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 تحلیل هایدگر از معناي زمان در فلسفۀ هگل
  *سادات میرموسی نیره
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  مقدمه  ی
و بـه تبـع او    – ارسـطو ترین مفاهیم در تاریخ اندیشۀ بشـري اسـت.   مفهوم زمان از پیچیده

متافیزیکی بلکه ذیل مباحث مربوط به آن را نه از جملۀ مسائل  -بسیاري از فیلسوفان دیگر
گـاه جایگـاه    معتقد است مسئله زمـان هـیچ   هایدگررو  این فیزیک طرح و بررسی کردند؛ از

اي در شـمار مسـائل دیگـر    حقیقی خود را در تاریخ فلسفه پیدا نکرده است. زمـان مسـئله  
، آزادي ترین مسئله فلسفه است؛ مسائل دیگـر همچـون علیـت   فلسفی نیست، بلکه محوري

مفهـوم   هایـدگر یابند. به نظـر  حتی خود بحث وجود با توجه به معناي اصیل زمان معنا می
سنتی زمان هرچند همین مفهوم سنتی نیز در بسیاري از مسائل فلسفی از جمله بحث علیت 
مفروض انگاشته شده است، قادر به ایفاي این نقش محوري در فلسفه نیست. تنها با توجه 

  توان به بازاندیشی تاریخی در باب معناي زمان پرداخت.ان وجود و زمان میبه رابطه می
ترین مانع براي درك معناي اصیل زمـان اسـت. در   مهم» مفهوم«تلقّی زمان به مثابه یک 

اندیشه هایدگر زمانِ اصیل زمانمنديِ دازاین است؛ به دیگر سخن زمان، افقی اسـت بـراي   
فهـم  «براي این مـدعا کـه    هایدگرد خود دازاین. دلیل فهم همۀ انحاي وجود از جمله وجو
چنین است؛ وجود تنها در صورتی ممکن است » شودوجود اساساً در پرتو زمان ممکن می

) داشــته باشــد و زمانمنــدي داراي ایــن افــق اســت  Horizonشــود کــه افــق (فهمیــده 
)Heidegger, 1996, pp.364-366.(  

  . اهمیت دیدگاه هگل براي هایدگر1
به عنوان یک  هایدگرشود. روشن می هایدگردر مدعاي دوم  هگلو  هایدگراما نسبت میان 

کند، بلکه معتقد است معناي اصیل زمان، بنیاد پدیدارشناس معانی مختلف زمان را نفی نمی
هر نوع درك مفهومی از زمان است؛ به تعبیر دیگر همۀ معانی دیگر زمـان (معـانی سـنّتی)    

در بـاب زمـان از همـین جـا      هگلآیند. اهمیت اندیشه اي اصیل به شمار میپدیدارِ آن معن
شود؛ او به فهم سنتی زمان صورتی فلسفی بخشیده و همۀ معانی گونـاگون آن را  آشکار می

کند؛ لذا دیدگاه او در باب زمان در عرض در حرکتی دیالکتیکی از دل یکدیگر استخراج می
  سایر نظریات در خصوص زمان نیست. 
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  . نقد هایدگر به زمانِ هگل2
با وجود تالش بسیار، راهی به معناي زمانمندي بنیادین نیافته  هگلمدعی است که  هایدگر

بـراي ایـن مـدعا ایـن      هایدگراندیشد. دلیل است و  همچنان در فضاي متافیزیک سنتی می
ماند. علت پیوند میان زمـان و  باقی می» مفهوم«همچنان یک  هگلاست که زمان در اندیشه 

معتقد است روح براي آنکـه مطلـق شـود الزم     هگلنیز همین است.  هگلروح در اندیشه 
است که مفهوم زمان را نفی کند؛ به دیگر سخن فعلیت روح تنها از طریق نفی زمان ممکن 

ه خـود  کنـد کـ  تواند با زمان نسبت برقرار روح هگلی از آن رو می هایدگرشود. به نظر می
  یک مفهوم است. 

بـه  » مکان زمـان اسـت  «با گفتن این جمله که  هگلآید بنابراین هرچند چنین به نظر می
نقش زمان پی برده و به تفکر هایدگري نزدیک شده باشد، اما بررسی دقیق اندیشه او نشان 

 هایدگره اي کماند؛ رابطهدهد که رابطۀ میان زمان و وجود در اندیشه او رهاشده باقی میمی
کـردن زوایـاي آن    دانست و تا اواخر عمر خویش به روشنترین مسئله فلسفه می آن را مهم

، »مکـان «و سـه آمـوزة   » زمـان «پرداخت. در ادامه تالش خواهم کرد با بررسی رابطه میـان  
  به زمان هگلی را بیان کنم.    هایدگرنقد » روح«و » صیرورت«

  . زمان و مکان1-2
-استفاده می» زمان و مکان«معتقد است زمان، تعینِ مکان است. وقتی از تعبیر مرکّبِ  هگل

