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دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران
تاریخ دریافت ، 1396/06/12 :تاریخ پذیرش1397/06/20 :

چکیده
تفکرات و جهت گیریهای فلسفی شلینگ در طول دوران حیاتش دستخوش تغییر و دگرگونی بسیاری
قرار گرفت؛ اما به یک معنی میتوان اذعان داشت کهه هگیهی در اههاراوک یهک طهرا بنیهادی قهرار
میگیرند ،ارا که وجود یا ای هگانی مطلق در معرض تعاطی فکر واقع نگیگردد .شلینگ از اواسط دهه
 1790به تالشها ی فیشته برای بازبینی فلسهفه اسهتعالیی کانهت ،کهه نوهش اول را در سهانت جههان
شنانت پذیر به فعالیت آگاهی داده بود ،به هگراه یک اشتغال دائگی به ای اعتوهاد اسهنینوزایی عطه
توجه کرد که فلسفه باید از یک مطلق نود اکتفا شروع کند .او درانتهای ایه قهرن ،فلسهفه طعیعهت را
بسط میدهد که ععارت است از تعگیم مفهوم فعالیت سوژه به ایده تولیدگری هگه طعیعت و اجتناک از
اینکه حتی طعیعت غیر جاندار را درتضاد با فکر زنده باشد .او در اوایل  1۸00به فلسفه زندگی اینهگانی
توجه کرد که مطابق آن یک سیستم کامل باید بیانیر ای باشد که ذه و ماده ،ایهده آل و رئهال صهرفاً
درجات یا جنعههای مختل یک ایز هستند .از ای رو شلینگ در ای دوره از فیشته جدا میشود اهرا
که به نظر او فیشته نتوانسته است فراتر از دایره نود آگاهی ،به وجودی برود کهه بنیهان آگهاهی بهوده،
آگاهی فوط یک جنعه از آن است.

واژههای کلیدی :شلینگ ،نودآگاهی ،وجود ،فلسفه ای هگانی ،فلسفه منفی.
 .1رایانامة نویسندة مسئول:
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 .1مقدمه
شلینگ بیشتر زندگی فلسفیاش را در اجتناک از اسهتلزامات مکهانیکی و وهرورت مهدار
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
عههی حههال بیههانیر ایهه واقعیههت باشههد کههه بنیههان طعیعههت و آگههاهی ،نههودش در
بازاندیشی( )reflectionفلسفی به ظهور نگیرسد .رابطه بی آزادی و واقعیت از یکسهو
و سیستم و مجگوعیت از سوی دییر ،در مرکهز کهار فلسهفی شهلینگ قهرار دارد؛ کهه از
سالهای اولیه تگاس نزدیک با فلسفه «م » فیشته میآغازد و سنس به کاری مستول و
تازه بر روی رابطه بی طعیعت و مطلق میکشاند و نهایتاً به تفکرات انیرش روی نوهش
تاریخ و مذهب در نودتحوقبخشی مطلق میانجامد .شلینگ در طی مسهیر تکهاملیاش
وظیفههه فلسههفه را آغازیههدن از مطلههق میدانههد؛ ای ه نشههانیر فاصههله گههرفت از مووههع
شنانتشناسانه و نه متافیزیکی کانت و به دنعالش فیشته اسهت .ازنظهر کانهت و فیشهته
مطلق صرفاً از منظر ذه انسان متناهی میتواند به دیهد درآیهد؛ امها ههم کانهت و ههم
فیشته بر محدودیتهای اساسی ذه انسان در درک مطلق اذعهان دارنهد .درجهایی کهه
هیل بر عوالنیت امر واقعی ،قدرت فراگیر عول ،علم قطعی به ای که مطلق هگهان ذهه
یا روا است و بر آشتی نهایی هگه انتالفهات و نزاعهها تأکیهد دارد؛ شهلینگ تأکیهد بهر
مرزهای انی تصویر ایدئالیستی از جهان دارد که بر طعق آن ،در هگه جهای طعیعهت و
تاریخ ،عول هگواره فوط با نودش سروکار دارد .با عط توجه به ایه فکهر کهه واقعیهت
فراتر از عول است؛ اینکه مطلق ایزی بیش از نودآگاهی نظری ذه است؛ ای که نهزاع
و انتالف مواومتی قدرتگند و شاید پایدار در برابر هگه کوششها برای آشتی و به کگال
نهایی رسیدن هستند ،شلینگ جنعههایی و ابعادی از نویش و جهان را بهرمال میسهازد
که در دسترس قوای عول نیست.
