خالصه صحبتهاي رامين جهانبگلو
جلسة ششم از فصل درس هايي دربارة "پديدار شناسي روح" هگل

 .۱موضوع اصلي پديدار شناسي روح هگل شناخت است .به همين دليل پديدار شناسي روح با شناخت آغاز مي شود و با
شناخت به پايان ميرسد.
 .۲با اين وجود ،پديدار شناسي هگل با شناخت مطلق آغاز نميشود ،بلکه با شناختي شروع مي شود که بالواسطه است و به
منزلة شکلي پديدار شناختي به دست مي آيد.
 .۳براي تجربه گراهايي چون الک و هيوم شناخت فقط بر مبناي تجربه از واقعيت جهان بيرون است.
 .۴ولي هگل به دنبال کانت معتقد است که هر چند شناخت با تجربه از واقعيت جهان بيرون آغاز مي شود ولي با اين تجربه
از نظر او بالواسطه و ناکامل است به پايان نمي رسد.
 .۵از نظر هگل اين تجربه بايد از طريق عقل عبور کند و مفهومي شود در غير اين صورت واقعي نميشود.
 .۶ولي هگل برخالف دکارت و کانت معتقد است که اين عقل فقط آگاهي نيست بلکه خودآگاهي است.
 .۷اين خودآگاهي آزاد است و عملکرد آزادي خود در تاريخ را تجربه ميکند.
 .۸از اين جهت ،فلسفه نبايد با ذات يا جوهري از پيش تعيين شده آغاز شود.
 .۹در فلسفه هدف انديشيدن درباره ذات به منزلة سوژه يا ذهن است.
 .۱۱پس ميتوان گفت ،سوژه يا ذهن در فلسفه هگل ذاتي انکشاف يافته است که تفاوتها و غيريتها را در خود قرار مي
دهد.
 .۱۱يعني سوژه هگلي ذاتي است که از طريق حرکت منفيت ( )negativityخود را در وضعيتي قرار مي دهد که اين
هماني و همساني خود با خود را مورد سؤال قرار دهد.
 .۱۲در انديشة هگل ،سوژه يا ذهن به هيچ گونه تماماً به خود تعلق ندارد.
 .۱۳سوژه يا ذهن در حقيقت ،تجربة آگاهي از منفيت است.
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 .۱۴اين منفيت ،ناآرامي در سوژه يا ذهن بوجود ميآورد که او را مجبور ميکند به بازشناسي ديگري و رفتن به سوي
ديگري ميکند.
 .۱۵از نظر هگل "خود" زماني کامل است که از طريق واسطگي "ديگري" عبور کند ،يعني آنچه که "در خود" است تبديل به
"براي خود" شود.
 .۱۶پس در هر آگاهي دو لحظه وجودي مهم وجود دارد :يکي "آگاهي در خود" و ديگري "آگاهي براي خود".
 .۱۷آنچه که "در خود" است يعني که به صورت تعيين نيافته غير مفهومي و تحويلي فهميده شده است.
 .۱۸آنچه که "براي خود" است يعني که به صورت واضح و صريح بيان شده و انکشاف يافته است.
 .۱۹و بالخره در مرحله سوم ،آنچه که "در خود و براي خود" است يعني به طور کامل توسط خود ،تعيين يافته ،تحقق يافته و
باز شناسي شده است.
 .۲۱هگل اين فرايند ديالکتيکي را "ترفيع" ( sublationو به آلماني  )aufhebungمينامد که شامل سه مرحلة ابطال
( ،)cancellationترفيع ( )elevationو حفظ ( )preservationاست.
 .۲۱در فرايند هگلي ترفيع ،نخست توهم بال واسطه آگاهي ،به حقيقت واقعيت رفع مي شود .سپس در مرحلة دوم آگاهي به
سطح باالتري از شناخت ميرسد و بالخره آگاهي دو مرحلة از شناخت اول و دوم خود را در تجربه غايي ادغام ميکند.
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