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 چکیده

 یفلسفی شلینگ در طول دوران حیاتش دستخوش تغییر و دگرگونی بسیار یهایریگتفکرات و جهت 

اذعان داشت کهه هگیهی در اههاراوک یهک طهرا بنیهادی  قهرار  توانیمبه یک معنی  اما ؛قرار گرفت

. شلینگ از اواسط دهه گرددینگوجود یا ای  هگانی مطلق در معرض تعاطی فکر واقع ارا که  ،رندیگیم

ی فیشته برای بازبینی فلسهفه اسهتعالیی کانهت، کهه نوهش اول را در سهانت جههان هاتالشبه  1790

به فعالیت آگاهی داده بود، به هگراه یک اشتغال دائگی به ای  اعتوهاد اسهنینوزایی عطه   شنانت پذیر

قهرن، فلسهفه طعیعهت را ایه  درانتهای او که فلسفه باید از یک مطلق نود اکتفا شروع کند.  توجه کرد

ک از که ععارت است از تعگیم مفهوم فعالیت سوژه به ایده تولیدگری هگه طعیعت و اجتنا دهدیمبسط 

به فلسفه زندگی اینهگانی  1۸00او در اوایل . باشداینکه حتی طعیعت غیر جاندار را درتضاد با فکر زنده 

 صهرفاًبیانیر ای  باشد که ذه  و ماده، ایهده آل و رئهال  بایدیک سیستم کامل  توجه کرد که مطابق آن

شود اهرا ره از فیشته جدا میاز ای  رو شلینگ در ای  دو ی مختل  یک ایز هستند.هاجنعهدرجات یا 

 بهوده، نتوانسته است فراتر از دایره نود آگاهی، به وجودی برود کهه بنیهان آگهاهی که به نظر او فیشته

 آگاهی فوط یک جنعه از آن است.
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 مقدمه .1

را در اجتناک از اسهتلزامات مکهانیکی و وهرورت مهدار  شایفلسفشلینگ بیشتر زندگی 

فلسفه اسنینوزا گذراند. نعرد او در جهت یافت  راهی برای حفه  مفهاهیم آزادی و عوهل 

بود به نحوی که از عهده پاسخ دادن به ظهور و توسعه طعیعت زنده و آگاهی برآیهد و در 

هی، نههودش در عههی  حههال بیههانیر ایهه  واقعیههت باشههد کههه بنیههان طعیعههت و آگهها

 سهوکرابطه بی  آزادی و واقعیت از ی. رسدینگفلسفی به ظهور  (reflection)بازاندیشی

و سیستم و مجگوعیت از سوی دییر، در مرکهز کهار فلسهفی شهلینگ قهرار دارد؛ کهه از 

و سنس به کاری مستول و  آغازدیمفیشته « م »ی اولیه تگاس نزدیک با فلسفه هاسال

به تفکرات انیرش روی نوهش  تاًینهاو  کشاندیمبی  طعیعت و مطلق  تازه بر روی رابطه

 اشیتکهامل. شلینگ در طی مسهیر انجامدیممطلق  یبخشنودتحوقتاریخ و مذهب در 

؛ ایهه  نشههانیر فاصههله گههرفت  از مووههع دانههدیموظیفههه فلسههفه را آغازیههدن از مطلههق 

کانهت و فیشهته  ازنظهر اسهت.و نه متافیزیکی کانت و به دنعالش فیشته  شناسانهشنانت

امها ههم کانهت و ههم ؛ به دیهد درآیهد تواندیماز منظر ذه  انسان متناهی  صرفاًمطلق 

ی اساسی ذه  انسان در درک مطلق اذعهان دارنهد. درجهایی کهه هاتیمحدودفیشته بر 

مطلق هگهان ذهه   که یاهیل بر عوالنیت امر واقعی، قدرت فراگیر عول، علم قطعی به 

تأکیهد دارد؛ شهلینگ تأکیهد بهر  ههانزاعو بر آشتی نهایی هگه انتالفهات و  ستایا روا 

مرزهای انی  تصویر ایدئالیستی از جهان دارد که بر طعق آن، در هگه جهای طعیعهت و 

دارد. با عط  توجه به ایه  فکهر کهه واقعیهت  سروکارتاریخ، عول هگواره فوط با نودش 

نهزاع  که یا؛ استش از نودآگاهی نظری ذه  فراتر از عول است؛ اینکه مطلق ایزی بی

برای آشتی و به کگال  هاکوششمواومتی قدرتگند و شاید پایدار در برابر هگه  و انتالف

 سهازدیمیی و ابعادی از نویش و جهان را بهرمال هاجنعهنهایی رسیدن هستند، شلینگ 

 که در دسترس قوای عول نیست.

 دهنهدهادامهر بهه گهذر از آن نیسهت، شهلینگ عول درون مرزی که قهاد دادنبا قرار 

 درصهدد. شلینگ، نظیهر کانهت، استی عول هاتیمحدودو  هانهیزمپروژه کانتی در فهم 

ی طعیعی و اجتگهاعی انعکهاس مطالعهات و هاجهاناست بی  ای  اعتواد ایدئالیستی که 

تهوازن  اسهتعالئق عول است و ای  اعتواد رئالیستی که جهان ایزی بیش از کار عوهل 

برقرار کند. شلینگ منظر ایدئالیستی به ارث رسیده از کانت را با ارزیابی مجدد موقعیهت 

درواقعیهت انسهانی و نهود  اولدسهتطعیعت، جسم، اراده و تجربه احساسی که عوامهل 
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 بهارهک. العته ای  ارزیابی مجدد واقعیت منجر به نفهی یدینگایماصالا  باشندیمواقعیت 

؛ بلکهه موجهب تصهحیحی در ایدئالیسهم شهودینگم بر نوش سازنده عول تأکید ایدئالیس

یها وجهود آغهازی   منشأ، نودکفایی آشکار عول با ارجاع دادن به درواقع. گرددیمکانتی 

در سراسهر  .گرددیمموجود باشد تکگیل  تواندینگکه ورای عول است و بدون آن، عولی 

تی که بیرون و مودم بر هرگونه فکر تفکر شلینگ دغدغه سیستگاتیکی در نصوص واقعی

ز یارش را به دو فلسهفه متگهاکنگ یشلو اراده، اه انسانی و اه الوهی، است وجود دارد. 

ار که یرده اسهت. فلسهفه منفهکهم یتوسه یفلسفه مثعت و منف یعنییر یگل هگدکاما م

 یا  فلسهفه را فلسهفهیها بعهداًشته انجهام داد. نهودش یر فیه تحت تأثکمتودم او است 

واقعیهت  یههادروازهبهه  تاًینهاه نودش رابه جهان ذهنی محدودکرده است که کدانست 

 یاحهال آنهرا مودمهه ههره ب ؛(Schelling, 1977: 116)ند کیاما از آن ععور نگ رسدیم

اسهت و فلسهفه  یفلسفه مثعت دانسته است. فلسفه مثعهت بنظهر او فلسهفه زنهدگ یبرا

حصول به  یاو تالش برا ی. فلسفه قعل(ibid: 153) یمدرس یاو فلسفه یدیاش تگهیقعل

بتوانهد  ییفلسهفه اسهتعال ،تیانتظار داشت در نها که است یکیزیستم جامع متافیس یک

ر توسهعه جههان را یمسه یبدههد و بتوانهد تگهام یو انسهان یعیل جهان طعکاز  یگزارش

از فلسهفه  نواههدیمفلسفه مثعهت  ابد.یدست  یهانکی یوگرافیب یند و به نوعک یبازساز

منفی، که نظیر منطق هیل در صدد تشریح اشکال فکهر محهب بهرای تعیهی  ایسهتی 

کهه اشهیاء وجهود دارنهد، و  ی که به ای  واقعیهتافلسفهو به یک اشیاء است، فراتر برود 

در اینجا شاهد گهذر از مه   گاهی قائل است، برسد.هگچنی  به ظهور تاریخی و حرکت آ

یها درجهات آن  هاجنعهق یا وجود هستیم که هر دو سوژه و ابژه مطلق فیشته ای به مطل

 یبه وجهود ینودآگاه رهینتوانسته است فراترازدافیشته  نگیبنظرشل. ندیآیمبه حساک 

اینیونه نیسهت کهه اهون  جنعه ازآن است برود. کیفوط  یاست وآگاه یآگاه انیکه بن

موجود است فکر، وجهود دارد فکر، وجود دارد پس وجود، موجود است بلکه اون وجود، 
(13:16). 