با قرار دادن عول درون مرزی که قهادر بهه گهذر از آن نیسهت ،شهلینگ ادامهدهنهده
پروژه کانتی در فهم زمینهها و محدودیتهای عول است .شلینگ ،نظیهر کانهت ،درصهدد
است بی ای اعتواد ایدئالیستی که جهانهای طعیعی و اجتگهاعی انعکهاس مطالعهات و
عالئق عول است و ای اعتواد رئالیستی که جهان ایزی بیش از کار عوهل اسهت تهوازن
برقرار کند .شلینگ منظر ایدئالیستی به ارث رسیده از کانت را با ارزیابی مجدد موقعیهت
طعیعت ،جسم ،اراده و تجربه احساسی که عوامهل دسهتاول درواقعیهت انسهانی و نهود
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واقعیت میباشند اصالا مینگاید .العته ای ارزیابی مجدد واقعیت منجر به نفهی یکبهاره
تأکید ایدئالیسم بر نوش سازنده عول نگیشهود؛ بلکهه موجهب تصهحیحی در ایدئالیسهم
کانتی میگردد .درواقع ،نودکفایی آشکار عول با ارجاع دادن به منشأ یها وجهود آغهازی
که ورای عول است و بدون آن ،عولی نگیتواند موجود باشد تکگیل میگردد .در سراسهر
تفکر شلینگ دغدغه سیستگاتیکی در نصوص واقعیتی که بیرون و مودم بر هرگونه فکر
و اراده ،اه انسانی و اه الوهی ،است وجود دارد .شلینگ کارش را به دو فلسهفه متگهایز
اما مکگل هگدییر یعنی فلسفه مثعت و منفی توسهیم کهرده اسهت .فلسهفه منفهی کهار
متودم او است که تحت تأثیر فیشته انجهام داد .نهودش بعهداً ایه فلسهفه را فلسهفهای
دانست که نودش رابه جهان ذهنی محدودکرده است که نهایتاً بهه دروازهههای واقعیهت
میرسد اما از آن ععور نگیکند ()Schelling, 1977: 116؛ به ههر حهال آنهرا مودمههای
برای فلسفه مثعت دانسته است .فلسفه مثعهت بنظهر او فلسهفه زنهدگی اسهت و فلسهفه
قعلیاش تگهیدی و فلسفهای مدرسی ( .)ibid: 153فلسفه قعلی او تالش برای حصول به
یک سیستم جامع متافیزیکی است که انتظار داشت در نهایت ،فلسهفه اسهتعالیی بتوانهد
گزارشی از کل جهان طعیعی و انسهانی بدههد و بتوانهد تگهامی مسهیر توسهعه جههان را
بازسازی کند و به نوعی بیوگرافی کیهانی دست یابد .فلسفه مثعهت مینواههد از فلسهفه
منفی ،که نظیر منطق هیل در صدد تشریح اشکال فکهر محهب بهرای تعیهی ایسهتی
اشیاء است ،فراتر برود و به یک فلسفهای که به ای واقعیهت کهه اشهیاء وجهود دارنهد ،و
هگچنی به ظهور تاریخی و حرکت آگاهی قائل است ،برسد .در اینجا شاهد گهذر از مه
مطلق فیشته ای به مطلق یا وجود هستیم که هر دو سوژه و ابژه جنعهها یها درجهات آن
به حساک میآیند .بنظرشلینگ فیشته نتوانسته است فراترازدایره نودآگاهی به وجهودی
که بنیان آگاهی است وآگاهی فوط یک جنعه ازآن است برود .اینیونه نیسهت کهه اهون
فکر ،وجود دارد پس وجود ،موجود است بلکه اون وجود ،موجود است فکر ،وجهود دارد
).(13:16

 .2از من مطلق تا سیستم این همانی
یکی از اهداف فلسفه کانت یافت راهی بود تا جعر طعیعی بگثابهه معنهای علهم جدیهد را
بنذیرد و در عی حال نودآیینی( )autonomyموجودات عاقل را نیز نیاه دارد .کانت بها
