضوع را رد می« حستی شه تجرشه گرایی شتبیه است  که یقیب
کند محدود می دان  را شه دریافت حسی ئز یات ]حسییقیب[گرایی،که آن صحیح است که، مانند تجرشه

های حستی، یا  شتامل هی  مفهومی از نمودها، ان باعات، داده  ]حستی یقیب[اما شر خالف تجرشه گرایی،آن
ه گیرد کواستت ه درنظر میشتتود شلکه یقیب حستتی خود را شه عنوان دان  شیهرچیزی از ایب دستتت نمی

(. Kain,2005:25«)ها ایجاد کندکند شدون آنکه تغییری در آنچیزها را همان ور که هستند، دریافت می
گرا شودن نیز میتقد شه دخل های مشتتتهور شر تجرشهحق استتتت چراکه حتی فیلستتتوفکیب تا حدودی شه

چنانکه هیوم در فصتتتل اول کتاب مهم خود،  2ذهب شر روی ان باعات خود هستتتتند تصتتترفاتی در حوزه
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، از 6هارکی ، پیوند، انتزاع و سایر اوصاف آنتصورات، منشأ، ت ، یینی درشارهطبییت آدمی ای درشارهرستا،ه 
دو  کند که ایب امر درایم، شحث میانفیاالتی که شر روی ان باعاتی که از طریق حواس خود گرفته وفیتل 

و  (of the conexxion or association of ideas)شخ  درشاره پیوند یا ارتبا  میان تصتتورات
(. در شاب Hume, 2009: 30-38دهد)شیشتتتر خودش را نشتتان می (of relations) هادرشاره نستتبت

 ویسد:نچنیب می پدیدارشناسی رو ادعایی که از یقیب حسی شیان شد، هگل در پاراگراف نود از کتاب 

)شراشرایستا( ( Gegenstand)واست ه اشکه که در آغاز و شه شتکل شی  (knowledge)دانشتی 
واس ه یا آنچه که تواند شاشد، دان  شینمیواس ه ماست، هی  چیزی ئز خود دان  شی

واس ه یا پذیرنده سازیم؛ شناشرایب ما شایستت خودمان را شی ترتی  ما میهستت. شه همیب 
گذارد تغییر دهیم. نبتایتد هی  چیزی را در اشکه همتان ور کته آن خود را شته نمتای  می      

ئدا از فهممان از آن ارار  ]شراشرایستا[ستازی خودمان را از اشکه شناشرایب ما شایستتی مفهوم 
واستت ه شه دهد که خودش را شه طور شیحستتی ائازه میدهیم. محتوای انضتتمامی یقیب

تریب شناخت هاهر کند، دروااع دانشی از غنا ی نامتناهی که هی  حدومرزی عنوان غنی
که شه فضا و زمانی که در آن گسترده شده است توان اا ل شد، نه هنگامیشرای آن نمی

شا  داریم وکوچکی از ایب غنا و ثروت را شرمی که تکهیاشیم و نه هنگامیستتتترستتتی مید
  تریب دانحستتی خود را شه عنوان وااییکنیم. شه عالوه، یقیبتقستتیم، در آن نفوذ می

اش هی  چیزی را حذف نکرده، شلکه شرعک  آن را در دهد؛ زیرا از اشکه مقاشلمی نشتتان
دهد د دارد؛ اما در عیب حال، ایب یقیب، خود را چنان نشتتتان میاش در مقاشل خوتمامیت

ر شاب کند هرآنچه که دحستتی شیان میتریب و فقیرتریب حقیقت استتت. یقیبکه انتزاعی
داند: عبارت از ایب است که آن هست ؛ و حقیقت آن، چیزی ئز وئود محض می« ایب»

قط مب محض است یا، درون یقیب خود، در ایب یقیب همانا ف نوشهشیء نیست. آگاهی شه
حسی، مب در آن فقط همانند ید ایب محض است و همچنیب اشکه فقط ید ایب محض 

 (.Hegel, 2018: 60)است

انتزاعی  گرایی وتمام کوشت  یقیب حسی شر ایب است که اشکه را شه شکل تکیب و شدون هی  مفهوم 
ان دهد. ا،بته هگل شید از شیانگاری را ترئیح میکلیت شبخشد در نظر آورد و ایب ئز ی  که شخواهد شه آن

گیرد و میتقد است که ازنظر غنای دان  ایب ادراک دیدگاه یقیب حستی، شالفاصله در شراشر آن موضع می 
ندارد. شستتیار فقیر استتت و شه غیر اینکه صتترفاً از هستتتی چیزی ما را شاخبر کند شتتناخت دیگری را در شر 

خانه یا ید درخت عنوان یدوضتتتو  شهاش را شهاشکه ]یقیب حستتتی[هنوز»نویستتتد: چنانکه هو،گیت می
ای منفرد م لع استتت. (. شلکه صتترفاً از هستتت شودن اشکهHoulgate,2013:32«)دهدتشتتخین نمی

 اشکه»نویسد  کند، میواس ه تأکید میشی پینکارد در شاب د،یل آنکه چرا یقیب حسی صرفاً شه شناخت ساده
ن شگوییم توانیم در شاب آفرد ااشل توصیآ شاشد ما نمی عنوان اشکهرسد که تنها شهمی یقیب حستی شه نظر 
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توانیم در شاب هر آنچه در کم ما نمییا دستتت -که چنیب و چنان استتت چراکه نستتبت شه آن یقیب نداریم
 هکند کگوییم م مئب شتاشتتتیم، چراکته گفتب چیزی در شتاب آن، توصتتتیفتاتی را درگیر می    شتاب آن می 

 :Pinkard, 1994«)توانیم شگوییم که آن هستتتشرد شناشرایب ما تنها میواستت گی آن را از شیب میشی

24.) 
شیند و آگاه استت که آن درخت نیستت و،ی یقیب حستی، هی  نظری شه    یقیب حستی ایب خانه را می 

مقاشل  حضور دارد. ای است که در واست ه تفاوت میان ایب دو شتیء ندارد شلکه تمام توئه  شه امر شی 
داند گوید که ایب خانه است و درخت نیست شلکه تمام آنچه او در شاب یقیب حسی میحسی نمیپ  یقیب

 شود. پ  یقیب حسیاش شامل هی  چیز دیگری نمیگوید ایب استت که فقط آن هستت و حقیقت  و می
طور که هگل گفت، او صرفاً همانچیستی امر خارئی شتواند نظر دهد.  تر از آن است که درشارهحتی عق 
تواند از هست شودن امر خارئی سخب گوید. تریب حا،ت ممکب است و تنها میواس هتریب و شیدر اشتدایی

ما است؛  هرروزه کند شسیار مشاشه شاتجرشهواست ه خاصی که هگل در ایب شخ  شیان می چنیب آگاهی شی
ه کنیم. یقیب حسی کدروااع از همیب آگاهی روزمره استفاده میآگاهیم « ایب»گوییم از و ما هر شار که می
آورد و در نظر می« ایب محض»عنوان ید اش را تنها شهواستت ه مدعی استتت، اشکه شه شتتناخت امر شی

عنوان فهمد، آن را شهشتتتده در زمتان و مکان می عنوان امری دادهکته یقیب حستتتی اشکه را شته  ازآنجتایی 
عنوان امری فردی و ایب موارد را تماماً شه گیرد. همهدر نظر می (now)و اکنون (here)، اینجا(this)ایب

 دهد.تکیب موردتوئه ارار می
دهد که آن شکاف حسی تشخین میدر همیب شخ  از متب، هگل او،یب شتکاف را در درون یقیب  

ت نشان از آن دارد هس« آن»هست یا « ایب»میان ستوژه و اشکه است و تالای ایب دو شا یکدیگر. همیب  
 کهعنوان سوژه، از اشحسی شهکه یقیب حستی در حال اثبات و تییب ستوژه نیز هست چرا که در وااع یقیب  