 

 من مطلق تا سیستم این همانی از .2

د را یهعلهم جد یبگثابهه معنها یعیبود تا جعر طع یافت  راهیانت کاز اهداف فلسفه  یکی

انت بها کز نیاه دارد. یموجودات عاقل را ن (autonomy)ینیی  حال نودآیرد و در عیبنذ

افهت ی  مههم دسهت یبه ا ی  انالقیعت و قوانیطع  یقوان یقانونیذار یهاحوزه کیکتف

  دو یهه نشهان دههد اکه  بود یشته ایف یاستراتژ رد.کم یار جهان را به دو نک  یاما با ا
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را شهر  ززم « کهیادرا یآگاه ییوحدت استعال»انت کدارند. العته  کقلگرو منعع مشتر

 (representations)یاهدست هگراه هگه بازنگویبایشم میاندیداند: م  میم یعلم نظر

 یه العتهه بهه آگهاهکهشهگرد یواقعیت برم ؛ ای  را یک (Kant, 1968: B 132) م  باشد

ند. از نظهر کیت می  شر  عنایشته به ایف آید اون نودش شر  آنست؛بی در نگیتجر

 (positing) ه قعهل از ههر فرانههادنکهنسهت یا یتجرب یات آگاهیه واقعیلکان یشته بنیف

تهب کدر م (.Fichte, 1971: 95) ست قعالً فرانهاده شده باشهدیبایم« م »، «م »درون 

، فعالیهت ز م  اسهتیه آن نکقرار دارند  یدرون مطلو یم  و م  نسع –جز  یکشته یف

. امها دهدیم ؛ هگه ایز درون آگاهی رخباشدیممحب است و هگه واقعیت محصول آن 

باشد یا ابژه؛ شاید ایزی باشد که نهه به نظر شلینگ ای  طور نیست که هرایز یا سوژه 

 سوژه است و نه ابژه به طوری که سوژه و ابژه جلوات یا نگودهای آن شیئ سوم باشند.

ان مطلهق یهبن یهکنواههان « م  بهه مثابهه اصهل فلسهفه»تاک کدر  1795در شلینگ 

بواسهطه وجهودش قابهل  صهرفاًایهزی اسهت کهه  ،شود؛ بنیان نههایی هگهه واقعیهتیم

ه که یانیهاست؛ فوط تا آنجایی که هست به فکر درمی آید. به تععیر دییهر، بناندیشیدن 

ان یهه بنکهدارد یان مینوزا بیبر نالف اسن .(1: 163)است  یکیر در آن کاصل وجود و تف

تواند ابژه باشد؛ یا به تععیر کانتی، یک ابژه فوط برای یک سوژه است کهه یهک ابهژه ینگ

ت کهه بهه سهوژه بهودن د ابژه نعودن اسیسطح صرفاً با ق  ی؛ سوژه بودن هم در اباشدیم

 ینهوع که ارتعا  هر دو طرف را شامل است؛است  یپس نواهان مطلو گردد؛متعی  می

شهود. ههیب برههان یه هرگهز ابهژه نگکهه نواهان م  مطلهق اسهت ک یاشتهیت فکحر

و  بهه علهم مشهر ،م که زیرا بدی  معنا نواهد بود  ابژکتیوی برای ای  م  وجود ندارد

مه  »کهه  دیهگویمو بنابرای  مطلق نعاشد؛ پس بر عکهس دکهارت  ابژکتیو ما از او باشد

ر درآمدنش کاست؛ بودنش و به ف یرکه سابق بر هر فکاست  یواجد وجود ،م  .«هستم

ه کهاسهت  ینوزائیر اسهنکهتف یکبر  ی  معتنیا .شدیاندیه به نودش مکاست  یزانیبگ

قسهگتی از یهک  یاابهژهاشی از آن دییری نعودن اسهت. ههر   نیز هگانا تعی  هر ایتع

ها مطلواً پس ابژه ،ستندیایماست که در برابر هم  (Gegen-stände) زنجیره برابرایستاها

 یپهس منفه شهوند،ها نعودن است که نودشان مییر ابژهیاون صرفاً با د واقعی نیستند

 یباشهد، منفه ییهریاش بها درابطههد وابسته به یه نودش باشد باکآن یهستند. آنچه برا

را   عناصهر بهه ههم مهرتعط یهه اکهاست  یزی  آن اییسم آلگان دنعال تعیآلدهیاست. ا

تواند ابهژه باشهد. آنهرا مطلهق نهام یه نودش نگک یزیا سازد،بگثابه ابژه قابل درک می
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جهه ی  مطلهق نتییر فهم شود. پس ایز دیاش با اتواند برحسب رابطهیاند اون نگنهاده

شوند، نه مطلق بر حسب یده میفهگ یه طعق روابط علکاست  یائیاش یحالت نسع کدر

سم ینوزائیاز اسن یوبکایفهم  ،  تصور از مطلقیدر بسط ا یعامل اساس یک. یرعرفانیتعاب

  ینواهد به آن صورتی کهه در تصهور تعهیه مکامل عول، کستم یس یکد یگویاست؛ م

عوهل »زا مطرا است جهان را توویح دهد، ناقص اسهت. نویاسن« انالق»در  یله نفیبوس

کهافی، یعنهی بهر اسهاس  . کل شنانت فلسفی بر طعهق اصهل جههتیک مکانیسم است

ره شهنانتی باواسهطه نواههد بهود. اگهر درک هگهوا لزومهاً؛ پس ردیگیم، شکل وساطت

« اسهتنتا  ،حکهم تحلیل، اسناد،»عوالنی ایزی جز وساطت منطوی مودمات و نتایج در 

« پس روش  است کهه حهرکتش در مسهیری اسهت کهه نهودش سهانته اسهت نیست،

(Sandkaulen-Bock, 1990: 15)سهت. ا افهت شهر  آنیبهر در یح جهان معتنهی. توو

ر ووهع کهه توسط نود تفکاست  ییهاستم عول هگانیط یک سیه شراکنست یل اکمش

افهت یدر یههوماء را مفیه اشهکه ییر است. پهس تها آنجهاک  مشرو  به فیگشته و بنابرا

سهت، یپهس بهه آنچهه مشهرو  ن مانیمنجیره شرایط مشرو  باقی میز یکم، در ینکیم

است که در صدد فههم آن بوسهیله عوهل هسهتیم،  یایواقعمطلق، که بنیان وجود  یعنی

بنیانی کهه یهاکوبی  موجود باشد، تواندینگ باشد. شر  دییری برای ای  بنیانینگ یراه

صهورت، در  ابژه آگاهی قرار گیرد؛ اهون در ایه  تواندینگوجود . نامدیم (Seyn) وجود

وجود ععارت از ایزی است که قابل تووهیح نیسهت: »: شودیمنسعت با یک شر  واقع 

توانهد بهر حسهب یپس وجود سرانجام نگ .(ibid: 17« )تحلیل ناپذیر، بی واسطه، بسیط

ی ازایه  مفههوم بنیهان اندیشهه یر، فهم شود. یهاکوبیز دیاش با ارابطه یعنی، یشیبازاند

 ایه  مانهدیمتنها راهی که بهرای فلسهفه بهاقی  تا پیشنهاد دهد که ردیگیمبهره  ناپذیر

ست که بفهگد ناگزیر است نودش را به وحی و اعتوهاد بهه یهک نهدای شخصهی، کهه ا

ن ایهزی اسهت کهه هگی  مطلق است، تعالی بخشد؛ پس فلسفه را از کالم، که قلگهرو آ

، متهأنرنگ ی. العتهه شهلسهازدیم، جهدا گرددیممنکش   صرفاًبلکه  نیست قابل توویح

انهت کنگ بهرنالف ینهد. شهلکفههم  ینواهد مطلق را بطهور فلسهفی، میوبکایس کبرع

ه کهانهت ک  یادیه. پرسش بن(1: 171)ست یاصل مورد توجه او ن یه م  تجربکد یگویم

 یوهرور یههابکیحسهب تر ه او بهرکه، «رندیان پذکام یعکیتر ینیشیام پکایونه اح»

رده بهود، را کرا استنتا   ییعت سوژه استعالیآن طع یپاسخ داده و از رو یتجرب یهاداده

نهد: کیم یبنهدفرمول یاشهتهیانهت را بهه نحهو فکنگ پاسخ پرسهش یند. شلکیر مکذ
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مه  را متضهاد نهود قهرار  –جز یکرود و یرون میه م  مطلق از نود بکایونه است »

ب ار وجهود دارد؟ نیهازی بهه ترکیهکجهان آش یک اساساًارا  یعنی ؛(1: 171) «دهد؟یم

و است اگر مسعوق به واحدی نعودند که متکثر گشته  شدینگی علم نظری پیدا هاکردن

از مه   . بنابرای  سیستم کامهل علهمکندیمکردن آنها تالش  متحدعلم در جهت دوباره 

 یهکبهدون  (1:176) . با نودش نیسهت، که شامل هیب امر متضاد کندیممطلق شروع 

شهیاء   ایبه ینسهع ی  هگهانیها یت برقهراریهسابق، قابل« مطلق (identity)ی  هگانیا»

نی نخواههد ههیب بنیها مختل  در احکام ترکیعی سوژه عاری از معنا نواههد بهود؛ و علهم

نهد و پرسهش مهرتعط بها کیگردش م یک 1«یفلسف یهانامه»تاک کنگ در یشلداشت. 