-است. فهم دوگانه» صیرورت/ شدن«در این تعبیر به معناي » و«شود باید بدانیم که حرف 

که در میان فیلسـوفان رواج دارد خطاسـت؛ او در دایرةالمعـارف     گونه انگارانه از این دو آن
 /Encyklopädia der Philosophischen Wissenschaften( هـاي فلسـفی   دانش

Encyclopedia of the Philosophical Sciencesکند:   ) به این نکته تصریح می  
شود. انتقال مکان به زمان به نحو سوبجکتیو اي که مکان زمان میحقیقت مکان زمان است، به گونه

کند. مکان و زمان معموالً دو  مان گذار میگیرد، بلکه مکان خودش به زاز جانب ما صورت نمی
شوند: مکان آنجاست و زمان نیز داریم. فلسفه به مقابله با این قطب مجزاي از هم در نظر گرفته می

  ).Hegel, 1970, §.257, Additionخیزد ( بر می» نیز«
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ده معتقد است اگر مکان بـه شـیوة دیـالکتیکی اندیشـی     هگلآید که از متن باال برمی چنان  ی
این  هایدگر». شود می«تر مکان زمان گردد؛ به عبارت دقیق شود، به صورت زمان آشکار می

به » مکان زمان است«توان گفت که تعبیرِ  داند؛ لذا می را به معناي وجودیافتن آن می» شدن«
شود. نکتـۀ   ) میDeterminedبه واسطۀ زمان متعین (» فقط«این معناست که وجود مکان 

بـه  «زمـان بلکـه   » بر اساس«اید مد نظر قرار گیرد آن است که  هگل مکان را نه مهمی که ب
 هگـل ). بـراي درك سـخن   Heidegger, 2010, p.213کنـد (  زمان تعریـف مـی  » منزلۀ

نخست باید تبیین گردد که او چه معنایی از مکان در ذهن دارد تا روشـن شـود کـه تعـین     
  مکان به مثابۀ زمان به چه معناست. 

 Theبـودنِ طبیعـت (   واسـطۀ خـارجی   مکان عبارت است از یکسـانیِ بـی   هگلظر از ن

Unmediated Indifference of Nature’s Self-externality» :(    ن اولیـه یـاتعـی
بودگی (خارجیت) آن، یکسانی  برون -واسطۀ طبیعت عبارت است از کلیت انتزاعیِ خود بی

بودگی هنوز کـامالً انتزاعـی اسـت، مکـان      برون تفاوتی آن، یعنی مکان. از آنجا که این و بی
 § ,Hegel, 1970» (گونه تفاوت متعینی وجـود نـدارد   صرفاً پیوسته است و در آن، هیچ

  توان از هم تفکیک کرد: ). با توجه به این سخن دو معنا از مکان را می254
  مکان به معناي واسطۀ همگن و متجانس؛  .1
  مکان به معناي نقطه (کثرت نقاط قابل افتراق).  .2

شـوند.  تز سبب سنتزِ زمـان مـی   این دو معنا در یک حرکت دیالکتیکی به مثابه تز و آنتی
اي پیوستگی انتزاعی و نامتمـایز اسـت و در معنـاي دوم، کثـرت      مکان، به معناي اول گونه

پیوسـتن ایـن    هـم  مکان ابتدا از بـه  اند؛ اما چنین نیست کهنقاطی است که از هم قابل افتراق
نقاط شکل گرفته باشد و از گسست آنها از میان برود، بلکه مکان به منزلۀ واسطۀ همگن و 

تفاوتی را در خود دارد؛ لـذا تعریـف    بودن و بی متجانس (معناي اول) همواره خصیصۀ تهی
ایـن مکـانِ تهـی    ) Negation(معناي دوم) بـه معنـاي نفـیِ (   » به مثابه کثرت نقاط«مکان 

(معناي اول) است؛ اگرچه این نقاط از یکدیگر قابل تمایزند، ولی مکان به عنوان چیزي که 
ماند. پس نقطه تا آنجا که  همچنان نامتمایز باقی می -یعنی واسطۀ متجانس -نفی شده است
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ا از آنجا سازد، نفی مکان است. ام پیوستگیِ غیرمتمایز و انتزاعی مکان را متمایز و مفارق می
ماند؛ یعنی نقطـه بـه    که خود نقطه، مکان است، در نفی نیز در مکانِ تهی (همگن) باقی می

کشد. در نتیجه مکـان بـه    مثابۀ آنچه متفاوت از مکانِ تهی است خود را از مکان بیرون نمی
 Dieبـودگی ( لحاظی نقطه و به لحاظ دیگر نـه صـرفاً نقطـه بلکـه تعـینِ نقطـه یـا نقطـه        

Punktualität/ Punctiformity .است (  
زمان حقیقت مکان است. همچنین به دو معناي مکان در  هگلتا کنون گفتیم که از منظر 

بـودگی  اشاره کردیم؛ اما اکنون باید اضـافه کنـیم کـه مکـان بـه معنـاي نقطـه        هگلاندیشۀ 
دیشـیده شـود،   تواند ذات زمان را آشکار سازد. اگر بنا باشد مکان به نحو دیـالکتیکی ان  نمی