د ایب شود، یواس ه آگاه است و از اینجاست که یقیب حسی شه ایب دو منشی  میخارئی شه شتکلی شی 
 کند:طور آن را شیان می؛ که هگل ایب1عنوان مبواس ه و ید ایب شهشی عنوان اشکهشه

شویم نگاهی شیاندازیم، متوئه می ]یقیب حسی[حال، اگر ما شا دات شیشتری شه آنشا ایب
که چیز شیشتتری در ایب وئود محض هستت، همان وئودی که ضامب ذات ایب یقیب   

دارد همانا حقیقت استت. ید یقیب حسی واایی، صرفاً ید  استت، یقینی که اعالم می 
های فراوانی که در ض نیست، شلکه موردی از آن است. در میان تفاوتواس گی محشی

یاشیم گیرند، در هر موردی ما تفاوت اصتتتلی را در میاینجا از وئود محض نشتتتأت می
ی شه خوریم، یینکه شیشتتر ذکر شد شر می « ایب»یینی اینکه در آن یقیب، شه آن هر دو 

شتتتیم، ایب تفاوت شیاندی که درشارهشکه. هنگامیا مثاشهمب و ایب دیگر شه مثاشهید ایب شه
کدام تنها شالواس ه در یقیب حضور ندارد، شلکه شویم که نه ایب و نه آن، هی متوئه می

است، مب یقیب را از طریق دیگری  حال مورد میانجی )واس ه( ارارگرفتههر ید درعیب
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 از طریق چیز دیگری یینی شتی دارم و شه همیب ترتی ، ایب)شی( در درون یقیب است 
 (Hegel, 2018: 64یینی مب.)

شار، شه صورت ئدی، تالای  ایب پاراگراف دارای اهمیت فراوانی استت. در ایب شخ  شرای نخستتیب  
خارئی  هایکند تا اینکه سوژه، اشکهسوژه و اشکه را شاهد هستیم و همیب روند تا پایان کتاب ادامه پیدا می

داند. در ایب ،حظه او،یب تالای را هگل میان ایب دو عنصر اساسی د نمیرا چیزی ئز عمل و محصول خو
دهد که در هر چیزی که دایق شتوید آن را در تیاملی میان سوژه و  کند و نشتان می اش ایجاد میفلستفه 

کنند. ایب مورد دارای اهمیت فراوانی است گری یکدیگر را میاشکه خواهید یافت و ایب دو همیشه میانجی
ته کند. چراکه اگر فیشئدا می "آ،یستایده"آ،یسم هگل را از همان آغاز از سایر فیلسوفان م آن، ایدهو فه

عیب، هگل هردوی ایب مباحث را شخشی از داایق حرکت فلسفی تنها شه مب متوسل شده شود و شلینگ شه
ستتوشککتیو کانتی، نیز . حتی هگل از دیدگاه 1ستتازدکند و شیب ایب دو تیامل و آشتتتی شرارار میخود می

دهد و تحمیلی شودن اوانیب ستتتوژه شر اشکه را کند و تیریآ ئدیدی از تیامل ایب دو میخودش را ئدا می
گونه شیان کرد که هگل از دو مخزن ثروت استتتتفاده توان ایب. شه عبارتی دیگر، می2کندمردود اعالم می

کند و شکه و هی  یتد را شر دیگری تحمیل نمی شرد و هم از ثروت اکنتد هم از ثروت ستتتوژه شهره می می
 تواند شاشد.سازد که موضوع مورد شحث در ایب مقا،ه نمیتیادل و تیاملی میان ایب دو شرارار می

و میتقد  کنداما شاوئودایب انشتیاب در یقیب حسی، آن یقیب هنوز شر سر موضع خوی  ایستادگی می 
و در هم دخل و تصرفی ندارند. ادم شیدی هگل شرای نفوذ  ایستدخارئی ئدا از ستوژه می  استت که اشکه 

اموری « ااینج»،«اکنون»، «ایب»واس گی یقیب حسی، ثاشت کردن ایب نکته است که کردن شه درون شی
اند و یقیب حسی ناتوان از آن است که حتی از امور ئز ی شناختی شه دست آورد. ئز ی نیستتند شلکه کلی 

 نویسد:کند و مییقیب حسی وارد میدوم خودش را شهدر اینجاست که هگل ضرشه 

ماند، همچون چیزی که اارار شه شودن دارد، همانند که شتت  استتت، محفوه می اکنون،
عنوان ال وئود اثبات حال، آن خودش را شهشتتود، اما درعیبچیزی که هستتتی تلقی می

سان، همیبست؛ شهکند اما شه عنوان چیزی که ش  نیکند. اکنون خودش را حفظ میمی
کند، رغم روز کته اکنون استتتت، همتاننتد چیزی که روز نیستتتت، حفظ می   خود را شته 

کننتتدگی اکنون، طور در خود؛ شنتتاشرایب ایب خود حفظدیگر همتتاننتتد نفی شتتهعبتتارتشته 
ام و عنوان اکنون شادوواست ه نیستت شلکه میانجی شده است، شه ایب د،یل که آن شه  شی

شود؛ نوان نتیجه ایب وااییت که نه روز و نه شت  استت، متییب می  عکننده شهخود حفظ
شناشرایب کماکان دایقا شه همان سادگی است که ابالً شود و در ایب شسا ط شه آنچه در آن 

ادر کم روز و ش  است، که شه همان مقدار زیاد نیز همان تفاوت است؛دهد، شیروی می
از  گیرد. چنیب شساطتیگر شودگی ارار نمیروز و شت  استت؛ و دیگر تحت تأثیر ایب دی  

 وآن، چنیبتفاوت شه وئود ایبهم نه ایب و هم شیطریق نفی استتت که نه ایب و نه آن 
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ترتی  دروااع امر کلی است که حقیقت راستیب خود ایبنامیم. شهشساطتی را امر کلی می
 (Hegel, 2018: 62حسی است. )-یقیب

مالیی ایب موضوع را دارد که دستاورد یقیب حسی، اشکه فردی نیست و در ایب پاراگراف، هگل اصد شر
« دیگر مزیتی نسبت شه فهم نخواهد داشت»که استرن نیز گفته است اگر ایب امر را هگل ثاشت کند چنان

(Stern,2002:47در گزاره .)کنیم مان از اکنون روز استت یا اکنون شت  است، استفاده می  های روزمره
ثاشت مانده و تغییری در خوی  پیدا « اکنون»واستت ه ما متغیر شتتده اما و گزاره، موضتتوع شیکه در ایب د

گیرد. پ  اکنون و اینجا دیگر ش  یا روز نیست شلکه میحال آن دو ئمله را در شرنکرده است و،ی درعیب
، اادر ی شوددیگر ورای ایب دو استتت. پ  چنانکه یقیب حستتی مدع عبارتیچیزی متفاوت شا ایب دو یا شه

 تماماً شه امر کلی« اینجا»، «اکنون»، «ایب»نیستت امر ئز ی را تجرشه کند چراکه حاال روشتب است که   
. در کنندشوند که در درون ایب امور کلی خود را نفی میو کثرتی از ئزییات را ناشی می 83کننداشتاره می 

رخت استتت یا ایب خانه استتت، تنها حقیقت شتتود، اکنون روز استتت، اینجا دتمام ایب عباراتی که شیان می
ا تغییرند و حقیقی نیستند یاستت و تمام آن محتوای دیگر ااشل « ایب»و « اینجا»، «اکنون»موئود همان 