 ؟میسهازیم یعهکیام ترکهه اساسهاً احکهدهد: ایونه اسهت یم یکجهت انتولوژانت را ک

 کتیو انی  و انان متعی  گشته نیسته بطور ابژک یرکیر فی، دیاصل دغدغه (1: 294)

رده: کهر یینگ اساساً تغیشل یر وجود دارد. فرمول بندکه اساساً فک  مسئله است یه اکبل

نهد؟ کیت مکو به سگت متضادش حر رودیم نرویه م ، اساساً از مطلق بکایونه است 

شهلینگ ست. ییر م  نیه دک شوداپدید شده و از مطلق شروع میم  مطلق ن ؛(1: 294)

اش از گیریامها از هگهان آغهاز فاصهله؛ در آثار مودمش وابستیی نزدیکی به فیشهته دارد

، )1:149-244(2«مثابه اصل فلسفهم  به» اشهیاولفیشته روش  است؛ لذا دریکی از آثار 

کهه در بنیهان هگهه آگهاهی  شلینگ مغایر با فیشته به سانتار اسهتعالیی یها اجهزای آن

ععارت از « م »؛ بلکه برای شلینگ، کندینگی ااشاره)انسانی( از نود و جهان قرار دارد، 

نامشرو  در پس هر ایز است. شلینگ بهه  مطلواًو (undifferentiated)زیموجود نامتگا

. کنهدیم و کانت( قرائتی که ازنظر متافیزیکی رئالیستی است اعطا)یی فیشته م  استعال

شلینگ در جدا شدن از فیشته تحت تأثیر هولهدرلی  و یهاکوبی بهوده اسهت. هولهدرلی  

گویهد: مه  مطلهق که معتنی بر شهود عولهی اسهت می راجع به تصور م  مطلق فیشته

ی اابژهرون از آن، ایزی نیست؛ پس ایز است و بیفیشته شامل هگه واقعیت است؛ هگه

اما آگهاهی  .بودینگبرای ای  م  مطلق وجود ندارد واز شامل کل واقعیت درون نودش 

بدون وجود یک ابژه، تصورناپذیر است؛ و اگر م  نودم هگی  ابژه هستم پس بگهاهوابژه 

ی در ایآگاهگونه در زمان، پس مطلق نخواهم بود؛ بنابرای  هیب صرفاًمحدود هستم، ولو 

کهه هگان میزانعنوان مه  مطلهق، آگهاهی نهدارم؛ و بههم  مطلق متصور نیست. م  به

                                                 
..1 Philosophical letters concerning dogmatism and criticism (1795). 

2  . On the ego as principle of philosophy, (1795) 
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 آگاهی ندارم )برای نودم( ههیب هسهتم؛ بنهابرای  مه  مطلهق )بهرای مه ( ههیب اسهت

(Bowie, 1990: 68)گونهه کهه یهاکوبی گفهت علگهی از . نکته اصلی ای  است کهه هگان

کهه  ابهژه اسهت –ای سهوژه م دارای سهانتار گهزارهمطلق در کار نخواهد بود؛ اهون عله

مستلزم جدا بودن سابق آن ایزی است که در حکم متحد گشته است. هولهدرلی  جهدا 

ههای آن فرض یهک کلهی دانسهت کهه ایه  دو، بخشبودن سوژه از ابژه را مستلزم پیش

کهل را  کهه ایه  ؛ در توابل با حکهم(Bowie, 1990: 68) هستند و او نام وجود به آن داد

کند دوباره آن را متحد کند. مسهئله اصهلی، حرکهت از آن وحهدت شکند و سعی میمی

فوهط بها  .(1:295)سوی ای  است که ارا اساساً قلگرو تجربه وجهود دارد سابق مطلق به

فهگیم. انجامد را مهینیل به وحدت سوژه و ابژه است که توسیگی که به قلگرو تجربه می

ای بهرایش نعاشهد، موهاومتی د نودآگاهی است. فعالیتی کهه ابهژهالعته ای  موقعیت، فاق

گردد. فوط با ای  برگشت اسهت کهه آگهاهی برایش نیست؛ پس هرگز به سگت او برنگی

 (.1:324)آوریم می حساکبه؛ ما فوط واقعیت محدود را واقعیت مؤثر آوردیسر برم

است از: تعگیم مفههوم که ععارت  دهدیم، فلسفه طعیعت را بسط 1۸ درانتهای قرن 

فعالیت سوژه به ایده تولیدگری هگه طعیعت و بنابرای  اجتناک از اینکهه حتهی طعیعهت 

نفسهه نوهد عوهل محهب، ادعهایی راجهع بهه فیغیر جاندار را درتضاد با فکر زنده بداند. 

 determinant)کند توسط حکم تعینهیطعیعت ندارد. فاهگه که قوانی  عام را کش  می

judgement) دهد؛ رابطه نودکار بی  قانون عام و موارد عگیم میبه دییر موارد تجربی ت

دههد. واسهطه قهوه حکهم رخ میناص وجود ندارد. تطعیق قانون عام بر مهوارد نهاص به

تهوانیم بهدهیم اهون محتها  اصهل نگی بهاهمگزارشی هم از ارتعا  ای  قوانی  متکثهر 

ز حکهم بهه نهام بازتری است که ورای فاهگه است. کانت در نود قوه حکم نوع دییهری ا

حکم تهأملی در تووهیح کند؛ نیاز بههرا مطرا می (reflective judgement) حکم تأملی

 /Kant, 1977: B 338) های طعیعی بسیار واوح اسهتدادن غایتگندی آشکار ارگانیسم

A 334) حههداقل ایهه  اسهت کههه غایتگنههدی تووههیحی راجهع بههه پیوسههتیی و توسههعه .

د؛ بها ایه  کهار، کانهت بهه سهگت دهکه توسط تجربه از آن آگاهیم ارائه می هاارگانیسم

دارد. اندیشیدن روی هگهی  رابطهه نفسه طعیعت گام برمیای بی  سوژه عاقل و فیرابطه

های مودمه ایهده»شود. شلینگ در کتاک دار میاست که شلینگ در فلسفه طعیعت عهده

هها و گوید: پرسش ای  نیست که ارتعا  پدیدارها و تهوالی علتمی 1«یک فلسفه طعیعت

                                                 
1  .  Introduction to the first outline (1799) 
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اند بلکه پرسش ای  است کهه ایونهه بهرای مها ها بیرون از ما ایونه واقعی گشتهمعلول

را در وحهدت  حلشراه(؛ 2:30) اندداکردهیپاند یعنی به ذه  ما راه و قطعیت واقعی شده

آیهد کهه: طعیعهت پس پرسش اول شلینگ به ای  صهورت درمی .(2:53)بیند انیاری می

شود؟ ای  راه  درکقابلتا ظهورش در محصوزت و فرآیندها  ایونه باید به اندیشه درآید

کند. در ای  تئهوری، سهوبژکتیویته را برای یک تئوری راجع به منشأ سوبژکتیویته باز می

طور شهود طعیعهت را بههیابد که قهادر میای بسط میآید و به نوطهاز طعیعت بیرون می

 نظری ادراک کند.

