
  پدیدارشناسی روحاز کتاب  روحبخش مقدمۀ 
   ترجمۀ مسعود حسینی و محمدمھدی اردبیلی

  )در دسترس قرار گرفته استاستفاده در کالس  جهت(تذکر: این ترجمه هنوز به شکل نهایی ویراستاري نشده است و صرفاً 

  
VIروح .  

 عقل و شدهواقعیت است به حقیقت برکشیده  که تمامِ به این [ـِ عقل] گاه که یقین . عقل روح است آن438
 در شدنِ روح ــ. استش آگاه یخوخویشتنِ ي  مثابه و از جهان به خویش ي جهانِ منزله از خودش به

 ي محض، خود را  برابرایستاي آگاهی، [یعنی] مقوله که در آنْ ، حرکتیبه نمایش درآمد قبلی بالفصلِحرکت
و  بودن خود براي، وحدت وجودو  من ، این وحدت محضِگر مشاهده عقل برکشید. در عقلِ به مفهومِ
را  1این وحدتتعین یافته است، و آگاهیِ عقل  وجودي  منزله یا به درخود ي امرِ منزله بودن، به درخود

 واسطه براي یافتن، یعنی رفعِ این وجود ي بی مشاهده، در عوض، رفعِ همین غریزه. اما حقیقت یابد می
 یافته، ي شهودشده مقولهاست.  ]حقیقتآن [متعینِ ناآگاه که اکنون »من« خودبودنِ برايي  مثابه ، بهشیء ،

می خودي  مثابه برابرایستایانه به خود را در ذات ي  منزله ن تعینِ مقوله، بهشود. اما ای آگاهی می شناسد، وارد
 شدخوکه  ي استا و دقیقه است جانبه همان میزان یک ، بهمتضاد است بودن با درخودبودن خود براي[تعینِ] 

 یذات ي منزله بهاش  کلی که در حقیقت گونه بدان ،. در نتیجه، این مقوله براي آگاهیکند را رفع می
ابتدا در سازد،  را برمی خود چیز، که انتزاعی. این تعینِ هنوز شود میتعین باش است، مخود برايـ وـ  خود رـد

همیناز محتواهاي  یصوري از آن است که در تنوع یدانش همانا است و آگاهیِ از این ذات روحانی ذات 
تکین، در واقع هنوز از جوهر متمایز است؛ این  امريي  مثابه زند؛ این آگاهی، به پرسه می روحانی ذات

و براي  خود که درگونه  بدان راکند که این قوانین  می گمانکند یا  وضع می اي انهدلخواه اهی یا قوانینِآگ
به داوري ها  ي آن پندارد که درباره می یرا قدرت شو خود بماهو هو دارد هستند در دانشِ خویش خود

 روحانیِ ذاتهمانا  2[آگاهی] جوهر، این ، از منظرِ]دیگر به بیانِیا [ ــ. نشسته است
. با این همه، این ذات از خویش نیستآگاهی  عبارت ازاست، اما هنوز  باشـ  خود برايـ  وـ  خوددر
به تصور  شرا براي خود شو خود بالفعل است ي آگاهی مثابه بههمزمان که  باشـ  خود برايـ  وـ  خوددر

  است. روح [یا به خودش آگاهی دارد]، آورد درمی

                                                             
» وحدت«را به  sieآمده است. در این فقره، چاپِ رکالم را اصل گرفته و  findet sieو در چاپِ رکالم  findet sich. در چاپِ زورکامپ 1

  رسد. می مانمعنا به نظر بی sichمعادل  استعمال، زیرا ایم بازگردانده
2 .diese ِآگاهی«کنند؛ هرچند حدس زدنِ آن براي ما نیز آسان نیست، ولی ضمیر را به  کمکی نمی» این«: پینکارد و میلر در یافتنِ مرجع «

  برگرداندیم.