ا شتتود؛ اما اکنون یها یاد میعنوان امری که گذشتتته شود از آنشتتوند و همواره شهدیگر ناپدید میعبارتیشه
ای هستند که شا نفی و از طریق نفی وئود دارند. چیزی کلی هستند و هستیرسد حقایقی اینجا شه نظر می

یب سان تحلیل یقتفاوت هم ایب است و هم آن است. شدیبای شیگونهکه نه ایب استت و نه آن است و شه 
« اینجا»، «اکنون»نگری خودش را در شاب کند و حیثیت تکینگی و ئز یحسی، وااییت کلی را اثبات می

صتتتورت میقول فلستتتفی کلیت را »کند: ای که مارکوزه شیان میگونهدهتد و شه از دستتتت می« ایب»و 
شتتود. ایب وااییت، در فرایند پذیر، اثبات میپروراند. وااییت کلی شا همان محتوای امور وااع مشتتاهدهمی

 (.393: 3129مارکوزه، «)توان آن را شه دست آوردامور وااع وئود دارد و تنها از طریق ئز یات، می
کند یینی خوی  را استنبا  می در شخشتی که شیان شد، هگل نیز یکی دیگر از اصول اساسی فلسفه 

سازد و امری خارج از عا،م نیست شلکه کلیت در صورت میقول خوی ، تنها در ئز یات، خود را آشکار می
ه یت نیز مثل تالای سوژه و اشکسازد و او،یب شار صورت میقول کلگر میاز درون همیب دنیا خودش را ئلوه

کند و شا استتفاده از همیب اوای نظری است که شه نبرد  در درون شحث یقیب حستی خودش را آشتکار می  
 دار و آن را دچار تنااض درونی کند.واس گی آن را خدشهپردازد تا شییقیب حسی می

لی، ما، آنچه مضمون حسی پردازد که توسط امر کپ  از شیان ایب موضتوع، هگل شه ایب م ل  می  
آوریم، شه نحوی، غرض هگل از آوردن ایب مبحث، نشتتان دادن ایب استتت که یقیب استتت را شه زشان می

« لیک»هگل میتقد است »گوید: طور که هو،گیت میحستی حتی در شیان خوی  نیز ناتوان است. همان 
(. هگل Houlgate, 2013: 35«)کندتنهایی شیان میحقیقت یقیب حسی است و زشان ایب حقیقت را شه

 نویسد:می

طور هما ش شینیم، زشان دارای حقیقت شیشتتتتری استتتت؛ در زشان،شناشرایب همان ور که می
 "کلی"که کنیم و ازآنجاییواستتت ته آنچه منظورمان از شیان آن استتتت را انکار می شی
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طریق  از ایبآورد، شه شیان می تنهایی ایب حقیقت راحقیقت یقیب حستی است و زشان شه 
صورتی امکان ندارد که ما شتوانیم آنچه منظورمان هست، درشاره یقیب حسی شیان هی شه

 (.Hegel, 2018: 62کنیم )

کند شا سه اص ال  مب و ما و زشان ایب شخ  را موردشررسی در شاب ایب شخ  نیز مصتلح ستیی می  
واستت ه خود ستتخب شگوید)مصلح، شی تواند از درکارار دهد و میتقد استت در مقام مب، یقیب حستی می  

(؛ و در مقام مب هستت که ایب ادراک دارای مضتمون غنی ایست اما در مقام ما ادعای یقیب   112: 3129
 33شتتودزشان تبدیل شه امر کلی می واستت هشه چراکهرود واستت گی از شیب میحستی در شاب تکینگی و شی 

دهد یواس ه زشان رخ مشه کلیت گام گذارد و ایب شهکه از امر ئز ی پرست  شود شایستی از ئز یت  همیب
ها و اینجاها چراکه اینجا و اکنون خود دارای وستاطت درونی است که شا نشان دادن شیءی، دیگر اکنون 

و  شویم. تمامیتخوریم اما در اههار حتماً دچار مشکل میایم. پ  در منظور شه مشکل شرنمیرا نفی کرده
شان مرشو  استتت و ذات یقیب حستتی نیز ازنظر هگل کلی استتتت پ  دیا،کتید   کلیت شه ما از طریق ز

(. 112-112: 3129ء شا زشان و کلی شودن یقیب حستی وئود دارد )مصلح،  ای میان ما، اههار شتی پیچیده
دهد چراکه در شیان زمان و مکان ازپی  نشتتان میدروااع زشان ناتوانی یقیب حستتی را در اههار خود شی 

 واس گی محضشوند و دیگر چیزی در حا،ت شیود و واژگان در غا،  کلی و وساطت شیان میشوارد می
در شخ  ستتوم، یقیب حسی شه مشکالت »وئود ندارد. در ارتبا  شا ایب شحث، وستتفال نیز میتقد استت:   

ق ش از طریاواس هاش در استفاده از زشان شه منظور منتقل کردن دان  یقیب حسی شا مضمون شیپیشیب
ای که در واس هرا شه مفاد شی واس هاکنون دان  شی ]یقیب حسی[کند. گزارش آن شه دیگران اعتراف می

توان چیزی که آشتتکارا می ]تنها شه[کند کند، محدود میای را دریافت میهر امر ئز ی ]یقیب حستی [آن 
ا مجبور است شه دان  خود از (. شناشرایب شه اعتقاد وستفال تنهWestphal,2009,8« )شه آن اشاره کرد

ید ایب خوی  را محدود ستتازد و حرکت و کلیت آن را ن ذیرد تا شه اصتتول خود همچنان استتتوار شاشتتد. 
ها و اینجاهای مختلآ را ش ذیرد چراکه شا استفاده از زشان شایستی الئرم زمان و مکان را وارد کند و اکنون

 است و نه تنها ید اکنون. هچراکه حقیقت اکنون دروااع کثرتی از اکنون

 23سوژه محض مثابهادعای تکینگی یقین حسی به. 1
شتده روشتب شد که اشکه یقیب حسی امری ئز ی یا تکیب نیست، شلکه کلی است. نخستیب   شا م ا،  شیان

ه وئود تکیب، شلک توان شه دستت آورد، ایب است که نه اشکه ای که از تحلیل شخ  یقیب حستی می نتیجه
یجه شه دهد. ایب نترا تشکیل می« حسی حقیقت یقیب حستی و محتوای راستتیب تجرشه  »کلی استت که  
کند. ازنظر تجرشه حسی، شدیهی است که اشکه ئزء ذاتی و واایی است، تر نیز دال،ت میانگیزامری شگفت

اکنون سوژه هست که یقیب حسی ماست اما ه آنکه سوژه غیر ذاتی است و شناخت آن متکی شه اشکهحال
شتتود. ازاینجا شه شید چون یقیب حستتی نتوانستتته استتت که ئز ی را از عیب خارئی شیرون شه آن اا م می

وئود  شناسمای نیست، شلکه چون مب آن را مینفسهکند. اشکه امر فیشکشتد شه ستمت ستوژه حرکت می   
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شود ت. شه شیان دیگر، ایب یقیب از اشکه شیرون رانده میحسی شر سوژه استوار اس رو، یقیب تجرشهدارد. ازایب
 شود. و شه درون مب، شازگردانده می

اش را ش ذیرد و نیز چون نتوانستتته استتت ئز ی خواهد کلی شودن اشکهیقیب حستتی شه د،یل آنکه نمی
یاشد.  دست شود تا شه خواسته خودعنوان ستوژه متوسل می شودن آن را از اشکه شیرون شکشتد پ  شه مب شه 

 اش، اصرار دارد.واس هدر اینجا نیز یقیب حسی همچنان شه فردیت و تکینگی شناخت شی
اما موضتتوعی که در ایب شخ  دارای اهمیت استتت و شایستتتی شه آن تأکید کنیم، آن حقیقت م لقی 