تمایزي باقی بماند، بلکه خود این نفی نیز باید نفی گردد؛  نفیِ اولیۀ مکان (تهی) نباید در بی
بـودگی یـا نفـیِ نفـی     بودگی نیز بایـد رفـع شـود. در نفـی نقطـه     به دیگر سخن خود نقطه

)Negation der Negationیابد و خودش را به آنچه نیست، یعنی  )، نقطه خارجیت می
کند و به این ترتیب خود را به صورت خط و سپس به صورت  هاي دیگر مرتبط می طهبه نق

 Für sich/ For itبودگی، خود را لنفسه ( سازد. بنابراین نقطه با نفی نقطه سطح متعین می

selfشـود؛ نقطـه خـود را     بودن خارج می تفاوتیِ با یکدیگر رو از بی این کند و از ) وضع می
بخشد؛ یعنی نسبت به نقاط دیگر، نه دیگر این اسـت و نـه هنـوز     داد میدهد و امت نشان می

آید و این حرکت تعاقبِ نقاط را به  آن. این چنین است که مکان از سکون به حرکت در می
و... » اینجـا  -اکنـون «، »اینجـا  -اکنـون «دنبال دارد و در آن هر نقطه خود را لنفسه به عنوان 

ئم نفی، همان زمان است. به دیگر سخن وقتـی مکـان دیگـر    کردنِ دا کند. این نفی وضع می
 ,Heideggerنفسه نباشد بلکه لنفسه، یعنی به منزلۀ حرکت لحاظ بشود، زمان اسـت (  فی

1996, p. 429 .(  
نقطـه در زمـان فعلیـت    «که  هگلتوان فهمی از این سخن با توجه به توضیحات باال می

) حاصل کرد؛ اینکه نقطه در زمان فعلیت دارد به این Hegel, § 257, Addition» (دارد
معناست که شرط اینکه نقطه بتواند خود را در نسبت با دیگري وضع کنـد ایـن اسـت کـه     

باشد؛ به دیگر سخن تعین نقطه به این است که نقطه وجـودش را در اکنـون   » اکنون«نقطه 
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این معنا  هگل) است. Jetzt- Punkt/ Now- point» (اکنون -نقطه«بیابد؛ لذا نقطه یک   ی
  کند: را چنین بیان می

) کـه بـا مکـان بـه مثابـه نقطـه مـرتبط        Die Negativität/ Negativityکننـدگی (  حیث نفی
 -دهد، در گسترة خـود  صورت خط و سطح بسط میه گردد و در چارچوب مکان تعیناتش را ب می

تفـاوت و   جوار آن سـاکن اسـت، بـی    روي نسبت به چیزي که در این بودگی، لنفسه است و ازبرون
  ).Ibid, § 257شود، زمان است ( نماید. این نفیی که بدین سان لنفسه لحاظ می بدون ترجیح می

تفاوتی است خارج شود و خـود   نفسه که سکون، ثبات و بی بنابراین اگر مکان از حالت فی
 -و دیـالکتیکی یعنی در نسـبت بـا دیگـري و بـه نحـ      -را لنفسه وضع کند، به منزلۀ حرکت

گـردد. از آنجـا کـه     آشکار می -که همان زمان است-رو حقیقت آناین شود؛ ازاندیشیده می
هاست که در  بلکه توالی اکنون» اکنون -نقطه«گیرد، زمان نه صرفاً  مکان در حرکت قرار می

و  )No-longer now» (دیگر نه اکنـون «نسبت به نقطۀ قبل » اکنون -نقطه«این توالی هر 
  ) است.Not-yet now» (هنوز نه اکنون«نسبت به نقطۀ بعد 

معتقد است فهم  هایدگرفهمد؛ اما  می» اکنون -نقطه«زمان را  هگلتوان گفت که پس می
انگارد. او بـا ایـن ادعـا کـه     کرد زمانیِ زمان را نادیده می از رابطۀ زمان و مکان، عمل هگل

به معنـاي   -»و«مکان و زمان را با حذف حرف حقیقت مکان همان زمان است، تمایز میان 
بـه  » و«). او بـا معنـاکردن حـرف    Heidegger, 2010, p.213بـرد (  از میان می -عطفی

کنـد کـه بـا فهـم سـنّتی و عامیانـه از زمـان        معنایی از زمان ارائـه مـی  » صیرورت و شدن«
نه چیزي بیشتر  کندهمسوست و صرفاً توجیهی فلسفی از تاریخ تفکر در باب زمان ارائه می

)Ibid, p.428 به معناي امتـداد (مکـان) اکنـون    هگلها در دیدگاه توالی اکنون«). چراکه-

گونـه   هـا. در تـاریخ فلسـفه نیـز فیلسـوفان زمـان را ایـن       هاست و نه اتصال (زمان) اکنون
انـد و  اند؛ آنها همواره زمان را در پرتو مکـان و فاقـد هرگونـه اسـتقالل فهـم کـرده       فهمیده