ایه  حهرف  دیهگویم 1«وم حویوی فلسفه طعیعهتراجع به مفه»در کتاک  1۸01در 

فیشته که تفکر فلسفی باید با عگل آزاد سوژه مفکر آغاز شود آغاز واقعی نیسهت؛ فلسهفه 

. فیشته از بازتری  پتانسیل یعنهی مه  (4:84)از فلسفیدن راجع به فلسفه متفاوت است 

بتهدائاً در فعالیهت نودآگاه شروع کرد بدون اینکه آنچه ماقعل آن است و برای شهلینگ ا

نگاید را توویح دههد؛ فلسهفه اسهتعالیی و نه فعالیت آگاه فیلسوف رخ می (4:85)ناآگاه 

نتیجه است نه شروع. فلسفه باید بازتری  نوطه یعنی م  نودآگاه را رها کنهد و قعهل از 

ه سوی باز آن را به پائی  تری  قوه در طعیعت تولیل دهد. فلسفه فیشتبازسازی مسیر به

کار کند جایی که ابژه هگواره وابسته  شدهسیتأسمجعور بود درون شرایط آگاهی از قعل 

هگانی )سوژه و ابژه( برود به ورای ای  ای  تواندینگ به سوژه است؛ اما بدی  ترتیب هرگز

. حرکهت شهلینگ (4:85)ورای دایره آگاهی قدم بیذارد  تواندینگهرگز  اساساًو بنابرای  

تولیهدگری  دیهگویمهگانی است؛ اکنون ر از م ، مشخصه اصلی سیستم ای دررفت  فرات

. بهرای شهلینگ نهود عوهل شهود.می« م »شود بلکه یک شروع نگی« م »مثابه یک به

صرفاً جنعه بازتر طعیعت است که قرار نیست آنچه از آن بهه وجهود آمهده را بهرده نهود 

هگهانی مطلهق بهازتری  اسهت؛ کهه بها اگوی محب بازتری  بنیاد نیست بلکه ای  .سازد

سیسهتم کهل »کتهاک شهود. توسیم کردن نود در عگل نخسهتی  نودآگهاهی، اگهو می

کنهد کهه اولهی  هگانی است. برنالف هیهل بها ایه  شهروع می، قله فلسفه ای 2«فلسفه

. مطلهق، نتیجهه غلعهه بهر (6:137)اسهت فرض علم ای  است که علم و معلوم یکی پیش

باکفایت ابهژه در سهوژه  بازنگودوسیله و وجود، سوژه و ابژه نیست که به انتالف بی  فکر

در ههر بیهان راجهع بهه  یا حتی با نشان دادن وابستیی متوابل آن دو به آن نائل شهویم.

                                                 
1  .  On the true concept of Naturphilosophie usw. (1801) 

2  .  System of all philosophy and of the philosophy of nature in particular (1804) 
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مثابه توافق سوبژکتیویته و ابژکتیویته در علم، هر دو سوژه و ابژه قهعالً جهدا از حویوت به

تواند بهاهم توافهق حاصهل کنهد. آنچهه ه مختل  است میاند زیرا آنچفرض شدههم پیش

و یک  سوژه کعنوان یبه سوژه کاما هیب جا ی؛ نفسه واحد نواهد بودمختل  نیست فی

عنوان یک ابژه وجود ندارد بلکه فوط یکی وجود دارد کهه ههم عهالم اسهت و ههم ابژه به

فکهر  آن .اسهتبژکتیو ی که ابژکتیهو اسهت سهوایاندکو بنابرای  بهگان  (6:138)معلوم 

هگهانی برسهد میهر تواند از انتالف شروع کنهد و بهه ای اساسی ای  است که کسی نگی

هگهانی، انهتالف حتهی آنچه مختل  است قعالً یکی بوده باشهد. بهدون یهک بنیهان ای 

توانهد ایه  انهتالف را متنهاهی بدون ربط به نامتناهی، فلسفه نگی. یی نیستشناساقابل

یعنهی  (6:142)مخال  ای  است که هگهه فلسهفه را سهوژه زده بکنهد  گزارش کند؛ پس

سهوژه بهرای  جانعههککند و بهه تهالش یای که از توسیم به سوژه و ابژه شروع میفلسفه

مثابهه بهازنگود  نواهد منکر مفهوم تفکهر بهرسد. پس میغلعه بر آن توسیم به نتیجه می

مگکه   ازآنجهابطه با یافت  جاییهاهی کهه شود. مفهوم بازنگود به مشکالت زینحل در را

نهورد. کند را بیهان کنهد برمیباشد ایونیی ربط بازنگودهای ذهنی با آنچه بازنگود می

داند گوید م  نیست که میاولی  حرکت شلینگ در فراتر رفت  از سوژه ای  است که می

عهی و حویوهی علگی واق دانمیمداند اگر علگی که مال نود بلکه کل است که در م  می

. شلینگ تگایز روشنی بی  علم تجربی حاصل در احکام ترکیعی و معرفت (6:140)است 

از زمان دکارت نطای بنیهادی  « کنم م  هستمم  فکر می»برحسب مطلق قائل است. 

علم بوده است. فکر، فکر م  نیست، وجود، وجود م  نیست زیرا هر ایز فوط از ندا یها 

رسهیم. در واقعی آن نیست که در احکام ترکیعی بهه آن می ؛ پس علم(7:148)کل است 

واسهطه سهوژه و ابهژه هگهانی بهای  .دهدینگوووا سوژه را تفوق بحث فعلی، شلینگ به

هگانی ای  دو هست سوژه و ابژه ههم هسهتند تا آنجا که ای  موجود نیست بلکه برعکس

توانهد در د؛ هگان شهخص میتوانند تغییر کنندر حکم، موووع و محگول می .(7-146:6)

توانهد تغییهر طور هستی شناسانه نگیعصعانی باشد و در زمان دییر نه. آنچه به زمانکی

عنوان کند ای  است که هر دو هستند؛ و ای  بودن، شر  قعلی ای  هگهان شدنشهان بهه

بها  سهوژه کپذیر یوجود را نه یک ربط بلکه از نوع رابطه انتوال .انواع مختل  وجود است

جای اینکه وجود، فعل ززمربطی باشد اشیاء در مطلق، به نحهو داند؛ بهمی شیهامحگول

شهوند؛ به تععیر شلینگ، وجودههای جزئهی تصهدیق می«. اندبوده»و متعدی  پذیرانتوال

عنوان م  و های وجودیم. وجود ناص ما بهی تجربی محگولهاسوژه عنوانبهشگا و م  
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شهود کهه انتالفگان با یکدییر است توسط وجودی تصدیق می که هویتگان به ناطر تو

کهه  تواند بستیی به انتالفعنوان وجود نود بشناسیم اون آن وجود نگیتوانیم بهنگی

شر  امکان شنانت آن است داشته باشهد. بهرای دریافهت ایه  وجهود بایهد ورای علهم 

را  ان حگل و حویوت اسهتکه شر  امک بازاندیشانه برویم واز نحوه بودن نود و دییران

گونهه و آنچهه ای  واسطه نودش است، یعنی مطلق،بیبین آنچه بنیان  ؛نخواهیم فهگید

و  (Sein)شلینگ بر تفاوت انتولوژیک بهی  وجهود است.فرق نیست، یعنی جهان آشکار، 

وسهیله : ههر موجهود منفهرد بهدیهگویمیی نوزایاسهنکند؛ او با تعابیر میتکیه  موجودات

وسهیله نهودش متعهی  شهود زیهرا تواند بهشود اون نگیمنفرد دییر متعی  می موجود

شهود اهون در وسیله ندا هم متعی  نگیبنیان وجودش را در نودش ندارد. وجودش به

پس آنچه  .(6:194)ندا فوط بنیان کل و بنیان وجود تا آنجا که در کل است وجود دارد 

ها، درواقع هگانها نفهی کامهل وجهود ار ابژهشود، یعنی جهان آشکوجود حویوی تلوی می

گیری نامههد. نتیجهههمی« نامتنههاهی تجربههی»کههه شههلینگ آن را  (6:194) حویوههی اسههت

شلینگ برعکس کانت است: تنها معرفت مثعت نه از پدیدارها بلکه از ذات اسهت؛ گراهه 

کیعی وابسته به دییری است و برای متعی  شدن نیازمند حکم تر مطلواًهر ایز متناهی 

 هاوابستهوابسته به ایزی نیست و هگه ، ، ذات یا جوهرهایوابستی، مجگوعیت ای  است

 قعالً؛ پس بر انتالف فکر و وجود هگواره ردیگیمنویش دربر  (aspects)مثابه اطواررا به

موجهود باشهند اسهت کهه ایه  هگهان  قهعالً ههاآنغلعه شده است زیرا فوط وقتی هردو 

نیسهتند امها  انینود بنی فردی، هاابژه. فکر فردی، شعیه گرددیمبودنشان قابل پرسش 

هگانی بازتر باشند، با عنایت بهه آگهاهی ای  بدی  معنی است که باید در ربط با یک ای 

بینهد مثابه یک انکشاف میشلینگ وجود را به ما از اینکه نودشان بنیان نویش نیستند.