 ملخود را از طریق ایب ع کند خواستهدهد و سیی میوژه میاستت که در ایب شخ ، یقیب حستی شه ست   
از امر  تنها ناشیایب در صتورتی استت که در شخ  پیشیب، یقیب حسی تمام حقیقت را نه   شرآورده ستازد؛ 

دانستتتت که خودش را )شدون آنکه مب در آن تریب اشکه میمقاشل  شلکه همچنیب آن را غنی واستتت هشی
گرچه قیب حستی ا پ  ی»نویستد:  کرد. در شاب ایب مبحث هگل میتغییری ایجاد کنم( شه مب تحمیل می

نشتتینی کرده استتت، اما هنوز شر آن غلبه نیافته، شلکه فقط در مب شه عق   دروااع از طرف اشکه خود عق 
وااییتت آن در مب چته چیزی نشتتتان    شتتتده استتتت. اکنون شتایتد شبینیم، تجرشته شته متا درشتاره      رانتده 
 (.,Hegel 64 :2018«)دهدمی

ب حسی را موردشررسی ارار داده و نشان دهد که حتی در ایب شخ  هگل شاید ایب پناهگاه ئدید یقی
صتتتورت حقیقت صتتتورت میقول کلیت را در ایب پناهگاه ئدید نیز در مب هم امر کلی وئود دارد و شدیب

سترعت شه اصتا،ت ئدیدی که یقیب حسی شرای شیرون آمدن از شحران درونی، شه آن   شرمال کند. هگل شه
 .دهدمتوسّل شده است، واکن  نشان می

« مب»ید درخت وئود دارد؛ اما « اینجا»گویم کنم و می، درختی را مشتتاهده می«مب»
ای وئود دارد. هردوی ای می شیند و مدعی است که اینجا شه ئای درخت، خانهدیگر خانه

 گی اسوها در شیدیگر هردوی آنعبارتیایب حقایق دارای ضمانتی یکسان هستند یا شه
هایشان دارند، مانند یکدیگرند؛ اما یکی در دیگری در ابال دانستهو یقیب و اطمینانی که 

 (ibid, p: 64) شود.ناپدید)حذف( می

طور که فردیت یا تکینگی اشکه را زیر ستوال شرده شود؛ دست شه ناشودی فردیت و  در اینجا هگل همان
ت های متیدد، فردیاشکهها و زند، یینی در شخ  پیشتتتیب هگل شا واردکردن مکاننیز می« مب»تکینگی 

صد های دیگر ااشکه را زیر سؤال شرده و کلیت را شرای آن شه اثبات رسانده شود و در ایب شخ  شا آوردن مب
کند و شا استتتتفاده از شا ایب پناهگاه ئدید یقیب حستتتی مقاشله می چنیب کاری را دارد. هگل شه ستتترعت

یا  . مبدهدچا،  ارار میرا نیز مورد  یقیب حسیای)یا منی دیگر(، اصتا،ت تکیب شودن ستوژه در   ستوژه 
دیگر « مب» کند و میتقد استتت اینجا ید درخت وئود دارد؛ اماستتوژه نخستتت، درخت را مشتتاهده می 

ای استتتت که اینجا نه ید درخت، شلکه ید خانه وئود دارد. هر دو ایب حقایق ای می شیند و مدعیخانه
دیگر، هر دو، در شی واس گی، مشاهده، یقیب و اطمینانی که در  دارای اعتباری مشتاشه هستند، شه عبارتی 

.آنچه در  شتتودابال دانستتته هایشتتان دارند، یکستتان هستتتند؛ اما ید حقیقت در درون دیگری حذف می
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ی موارد تنها امری کلی استتت و در همه« مب»استتت چراکه « مب»شتتود ها حذف نمیی ایب مثالهمه
شناشرایب مب همچون  .13هایی که دیده است،حذف شوندهرچند که تمام اشکه ماند.امری است که پایدار می

خانه استتت یا  کند مثل اینجا یدکلی استتت، زیرا در تمام ادعاهایی که می« ایب»و « اینجا»، «اکنون»
ه هگل کنحویشود هر چند که اشکه مقاشل  تغییر کرده شاشد. پ  شهاینجا ید درخت است مب حفظ می

 کند و ایب پناهگاهرفتار می« مب»طور نیز شا کند همانرا ثتاشت می « ایب»و « اکنون»، «جتا این»کلیتت  
و نه  توان چنیب نتیجه گرفت که نه عینیت محضمی»نویسد: گیرد. فیند،ی مییقیب حسی را نیز از او می
فیند،ی، )« رداددهند شلکه شاید تیاملشتان را موردشررستی ارا  االمر را تشتکیل نمی ستوژه محض شنیاد نف  

شناشرایب »رود: (. و در ایب شرهه استتت که هگل از ستتنگر اشکه محض و ستتوژه محض فراتر می13: 3121
واس گی اش نه شیواس گیکه ذات  نه در اشکه است و نه در مب و شی 13آموزدیقیب حستی از تجرشه می 

رورت است و اشکه و مب کلیاتی ید استت و نه دیگری، چراکه در هر دو آنچه موردنظر استت، فااد ض  ایب
. «ها اکنون، اینجا و مب که وئود ماندگار و شادوام ندارند یا نیستتتند، موردنظر هستتتند هستتتند که در آن

(Hegel ,2018: 64) 
تا اینجای کار هگل دو اصتا،ت را زیر ستوال شرده استت، که آن دو عبارتند از اصتتا،ت اشکه و اصا،ت    

تواند دارای شحث فراوان و همچنیب دارای نتایج زیادی در شاب تاریخ اندیشه میستوژه که شه خودی خود  
ار ها را دچکشتتاند و آناروپا داشتتته شاشتتد. هگل ئزمیت، تکینگی و حا،ت تحمیلی هر دو را شه چا،  می

 ها ادامه دهد. هگل هر دو اصا،ت وتواند شا آنحستی دیگر نمی -کند شه طوری که یقیبتنااض درونی می
شود و کلی منحصر در امر ئز ی، شه گری که در آن ایجاد میادرت نفی و واس ه ادعاهایشان را از طریق

های یقیب حسی را از مضمون در وااع هگل شا استتفاده از ادرت نفی استت که تمام گزاره   آورد.زانو درمی
ستتازدکه تمام آن ار میکند و همچنیب شا مفهوم صتتورت میقول کلیت، آشتتکدر زمان و مکان، توخا،ی می

دهد، صحیح نیست از آنجاییکه آن دو در وااع مجموع ای که یقیب حسی شه مب و اشکه نسبت میتکینگی
گیرند و ایب هم شرای مب و هم شرای ایب، گری امور کثیر میاز میانجی اند که مفهوم خود راهتایی کثرت

 اینجا و اکنون صحیح است.