439 .اما روح  ؛توصیف شده است 3عرفیـ  اخالقی جوهرِي  منزله پیشاپیش به اش روحانی ذاتفعلیت 
ي  مثابه شود یا خود را با آن به است که روح با آن مواجه می یآگاهیِ بالفعل خوداست. روح،  عرفیـ  اخالقی

ي  منزله بهاش]  [يمعنا کلِ »خود«براي  با این همه که یسازد، جهان برابرایستایانه مواجه می بالفعلِ نِجها
مستقل یا خودبودنِ  از براي یهر معنای »خود«به همان میزان که  درستاز دست داده است،  را بیگانه يچیز

و ذات کلیِ باخودبرابر و پایدار،  جوهر ]در مقامِ[از دست داده است. روح  جدا از این جهان راي  وابسته
 امرِ عنوانِ به عمل]این [ غرضِو  قصدهمانا همگان و  4عملِ مبدأذیر و ناپ ناپذیر و انحالل ي تزلزلمبنا
 است که خودش را از طریقِ اي کلی 5کارِاین جوهر به همان میزان  ــاست.   خودآگاهی گونههر  خودـ  در

عمل، ، »خود«، بودن خود برايکند، زیرا این جوهر  شان ایجاد می وحدت و برابري ي منزله بهعملِ همگان 
ي  مثابه بهروح است؛ اما،  ]و دقیق[درست نامتزلزلِ  باخودبرابريِ همانا جوهري  مثابه است. روح به

خود را  کارِ یاست که در آن هر کس قلبی خوش ي هخودفداکنند ذات [یا] یافته، انحالل ذات نْبود خود براي
. این انحالل و تفردبخشیِ ذات دارد برمیخود را از آن  و سهمِ زند برش میبخشد، در هستیِ کلی  تحقق می

سِ جوهر همانا حرکت و نفْ ]دقیقه[همگان است؛ این  ي] خود دقیقههمگان و [ عملِي  دقیقههمان  درست
در  يدقیقاً به این دلیل که وجود ]جوهر[است. این  6ایجادشده [یا از کار درآمده]کلیِ  ]روحانیِ[ و ذات

  است.  زندهو  بالفعله نیست، بلکه مرد است ذاتشده  منحل» خود«
 قبلیِهاي  قالب کننده، مطلق و واقعی است. تمامِ از خود حمایت ذاتهمانا . بدین طریق، روح 440

از یکدیگر  خویش را د که خود را تحلیل، دقایقِان روح همینها  آن ؛ندا همین روحاز  یهای آگاهی انتزاع
ي  منزله روح را به خود یجداسازيِ چنین دقایقاین کند.  ] درنگ مییمتمایز و در هر کدام [مدت

وجود دارد که  یدیگر] این جداسازي صرفاً در روح ش دارد، یا [به بیانِتقرر ي منزله به ش وا پیشفرض
رسند که گویی [واقعاً]  به نظر می ينحو اند به شده است. این دقایق که بدین طریق جدا 7»وجود« همانا

 از طریقِ، شوند هستند که ناپدید می يها صرفاً دقایق یا مقادیر که آن اما این ؛هستندجدا و منفرد] [ نهگو این
جز همین حرکت و  ي؛ و این ذات چیزشان معلوم شده است و ذاتشان به مبنا  بازگشت  [نیز] و پیشروي

، است شده یفرانه خودشانْ این دقایق به درونِ بِکه روح یا بازتاجا،  در اینانحاللِ این دقایق نیست. 
ها آگاهی،  به یادمان آورد که آن اختصار بهاین جنبه  تواند بر اساسِ میها  ما بر آن ي [بازتابیِ] اندیشه

خویش  است که در بطنِ يکلی است، یعنی آن چیزطورِ آگاهی به روحبنابراین، خودآگاهی و عقل بودند. 
 يا ش از خویش سخت به دقیقها که در تحلیل ، از آن حیثکند و فاهمه را درك می کردن یقینِ حسی، ادراك

که  8کند نظر می عزلِ امراست، و از این  موجودو  برابرایستایانه یفعلیت براي خودش در آن چسبد که می
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ي دیگرِ تحلیل سخت  عکس، به دقیقه هب روح، اوست. اگر خود به بودنِ مختص خود براي همانا فعلیتاین 
گاه روح خودآگاهی است. اما  است، آن اش بودن خود برايش ا که برابرایستايدقیقه   بچسبد، یعنی به این