  اند.  رو غالباً بحث مستقلی به آن اختصاص نداده همین زا
تـوان از جایگـاهی کـه او    معتقد است دیدگاه هر فیلسوف در مورد زمان را مـی  هایدگر

اش اختصاص داده، تعیین کرد؛ بـراي مثـال موضـوع    براي تبیین این مسئله در نظام فلسفی
شود. ایـن  مکان و حرکت تبیین می در زمرة بحث طبیعیات و در ارتباط با ارسطوزمان نزد 
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درباره هگل و جایگاه بحث زمان در نظام فلسفی او نیز صادق است؛ از آنجا  هایدگرسخن 
دهد  فهمد، جایگاه آن را در مبحث طبیعیات قرار میکه او نیز زمان را در نسبت با مکان می

)Ibid,pp.428-429 هگـل ریه خویش با اولین افتراق و تقابل نظ هایدگر). به همین دلیل 
در راستاي سنت  -به دلیل پیوند تنگاتنگش با مکان -هگلداند که زمان براي را در این می

و در نتیجـه بـه دازایـن اختصـاص      -مابعدالطبیعی قرار دارد و همچنان زمان طبیعی اسـت 
  ندارد.

  . زمان و صیرورت2-2
حقیقت مکان همان زمان است؛ به این نحو که مکـان   هگلکه بیان شد، مطابق دیدگاه  چنان

، یعنـی  »هـا تـوالی اکنـون  «بـه وضـعیت   »  اکنون -نقطه«با وضع لنفسۀ خویش از وضعیت 
صـیرورت مکـان اسـت.     هگلیابد. این سخن بدان معناست که زمان نزد حرکت، تغییر می

ند و معتقد اسـت در  ک) تعبیر میNow-time» (اکنون -زمان«این صیرورت را به  هایدگر
): Ibid, p.214وجـود ندارنـد (  » بعـد «و » قبـل «صرفاً هست؛ ولـی  » اکنون« هگلدیدگاه 

 ,Hegel, 1970, § 259» (اکنـون انضـمامی نتیجـۀ گذشـته و آبسـتن آینـده اسـت       «...

Addition» .(     انتزاعـی گذشـته و آینـده اسـت اکنون وحدت انضمامیِ لحظـات) «Ibid, 

§259, Remark.(    
 Angeschaute» (آمـده  در شـهود  صـیرورت بـه  «اکنـونِ انضـمامی در نظـر هگـل     این 

Werden / Intuited Becoming اي اسـت کـه در عـین اینکـه     ) است؛ یعنی هسـتنده
را در » صیرورت«و » شهود«دو عبارت  هایدگرهست نیست و در عین اینکه نیست هست. 

است و ایـن  » تجربه فردیت«به معناي » دهشهوددرآم به«کند. تعبیرِ معنا می» اکنون«ارتباط با 
فردیت، اکنون است. این تجربه به معناي تماس مستقیم با امرِ حاضر است و در خصـوص  

واسـطه  ها خود را بیشود، بلکه در توالی اکنون زمان به این معناست که زمان اندیشیده نمی
ستی یا از نیستی به هستی نیز به معناي گذار از هستی به نی» صیرورت«کند. تعبیر  عرضه می

اسـت کـه در عـین اینکـه هسـت      » اکنون«رکن اصلی این گذار است؛ یعنی » اکنون«است. 
نیست و در عین اینکه نیست هست. هستیِ زمان  با وجود اینکه اکنون است، امـا بـه ایـن    
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د. شـو  است، به منزلۀ نیستی شهود می» هنوز نه اکنون«و » دیگر نه اکنون«دلیل که هر اکنون   ی
  گوید:  باره می این در هگل

اگر بتوان گفت که زمان قادر مطلق است، باید این را اضـافه کنـیم کـه نـاتوان     
مطلق نیز است. اکنون حق عظیمی دارد، اکنون چیزي جز اکنون منفرد نیسـت.  

کنیم، این منحصربودنِ خود ستاینده، پنهـان،   اما به محض اینکه آن را اظهار می
  ).  Ibid, § 258, Additionشود ( منحل و ناپدید می

شدنِ  تواند موجب انضمامیصیرورت نمی هگلمعتقد است که بر خالف ادعاي  هایدگر
هـا را   ماند؛ زیرا وقتی توالی اکنونشود و زمان در دیدگاه او همچنان انتزاعی باقی میاکنون 

توجه نشده و هر  رسد که به محتواي ساختاريِ هر اکنونگیریم چنین به نظر میدر نظر می
هـایی اسـت    اکنون مانند اکنون دیگر و به مثابه تکرار آن است؛ این سلسله متشکل از اکنون

) هستند و لذا ما صـرفاً بـا اکنـونِ    Levelled Downشده ( سطحکه کامالً یکنواخت و هم
 هـاي دیگـر   گوید در عین اینکه نسبت به اکنونمی هگلگونه که  ایم که همانگذرایی مواجه
  شود.  کند و هست، نیست و ناگهان ناپدید می ابراز وجود می