)مهثالً در  انعکهاسد: اشم وقتهی در جویکه هگواره از هر جزئی منکش  شده تعالی می

دانهد )آینه( را برای نهود ههیب می کنندهمنعکسبیند، به میزانی که آینه( نودش را می

ها یک عگل اشم است؛ کل هم بها بیند( و هگه ای )نودش را می نهدنودش را فرا می

نههد می کند یا فهرایک عگل، با شهود نکردن ناص، فرا ننهادن آن، نودش را شهود می

هگانهها  . ایهه  عگههل دوگانههه کلیههد بحههث اسههت: بههرای وجههود، وجههود واقعههی(8-6:197)

است. اگر قرار است واحد باشد، باید نودش را در  (Selbstoffenbarung) ینودآشکارگ

اما اگر فوط نودش باشد، اگر در نودش دییهری نعاشهد کهه در ؛ نودش منکش  سازد

ده نهودش بها دییهری ربهط زنه اگهر مطلوهاًباشد پس « واحد برای نودش»ای  دییری 



 27/ 1397، بهار و تابستان 1، شماره 46فلسفه، سال 

 

 

توان نفسه است نگیوجودی که صرفاً فی .(7:54)، نودش را منکش  نخواهد کرد نعاشد

گهر ایزی راجعش گفت. واقعیت ای  است که هگیشه برای نودش )لنفسه( است حتی ا

 Bو  Aهگهانی اسهت. ای  (self-affirmation)تصهدیوینفسه باشد و ای  معنای نودفی

یوییم مطلق، مطلق است بلکه حکگی است به نظیر اینکه بگویی نیست یک این همان

، دهدیممثابه واحد قرار پذیر هگه انتالفات را بهطور انتوالعنوان آنچه بهاینکه مطلق به

هگهانی مسهتلزم ایه  اسهت کهه است. تععیر شهلینگ از ای  هاانتالفمجگوعیت  هگان

هها آن داردیم یانگونه که بععارت دوم بیش از ععارت اول منکش  سازد حتی اگر هگان

 کههای یهرا محگول (B)حکم  و محگول (A)هگانی سوژه حکم ای  توانیم یکی باشند.

وجهود  X توان گفت یهکجای اینکه بیوییم طعیعت، ذه  است میدانست. به =X سوژه

سو طعیعت اسهت و از سهوی دییهر ذهه  از یک Xه ای  کرابط(  هگانی مطلق،دارد )ای 

اما ای  بدی  معنی نیست که بنابرای  ذه ، هگهان ؛ هستند( Xهای محگول هاای است )

کهه بهرای  طعیعت است و طعیعت، ذه  است. بدی  ترتیب با حفه  انهتالف انعکاسهی

در فلسههفه  (.20:7-5) شههودوجههود علههم ززم اسههت، از دوگانههه انیههاری هههم اجتنههاک می

بینهد کهه نهود تئولوژیک متعالی می –هگانی شلینگ مطلق را یک واحد انتولوژیک ای 

عنوان روا پدید آمده از طعیعت، یک فرایند وروری عنوان طعیعت و بعداً بهاش بهتعینی

صورت نود آشکارسازی دیالکتیکی است. اکنون پدید آمدن کثرت از مطلق اززً برقرار به

هی نهدا از که تاریخ طعیعت و انسان توسهط غایهت نودآگهاطوریشود بهندا تصویر می

کهه در  هگانی مطلهقشود. اطالع ما از ای  فرایند در وحدت عول ما با ای نود، رانده می

آگاهی از هر تگهایز  ستیبایمزیرا اگر  شود ریشه دارد؛فرض گرفته میای پیشهر تجربه

پذیر باشد باید پای صهورتی غیرانعکاسهی از انعکاسی، نظیر تگایز بی  سوژه و ابژه، امکان

 (.6:138) ای از وجود محب و از وحدت مطلق استدر میان باشد که هگانا تجربه علم

و نهه  سهوژهعنوان واسطه نهود بههبی تجربهدر ای  نوع تجربه، اطالعی از تگایز و لذا 

عول  (ecstacy)یشینوگونه که فیشته مطرا کرد، وجود ندارد. ای  علم نوعی بیابژه، آن

پرسهش واقعهی  .یی تعینات واقعهی مطلهق اسهتبازسازی غیراستعال بخشالهاماست که 

تواند در فلسفه نشهان داده شهود کهه مسهئله بهی  اکنون ای  است که ایونه مطلق می

اسهههت. شهههلینگ وجهههود را فهههرا  1۸01های بعهههد از شهههلینگ و هیهههل در سهههال

بینههد و هیههل آن را گونههه کههه در هولههدرلی  دیههدیم میآن (transreflexive)انعکاسههی

فی بودن متناهی را باعث منتهی شدن بهه نامتنهاهی مجگوعیت نود انعکاسی. هر دو، من
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جای کنهد کهه بههدانند و اعتراض هیل به شلینگ ای  است که از بنیهانی شهروع میمی

شود. هیل به دنعال شلینگ متوجه شد فرض دانسته میاینکه به فهم درآورده شود پیش

شهلینگ صهفت  تواند کامالً متفاوت از مطلهق باشهد؛ بهه نهاطر هگهی ،که متناهی نگی

های مطلهق را درونهش داشهته باشهد. ایه  استوالل نسعی برایش آورده بود تا مشخصهه

تعویب اسهت شود؛ و اون ای  دوباره فوط به نحو درونی قابل استوالل باید بالفاصله رفع

عنوان نفی نودش توسط نودش در متناهی حضور دارد؛ هیل نتیجه گرفت که مطلق به

و مطلق نیز متناهی است. مطلق، متناهی است به میزانهی کهه پس متناهی، مطلق است 

 معنی اینکه (Henrich, 1982: 159-60) متناهی هیب نیست جز رابطه منفی با نودش
شود: رابطه مطلق با دییهری هیل انعکاسی است از تصور هیل از مطلق معلوم می مووع

ای بطهه بها دییهری رابطههیعنهی ایه  را(. Ibid: 166) اش با نودش اسهتمثابه رابطهبه

اما تفاوت در کجاست؟ نکته کلیدی ای  اسهت کهه اگهر مطلهق  شنانتی با نودش است.

بایست از قعل مثابه رابطه با نودش داشته باشد، میواقعاً قادر است رابطه با دییری را به

بهه  فوهط نهیآیعنی قعل از رابطه انعکاسی دانسته باشد که دییری نودش است. م  در 

را بعیهنم کهه قهعالً بها  و نه ایز دییر که مگک  است مه  نعاشهم توانم نودمی میشرط

نودم آشنا باشم. ای  مستلزم یک بنیان وروری است که سابق بر هر حرکهت انعکاسهی 

شناسایی نیست. برای هیل عنوان انتالف قابلاست. در غیر ای  صورت، انتالف حتی به

ههای نسهعی انتهای فرایند باشهد، جهایی کهه نفی تواند درشنانت مطلق نهایتاً فوط می

 «مطلهق»عنوان سانتار فرایندی که مطلق است آشکار شوند؛ هگه انتالفات متنهاهی به

اند، هگیی نسعت به یکدییر منفی هستند و به مطلق )مثعت( هستند زیرا هگیشه نسعی

، ععارت از مطلهق گردند. فرآیند غلعهعنوان منفی( منجر میعنوان دییری نودشان )بهبه

کشهد. پرسهش متناهی را درحرکتی بهه سهگت نهودش بهاز می هایاست که هگه نفی

 ایز جز رابطه منفی با نودش نعاشد.تواند هیبکلیدی ای  است که ایونه متناهی می

نفی کردن یک غیر موجود )انکار هر وجودی در مورد او( به ایه  معنهی نیسهت کهه 

ر با موجودی در جهان متناهی مواجهه شهویم، ایه  هگانها وجودی برای او اثعات شود. اگ

و از هر جنعهه فاقهد وجهود  کالًوجود آن مطلق است؛ به تععیر دییر: اگر موجود متناهی 

از آن مطلق سهم برده اسهت؛ ایه  حهداقل  اشیتناهنیست ای  بدی  دلیل است که در 

 ،(dasein)جهود باشهد مو توانهدینگعنوان متنهاهی وجود که بدون آن، متناهی حتی بهه

. شلینگ بی  بنیان (Frank, 1985: 127) ایزی است که از آن مطلق وام گرفته است



 29/ 1397، بهار و تابستان 1، شماره 46فلسفه، سال 

 