 ی شهود محضثابهمادعای تکینگی یقین حسی به .3
ت؛ ی آن کلی اسمایههای یقیب حسی و اثبات اینکه درونهای هگل شر پناهگاهها و چا، شاوئود نقد

نگی اشکه ها تکیآنجاییکه هگل شا کثرت اشکهورزد. از ایب یقیب هم چنان شه ئز یت و تکینگی اصتتترار می
ها ارار داده شود و شا مب دیگر یا کثرت مبمورد ادعای یقیب حسی در نخستیب پناهگاه  را مورد چا،  

شود که تکینگی ستوژه یا مب را در پناهگاه دوم یقیب حسی مورد حمله ارار داده شود.)هگل هر دو پناهگاه  
ی صورت میقول کلیت در ئز یت و ادرت نفی مورد نقد و پیشتیب یقیب حستی را شا دو اصتل موضتوعه    

اند.( اما یقیب حسی در آخریب کوش  خود سیی و اشکه هر دو کلی چا،  ارار داد و شه اثبات رساند که مب
 د:نویسکه هگل میها، صرفاً شه شهود محض اصرار ورزد، چنانها و اشکهدارد شا نادیده گرفتب سایر سوژه
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ه کند شه دیگر شودگی اینجا ،شواستتت گی محض دیگر هی  توئهی نمیشنتاشرایب ایب شی 
ید درخت نیستتت و یا، نه شه دیگرشودگی اکنون شه عنوان عنوان درخت، شه اینکه دیگر 

شود و یا نه شرای مب دیگر، که اشکه شرای او روز که در اکنونی که ش  هست، حذف می
چیز دیگری استت.... پ  مب، ایب مب،مدعی است که اینجا ید درخت است و روی از  

ب بدیل نشود و نیز شه ایاش شه ید غیر درخت تکه اینجا شرایطوریگرداند، شهآن شرنمی
ود کند، یا اینکه خی درخت مشاهده نمیمثاشهرسد که مب دیگری اینجا را شهوااییت نمی

روز در نظر نگیرد. مب شهود محضم:  مب، درزمانی دیگر اینجا را نه درخت و اکنون را نه
رخت د مب شه سهم خود، شه ایب وااییت یینی اینکه اکنون روز است، یا اینکه اینجا ید

کنم، شلکه چستتتبم و نیز خود اینجتا و اکنون را شتا یکتدیگر مقتایستتته نمی    استتتت، می
کنم. واستتت ه یینی اکنون روز استتتت، اصتتترار میی شیوستتتخت شه ید راش هستتتفت

(Hegel,2018:64) 

هایی که شه منظور دور زدن تمام آن نقدیقیب حستتتی شرای آنکته شته هتدف خود دستتتت یتاشد و شه    
ستتتیی دارد شتا نادیده گرفتب هر مب یا ستتتوژه و زمان و مکان و هر چیز دیگری   رویکردش شتتتده شود،

نیب تواند در چاش اصترار ورزد؛ اما یقیب حسی چگونه می شتده ی تجرشهدستت، تنها شه تکینگی اشکه ازایب
آن یا ازگاه ما حقیقتی را درزمانی پ اش اشاره کند چراکه هرشترای ی شه اکنون و اینجای شتخصی شده  

کلی از دست خواهد داد. یقیب حسی شا ایب ر مکانی شافاصتله از آن موردشررسی ارار دهیم، مینای  را شه د
شود و تنها شاید شه ید اینجا یا ید مب تکیب محدود ای که ادعای  را داشت دور میواس گیادعا از شی

دهد. چنانکه را از دست میاش ی فردیشود. اما در ایب شهود محض دیگر توان شیان مکان و زمان تجرشه
بات تواند شه تکینگی و ثتنها نمی،ودویتگ زیپ نیز گفته استتتت که در اادام ستتتوم نیز یقیب حستتتی نه  

رت دهد و شه کثمدنظرش شرستتتد شلکه حتی شیشتتتتر همان کلی شودن اینجا، اکنون و ایب را توضتتتیح می
 (Siep,2014:76یاشد. )ست میها که در اینجا و اکنون کلی وئود دارند، داینجاها یا اکنون

ی کلی خودش را ش ذیرد و شکست خودش را در ابال توضیح ئز یت و مایهیقیب حسی شایستی درون
  در ای که یقیب حستتتی شرای خویتوانیم شازگردیم شه آن اعتبار میرفتیتکینگی اعالم کند. در اینجا می

اشکه در تکینگی و فردیت آن را داشتتت و ی واستت هآغاز راه مدعی شود. یقیب حستتی ادعای شتتناخت شی 
ی یقیب حسی چیزی ئز کلیت کرد اما در پایان راه مشخن شد که اشکهگونه شتناخت کلی را انکار می هر

 .23نیست
ن آ ؛ وندکشیان می شا وضوحی شیشتر اش راهگل یکی دیگر از اصتول اساسی فلسفه  در همیب شخ 

کرده است چون در رسد از همان آغاز نق  محوری را ایفا میشه نظر می دروااعامر منفی یا نفی است که 
هر شار  هاآن ؛ چرا کهعنصتتر نفی وئود داشتتت  ، متکثر ی«هااکنون»و « هااینجا»، «هاایب»درون تمام 

 نویسد:در ایب مورد میکردند. هو،گیت خود را نفی می یمورداشارهی اشکه
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، وئود یا امر شتتتودمییقیب حستتتی آشتتتکار  یتجرشهحقیقتی که در  اشکه یتا شنتاشرایب  
لکه کرد، شفکر می گونهایبایب یقیب در شاب اشکه  کهچنانمحض نیستتت،  یواستت هشی

مرکزی  یی نفی، خصیصهو نفی است. ایب ،حظه ناهستیاز هستتی،   ایپیچیدهترکی  
شیدی آگاهی در پدیدارشناسی خواهد شود. شا هستی ایب ترکی  هستی  هایشکلی همه

 طورشهی ئدیداً در حال تکویب آگاهی اشکه -امر حاضر و گذشته یدرشاره –و نفی، یینی 
اکنونی  ،اص الحات خود هگل هست ایب امر ئزءاست.  مختلآضروری وحدت ،حظات 

ای از اینجاهای شستتیار استتت. در ایب  یا در ترکی  پیچیده هااکنونکه کثرت م لقی از 
تی از ایب شلکه شایستی وحد شودمیتبدیل ن« ایب»شه  سادگیشهیقیب حسی  یاشکهمینی، 
 (Houlgate, 2013: 41)شاشد.  آنجا و اینجااکنون و س   و  ،و نه ایب

ب نیز در کنار آن سه امر دیگر ای وکند کلیدی همان امر منفی یا نفی است که هو،گیت شیان می نکته
 وایکی از اصتول موضتوعه حرکت من قی فلستفه هگل است و شه شیانی دیگر موتور متحرکه دیا،کتید    

هم در آغاز خودش را در درون یقیب حسی هگل نشان  وا استت. پ  ایب چهارمیب اصتل اساسی فلسفه  
ای از تمام ایب ادعا را کرد که یقیب حستتتی هگلی شه نحوی خالصتتته توانمیحاال  نوعیشته و  دهتد می

که خود هگل چه در من ق و )محتوایی  صورتشهرا چه  افتدمی در ادامه کتاب هایشخ اتفاااتی که در 
اصول موضوعه من ق درونی حرکت، در خود دارد  صورتشهچه در پدیدارشناسی شه آن اذعان دارد( و چه 

ی ( یقیب حسنفی)شا ههور ایب مورد ئدید  دهد.از درون، هر شار شی  از گذشته شسط می خودش را صرفاًو 
ه شه آن شرای همیشتت تواندنمیکه مفهوم آغازینی که از اشکه داشتتت مفهوم پایداری نیستتت و  گیردفرامی

را  هانآرا کلی المداد کند و « اینجا»یا « اکنون»که  ناچار استتتشناشرایب یقیب حستتی  پ استتتناد کند. 
 .شود، شداند شه دنبا، که  فردیمنحصرشهاموری عائز از شه دست دادن فردیت 

لکه از آن شفهمیم ش تنهانه ،ئز یامر  عنوانشهرا  ئز ی امریم تواننمیما  هگل میتقد است که شناشرایب
حض و م اکنون هستتتی محض، اشکه یینیشرای یقیب حستتی،  کهازآنجایی توانیم شگوییم.ستتخب هم نمی

حقیقت  عنوانشهپ  آن را  ؛ش ذیرد تواندنمیاینجای محض و آن ناهستی، تفاوت و پیچیدگی درون اشکه را 
هگل در آغاز  است.و ناتوان از در شرگرفتب آن  کندمی ، انکاراست آمدهدستت شهئدیدی که در درون اشکه 

