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ــده پايان نامه ی مقطع  ــن ويرايش  ش ــگل، مت ــير هيدگر از ه کتاب تفس
ــكده ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه  ــت که در دانش ــنده اس دکتری نويس
ــت. بنابراين نمی توان آن را يك کتاب مقدماتی جهت  ــده اس تهران دفاع ش
ــنايی با انديشه های هگل و هيدگر محسوب نمود؛ اين اثر برای مخاطبی  آش
ــه های  ــار هگل و هيدگر و درونمايه اصلی انديش ــد خواهد بود که با آث مفي
ــد؛ چرا که نتيجه ی يك طرح پژوهشی در مقطع  ــنايی داشته باش آن ها آش
ــت. نكته ی مهم ديگر آن است که نويسنده در اين اثر می کوشد تا  دکتريس
ــبت ميان دو متفكر بزرگ مغرب زمين  ــفی نس به تصريح خود به عمق فلس
يعنی هيدگر و هگل راه پيدا کند و در اين ميان تبيين های جامعه شناسانه و 
ايدئولوژيك را تبيين هايی باقی مانده در پوسته ی تجدد و تفكر غربی و ناکام 
از دستيابی به هسته ی آن می داند؛ اما اهميت هگل و هيدگر در چيست که 
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مصطفي زالي

نويسنده به منظور فهم تجدد به گزينش 
اين دو دست زده است؟ فلسفه ی هگل 
ــياری از صاحب نظران از  ــر رأی بس بناب
ــفه ی تجدد  جمله يورگن هابرماس فلس
ــت؛ و هيدگر نيز تجدد را می انديشد  اس
ــا مقصد و  ــر و ب ــه ای ديگ ــی به گون ول
ــی که با هگل تفاوت بنيادی دارد.  نگرش
ــوف  ــگل را می توان بزرگ ترين فيلس ه
ــه مدرنيته ی  ــوب نمود ک ــدد محس تج
ــد و هيدگر را  ــفی با او قوام می ياب فلس
ــايد بتوان بزرگ ترين فيلسوف خالف  ش
آمد تجدد دانست؛ بنابراين درك نسبت 
ــد در درك ماهيت  ــان آن دو می توان مي
ــا باشد. اگر هگل تجدد  مدرنيته راهگش
ــيد و بسياری  بالفعل و متحقق را انديش
از نشانه های وضع متجدد را وصف کرد، 

هيدگر آينده ی آن را نيز انديشيد. 
ــأله ی اصلی اين اثر و آنچه که  اما مس
نويسنده در نسبت ميان هگل و هيدگر 
ــت چيست؟ در  ــخ به آن اس در پی پاس
ــوفی است  ــير هيدگر، هگل فيلس تفس
ــه و بلكه  ــی اش از زمان، عاميان ــه تلق ک
ــن صورت فهم عاميانه از زمان  عميق تري
است. همين بحث موضوع فصل نخست 
کتاب را تشكيل می دهد. از نظر هيدگر 
ــان و مكان،  ــفه ی هگل زم در کل فلس
ــد و اين با  ــفه ی طبيعت ان ــائل فلس مس
ــازگار است.  ــنت مابعدالطبيعه س کل س
ــرگاه درباره ی  ــر هيدگر، هگل ه در نظ
زمان در ارتباط با مسأله ی تاريخ و حتی 
روح، سخن می گويد، اين، در واقع نوعی 
انتقال صوری از قلمرو فلسفه ی طبيعت 
ــأله ی  ــت. مس به قلمرو تاريخ و روح اس
ــب  زمان نزد هگل، اوال و بالذات برحس
تاريخ و روح بسط نمی يابد؛ به اين دليل 
که بر خالف مقصود اساسی هگل است. 
ــأله ی وجود و زمان  از اين رو هيدگر مس
ــزی می بيند که  ــا آن چي ــل ب را در تقاب
ــر فلسفه اش کوشيده در  هگل در سراس
ــات کند. هيدگر اين نظر  مورد زمان اثب
ــت«،  ــود را که »ذاِت وجود، زمان اس خ
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ــكار با قول هگل می داند  در تعارض آش
که »وجود، ذاِت زمان است«. زيرا برای 
ــگل موجود بما هو موجود، امر بالفعل  ه
ــت از  ــل و کل واقعيتش عبارتس در اص
ايده يا صورت معقول. اما صورت معقول 
ــت؛ يعنی به  ــر زمان اس ــدرت غالب ب ق
ــول محض،  ــگل، صورت معق ــاد ه اعتق
ــنده  ــان را ابطال می کند. البته نويس زم
ــير هيدگر از  در اين بخش عالوه بر تفس
زمان هگل، به دو تفسير متعارض يعنی 
ــير کوژو و کويره نيز اشاره می کند.  تفس
ــان می دهد قرائتی از  ــيری که نش تفاس
ــود دارد که در  ــان هگل وج ــوم زم مفه
ــت که هيدگر در  ــيری اس تضاد با تفس
پايان کتاب وجود و زمان عرضه می کند.
ــير هگل از  ولی به اعتقاد هيدگر تفس
ــزی جز وداع با  ــوم اصيل وجود چي مفه
زمان نيست. به گفته ی صريح هگل روح 
فقط زمانی صورت معقول محض خويش 
ــان را باطل کند. به  را درمی يابد که زم
عبارت ديگر در فلسفه ی هگل مسأله ی 
وجود فقط به هنگامی به درستی درك 
ــه زمان ناپديد گردد. پس از  می گردد ک
ــير مفهوم  ــل اول کتاب که به تفس فص
ــان« و  ــود و زم ــاب »وج ــان در کت زم
اختالف نظر هيدگر و هگل بر سر مفهوم 
زمان اختصاص دارد، نويسنده در فصل 
دوم به بررسی کتاب پديدارشناسی روح 
ــردازد. هيدگر در همين جا از  هگل می پ
ــه ی هگل  مفهوم جديد وجود در انديش
سخن به ميان آورده و می گويد که هگل 
مفهوم جديدی از وجود را بسط می دهد. 
ــوم جديد،  ــر از اين مفه ــود هيدگ مقص
ــانه  ــزی جز تعين خودشناس وجود چي
ــانه  ــت. اين تعين خودشناس وجود نيس
ــود و از  ــاز می ش ــا دکارت آغ ــود ب وج
ــتمرار  ــته دوام و اس طريق کانت و فيش
ــره توجيه جامع و  ــدا می کند و باالخ پي
مطلقش را در پديدارشناسی هگل پيدا 
می کند. علم پديدارشناسی روح چيزی 
جز وجودشناسی بنيادی مطلق نيست. 