به نسبت میان زمان و صیرورت در اندیشۀ او  هگلبه معناي زمان نزد  هایدگرنقد دیگر 
(حقیقـت مکـان) چیـزي جـز      هگلطور ه توضیحش گذشت، زمان براي  گردد. همانبرمی

» گـذار «صـرفاً بـه معنـاي     هگـل معتقد است صیرورت نزد  هایدگرصیرورت مکان نیست. 
را در » شدن سپري«و هم » آمدن پدید»صیرورت هم معناي  هایدگرکه به نظر است؛ درحالی

علـت ایـن غفلـت     هایدگراند. از نظر خود دارد و هر دويِ این معانی در صیرورت منطوي
). Id., 2010, p.215/ BT, p.431پیروي او از فهم عامیانه در باب زمـان اسـت (   هگل

گـاه زمـان،    شـدن باشـد، آن   ي گر صیرورت (زمان به معناي صیرورت) صرفاً به معناي سپرا
زمـان شـبیه   «اسـت:  » شـدن  ناپدیـد «باشد » آمدن پدید«اکنونی خواهد بود که بیشتر از آنکه 

شـود. زمـان    آید و زایـل مـی   ظرفی نیست که در آن همه چیز در یک جریان سیال پدید می
   .)Hegel, 1970, § 258, Addition» (ستصرفاً انتزاع این زوال ا

به معناي آن اسـت کـه زمـان نـزد او صـرفاً معـادلِ بـا         هگلاین سخن  هایدگربه نظر 
» منطق ینـا «در کتاب  هگل). البته او تحلیل Heidegger, 1970, p.220است (» گذشته«
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)Jenaer Systementwürfe Jena Logic/  تـر از پـژوهش وي در    ) را کمـی متفـاوت
» آینـده «تاب مقاومت در برابر » اکنون«در منطق ینا معتقد است  هگلداند. المعارف می دایرة

رسـد آینـده در حـال (اکنـون)     شود؛ لذا به نظر مـی  را ندارد و به همین دلیل مغلوبِ آن می
    .)Hegel, 1987, p.11» (آینده ذات حال است«گوید: که او می وجود دارد؛ چنان

امـا   Yگیردعهده می تري در اندیشۀ هگل برر منطقِ ینا آینده نقش مهمرسد د به نظر می
شـود؛ چراکـه   نمی هگلبه معناي زمان در اندیشه  هایدگراین سخن نیز مانع از نقد اساسی 

شـود. زمـان   در صیرورت لحـاظ نمـی  » آمدن پدید«حتی به واسطۀ تأکید بر آینده نیز معناي 
کنـد. بـا    اي است که به درون گذشـته گـذر مـی    آیندههمچنان به معناي گذار است، اگرچه 

زمان به «است که زمان واقعی است: » گذشته«همچنان این  هگلتوجه به این مطلب، براي 
  .)Ibid,p.138» (انتهاستزمان لحظۀ دوريِ بی). «ibid, p.97» (گرددخودش باز می

گردد. به  ش بر میوجود حقیقی چیزي است که به خود هگلدر اندیشۀ  هایدگربه باور 
به گذشته به این معناسـت کـه حقیقـت زمـان      -از طریق حال -همین دلیل بازگشت آینده

روسـت  این همان گذشته است؛ هر لحظۀ قبلی یا گذشته، همیشه یک اکنونِ قبلی است و از
  گردد. که زمان پیوسته به اکنون باز می

  )Geist/ Spirit. زمان و روح (3-2
کند. بدین سان  طی می» در زمان«تاریخ که ذاتاً تاریخ روح است، مسیر خود را  هگلاز نظر 

، 1379هگـل،  » (افتـد  مفهوم روح درخور آن است که بسط و تکامل تاریخ در زمـان فـرو   «
توان پرسید که روح  با زمان چـه نسـبتی دارد کـه ایـن فروافتـادگی بـرایش        ). می169ص

-اکنـونِ فـرا  «یا » نفیِ انتزاعی«زمان  هگلر شد، در نظر طورکه ذک شود. همان پذیر میامکان

اکنـون  « هگلدر دیدگاه » اکنون«هایدگر به نظر  -طورکه گفته شد همان -است؛ زیرا» دستی
  ).همین مقاله 7ارجاع به صفحه است (» حاضر

ست »ها توالی اکنون«بلکه » اکنون«نه صرفاً یک  هگلممکن است گفته شود که زمان نزد 
هنـوز  «و نسبت به اکنونِ بعدي » دیگر نه اکنون«نسبت به اکنونِ قبلی » اکنون«آن هر  که در