همانا  ،آگاهی و خودآگاهی وحدت عنوانِ ، به بودنـ  خود برايـ  وـ  خوددرواسطه از  بی آگاهیِ عنوانِ روح به
 که [خود طور همان اي است که، آگاهی ، یعنی]مند است از عقل بهره[یا دارد  عقلاست که  يا آگاهی

 [ي ارزشِ  واسطه یا بهطورِ عقالنی  به خودـ  درامري دارد که ي  مثابه به را اشاره دارد، برابرایستا داشتنعبارت
. روح نداردمقوله  هنوز ارزشِ از برابرایستا آگاهی که برابرایستا از نظرِ ينحو یافته است، اما به  مقوله تعین

را که این عقل، که روح آن  ی. زمانایم اکنون از بررسیِ آن فارغ شده هم است که يا جا همان آگاهی در این
عقلی  است و بالفعلکه در روح  یي عقل مثابه یا به هستی که ي عقل مثابه روح به جانبِ، سرانجام از دارد

 ذاتاو ، استروح  اوخویش است.  اه روح در حقیقتگ جهانِ روح است، شهود شود، آن که
  است. عرفیِ بالفعلـ  اخالقی
 يفرد[روح] ؛ باشد واسطه بی حقیقتروح که  ماداماست،  ملتیک  عرفیِـ  اخالقی حیات. روح 441
 يبه نحو [خود این] روح ارتقا یابد که يکه یک جهان است. روح باید به آگاهی از آن چیز[است] 

ها به  از قالب يا مجموعه از خاللِزیبا را رفع کند و  عرفیِـ  اخالقی ست، باید حیاتهمان چیز اواسطه  بی
ها  که آن شوند، از این طریق میهاي قبلی متمایز  ها از قالب خودش نائل شود. اما این قالب دانش نسبت به

هاي  هاي آگاهی باشند، قالب صرفاً قالبکه  این به جايو،  ، هستندهاي راستین ارواح واقعی، فعلیت
  اند. جهان

 دانشِابتدا به در گونه که روح  همان ؛شا همانا روح است در حقیقت زنده عرفیِـ  اخالقی . جهان442ِ
که از این  ،شود. روح قانون غرق می نیز در کلیت صوريِ 9عرفی ، اخالقِشود میش نائل ا انتزاعی از ذات

از  ییک گویی در فعلیتی خشن،  که ي خویش، چنان است، در عنصرِ برابرایستایانه دوپاره شده دپس در خو
جهانِ  در عنصرِ اندیشه در مقابلِ این [جهان] ، وکند ترسیم میرا  10،بیلدونگ قلمروِش، یعنی ا هاي جهان
 به درونِ خسران از اینکه  یروح ي وسیله به ، کهکند. اما این هر دو جهان میرا ترسیم ، ذات قلمروِ، ایمان

، روشنگريآن، یعنی  ي اشاعهو  بینش شوند، از طریقِ درك می مفهوم ي وسیله ، بهگردد خویش بازمی
به  است تقسیم شده و گسترش یافته 11جهان آنو  جهان اینکه به  يو قلمرو ؛شوند می یو انقالب زده آشوب

 »خود«ي  منزله ي ذاتیت و ذات را به منزله به خود را 12اخالق] گردد که اکنون در [قالبِ بازمی يا آگاهی خود
 کهنهد، بل ي آن را بیرون از خویش فرانمیمبناش و ا جهانآورد؛ [خودآگاهی] دیگر  میفراچنگ  بالفعل

 است. متیقن به خویش همانا روحِ وجدان و در مقامِ ،خودش از میان بروددرونِ گذارد همه چیز در  می
و [ــ] شده  گسیختهجهان  جهان و آن به این [ــ] جهانی که عرفیـ  اخالقی . بنابراین، جهان443ِ

روح باشِ  خود براي بسیط »خود« درشان  و بازگشت  هستند که حرکت هایی روح ، جملگیبینی اخالقی جهان
 پدیدار خواهد شد. ها آن هدف و پیامد ي منزله به روح مطلقِ بالفعلِ خودآگاهیِ و دنیاب بسط می
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