 

که حرکت نفی از یک تعهی   انعکاسی علم متناهی با بنیان واقعی غیرانعکاسی –شنانتی

گذارد؛ ای  حرکت با نود نفی قابل برقراری سازد فرق میمتناهی به دییری را برقرار می

عنوان نفهی نسهعی ؛ کلی بهداندیمعنوان دو نفی به صرفاً، کلی و جزئی را نعکاسانیست: 

و از سوی دییر، جزئی را نفی نسعی کلی. بنابرای  از  که بگاهو جزئی واقعی نیست ناص

از مفهوم جوهر هرگز کسی جهوهر  مثالً؛ شودیمتهی ظاهر  کامالًای  منظر، مفهوم کلی 

گونه فرانههد ول از مفهوم باید اوافه شود تا جوهر را آنپس ایزی مست فهگدینگ واقعی
(6:185). 
 

 به بعد( 1820دهه ) یمنف وبین فلسفه مثبت  زیتما .3

گذاری عوهل توسهط نهودش، مسئله اصلی ای  است که آیا هدف ایدئالیسم آلگان، بنیان

د گر بازاندیشی نویش در وجونوعی نودشیفتیی فلسفی نیست که عول در آن، تحسی 

با آن بازاندیشهی بدههد. مسهئله  اشرابطهاست بدون اینکه قادر باشد گزارش معتعری از 

ما به سوژه مطلق نیهاز داریهم  نود بنیادی عول، مسئله اصلی فلسفه انیر شلینگ است.

نیست: ای  سوژه واحهد  ریپذ انیبها است پس نودش با محگولی که شر  هگه محگول

 شود که نتواند ایز دییهرایزی نگی)ماند اما هیب جا نگیکند ایز ععور میاز میان هگه

؛ زیرا اگر درجایی بگاند، حیات و توسعه متوقه   (Schelling, 1969: 16-17) هم باشد.(

که نحویتواند بهگذارد که نگیشلینگ بی  فرایند بازاندیشی با بنیادش فرق می .شودیم

آید فهگیده شود. فرایند واقعی توسهعه میرابطه سوژه و ابژه در یک علم جزئی به فهم در

دینامیک، فرایند آزادی، صرفاً در فکر تکرار شده است نه اینکهه حویوهت ذاتهی نهود آن 

لک  اکنهون » تواند سوژه مطلق را درون فکر به انگ آورد:فرایند باشد. پس فلسفه نگی

ندارد. در انسان در انسان، دییر ای  حکگت حاور نیست؛ در انسان، زایش ابژکتیو وجود 

 (Schelling, 1969: 27) «ای حرکت ابژکتیوسازی ایدهفوط علم وجود دارد و شعیه

شهود بها پردازد، تفوق سوژه مورد انکار واقهع میپس به انتواد اساسی از ایدئالیسم می

درک اینکه تفکر سوژه وابسته به ایزی است که نهودش نتیجهه فکهر نیسهت. بایهد بهه 

توجه کرد. علم گراه یک فرایند دینامیک است اما مشتگل بر سهانتار  مفهوم بازاندیشی

 توانهدیمکه سوژه مطلق کهه شناسا و مورد شناسایی است؛ درحالی (reflexive)انعکاسی

سهوژه  .(ibid: 29) توانهد متعلهق شناسهایی باشهدعلم محب نیز نامیده شود بگهاهو نگی

عنوان آزادی را بنیادی  نود بههتواند به سوژه و ابژه توسیم شود و از طعیعت مطلق نگی

اکنهون شهلینگ دسترسهی بهه  ا نهه.دهد، آزادی اینکه به یک شکل درآید یاز دست می
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فکر دییر جهان آشهکار تسوژه م ؛(ibid: 39) بیندمی یشینوسوژه مطلق را بر اساس بی

ش بینهد و از نهودم ، یعنی دارای رابطه انعکاسی با نهودش، نگی -ی جزمثابه نوعبهرا 

شهلینگ  دهد سوژه مطلق نودش باشد نه یهک ابهژه آگهاهی.رود پس اجازه میفراتر می

در  داردیمهدرصدد نشان دادن ای  است که آگاهی، جهان را به فعالیت نودش منتسب 

که درواقع فعالیت سابق جهان است که شر  امکان آگاهی است. درست اسهت کهه وقتی

پهذیر د به صورتی تعینی از فکهر درآیهد امکانکه وجوبحث راجع به وجود فوط درصورتی

مگک  است به نظهر آیهد کهه جههان  کهدرحالی است اما وارونه آن ووعیت واقعی است.

، ای  پیوسهت  بسهتیی بهه گرددیماست که متعی   –فکر  –با پیوست  با دییری  صرفاً

طور مثعهت کسهی بهه آید.نشان داد که به فکر درمی توانینگفعالیت آن ایزی دارد که 

 بیوید وجود ایست؛ اما ای  بدی  معنا نیست که از فلسفه حذف شود. تواندینگ

مثابه علم آشکار شهود، اسهت کهه از آن به تواندینگبازاندیشی به ایزی که  وابستیی

توانهد اهون نهودش که وجود باید سابق بر علم باشد. وجود نگی شودیمگونه تععیر ای 

مثابهه ایهزی هگهان اسهت کهه سهانتار ر اینکه ظهور ایزی بهظاهر شود دقیواً به ناط

 هگانی فکر و وجود برای شلینگ به نحو هستی شناسانهسازد. ای بازاندیشی و علم را می

که هگهانی اسهت. درصهورتیو نه منطوی، سابق بر تالش آگاهی برای نشان دادن ای  ای 

ه، ایه  تعهادل و رابطهه رخ آگاهی ما هگان آزادی ازلی نعود که بهه نهودش نائهل گشهت

مشهکل  .(47:10)داد یعنی اگر آزادی ازلی و علم یا آگاهی ما در اصهل یکهی نعودنهد نگی

که متضگ  رابطه انعکاسی ایه  دو  فلسفه منفی هگان رابطه صرفاً منطوی ندا با جهان،

در آن، جههان لزومهاً از طعیعهت نهدا ناشهی  کهه (Schelling, 1990: 57) است، اسهت

شههوند. منطههق هیههل کههه از و نههدا و جهههان دییههری هگههدییر برشههگرده می شههودمی

بایست نورد که ای  وجود میکند به ای  مشکل برمیتری  یعنی وجود شروع میانتزاعی

بدون دلیل به هستی و جهان نارجی و سنس به جهان درونی مفهوم بدل گردد. نتیجهه 

هها، صهرفاً در فکهر واقهع ری  مفهومتهعنوان نتیجهه انتزاعیای  است که جوهر زنده، بهه

شهود و حویوهت وجهود نتیجهه پس رابطه فکر با وجهود وارونهه می .(ibid: 58) گرددمی

شود. هر سیستم نودکفا که در آن، هر گزاره لزوماً از گزاره قعلی وروری فکر دانسته می

صول مووهوعه عنوان ابه هاگزارهنگاید. اگر هگه شود هدف فلسفه را تأمی  نگیناشی می

گویی نواهد بود نظیر ایه  ای  هگان یک تاًینهادر یک سیستم در پی هم بیایند سیستم 

واقعیت که مثلث باید سه ولع داشته باشد. دانسهت  یهک واقعیتهی کهه وهدش امکهان 
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کهه هگهان  کندیم. هر کس اعتراف a=aعلم نامید یعنی اینکه  توانینگنداشته باشد را 