تفکیک حوزههای قانونیذاری قوانی طعیعت و قوانی انالقی به ای مههم دسهت یافهت
اما با ای کار جهان را به دو نیم کرد .استراتژی فیشته ای بود کهه نشهان دههد ایه دو
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قلگرو منعع مشترک دارند .العته کانت «وحدت استعالیی آگاهی ادراکهی» را شهر ززم
علم نظری میداند :م میاندیشم میبایست هگراه هگه بازنگودهای()representations
م باشد ( )Kant, 1968: B 132؛ ای را یک واقعیت برمیشهگرد کهه العتهه بهه آگهاهی
تجربی در نگیآید اون نودش شر آنست؛ فیشته به ای شر عنایت میکند .از نظهر
فیشته بنیان کلیه واقعیات آگاهی تجربی اینسهت کهه قعهل از ههر فرانههادن ()positing
درون «م »« ،م » میبایست قعالً فرانهاده شده باشهد ( .)Fichte, 1971: 95در مکتهب
فیشته یک جز – م و م نسعی درون مطلوی قرار دارند که آن نیز م اسهت ،فعالیهت
محب است و هگه واقعیت محصول آن میباشد؛ هگه ایز درون آگاهی رخ میدهد .امها
به نظر شلینگ ای طور نیست که هرایز یا سوژه باشد یا ابژه؛ شاید ایزی باشد که نهه
سوژه است و نه ابژه به طوری که سوژه و ابژه جلوات یا نگودهای آن شیئ سوم باشند.
شلینگ در  1795در کتاک «م بهه مثابهه اصهل فلسهفه» نواههان یهک بنیهان مطلهق
میشود؛ بنیان نههایی هگهه واقعیهت ،ایهزی اسهت کهه صهرفاً بواسهطه وجهودش قابهل
اندیشیدن است؛ فوط تا آنجایی که هست به فکر درمی آید .به تععیر دییهر ،بنیهانی کهه
اصل وجود و تفکر در آن یکی است ( .)1 :163بر نالف اسنینوزا بیان میدارد کهه بنیهان
نگی تواند ابژه باشد؛ یا به تععیر کانتی ،یک ابژه فوط برای یک سوژه است کهه یهک ابهژه
میباشد؛ سوژه بودن هم در ای سطح صرفاً با قید ابژه نعودن است کهه بهه سهوژه بهودن
متعی میگردد؛ پس نواهان مطلوی است که ارتعا هر دو طرف را شامل است؛ نهوعی
حرکت فیشتهای که نواهان م مطلهق اسهت کهه هرگهز ابهژه نگیشهود .ههیب برههان
ابژکتیوی برای ای م وجود ندارد زیرا بدی معنا نواهد بود که م  ،مشهرو بهه علهم
ابژکتیو ما از او باشد و بنابرای مطلق نعاشد؛ پس بر عکهس دکهارت میگویهد کهه «مه
هستم» .م  ،واجد وجودی است که سابق بر هر فکری است؛ بودنش و به فکر درآمدنش
بگیزانی است که به نودش میاندیشد .ای معتنی بر یک تفکهر اسهنینوزائی اسهت کهه
تعی هر ایز هگانا تعی ناشی از آن دییری نعودن اسهت .ههر ابهژهای قسهگتی از یهک
زنجیره برابرایستاها ( )Gegen-ständeاست که در برابر هم میایستند ،پس ابژهها مطلواً
واقعی نیستند اون صرفاً با دییر ابژهها نعودن است که نودشان میشهوند ،پهس منفهی
هستند .آنچه برای آنکه نودش باشد باید وابسته به رابطههاش بها دییهری باشهد ،منفهی
است .ایدهآلیسم آلگان دنعال تعیی آن ایزی است کهه ایه عناصهر بهه ههم مهرتعط را
بگثابه ابژه قابل درک میسازد ،ایزی که نودش نگیتواند ابهژه باشهد .آنهرا مطلهق نهام