ــت.  ــی اس ــی روح آخرين مرحله ی توجيه ممكن وجودشناس پديدارشناس
ــه رويكردها و خطوط مهم  ــت ک ــت در اين نقطه ی اتصال اس بنابراين درس
ــود.  ــفه ی غرب يك جا جمع می ش ــأله ی وجود در فلس تحقيق در باب مس
تحقيق راجع به موجود از آغاز آن با حكمای باستان وجود-شناسانه بود، در 
عين حال با افالطون و ارسطو، وجود-خدا-شناسانه شد. از زمان دکارت خط 
ــانه گرديد. هيدگر اصطالح وجود-خدا- تحقيق بيش از هر چيز، خودشناس

ــاره به ريشه های ارسطويی تفكر هگل و  اصطالح جامع  شناسی را برای اش
ــانه را برای داللت به ويژگی کامال جديد انديشه ی او  وجود-خدا-من-شناس
ــی می فهمد.  ــب وجود-من-خدا-شناس به کار می برد. هگل وجود را بر حس
بر اساس همين مفهوم وجود-من-خدا-شناسانه ی وجود همچون نامتناهی، 
ــا نمودی از وجود تلقی  ــرای زمان باقی نمی ماند و زمان صرف ــر جايی ب ديگ
می شود که در واقع به طبيعت تعلق دارد و به گفته ی خود هگل در تضاد با 
روح به عنوان مطلقا واقعی می باشد. هگل در پی وجودشناسی مابعدالطبيعی، 
وجود موجودات را برحسب لوگوس، سخن، مفهوم، گزاره، شناخت نظری و 
استنتاج می فهمد و از اين رو وجود را نامتناهی می بيند؛ اما هيدگر بر خالف 
کل جريان تاريخ مابعدالطبيعه و از جمله هگل در مقام خاتم فالسفه، وجود 
را بر حسب زمان تفسير می کند. برای هگل وجود نامتناهی ذات زمان است 
ــود هيدگر در وجود و زمان  ــت. مقص ولی برای هيدگر زمان ذات وجود اس
ــاختار زمان مند و متناهی دازاين و تجربه های اصيل تناهی  ــی س اوال بررس
ــن در تقابل با تصور  ــل از پروا و زمان مندی دازاي ــف زمان اصي وجود و کش
ــر در وجود و زمان  ــت. هيدگ ــی از زمان همچون نامتناهی اس مابعدالطبيع
ــون متناهی را که برخالف  ــت که راه فهم مجدد وجود همچ در پی اين اس
ــت روشن کند؛ مابعدالطبيعه ای که از آغاز  چارچوب اصلی مابعدالطبيعه اس
ــيطره ی صورت مثالی يك عقل نامتناهی و همه جا حاضر و ازلی و  تحت س
ــت و همين تصور مابعدالطبيعی، وجودشناسی تلقی شده و نسبت  ابدی اس
ــوان مابعدالطبيعه  ــفه به عن ــت. فلس ــه تناهی واقعی وجود نابينا مانده اس ب
ــته و  ــروط، از امر متناهی غفلت داش تحت حاکميت بنيادی مطلق و نامش
ــی وجود شده است. در  ــد فراموش از اين رو به جای اين که تفكر وجود باش
ــفه ی هگل در ادامه ی مرحله ی دکارتی مابعدالطبيعه و  تفسير هيدگر، فلس
ــت. در نظر هيدگر، هگل فيلسوفی است که در فلسفه ی  نقطه ی اوج آن اس
ــتن به  ــايی خودبنياد و متكی به خويش ــر و فاعل شناس او خودموضوعی بش
ــيده می شود و به حد کمال  نحو نظام مند و در چارچوب دانش مطلق انديش
ــر اصالت می دهد و وجود و روح مطلق در  ــد. هگل به موضوعيت بش می رس
ــد يعنی وجود و  ــه دانندگی مطلق می رس ــت که ب ــر اس مآل امر همان بش
موضوع بشری يكی می شود. اصل خودموضوعی بشری، در واقع اصل بنيادی 
فلسفه ی هگل است و معنای آن چيزی جز مطلق کردن انسان نيست. صرفا 
ــت که نه دکارت و نه هگل قادر به فهم و دريافت  ــبب اس و فقط به اين س