رو باشـیم تـا ایـن نقـد      روبـه » اکنـون «است؛ بنابراین چنین نیست که ما با یـک  » نه اکنون
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ایـم  دسـتی اسـت. آنچـه بـا آن مواجـه     فـرا   هگلهایدگري مطرح شود که زمان در دیدگاه   ی
ها از آن جهت که سلسله است به چنـگ اندیشـه   و سلسلۀ اکنونهاست  اي از اکنونسلسله
دستی شود بـا نظـر   تواند فرادستی شود (این نکته که سلسله نمیتواند فراآید و نمیدر نمی

  خود هایدگر نیز همخوانی دارد).  
بـر   -کـه گفتـیم   طـور  همان -آید.؛زیرابه شمار نمی هایدگراما این سخن مانعی براي نقد 

رسـند؛ چراکـه بـا    گاه به مرتبۀ صیرورت انضمامی نمـی  هیچ» هااکنون« هگلخالف مدعاي 
همانی میان آنها (هر اکنون مانند اکنون دیگر و بـه مثابـه تکـرار آن اسـت) مـا      توجه به این
(زمان) در دیـدگاه هگلـی    هاایم و سلسلۀ اکنون مواجه» هااکنون«و نه » اکنون«صرفاً با یک 

  مانند. کلّی، انتزاعی و فرادستی باقی می
شـده اسـت، تعبیـر     سطحهاي صوري و همبا توجه به سخن باال اگر زمان، سلسلۀ اکنون

مدعی اسـت کـه روح نیـز نـزد      هایدگررا چگونه باید فهمید؟ » فروافتادگی روح در زمان«
تواند با آن یکی شـود.   به همین دلیل می همانند زمان امري صوري و انتزاعی است و هگل

) اسـت. امـا نـه    Begriff/ Conceptمفهـوم (  هگـل او بر آن است که ذات روح در نظر 
اي اسـت کـه بـه     به عنوان صورت متعلَّق اندیشه، بلکه صورت همان اندیشـه   مفهومی کلّی

 Das sich- las εrfassen» (مـن  -کردن خود به منزلۀ درك نـا  تصور«اندیشد:  خود می
des nicht- Ich – Begreifen/ Conceiving it self- as Grasping the non- 

Iمن، تز و درك نا تز و نفی است و غیربودنِ بـا مـن را آشـکار    من، آنتی -). در اینجا درك
) به عنوان نفـیِ نفـی یـا    Reinen Begriff/ Pure Conceptسازد و مفهوم محض ( می

گیرد. این مفهوم محض همـان روح اسـت. بـه عبـارت دیگـر       می من شکل -سنتزِ من و نا
مـن) کثـرت    -نفسـه (مـن) و لنفسـه (نـا     کلیت منی است که فـی  *روح، خودفهمیِ محضِ

ات را بـا خـودش بـه عنـوان      توانـد غیربـودنِ موجـود    کند؛ یعنی می ات را درك می موجود
). Heidegger, 1996, p.433مـن) درك کنـد (   -شـدن (نـا   اي بـراي غیـرِ خـود   واسطه

                                                
  به معناي نامتعین است. »محض«در اندیشۀ هگل   *
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واسـطه  همـانی بـی   رسد. پس ایـن ایـن   همانی با خودش میبنابراین روح با نفیِ نفی به این
  شود. من) محقق می -نیست، بلکه به واسطۀ غیرخودش (نا

 /Absolut Unruhigeقراري و ناآرامی مطلـق ( این نفیِ نفی هم بی هایدگربه تفسیر 

Absolute Unrestدهد ) روح را نشان می        (ـتفعلی) و هـم موجـب خـود آشکارسـازي
)Selbst Offenbarung/ Self- revelationــی ــزي جــز    ) آن م شــود. روح چی
گردد، پـس نـاآرامی مطلـق     به خویش باز می» غیر از خودشدن«نیست که در » بودن باخود«

من) اسـت، لـذا ایـن غیـر بایـد       -است و از آنجا که شرط خوداظهاريِ روح همین غیر (نا
  ).Ibid, p.434دهد (ق به خود روح باشد و روح حقیقت آن را تشکیل متعلّ

قراري و تکامل آن به منزلۀ نفیِ نفی اسـت و   فعلیت (خودآشکارسازي) روح در گرو بی
روح صرفاً با افتادن در زمـان  ». افتد در زمان فرو «براي تحقق این فعلیت، روح الجرم باید 

تواند بر غیر خودش غلبه کرده، به مفهـوم   نفی) است که میها (نفیِ به معناي سلسلۀ اکنون
محض نائل شود؛ اما این رابطه دوسویه است، چراکه زمان نیز به این فروافتادگی روح نیاز 

درآمـده و اندیشـیده    شـهود  تر اشاره کردیم، زمان، مفهومی صرفاً بـه  که پیش طور دارد. همان
ید، الزم است که روح در آن فرو افتد و نسـبتی  ناشده است، پس براي اینکه به اندیشه درآ

  ). Ibidبا آن برقرار کند (
است و شرط تحقق این اطالق آن است که خود زمـان را  » مطلق«روح در اندیشۀ هگل 