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نهادهاند اون نگیتواند برحسب رابطهاش با ایز دییر فهم شود .پس ای مطلهق نتیجهه
درک حالت نسعی اشیائی است که طعق روابط علی فهگیده میشوند ،نه مطلق بر حسب
تعابیرعرفانی .یک عامل اساسی در بسط ای تصور از مطلق ،فهم یاکوبی از اسنینوزائیسم
است؛ میگوید یک سیستم کامل عول ،که مینواهد به آن صورتی کهه در تصهور تعهی
بوسیله نفی در «انالق» اسنینوزا مطرا است جهان را توویح دهد ،ناقص اسهت« .عوهل
یک مکانیسم است .کل شنانت فلسفی بر طعهق اصهل جههت کهافی ،یعنهی بهر اسهاس
وساطت ،شکل میگیرد؛ پس لزومهاً هگهواره شهنانتی باواسهطه نواههد بهود .اگهر درک
عوالنی ایزی جز وساطت منطوی مودمات و نتایج در «تحلیل ،اسناد ،حکهم ،اسهتنتا »
نیست ،پس روش است کهه حهرکتش در مسهیری اسهت کهه نهودش سهانته اسهت»
( .)Sandkaulen-Bock, 1990: 15توویح جهان معتنهی بهر دریافهت شهر آن اسهت.
مشکل اینست که شرایط یک سیستم عول هگانهایی است که توسط نود تفکهر ووهع
گشته و بنابرای مشرو به فکر است .پهس تها آنجهایی کهه اشهیاء را مفههومی دریافهت
میکنیم ،در یک زنجیره شرایط مشرو باقی میمانیم پهس بهه آنچهه مشهرو نیسهت،
یعنی مطلق ،که بنیان وجود واقعیای است که در صدد فههم آن بوسهیله عوهل هسهتیم،
راهی نگیباشد .شر دییری برای ای بنیان نگیتواند موجود باشد ،بنیانی کهه یهاکوبی
وجود ( )Seynمینامد .وجود نگیتواند ابژه آگاهی قرار گیرد؛ اهون در ایه صهورت ،در
نسعت با یک شر واقع میشود« :وجود ععارت از ایزی است که قابل تووهیح نیسهت:
تحلیل ناپذیر ،بی واسطه ،بسیط» ( .)ibid: 17پس وجود سرانجام نگیتوانهد بهر حسهب
بازاندیشی ،یعنی رابطهاش با ایز دییر ،فهم شود .یهاکوبی ازایه مفههوم بنیهان اندیشهه
ناپذیر بهره میگیرد تا پیشنهاد دهد که تنها راهی که بهرای فلسهفه بهاقی میمانهد ایه
ا ست که بفهگد ناگزیر است نودش را به وحی و اعتوهاد بهه یهک نهدای شخصهی ،کهه
هگی مطلق است ،تعالی بخشد؛ پس فلسفه را از کالم ،که قلگهرو آن ایهزی اسهت کهه
قابل توویح نیست بلکه صرفاً منکش میگردد ،جهدا میسهازد .العتهه شهلینگ متهأنر،
برعکس یاکوبی ،مینواهد مطلق را بطهور فلسهفی فههم کنهد .شهلینگ بهرنالف کانهت
میگوید که م تجربی اصل مورد توجه او نیست ( .)1 :171پرسش بنیهادی کانهت کهه
«ایونه احکام پیشینی ترکیعی امکان پذیرند» ،کهه او بهر حسهب ترکیبههای وهروری
دادههای تجربی پاسخ داده و از روی آن طعیعت سوژه استعالیی را استنتا کرده بهود ،را
ذکر میکند .شلینگ پاسخ پرسهش کانهت را بهه نحهو فیشهتهای فرمولبنهدی میکنهد:
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«ایونه است که م مطلق از نود بیرون میرود و یک جز– مه را متضهاد نهود قهرار
میدهد؟» ()1 :171؛ یعنی ارا اساساً یک جهان آشکار وجهود دارد؟ نیهازی بهه ترکیهب
کردنهای علم نظری پیدا نگیشد اگر مسعوق به واحدی نعودند که متکثر گشته است و