اسهت: و ایه  یعنهی ههیب. در شهنانت یهک  دانستهیمهم  قعالًکه  داکردهیپمودار علم 

ههم  c =مسهاوی  تواندینگ a=b. (ibid: 18) حویوت، باید امکان ود وجود داشته باشد

گونهه کهه نیست م  واجد علگی نواهم گشهت. هگان c یمساو aباشد و با گفت  اینکه 

. هندسهه A -باشد هم جهز Aتوانست هم که بنیان حگل بود می Xهگانی، در فلسفه ای 

اش پیشینی اسهت( یهک علهم منفهی دهد )اون ابژههایش را نگیکه امکان متضاد گزاره

 .Schelling, 1989, P) توانیم بیوییم کهه هسهتاما در مورد ابژه فلسفه فوط می؛ است

نامد امها منظهورش پوزیتویسهم نیسهت. شلینگ کار نودش را آمنریسم فلسفی می .(.57

پیشهینی نودکفهای  هاینظامفلسفه مثعت در تواوای توویح ای  است که  مثعت بودن

 ههایینظامتواند وجود داشهته باشهند. نکتهه اساسهی ایه  اسهت کهه انهی  وروری می

کهه هندسهه سهانتار مکهان را ترسهیم امکان نود را تووهیح دهنهد: درحالی توانندینگ

رونی در هندسه یها منطهق . شلینگ منکر ورورت ددهدینگکند گزارشی از وجودش می

بفهگد ارا وروری هستند. تنها پاسخ مگک ، ای  واقعیت است کهه  نواهدیمنیست اما 

. هیل لزوماً رفهت  دهدینگها وروری هستند که اجازه هیب توویح بیشتر منطوی را آن

کنهد تفسهیر داند اما فکهر میهای فلسفی را ززم میفراتر از موووع به محگول در گزاره

توانهد گهذاری شهود؛ پهس منطهق نهایتهاً میتواند توسط عول پایه  حرکت در کل میای

هگانی را درون نودش به تأمل درآورد. شلینگ ای  مفهوم از عول را قعول ندارد: آیها ای 

عولی حاکم باشد؟ اما آنچه شاهدیم کهه عوهل حهاکم اسهت، توانست بیجای عول نگیبه

گونه فرا نهاده شده الوقوع است که ای دارد، امری مگک  یعنی جنعه ایدئال بر رئال تفوق

 ,Schelling) فرض داردگونه نعاشد اون یک علت حویوی را پیشتواند ای است اما می

-Ur)های ناص در طعیعت، راجع به علت اصلی. توانایی ما در دانست  علت(101 :1989

Sache) یه  علهت، هگهان گویهد. اعنوان یک وجود آشکار، ایزی بهه مها نگیطعیعت به

. ههدف شهلینگ (ibid: 102) ایزی است که تفوق ایدئال بر رئال را برقرار کهرده اسهت

معنهای یهک مهذهب فلسهفی؛ امها  سیتأسهععارت است از پاسخ به پرسش از وجهود بها 

ی ههاحرکت( گفتهه اسهت، 3-1۸42) 1«مودمهه بهر فلسهفه انکشهاف»گونه که در هگان

هدف او ندارد: م  در فلسفه مثعت از مفههوم نهدا  بحث بستیی به ای  اساسی او در ای 

                                                 
1 - Introduction to the philosophy of revelation or foundation of positive 

philosophy 
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شناسانه اقدام به ای  امر گونه که در متافیزیک سابق و برهان شنانت، آنکنمینگشروع 

که  وجود دارد واًیدقمفهوم ندا را حذف کنم تا با آنچه  باید ای  واًیدقشده است؛ اما م  

از  تهوانمیم، بیآغازم تا بعینم آیها دیآینگایز فراتر از ای  وجود در نظر راجع به آن هیب

بها شهروع  مثالًوجود ندا را اثعات نگایم ) توانمینگ واقعاًآن به الوهیت راه بعرم؛ پس م  

ها وجهود دارد و شهکی کردن از مفهوم ندا( اما در عوض، مفهوم آنچه قعل از هگه امکان

بهار ت باید نیازی کهه اول. فلسفه مثع(13:158)شده است در موردش نیست، به م  داده

وسهیله بررسهی جههان تجربهه در تأمالت مواله آزادی مطرا شد را برآورده سازد: باید به

 (114:13) یکیزیمتافعنوان یک آمنریسم ثابت کند ندا وجود دارد. فلسفه مثعت فوط به

منظهورش در طهی یهک قیهاس  انیهب بهاپذیر است. امکان آمنریسم متهافیزیکی را امکان

توانههد گویههد کههه جهههان متنههاهی فوههط وقتههی میگیههرد. کعههرای آن میپههی می فروههی

را داشته باشد که در ندا بنیان داشته باشد. اولهی   zو  yو  xهای تشخص پذیر مشخصه

فوهط ناشهی از نهدا  تهوانیمرا  zو  yو  xوظیفه سامانگند، تعیی  ای  اسهت کهه کهدام 

طور پیشهینی نفهی در اینکهه بایهد بههدانست. ای  وظیفه حویوی فلسفه منفهی اسهت؛ م

-11:297) واقعی تنهایی پس فوط به مگک  دسترسی دارد نه بهصورت پذیرد، در فکر به

 .اندشدهتجربهدر جهان وجود دارند اون  zو  yو  xکه  دیگویمصغرای قیاس . (99,321

در  –عنوان یهک کهل شهود کهه جههان بههای  مودمه فوط وقتی حویوتهاً برقهرار می

طور نیست )بخشی بهه نهاطر در دسترس باشد؛ و اون ای  –اشجگوع توسعه تاریخیم

تواند درصد احتگال های جهان واقعی فوط میاینکه هنوز کامل نشده است(، پس تحلیل

اند اون با موجودات ها پسینی و تجربی هستند؛ مثعتای  مودمه را باز بعرد. ای  تحلیل

عنوان شود که ندا بهارند. نتیجه قیاس فلسفی انی  میفوط ذهنی سروکار دواقعی و نه

. شلینگ ادعهای قطعیهت مطلهق اسهتدزلش را (169 ,129 :13) بنیان جهان وجود دارد

توان ثابت کرد؛ اما فلسهفه قهرار نیسهت حکگهت باشهد، ندارد اون صغرای قیاس را نگی

گونهه کهه هگان ماند. فیلسوف به بررسی حویوت جههان،حکگت باقی میفلسفه عشق به

پردازد و اگر واقعاً جهان، بنیان در نهدا داشهته باشهد شود، میگشوده شده و گشوده می

وظیفهه فلسهفه  .(13:131) شهان را داردفیلسوف دنعال ردپاهایی است که انتظار مشاهده

هگانند افالطون، رسیدن به آن ایزی است که حویوتاً و کامالً هست. نکته ای  است که 

تواند بداند که وجود حویوی ایست. اگر فلسفه ادعای انهی  طور پیشینی نگیفلسفه به

هسهتی  –دانشی بکند کاری که کرده ای  است که فرض کرده نوع مشخصهی از هسهتی 
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متافیزیهک »نوع مطلق هستی است. به ای  ادعا که تعریه   -یک مفهوم پیشینی در فکر

رهان هستی شناسانه ندا اعتهراض و هم علیه ب« اندیشمم  می»است هم علیه « حضور

گوید اسهتفاده دکهارت از برههان هسهتی برد. شلینگ میهیل هم بکار می هیعلکند، می

شناسانه ندا از برقراری تگایز هستی شناسانه کلیدی ناتوان است زیرا شهکلی از هسهتی 

ان شده منطواً قابل توویح به هگکه ثابت را با واقعیت هستی، -هستی وروری –در فکر 

تواند به نحو وروری موجود طریق نیست، اشتعاه گرفته است: اینکه بیوییم ندا فوط می

شود باشد بااینکه بیوییم او ورورتاً موجود است فرق دارد. از آن اولی فوط ای  نتیجه می

دههد کهه او وجهود دارد که اگر وجود داشته باشد وجودش وروری است اما نتیجهه نگی

ر شهلینگ مههم اسهت تهالش او دررفهت  ورای الیهوی ایدئالیسهتی . آنچه در کا(15:10)