آورد، زیرا حقیقت آن امر کلی استتت، نمیدستتت  را شهواستت ه حقیقت یقیب شی» :گویدمیشخ  ادراک 
ش شر کلیت ااما ادراک اصتتتل( Hegel, 2018: 71) «را درک کند.« ایب»خواهد یقیب می کهدرحا،ی

، فردیت یا فهمدمی شیدازآنکهآگاهی  دروااعشتتود. مجزا می یقیب حستتیاستتت و از همیب طریق نیز از 
 .گویدکه استتتترن می طورهمانتوانتد ش ذیرد اکنون دیگر  شته تنتااض نمی   دردادنتکینگی را ئز شتا تب  

 های مشترکشان شا سایر افرادعنوان موئوداتی است که توسط ویکگیفهم افراد شه کنون آگاهی آمادهاهم»
 ,Stern)«اندیشتتتدشناشرایب از ایب طریق آگاهی هم شه کلیت و هم شه فردیت می؛ اندشرستتتاخته شتتتده

2002: 51).  
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تفستیری شر شخ  اول از کتاب پدیدارشتناسی رو  شود اما دیدیم که چگونه هگل در همیب   ایب تنها 
د، آن را کناش شه درون آگاهی نفوذ میشا استفاده از اص الحات کلیدی فلسفه کتاب خود، از گام نخستت 
ید را شا کند، آنجایی کهاش را از درون نسبی میاندازد، حقایق ئزمیکشد، آن را شه شد میشه چا،  می
ر نهایت ایب ستتتاحت آگاهی را شه ستتتاحتی شاالتر ارتقاع کند و د، آنچه را که شاید حفظ میکندحذف می

کند. شه عبارتی دیگر ایب یینی دیا،کتید، ست ح را نسبت شه خود، خودآگاه می دهد و در عیب حال آنمی
حات یکدیگر ئدا نیستند( و تمام اص الایب یینی حرکت نف  االمر) که ایب دو آینه یکدیگرند و اصال از 

شوند. االمر م ر  میذکر شتده در سترتاستر متب نیز، شه ااتضای ضرورت همیب حرکت)دیا،کتید( نف    
ود تسویه تریب دشمب خایب گام نخست هگل، شسیار استراتکید است، همان ور که گفتیم هگل شا نیرومند

ورزید. شه و پذیرندگی محض اصرار می یت، ایستاییواس گی، شساطت، ئزمحساب کرد، دشمنی که شر شی
اعتقاد نگارنده نه تنها شه ،حاه متافیزیکال شلکه حتی شه اعتبار روش نیزکل فرایند اندیشتتیدن هگل را در 

شاید  گر شاشید و شه ایب اعتبار ایب شخ توانید نظارهایب شخ  شه صورت ضمنی و هنوز ارتقاء نایافته، می
 کل کتاب پدیدارشناسی رو  شاشد.مهمتریب شخ  از 

 گیریتیجهن
 وفصل یقیب حسی در چیست شا  پدیدارشتناسی رو  آغاز شتدن   که اهمیت توضتیح دادیم  شحث، در آغاز

که شتواند هگل ابل از آن ؛استتتراتکید شاشتتد دارای اهمیت تواند شرای اهداف هگل،چقدر ایب شتتروع می
و راه  دو ادعاهای ( را از درون ششکاف)شسیط واس ه و عا،م را تسخیر اص الحات خود کند شایستی امر شی

ای که هم آینه شا اندیشیدن و حرکت و اص الحات اساسی االمر، نف شرای تلقی خودش از اندیشتیدن  را
 نقدشه صتترفاًکه شگوییم ایب فصتتل استتت ت از آنتر استتو ایب شستتیار عمیق شاز کند ،االمر استتتنف 
شناشرایب در گام نخست هگل شا ادرتمندتریب دشمب خود در  مرشو  استت.  هاو پوزیتویستت  گرایانتجرشه

آوردن آن پردازد و در ایب مبارزه هگل از تمامی نیروی خود شرای شه زانو درستتتاحتت نظر، شته مبارزه می  
ردیت تکینگی و ف کهخواهان آن شود  نخستیقیب حسی در گام ن دادیم که نشا کند. در ادامهاستفاده می
، «اکنون» و «اینجا»، «ایب»که روشتتب شتتد  شیدازآناما  شه اثبات رستتاند روشروی محض  هخود را شا اشک

 «بم»تکینگی را از ایب م خود یینی ستتتوژه محض رفت تا مفاهیم کلی هستتتتند، شه ستتتمت پناهگاه دو
از ایب موارد هست،  «مب»شه آنچه منظور  «اکنون»و  «اینجا»، «ایب»از یقیب حسی  ، پ استخراج کند

شد و شرای شاای ماندن در ادعای خود، وارد  «مب»منتقل شد. در گام دوم نیز یقیب حسی اسیر کلی شودن 
خاص دل  او شه شهود محض خود از ید مورد ،دیگری ه در آن فارغ از هر مب و هر اشکهگام ستوم شد ک 

دوم، ادعای   که در گامشود  «مب»ها شود که در گام اول و شا کثرت شا کثرت اشکه کته از آنجتایی  .شستتتت
در ایب گام نیز از  اما؛ خیزدنتادیده گرفتب آن دو شرمی  درصتتتدددر گتام ستتتوم   پ  .شتتتکستتتت خورد

و تنها شاید شه ید اینجا یا ید مب تکیب محدود  گیردای که ادعای  را داشتتت، فاصتتله میواستت گیشی
که  دهدرا از دست می اشفردیشتهود محض دیگر توان شیان مکان و زمان تجرشه   حا،ت، در ایب شتود. 

 .ایب نقض غرض کاملی از ادعاهای یقیب حسی است
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همچنیب  و کندامتا اهمیتت شحث در اینجا شود که هگل چگونه شا ادعاهای یقیب حستتتی مقاشله می  
قول یتالای ستوژه و اشکه، حضور صورت م  وستاطت،  چون تفکرش ای استاستی  چگونه از اصتول و مبانی 

 ورتضتترشهئه شا تو در یقیب حستتی نخستتتیب شارامر منفی شرای و همچنیب ادرت  ئز یکلیت در امور 
ر   اراهای یقیب حسی را مورد هجوم خوی، پناهگاهو اینکه چ ور شا ایب اص الحات شحث، ستخب گفت 

ای استتت چرا که از ید طرف ایب استتتفاده همچنیب خودش دارای ستتاختار دیا،کتیکی پیچیده  .دهدمی
 پردازد و از طرف دیگر شا فروپاشیحسی میواست گی و شساطت یقیب ها شه نقد شیهگل شا استتفاده از آن 

کند شکاف را سوژه یا مب ایجاد می،یب او ،اول گام در کند.ها را نیز کس  میادعاها، توئیه استفاده از آن
 آورد، از دیدنتمام حقیقت را از اشکه شه دست میموضع خودش را در شاب اینکه  سترعت شهو یقیب حستی  

م فرار کند و هردو گا تواندنمی، و همچنیب نفی ئز یمنحصر در  کلی امر از اما؛ رودمیطفره  ،ایب شکاف
واس گی یقیب حسی شی ادعایو او،یب ضرشه را هگل، شه  شردمی سؤالل زیر واصت  شا همیبدوم را  اول و

  از شیان . پکندمی و هستی و ناهستی ئز یکلی من وی در  ند و آن را وارد دیا،کتید پیچیدهکوارد می
 چراکهآوریم که توستتط امر کلی، ما، آنچه مضتتمون حستتی استتت را شه زشان می گویدمیهگل ، موردایب 
خود را در همیب امور کلی نفی  ئز یهمه امور کلی هستتتند و امور  ،«ایب»و  «اکنون»، «اینجا»، «مب»
نشان  هچراککند می اعتبارشیسوم یقیب حسی را  حلراههمیب امر نفی استت که گام ستوم یا    و کنند.می
ونه گهرخود از طریق شهود محض و انکار  واس هشه شتناخت تکیب و شی  تواندنمیستی  ، یقیب حدهدمی