علم در جهت دوباره متحد کردن آنها تالش میکند .بنابرای سیستم کامهل علهم از مه
مطلق شروع میکند ،که شامل هیب امر متضاد با نودش نیسهت ) . (1:176بهدون یهک
«ای هگانی( )identityمطلق» سابق ،قابلیهت برقهراری ایه هگهانی نسهعی بهی اشهیاء
مختل در احکام ترکیعی سوژه عاری از معنا نواههد بهود؛ و علهم ههیب بنیهانی نخواههد
داشت .شلینگ در کتاک «نامههای فلسفی» 1یک گردش میکنهد و پرسهش مهرتعط بها
کانت را جهت انتولوژیک میدهد :ایونه اسهت کهه اساسهاً احکهام ترکیعهی میسهازیم؟
( )1 :294دغدغه اصلی ،دییر فکری که بطور ابژکتیو انی و انان متعی گشته نیست
بلکه ای مسئله است که اساساً فکر وجود دارد .فرمول بندی شلینگ اساساً تغییر کهرده:
ایونه است که م  ،اساساً از مطلق بیرون میرود و به سگت متضادش حرکت میکنهد؟
()1 :294؛ م مطلق ناپدید شده و از مطلق شروع میشود که دییر م نیست .شهلینگ
در آثار مودمش وابستیی نزدیکی به فیشهته دارد؛ امها از هگهان آغهاز فاصهلهگیریاش از
فیشته روش است؛ لذا دریکی از آثار اولیهاش «م بهمثابه اصل فلسفه»،(1:149-244)2
شلینگ مغایر با فیشته به سانتار اسهتعالیی یها اجهزای آن کهه در بنیهان هگهه آگهاهی
(انسانی) از نود و جهان قرار دارد ،اشارهای نگیکند؛ بلکه برای شلینگ« ،م » ععارت از
موجود نامتگایز()undifferentiatedو مطلواً نامشرو در پس هر ایز است .شلینگ بهه
م استعالیی فیشته (و کانت) قرائتی که ازنظر متافیزیکی رئالیستی است اعطا میکنهد.
شلینگ در جدا شدن از فیشته تحت تأثیر هولهدرلی و یهاکوبی بهوده اسهت .هولهدرلی
راجع به تصور م مطلق فیشته که معتنی بر شهود عولهی اسهت میگویهد :مه مطلهق
فیشته شامل هگه واقعیت است؛ هگهایز است و بیرون از آن ،ایزی نیست؛ پس ابژهای
برای ای م مطلق وجود ندارد واز شامل کل واقعیت درون نودش نگیبود .اما آگهاهی
بدون وجود یک ابژه ،تصورناپذیر است؛ و اگر م نودم هگی ابژه هستم پس بگهاهوابژه
محدود هستم ،ولو صرفاً در زمان ،پس مطلق نخواهم بود؛ بنابرای هیبگونه آگاهیای در
م مطلق متصور نیست .م بهعنوان مه مطلهق ،آگهاهی نهدارم؛ و بهههگان میزانکهه
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: 68نکته اصلی ای است کهه هگانگونهه کهه یهاکوبی گفهت علگهی از
مطلق در کار نخواهد بود؛ اهون علهم دارای سهانتار گهزارهای سهوژه – ابهژه اسهت کهه
مستلزم جدا بودن سابق آن ایزی است که در حکم متحد گشته است .هولهدرلی جهدا
بودن سوژه از ابژه را مستلزم پیشفرض یهک کلهی دانسهت کهه ایه دو ،بخشههای آن
هستند و او نام وجود به آن داد ()Bowie, 1990: 68؛ در توابل با حکهم کهه ایه کهل را
میشکند و سعی میکند دوباره آن را متحد کند .مسهئله اصهلی ،حرکهت از آن وحهدت
سابق مطلق بهسوی ای است که ارا اساساً قلگرو تجربه وجهود دارد ( .)1:295فوهط بها
نیل به وحدت سوژه و ابژه است که توسیگی که به قلگرو تجربه میانجامد را مهیفهگیم.