افتد تا بتواند حقیقت زمـان   خود نفی کند و بدین منظور باید در زمان فرو  نیز به عنوان غیرِ
روح مـادامی کـه   «گویـد:  بطۀ روح و زمان در اندیشۀ هگل مـی گردد؛ لذا هایدگر دربارة را

مفهوم محض خود را نیافته است یعنی مادامی که زمان را ابطال یا حذف نکـرده اسـت در   
 ).Ibid» (زمان ظهور دارد

رسد کـه آن   افتد و زمانی به اطالق و فعلیت می هاي گذرا فرو می روح در سلسلۀ اکنون
را ابطال کند؛ اما باید این نکتۀ مهم را در نظر داشت که نفیِ زمان به معناي طرد آن نیست؛ 

گردد، بلکه همراه بـا آن بـه    شود، از روح جدا نمی آنچه در نفیِ نفی به عنوان غیر لحاظ می
  رسد.  اطالق می
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معتقد است این ارتبـاط، ذاتـی و    هگلدر خصوص ارتباط روح و زمان در اندیشۀ  هایدگر  ی
حقیقی نیست، بلکه محصولِ جنبۀ صوري و انتزاعی روح و زمان است؛ چراکه تنها پس از 

گردد. عالوه بـر ایـن طـرح     رسد، یعنی انضمامی می ابطال زمان است که روح به فعلیت می
فرو افتادن روح در زمان نشانه و دلیل دیگري است بر اینکه دیالکتیک  پرسش دربارة امکانِ

دهد که روح ذاتاً زمانمند و زمان و روح صوري و تصنعی است. طرح این پرسش نشان می
تاریخی نیست، بلکه صرفاً به نحو صوري و انتزاعی موقتاً (در سیر دیالکتیکی خود، پیش از 

در کتـاب   هایـدگر روسـت کـه    همـین  شـود؛ از  یکی مـی رسیدن به فعلیت) با ساختار زمان 
هرگاه دربارة زمان در نسبت بـا مسـئله تـاریخ و     هگلگوید که  می فنومنولوژي روح هگل

گوید، درواقع نوعی انتقال صوري از قلمرو فلسفه طبیعـت بـه قلمـرو     حتی روح سخن می
لذات بر حسـب تـاریخ و   اوالً و با هگلدهد؛ بنابراین مسئله زمان نزد تاریخ و روح رخ می

   ).Id, 1988, p.144شود ( روح مطرح نمی
تواند بـر   می -ها یعنی توالی اکنون -با توجه به این مطلب اگرچه روح با افتادن در زمان

غلبه کند و بـه صـورت مفهـوم محـض در آیـد، امـا همچنـان         -یعنی مکان -غیرِ مطلقش
بـه عنـوان    -زمان هگلدر اندیشۀ  -گفتیم که طور همان -تواند از مکان بیرون رود؛ زیرا نمی

ذات مکان اسـت و روح نیـز ذات چنـین زمـانی اسـت؛ بنـابراین روح در        -ها توالی اکنون
کـرد زمـان    عمل هگلمعتقد است  هایدگرماند. از سوي دیگر اندیشه او ذات مکان باقی می

مسـئلۀ زمـان را در   کند. اگر چنان نسبتی مد نظـر او بـود،    را در نسبت با وجود لحاظ نمی
 ,Idگفت ( کرد، بلکه در مباحث مربوط به وجود از آن سخن میبخش طبیعیات مطرح نمی

2010, p.213 زمـان اسـت  « هگل). عالوه بر آنکه در اندیشۀ ؛ ولـی از نظـر   »وجود ذات
تر گویی در فلسـفۀ هگـل   به تعبیر دقیق ).Ibid, p.145» (زمان ذات وجود است« هایدگر
 .»یابـد تحقق وجودي می«زمان  هایدگر؛ در حالی که در تفکر »یابدزمانی می«تحقق وجود 

معناي وجود در نظر  هایدگردر توضیح این تفسیر باید به این نکته اشاره شود که به اعتقاد 
وجود به معناي عدم تناهی یعنی نفـی   هگلو شخص خود او متفاوت است. در نظر  هگل

). بنابراین اگر وجود به لحاظ تحققـش، یعنـی روح   Id, 1988, p.145هر تفاوتی است (
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گـاه کـه بـه     یابد؛ اما تا آن(گایست)  لحاظ شود، به فعلیت رسیده و دیگر تحقق زمانی نمی
ها را نفی کند، در زمان می مانـد. بنـابراین وجـود خویشـتنِ      این تحقق نائل آید و همۀ نفی

 هگـل ظام هگلی ذات زمان است. بـه اعتقـاد   فزاینده که رو به سوي تحقق کامل دارد، در ن
است. زمان پدیدار وجودي است که متعلق » مفهوم«ات به عنوان فعلیت روح  وجود موجود

گیرد؛ به عبـارت دیگـر زمـان    به طبیعت است و در تقابل با وجود به عنوان مفهوم قرار می
زمـان بـه عنـوان    پدیدار وجود در آن سپهري است که تهی از روح است. با ایـن توضـیح   