و شا ایب عملکرد، هگل مفهوم وساطت خود را حتی در فهم  خود دست یاشد دیگری، شه خواسته مب و اشکه
را تجرشه کند  ئز یچنانکه یقیب حسی مدعی شود، اادر نیست امر  ایبشناشر. کندامور دیکته می تریبئز ی
کنند و کثرتی از تماماً شه امر کلی اشتتتاره می «اینجا»، «اکنون»، «ایب»حاال روشتتتب استتتت که  چراکه

 کنند. همیب امر منفی یا نفی است کهشوند که در درون ایب امور کلی خود را نفی میئزییات را ناشی می
، «هاایب»کرده استتت چون در درون تمام رستتد از همان آغاز نق  محوری را ایفا میشه نظر می دروااع

خود را نفی  مورداشتتارههر شار اشکه  هاآن .عنصتتر نفی وئود داشتتت  ،متکثر  ی« هااکنون»و « هااینجا»
واس ه ، وئود یا امر شیشودمییقیب حستی آشتکار    هتجرشحقیقتی که در همان ا اشکه یشناشرایب ؛ کردندمی

از هستتتتی،  ای، شلکه ترکی  پیچیدهکردمیفکر  گونهایبایب یقیب در شاب اشکه  کهچنانمحض نیستتتت، 
 هستی و نفی است.نا

 هانوشتپی

نویسد: اگرچه ایب شخ  ازئمله می تاریخ فلستفه راتلج چنانکه ستا،یمب در شخ  پدیدارشتناستی رو  از     .1
های پدیدارشتناستی استتت، کلیدهای مهمی را شرای فهم ماهیت دیا،کتید هگل فراهم   تریب شخ کوتاه
 (183: 3122آورد. )سا،یمب، هیگینز، می

 کند، ایب م ل وساطت و نفی در آن نفوذ نکرده شاشد را انتزاعی و توخا،ی المداد میهگل هر آنچه که  .2
را در ئای ئای کتاب پدیدارشناسی شاهد خواهید شود، همچنیب هگل ایب عدم نفوذ وساطت را در هر 

 شماری است.داند و دارای تبیات شیس ح و ئایگاهی خ رناک می
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و  objektگویتتد کتته اینوود میتتان آن دو یینی، ب میخود از دو نوع اشکه ستتتخ هگتتل در فلستتتفتته .3
Gegenstandنویستتد که هگل شرریشتته. اینوود می، از چند ئهت تفاوت اا ل استتت Gegenstand 

 داند و آن را اشکهس ه دان  میواشی را استاستاً اشکه   Gegenstandتأکید دارد چنانکه  objectشی  از 
طورکلی شه داند. شهر آغاز مستتتقل استتت و آن را اشکه واایی میازنظر هگل د objektداند اما مینایی می

تریب حا،ت تا دان  های آگاهی مفهومی را از ئنینیکه هگل صورت پدیدارشتناسی رو  اعتقاد اینوود در 
، 3111استتتت. )اینوود،  Gegenstandگیرد ای که مورد تأمل ارار میکند، آن اشکهم لق شررستتتی می

192-111) 
ت که ما خوشی شازکرده اسهگل ایب م ل  را شه پدیدارشناسی رو ز در کتاب تکویب و ساختار هی و،یت نی
تجرشه، در مینی رایج ایب کلمه، آگاهی »ایم: ای از آن شخ  را در اینجا شه فارستتتی شرگرداندهچنتدئمله 

(consciousnessآنچه میتقد استتت که شایستتتی حقیقت شاشتتد را در نظر می ) خود )گیرد و امر درin 

itselfشود؛ گوییمتفاوتی هاهر می شیند که اشکهشتود و در همیب زمان، آگاهی می ( ناپدید)یل حذف( می 
 شود، آنشود. ایب اشکه ئدید، ناشودی اشکه آغازیب را شامل میکه آن امر ئدیدی است، امری که کشآ می

 صورت دیگری شرای آگاهیسئله شهگرفته استت؛ اما ایب م ابلی شتکل  ای استت که شر استاس اشکه  تجرشه
کند دوم را کشآ می آغازیب را کنار گذاشت، اشکه ازآن که اشکهشود. آگاهی میتقد است که پ آشتکار می 

عنوان کند شهکه کامالً متفاوت استتت؛ و آن چرایی ایب امر استتت که آگاهی حقیقت ئدیدی را وضتتع می
شتتود و عنوان امری که از حرکت پیشتتیب نتیجه مینه شه ( وGegenstandعنوان اشکه )مقاشل شا آن، شه

 (Hyppolitte,1974:24 « )شود.آن تو،ید می وسیلهشه
اش از مبحث یقیب حسی هگل، میتقد است هگل ایب مارکوزه نیز در کتاب خرد و انقالب، در پایان شحث .4

ه عقل سلیم است ک ن فلسفهپوزیتویسم هما»ها آورده استت. ازنظر مارکوزه  شخ  را در نقد پوزیتویستت 
اند توزند؛ اما هگل میتقد است، در ئهانی که امور وااع آنچه را که وااییت مییقیب امور وااع چنگ میشه

توانند پوزیتویستی شه مفاهیم کلی، تنها شرای آنکه ایب مفاهیم نمی حمله«. دهدو شاید شاشتد را نشان نمی 
ند، هر چیزی را که هنوز صورت ید امر وااع شه خود نگرفته شاشد، از پذیر درآیصورت امور وااع مشاهدهشه

گذارد. هگل، شا اثبات اینکه تجرشه حسی و ادراک مورد توسل شه پوزیتویسم نیز، نه شر دان  کنار می پهنه
کنند، اش ال نهایی و ذاتی پوزیتویستتتم را شه دستتتت یتد امر وااع ئز ی، شلکه شر چیزی کلی دال،ت می 

کند که کلی شر ئز ی شرتری دارد، دروااع، علیه محدود کردن در زمتانی کته او شتارهتا تأکید می     دهتد می
کوشد. حقیقت را در کلی م ر  کردن، شیانگر ایب نظر هگل است که هی  حقیقت شه امر موئود ئز ی می

رفته یاد گ کشد. انسانصورت ئز ی موئودی، چه در طبییت و چه در ئامیه، کل حقیقت را شه تصویر نمی
اش در پشت نمود چیزها ئای دارد. اکنون او شر آن است تا ایب تجرشه را محقق سازد است که خودآگاهی

 (.318-392: 3129)مارکوزه، « اش را شرئهان اثبات کندو سروری
شتد، مبحث یقیب حستی در فرایند سفر پدیدارشناسانه هگل در کتاب    تر توضتیح داده طور که پی همان .5

شتناستی رو ، نق  استتراتکید تری دارد و صتحیح نیستت همچون شسیاری از مفسران ایرانی و      پدیدار
طور که در شخ  پیشیب توضیح داده شد گرایی محدود کنیم شلکه هماننقد تجرشهخارئی صترفاً آن را شه 
 یواس گی و ئز یت و همچنیب ئزمیت آن درگیر شده است که نتایج زیادی شراهگل شا م لق شودن، شی

 پیشرفت فلسفی او تا پایان کتاب دارد.