العته ای موقعیت ،فاقد نودآگاهی است .فعالیتی کهه ابهژهای بهرایش نعاشهد ،موهاومتی
برایش نیست؛ پس هرگز به سگت او برنگیگردد .فوط با ای برگشت اسهت کهه آگهاهی
سر برمیآورد؛ ما فوط واقعیت محدود را واقعیت مؤثر بهحساک میآوریم (.)1:324
درانتهای قرن  ،1۸فلسفه طعیعت را بسط میدهد که ععارت است از :تعگیم مفههوم
فعالیت سوژه به ایده تولیدگری هگه طعیعت و بنابرای اجتناک از اینکهه حتهی طعیعهت
غیر جاندار را درتضاد با فکر زنده بداند .نوهد عوهل محهب ،ادعهایی راجهع بهه فینفسهه
طعیعت ندارد .فاهگه که قوانی عام را کش میکند توسط حکم تعینهی(determinant
 )judgementبه دییر موارد تجربی تعگیم میدهد؛ رابطه نودکار بی قانون عام و موارد
ناص وجود ندارد .تطعیق قانون عام بر مهوارد نهاص بهواسهطه قهوه حکهم رخ میدههد.
گزارشی هم از ارتعا ای قوانی متکثهر بهاهم نگیتهوانیم بهدهیم اهون محتها اصهل
بازتری است که ورای فاهگه است .کانت در نود قوه حکم نوع دییهری از حکهم بهه نهام
حکم تأملی ( )reflective judgementرا مطرا میکند؛ نیاز بههحکم تهأملی در تووهیح
دادن غایتگندی آشکار ارگانیسمهای طعیعی بسیار واوح اسهت ( Kant, 1977: B 338/
 .)A 334حههداقل ایه اسهت کههه غایتگنههدی تووههیحی راجهع بههه پیوسههتیی و توسههعه
ارگانیسمها که توسط تجربه از آن آگاهیم ارائه میدهد؛ بها ایه کهار ،کانهت بهه سهگت
رابطهای بی سوژه عاقل و فینفسه طعیعت گام برمیدارد .اندیشیدن روی هگهی رابطهه
است که شلینگ در فلسفه طعیعت عهدهدار میشود .شلینگ در کتاک «مودمه ایهدههای
یک فلسفه طعیعت» 1میگوید :پرسش ای نیست که ارتعا پدیدارها و تهوالی علتهها و
)1. Introduction to the first outline (1799
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معلولها بیرون از ما ایونه واقعی گشتهاند بلکه پرسش ای است کهه ایونهه بهرای مها
واقعی شدهاند یعنی به ذه ما راه و قطعیت پیداکردهاند ()2:30؛ راهحلش را در وحهدت
انیاری میبیند ( .)2:53پس پرسش اول شلینگ به ای صهورت درمیآیهد کهه :طعیعهت
ایونه باید به اندیشه درآید تا ظهورش در محصوزت و فرآیندها قابلدرک شود؟ ای راه
را برای یک تئوری راجع به منشأ سوبژکتیویته باز میکند .در ای تئهوری ،سهوبژکتیویته
از طعیعت بیرون میآید و به نوطهای بسط مییابد که قهادر میشهود طعیعهت را بههطور
نظری ادراک کند.