و در نتیجه امري بیرونی نسبت به روح، هیچ قدرتی بر روح بـه مثابـه    *دستیموجودي فرا
-مفهوم ندارد، بلکه بر عکس، این مفهوم است که قدرت زمان است و به همین دلیـل مـی  

). روح تا درون زمـان نیفتـد، نمیتوانـد معقـول     Id, 1996, p.435کند ( تواند آن را ابطال 
به فعلیت برسد. این بـدان معناسـت کـه وجـود ذات زمـان اسـت، یعنـی قابلیـت          گردد و
  شدن در زمان و همچنین قابلیت ابطال آن را دارد. پدیدار

چیـزي جـز    هگـل معتقد است، معناي اصیلِ وجـود در اندیشـۀ    هایدگرگونه که  اگر آن
زمـان باشـد،    نهادن زمان براي رسیدن به روح جاودانه نباشد، یعنـی وجـود، ذات   سر پشت

  گاه:  آن
مستور خواهد مانـد؛   -ها به معناي سلسله اکنون -زمانمندي اصیل به مثابۀ منشأ زمان -یک

ها به معناي اصیلِ زمان  توان از فرض زمان به عنوان سلسلۀ اکنون نمی هایدگرزیرا به اعتقاد 
نمندي اصیل بلکه )، نه تنها زماهایدگررسید؛ حال آنکه اگر زمان ذات وجود باشد (دیدگاه 

  گردد.  ها نیز توجیه میزمان به معناي سلسلۀ اکنون
کنـد کـه   ماند. او تصریح مـی  از زمان در سطح فهم سنّتی (از زمان) باقی می هگلفهم  -دو

» روح جاودانـه اسـت  «رسـد؛   ها به جـاودانگی مـی   روح با ابطال زمان به مثابۀ توالی اکنون
)Hegel, 1970, §258, Remark ؛ اما جاودانگی در نظر او حضورِ اکنون گذرا نیست(

                                                
است و در معیار  »دستیاکنونِ فرا«یا  »نفیِ انتزاعی«زمان  هگلاز نظر  ،تر اشاره کردیم که پیش طور همان  *

 هگلموضوع سخن  »اکنون«دستی است. پس اگر موجودي فرا ،هایدگري آنچه را بتوان از آن سخن گفت
  بایست  فرادستی باشد. می هایدگراز نظر  ،است
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یابـد هـم نیسـت؛     وقفه دوام می که سپري شود و همچنین  حضور پایدار به معناي آنچه بی  ی
بلکه جاودانگی حضوري است که به واسطۀ خودش و از طریـق خـودش و در دوام خـود    

 ,Heideggerسـازد (  شود. این حضور محض است که جاودانگی را ممکن می مفهوم می

2002, p.77.(  
  نتیجه

-(وجود مکان) در ارتباط با زمان متعین مـی » شکلی خاص از وجود«در اندیشه هگل تنها 

-در پرتو زمان فهمیده می -و نه یک نحوه از آن -»وجود« هایدگرشود؛ حال آنکه در نگاه 

به این مطلب مهم پی برده بود که زمان مکان نیست، بلکـه فقـط مکـان     هگلشود. اگرچه 
توان گفت کـه در دیـدگاه او صـرفاً     نیز نهایتاً می *زمان است، اما حتی با نگاهی خوشبینانه
شود؛ در حالی که فهم اصیل زمان به معناي آن است وجود  مکان بر اساس زمان فهمیده می

مدعی  هایدگرشود. جود هر موجودي بر اساس زمان فهمیده که نه تنها وجود مکان بلکه و
شود) این نیست که وجـود  است مقصودش از این گزاره (وجود بر اساس زمان فهمیده می

توان ادعا کرد بر اساس زمان فهمیده خواهد شد یا اینکه وجود زمان است. حتی نمی» فقط«
ظر او ممکـن اسـت امکـان جدیـدي     که وجود خاصی مانند مکان نیز زمان است؛ زیرا به ن

براي فهم وجود کشف گردد. او با گفتن این گزاره صرفاً در صدد بیان این مطلب است که 
چراکـه وجـود ایـن     ؛)id., 2010, p.222شـود ( فهم انسانی از وجود با زمان ممکن مـی 

منـديِ  فهم زمان بـه معنـاي زمان   هایدگرکند. به اعتقاد موجود (دازاین) از زمان حکایت می
وجود دازاین، فهمی اصیل از زمان است و هر فهمی از زمان (مفهوم سنتی زمان) از حیـث  

  پدیدارشناسانه در آن ریشه دارد و بر اساس قابل تبیین است. 
          منابع و مآخذ                                                                                                       

؛ ترجمه حمید عنایت؛ تهران: انتشارات شفیعی، عقل در تاریخهگل، گئورگ ویلهلم فردریش؛   .1
1379.  

                                                
مکان را نه بر اساس زمان، بلکه به مثابه زمان  هگلمعتقد است  هایدگر -که اشاره شد طور همان - زیرا *

  فهمیده است.
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