تناهی عميق ما شده اند و نه کل ايدآليسم آلمانی.
ــر پيرامون  ــه و مباحثه ی مهم هيدگ ــه ديگر مجادل ــوم کتاب ب فصل س
ــت هايی رخ می دهد که هيدگر  ــله نشس ــگل اختصاص دارد که در سلس ه
ــطو  ــی روح هگل و مابعدالطبيعه )کتاب چهارم و نهم( ارس به پديدارشناس
اختصاص می دهد. چكيده ی اين مباحث تحت عنوان مفهوم تجربه ی هگل 
ــت. بحث هيدگر در اين اثر عمدتا به تفسير مطلق هگلی  ــده اس ــر ش منتش
ــير هيدگر، اگر در انديشه ی دکارت حقيقت  ــت. بر مبنای تفس متمرکز اس
ــتلزامات  ــده و ميان آن دو تمايزی باقی نماند، هگل اس ــل به يقين ش تبدي
ــی تببين ويژگی دانش مطلق. تنها  ــتلزام يعن آن را عيان نمود. بيان اين اس
ــه خودآگاهی را در  ــن يعنی يقين ب ــه خصيصه ی مطلق يقي ــت ک هگل اس
ــفه اش بررسی و تحقيق می کند. ريشه ی التينی واژه ی مطلق به معنای  فلس
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سست شدن پيوند چيزی از چيزی و قطع وابستگی است. به اعتقاد هيدگر، 
ــتگی به اعيان و متعلقات  دانش مطلق در يقين به حقيقت خويش، از وابس
ــت  ــت از آگاهی و آگاهی عبارت اس ــود. از آنجا که دانش عبارس آزاد می ش
ــت که با آن  ــان، پس تجربه فرآيندی اس ــی در پيوند و اتصال با انس از تجل
ــتگی به اعيان و متعلقات  آگاهی در حضورش به طور متوالي خود را از وابس
ــازد. حاصل آنكه بنا به دريافت هيدگر، هگل قول به اصالت فاعل  آزاد می س
ــانيد. او لوازم و  ــه اوج خودش رس ــاد بعد از دکارت را ب ــايی خودبني شناس
ــن مطلق در خودآگاهی فاعل  ــطح يقي نتايج حقيقت به مثابه يقين را تا س
ــايی خودبنياد مطلق انديشيد و بنابراين تمام معنای اصيل حقيقت را  شناس
همچون نامستوری به فراموشی سپرد. هگل نقطه ی اوج قول به اصالت فاعل 
ــايی خودبنياد و از اين رو نقطه ی اوج مابعدالطبيعه است؛ اما نقطه ی  شناس