 

3121 زمستان ،92 ه، شمار31 سال ،های فلسفیژوهش/ پ  85 

دهد و هگل راش ه تنگاتنگ ایب دو او،یب تالای ستوژه و اشکه در آغاز در همیب شخ  یقیب حسی رخ می  .6
دهد. همچنیب شایستتتی گفته شود که خوشی نشتان می کنند را شهرا که از همان آغاز شا یکدیگر حرکت می

 کهانچنی رو  هگل است ستوژه و اشکه، داایق اصتلی فلسفه  هگل یینی  استاستی فلستفه    ایب دو دایقه
 دآگاهیخو سوژهتوانیم شگوییم که رو  شه نظر هگل هم اشکه و هم می هر چیز: پی  از نویسدمیفیند،ی 
 .(11: 3111 )فیند،ی،است

 نویسد: چیزی که در هگل شرای گوته ئذاب شود، مبانیکارل ،وویت در شاب ایب خصیصه فلسفه هگل می .7
فیتا،یتت مینوی او، یینی میتانجیگری میان خود شودگی و دگر شودگی شود. شه شیان گوته، هگل خود را در    

فیشته شر  کرد وطبییت تأکید می ب در حا،ی است که شلینگ شر گسترهوسط، میان سوژه و اشکه، ارارداد. ای
که هگل هنگامیزندگی است شوند، آنجا که اشکه و ستوژه شاهم روشرو می »شلندای ستوشککتیویته.گگوته   

 کند، شایددهد و ایب ئایگاه را م ا،به میاش شیب اشکه و ستتوژه ارار میهمانیایب خود را توستتط فلستتفه 
 (.91 :3116،وویت، «)نسبت شه او ادای احترام کنیم

 اًشه نظر هگل شرای شناخت ئهان ،زوم»نویسد: میهگل از متافیزید شه پدیدارشتناسی  اردشیلی در کتاب  .8
نباید شه شتیوه کانتی مقوالت خود را شرئهان تحمیل کرد یا شه شیوه فیشته، مقوالت را از دل مب محض  
استتخراج کرد و همچنان در نوعی سوشککتیویسم شاای ماند. شلکه ئهان، خود ئهان از پی  وائد پیوندی  

نتیجه حقق شتتود و درتنگاتنگ و ذاتی شا ستتوژه استتت که شاید شه کمد تب دادن شه فرآیند دیا،کتیکی م
 (.28 :3121اردشیلی، «)شخ  استچیز است که همانا رو  وحدتمن ق سوژه و ئهان ید

تواند تنها دیا،کتیکی از اندیشتتیدن ما شاشتتد نمی ]دیا،کتید در نظام هگل[و یا گادامر نیز گفته استتت که  .9
 ((Gadamer, 1976: 9 شود نیز شاشد.چه که اندیشیده میشلکه آن همچنیب شاید دیا،کتیکی از آن

راکه ای داد چهای اینجا، اکنون، ایب مینای ویکهشود شه واژهچنانکه فیند،ی نیز شیان کرده است که نمی .11
 ناپذیری کلی خواهد شود. )فیند،ی،ها مینایی اا ل شویم شه نحو انی افها تا ئایی که شرای آنمینای آن

3111 :339) 
که پی  روی مب استت ادراکی است که در آن تردیدی نیست؛ اما اگر   یقیب فرد، ادراک کلیشا توئه شه» .11

شه حقیقت از آن پرست  شتود، شاید درشاره آن سخب گفته شود، چون حقیقت ذات و متیلق آگاهی فردی   
: 3129مصلح، «)ای که زشان استنیستت. پ  حداال دو طرف آگاهی و ید واست ه الزم استت، واس ه   

112.) 
ارا ه داده است که ما در  شار مینایی ایب واژه در منظر هگل، توضیح مبسوطییوول شرای مشخن کردن  .12

ند اما ککنیم: هگل شاوئوداینکه تا حدودی شا مدل کانتی موافقت میای از آن اکتفا میاینجا شه خالصتتته
 اریدهد. از منظر هگل وئود م لق خود ستتاختکارشرد آن را از مب متناهی شه وااییتی نامتناهی ارتقاء می

رود و کند، پی  میاز سوژه است و خودش نیز فرایندی است که از طریق تضادهایی که در خود ایجاد می
 دهد.مرور شسط میدیگر خودش را شهعبارتیشه

شتکند که سوژه  دروااع هگل مرزهایی که کانت در نقد عقل محض خوی  ایجاد کرده شود را در هم می
ب تنها مشود نهای که در فلستفه هگل از آن شحث می رده شود؛ اما ستوژه را شه منبیی از خارج نیز متکی ک

مثاشه امری درون ماندگار در درون طبییت و تاریخ، یینی متناهی فردی استتت شلکه همچنیب خداستتت شه 
شود؛ شناشرایب هگل از مفهوم سوژه ( میsubject- objectئوهر اس ینوزایی در فلسفه هگل تبدیل شه )
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انمند را تنها آنتو،وژی امر کرکند تا نهنت )ا،بته شا ایجاد تغییری استاستی در آن( استفاده می  در فلستفه کا 
 :Yovel, 2005کران )وئود م لق( را هم توضتتیح دهد توضتتیح دهد شلکه همچنیب آنتو،وژی امر شی

21-22).) 
یدن  نه دیدن درخت عنوان امر کلی است که دشتود مب شه در تمام ایب موارد، آنچه حذف یا ناشود نمی» .13

استت و نه خانه، شلکه شیشتتر دیدن امر شستی ی است که توسط نفی ایب خانه و غیره میانجی ارارگرفته    
 کند. مباعتناست و تفاوتی شرای آن نمیدهد شه خانه، شه درخت و غیره، شیاست، اما آنچه در آن روی می

 (.Hegel, 2018: 63«)است طور اعم، امری کلیشه« ایب»یا « اینجا»، «اکنون»همچون 
شود که حقیقت نه شا اشکه ئز ی و دهد که تجرشه حسی متوئه میمارکوزه در مورد ایب شخ  توضیح می .14

نه شا مب تکیب همراه است، شلکه نتیجه فرایند نفی دوگانه است. یینی نخست، نفی وئود فی نفسه اشکه و 
کلی. شدیب گونه، حقیقت دو شار تحت میانجی در دوم، نفی مب تکیب از طریق نسبت دادن حقیقت شه مب 

حول ماند. شناشرایب تشود و از آن پ ، در پیوند شا آگاهی، شاای میمی آید، یا شه وستیله آگاهی ساخته می 
 .(391: 3129 ئهان عینی، یکسره شا تحول ئهان آگاهی همبافته است)مارکوزه،

ح داده خوشی توضیگردد که استرن در کتاب خود شهیگرایی شه ایب موضوع شرماستاس ایب نقدها شه تجرشه  .15
من ق، هگل میتقد است که اندیشه ئوهر  های آغازیب در دانشنامهدر یکی از فصل»نویسد: است، او می

(؛ و ایب تأکیدی مشخن شه وااییت شنیادیب Hegel, EL§24Zp.37استاسی چیزهای خارئی است ) 
ت که کند. در مقاشل شا ماتریا،یسم، هگل میتقد اسیسم تبدیل میهگل را شه اید ا، اندیشه است که فلسفه

ئهان موئودات محستوس دروااع در المرو عقالنی اندیشته، استتاست  نهفته استتت که وااییتی متحد و    
کند. ایب حد کامل پذیر، اع ا میهای هاهراً تقستتتیمثبات کرانمند و چیزتر شه ئهان گذرا یا شیمتانتدگار  

گرایی های از تجرشماتریا،یستم ایب است که آن کامالً گونه  یکی استت. نظر هگل درشاره اید ا،یستم متافیز 
گیرد؛ اما شر استتاس شتتود، در نظر میعنوان آنچه که شه آن از طریق ح  داده میاستتت که وااییت را شه

عنوان گرایی مرتک  اشتتباه شتده استت چراکه آنچه صترفاً نمود اشتدایی چیزهاست، شه    نگاه هگل، تجرشه
عنوان عامل استتتاستتتی ئهتان اتمی، موئودات خود ایستتتتتا کته دارای وحتدت خارئی هستتتتند را شه    

 (.Stern, 1990: 112«)پذیردمی
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