پذیر فکر و وجود است. ای  الیو مشتگل بر فکهر نهدا اسهت کهه وهرورتاً هگانی فهمای 

اندیشم می»بیند. می« نود تعینی مفهوم»مثابه متضگ  وجودش است که هیل آن را به

م یا اینکه فکهر، جهوهر معنی نیست که م  ایزی جز فکر نیست هم به ای « پس هستم

مثابه متفکهر وجهود وجود م  باشد. پس فکر صرفاً تعینی یا طریوی از وجود است. م  به

؛ پهس مه  هسهتم در اینجها شهودیمدارم یعنی در آن نوع ناص وجود که تفکر نامیده 

« م  بدی  طریهق یها طریهق دییهر»معنی مطلق ندارد بلکه فوط به ای  معنی است که 

هایی که از اشیاء دارم نیسهت کهه تر از ایدهمطلق« اندیشمم  می»نود  .(10:10)هستم 

 «مه »نظیر  ستیبایمحتی اگر مطلواً موجود نعاشند اما بالگرة غیر موجود نیستند زیرا 

در فکر وجود داشته باشند اگر قرار است موردشک قرار گیرند. اون آنچه بالکهل موجهود 

شلینگ با استفاده از نیهرش کلیهدی بهه  .(10: 11)تواند موردشک واقع شود نیست نگی

بار فیشته بهه آن رسهیده بهود سهوژه دکهارتی را از مرکزیهت نهار  که اول سوبژکتیویته

واسطه نیست؛ آن صرفاً از طریهق در حویوت امری بی« شمیاندیمم  »کند. بنابرای  می

مسهتول از  اتفاقهاً آید. ایه  اندیشههشود پدید میی که به تفکر در م  متوجه میانعکاس

یابهد. اندیشهه حویوهی بایهد حتهی از کنهد جریهان میای که بر روی آن تأمل میاندیشه

بهه تععیهر دییهر، ههر اهه تفکهر  .(11:10)اندیشد مستول باشد ای که روی آن میسوژه

ی و انعکاسه. شهلینگ بهی  آگهاهی ردیهگیمباشد سوژه کگتر سر راهش قهرار  تریویحو

گذارد؛ ای  تگایز برای نود از هیل وروری است. شلینگ به ایه  می ی فرقانعکاسماقعل 

تواند در بازاندیشهی، نهودش را از طریهق نهود یها مشکل آگاه است که ایونه سوژه می

کهه ازنظهر  ی بها نهودش نداشهته باشهدانعکاسهدییری بشناسد اگر قعالً آشنایی ماقعل 
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 سعق هستی شناسانه است کهشناسی سابق بر هر نوع نودشناسی است. ای  نوع هستی

داند. مووع دکارتی بر تصور نود حضوری شلینگ االش واقعی با فلسفه ایدئالیستی می

مفهروض دانسهته شهده کهه فکهر یهک « اندیشم پس هسهتممی»معتنی است. بر معنای 

کند که ایز دییری قادر بهر آن شناسانه و هستی شناسانه را تضگی  میقطعیت شنانت

گویهد تهالش بهرای فهگهد. میژه را برحسهب متافیزیهک حضهور نگینیست. شلینگ سو

دستیابی به وجود حویوی سوژه از طریق بازاندیشی، دقیواً ایهزی اسهت کهه مهانع فههم 

شود. آنچه قرار است فهگیده شود باید قهعالً باکفایت از طعیعت سوبژکتیویته و وجود می

 کند. وجود داشته باشد، قعل از اینکه بتواند نودش را درک
 

  جهینت .4

، عهالوه بهر اینکهه مه اصهالت هگانیونه که مذکور آمد حرکت شلینگ در فراتر رفت  از 

نگایشیر اهگیت او برای فلسفه مهدرن  ،کندیمنوش اساسی را در فلسفه ای  هگانی ایفا 

و با قوت  شودیمنیز هست. مشخصه تفکر متافیزیکی مدرن، که از دکارت و کانت شروع 

 هادهیهاکتری  ، را بر اساس تعابیر فلسفه آگاهی، تفکر ای  هگانی، دابدییممه تا هیل ادا

مشخصهه  .انهددهیفهگو مفهوم قدرتگند تئوری )به ای  معنا که موهدم بهر عگهل اسهت( 

طعیعهت حویوهی  نواههدیمفلسفه مدرن ععارت از اولویت بخشیدن به سوژه اسهت کهه 

ازد. بنابرای  فراتهر رفهت  از مهدل فلسهفه جهان ابژه را از طریق فعالیت نودش روش  س

اینکه تفکر شلینگ هنهوز  لیدل سوژه مدار، مسیری به سوی تفکر مابعد متافیزیکی است.

که عوالنیهت غربهی ثابهت کهرده معنی بر ایناست  برداشتی وجودمهم است فلسفه برای 

سهت است که توهگی است نودشیفته که ریشه پوای گرائی، فراموشی وجود، بحران زی

گفهت شهلینگ دلیهل عهدم  تهوانیم. باشهدیممحیطی و در یک کالم، بیگاری مدرنیته 

مدرنیتهه را در  یههایگاریببه پرسش ایونیی ربط تفکر متافیزیکی بهه  هاپاسخکفایت 

است؛ بدی  معنا که متکی به عولهی اسهت  انعکاسی ذاتاًکه تفکر متافیزیکی  داندیمای  

. منتوهدان متافیزیهک، تحگیهل عوهل سهوبژکتیو شناسدیمکه نودش را در آینه جهان 

ابزاری بر طعیعت را نتیجه تالش فلسفه در ربط دادن اجعاری عول انسان به مجگوعیهت 

. ای  رابطه از دید مابعد متافیزیکی، از نوع نودشهیفتیی اسهت: عوهل، انددانستهطعیعت 

مفهوم متهافیزیکی ربهط  از ای  متأنر. شلینگ ندیبیمی از نودش انعکاس صرفاًجهان را 

 جهان در دام فاهگه یا عول می افتهد کل»: ورزدیمعول به مجگوعیت طعیعت استنکاف 

اما پرسش ای  است که تا اه اندازه بر قامتش استوار اسهت؛ زیهرا روشه  اسهت کهه در 
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حتهی از ایه   (4-10:143). «جهان، ایزی جهدا و بیشهتر از صهرف عوهل وجهود دارد.

معنها وجهود دارد؟ اهرا نهامفهومی و بهی معنهائی وجهود  اساساً راا»که  کندیمپرسش 

نواهد فلسفه با مفهوم دییری از هستی شلینگ می (Schelling, 1972: 222) «ندارد؟

دارد: کهه فلسهفه بهازتر از سروکار داشته باشد که آن را در توابل با ریاوهیات بیهان مهی

 د ایزی باشد و هگچنی  ایزی نعاشدتوانای را واجد است که میمفهوم سوژه ریاویات

(Schelling, 1972: 97-8). آنچهه هگچنهی  »از علهم راجهع بهه  شهودیم فلسفه ععارت

گفهت کهه هسهت. در یهک کلگهه، نتیجهه  توانیمکه راجع به آن فوط  «نعاشد تواندیم

که فلسفه باید علم مثعت باشد. منکر ای  است که جهان از طریق نوعی ورورت  شودیم

 هها اسهتالوقوع است و مشتگل بهر غیرمعوولی پدید آمده باشد اون کامالً مگک منطو

(ibid, P. 99). دههد نعایهد در عگلیهات وهروری فکهر ورورتی که عول به ما ارائه می هر

بنیان نهاده شود زیرا ورورت آن ورورت دقیواً مورد سهؤال فلسهفه مثعهت اسهت. العتهه 

اعتعهار بهودن دسهتاوردهای فلسهفه منفهی بی که ایه  واقعیهت باعهث دیگوینگشلینگ 

تواند سهرانجام نهودش را که فلسفه منفی نگی گرددیمبلکه فوط ای  را متذکر  شودیم

 تعیی  کند.
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of nature) (1797). "Einleitung" [Introduction], pages 1-73. 

4:79-104. Über der wahren Begriff der Naturphilosophie usw. [On the true 

concept of Naturphilosophie usw.](1801) 

6:131-574. System der gesammten Philosophie und der Natur-philosophie 

insbesondere (System of all philosophy and of the philosophy of nature 

in particular) (1804). Pages 215-574 are omitted from the 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft edition; they are included in the 

Schröder edition (see below). 

7:1-126. "Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu 

der verbesserten Fichteschen Lehre" (Exhibition of the true relation of 

the philosophy of nature to the improved Fichtean doctrine) (1806). 

7:140-97. "Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie" 

(Aphorisms introducing the philosophy of nature) (1806). 

10:1-200. Zur Geschichte der neueren Philosophie (On the history of 

modern philosophy) 

13:1-174. "Einleitung in die Philosophie der Offenbarung oder Be

gründung der positiven Philosophie" (Introduction to the philosophy of 

revelation or foundation of positive philosophy( 