غايی مابعدالطبيعه غرب در نيست انگاری، نيچه است.
ــی:  ــوان فصل چهارم کتاب »مابعدالطبيعه همچون وجود-خدا-شناس عن
ــه 1957 در تدنابرگ در  ــت. در ٢4 فوري ــگل« اس ــق ه ــير علم منط تفس
ــگل، هيدگر دوباره برای گفت وگو با هگل  ــميناری درباره ی علم منطق ه س
ــانه ی  ــر »قواِم وجود-خدا-شناس ــوان گفتار هيدگ ــراغ او می رود. عن به س
مابعدالطبيعه« است. قواِم وجود-خدا-شناسانه مابعدالطبيعه به اين معناست 
که مابعدالطبيعه به شيوه ای نسبت وجود و موجودات را انديشيده که ساختار 
ــی. مابعدالطبيعه،  ــی است و هم خداشناس ــيدن، هم وجودشناس آن انديش
ــت زيرا وجود را به مثابه اولين و عام ترين بنياد مشترك  ــی اس وجودشناس
ــد. مابعدالطبيعه، خداشناسی است زيرا وجود را به  همه موجودات می انديش
ــودات، و نهايتا بنياد خودش، علت خويش، که  ــه بنياد اعالی همه موج مثاب
ــت، می انديشد. پرسش مهمی که هيدگر  همان مفهوم مابعدالطبيعی خداس
ــت و تفكر  ــت که دغدغه ی تفكر چيس ــن مقاله مطرح می کند اين اس در اي
ــه اعتقاد هر دوی هگل و هيدگر، تفكر به وجود  ــه چه چيزی می پردازد؟ ب ب
می پردازد؛ برای هگل، وجود بی واسطه ترين و انتزاعی ترين مفاهيم است، اما 
ــته ترين موضوع برای تفكر است. برای هگل زمان،  برای هيدگر وجود شايس
زمان صيرورت به شهود در آمده و وحدت سلبی از خود برون بودن است و 
ــت روح به خودش است؛ اما برای هيدگر، زمان  تاريخ فرآيند ضروری بازگش
ــش از وجود است و تاريخ خود را همچون »توالی« آزاد  افق استعاليی پرس

حوالت های تقديری، بدون ضرورت عقالنی نشان می دهد. 
ــر در ٢6 ژوئيه  ــت که هيدگ ــگل و يونانيان« عنوان بحث ديگری اس »ه
ــت اعضای فرهنگستان علوم هيدلبرگ طرح می کند. فصل  1958 در نشس
ــرح اين سخنرانی اختصاص دارد. هيدگر در اين مقاله نيز هگل  پنجم به ش
ــك نودکارتی بزرگ معرفی می کند که هنوز در دام های مابعدالطبيعه ی  را ي
ــت. هيدگر در اين  ــايی خودبنياد گرفتار اس قائل به به محوريت فاعل شناس
ــفه ی هگل را انجام فلسفه يعنی مابعدالطبيعه می داند. فلسفه ای  مقاله فلس
ــده با  ــطو آغاز ش که با يونانيان، پارمنيدس و هراکليتوس و افالطون و ارس
ــفه ی هگل به تماميت خود می رسد. هيدگر از پايان فلسفه اين معنا را  فلس
مراد می کند که کل تاريخ فلسفه در جايي آخرين امكاناتش را جمع می آورد 

و اين يعنی فعليت همه ی قوا و استعدادهای نهفته در مابعدالطبيعه. 
ــد در طی پنج فصل نسبت ميان هيدگر و  ــنده پس از آنكه می کوش نويس
ــمين و آخرين فصل کتاب را »آيا  ــفه ی هگل را نشان دهد، عنوان شش فلس
می توان هيدگر را متفكری هگلی به شمار آورد« قرار می دهد. هيدگر با طرح 
و تفسير فلسفه ی هگل، در صدد عبور از او و به تبع گذشت از مابعدالطبيعه 
ــت و نه توقف و درنگ در هگل. با وجود اين برخی کوشيده اند هيدگر را  اس
ــری هگلی معرفی کنند و به طور خاص در اينگونه پژوهش ها به تفكر  متفك
متأخر هيدگر که بر تاريخ وجود مبتنی است، توجه شده است. ولی در فصل 

چهارم و پنجم اين کتاب نويسنده نشان 
ــالف هيدگر با هگل در  می دهد که اخت
ــا ژرف تر  دوره ی متأخر تفكرش چه بس
ــر طبق نظر  ــد. ب ــدم باش از دوره ی متق
هيدگر می توان گفت هگل قادر نبود به 
ــی تجدد پی ببرد؛ زيرا خود  معمای اصل
ــت مابعدالطبيعه گرفتار بود.  درون حوال
هگل در چارچوب فهم حقيقت همچون 
ــود همچون حضور  ــت و فهم وج مطابق
می انديشيد و نمی توانست رخداِد از آِن 
خويش کننده و پس کشيدِن آن را تجربه 
ــر تجدد غلبه  ــت ب کند. هگل نمی توانس
کند زيرا حوالت و تقدير چنين بود که او 
ــنت مابعدالطبيعی، تناهی  در پی کل س
ــتين ما را فراموش کند. تمام سعی  راس
ــت که طريقت  ــام هيدگر آن اس و اهتم
ــه و  ــود را از راه مابعدالطبيع ــری خ فك
ــزرگ آن –هگل- جدا کند.  نماينده ی ب
ــد در تفكر دو  با وجود اين اگر قرار باش
ــتراکی يافت اين  متفكر آلمانی وجوه اش

امكان قطعا وجود دارد. 

http://www.noormags.com