در  1۸01در کتاک «راجع به مفهوم حویوی فلسفه طعیعهت» 1میگویهد ایه حهرف
فیشته که تفکر فلسفی باید با عگل آزاد سوژه مفکر آغاز شود آغاز واقعی نیسهت؛ فلسهفه
از فلسفیدن راجع به فلسفه متفاوت است ( .)4:84فیشته از بازتری پتانسیل یعنهی مه
نودآگاه شروع کرد بدون اینکه آنچه ماقعل آن است و برای شهلینگ ابتهدائاً در فعالیهت
ناآگاه ( )4:85و نه فعالیت آگاه فیلسوف رخ مینگاید را توویح دههد؛ فلسهفه اسهتعالیی
نتیجه است نه شروع .فلسفه باید بازتری نوطه یعنی م نودآگاه را رها کنهد و قعهل از
بازسازی مسیر بهسوی باز آن را به پائی تری قوه در طعیعت تولیل دهد .فلسفه فیشته
مجعور بود درون شرایط آگاهی از قعل تأسیسشده کار کند جایی که ابژه هگواره وابسته
به سوژه است؛ اما بدی ترتیب هرگز نگیتواند به ورای ای ای هگانی (سوژه و ابژه) برود
و بنابرای اساساً هرگز نگیتواند ورای دایره آگاهی قدم بیذارد ( .)4:85حرکهت شهلینگ
دررفت فراتر از م  ،مشخصه اصلی سیستم ای هگانی است؛ اکنون میگویهد تولیهدگری
بهمثابه یک «م » شروع نگیشود بلکه یک «م » میشهود ..بهرای شهلینگ نهود عوهل
صرفاً جنعه بازتر طعیعت است که قرار نیست آنچه از آن بهه وجهود آمهده را بهرده نهود
سازد .اگوی محب بازتری بنیاد نیست بلکه ای هگهانی مطلهق بهازتری اسهت؛ کهه بها
توسیم کردن نود در عگل نخسهتی نودآگهاهی ،اگهو میشهود .کتهاک «سیسهتم کهل
فلسفه» ،2قله فلسفه ای هگانی است .برنالف هیهل بها ایه شهروع میکنهد کهه اولهی
پیشفرض علم ای است که علم و معلوم یکی اسهت ) .(6:137مطلهق ،نتیجهه غلعهه بهر
انتالف بی فکر و وجود ،سوژه و ابژه نیست که بهوسیله بازنگود باکفایت ابهژه در سهوژه
یا حتی با نشان دادن وابستیی متوابل آن دو به آن نائل شهویم .در ههر بیهان راجهع بهه
)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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حویوت بهمثابه توافق سوبژکتیویته و ابژکتیویته در علم ،هر دو سوژه و ابژه قهعالً جهدا از
هم پیشفرض شدهاند زیرا آنچه مختل است میتواند بهاهم توافهق حاصهل کنهد .آنچهه
مختل نیست فینفسه واحد نواهد بود؛ اما هیب جا یک سوژه بهعنوان یک سوژه و یک
ابژه بهعنوان یک ابژه وجود ندارد بلکه فوط یکی وجود دارد کهه ههم عهالم اسهت و ههم
معلوم ( )6:138و بنابرای بهگان اندکیای که ابژکتیهو اسهت سهوبژکتیو اسهت .آن فکهر
اساسی ای است که کسی نگیتواند از انتالف شروع کنهد و بهه ای هگهانی برسهد میهر
آنچه مختل است قعالً یکی بوده باشهد .بهدون یهک بنیهان ای هگهانی ،انهتالف حتهی
قابلشناسایی نیست .بدون ربط به نامتناهی ،فلسفه نگیتوانهد ایه انهتالف را متنهاهی
گزارش کند؛ پس مخال ای است که هگهه فلسهفه را سهوژه زده بکنهد ( )6:142یعنهی
فلسفهای که از توسیم به سوژه و ابژه شروع میکند و بهه تهالش یکجانعهه سهوژه بهرای
غلعه بر آن توسیم به نتیجه میرسد .پس مینواهد منکر مفهوم تفکهر بهمثابهه بهازنگود
شود .مفهوم بازنگود به مشکالت زینحل در رابطه با یافت جاییهاهی کهه ازآنجها مگکه
باشد ایونیی ربط بازنگودهای ذهنی با آنچه بازنگود میکند را بیهان کنهد برمینهورد.
اولی حرکت شلینگ در فراتر رفت از سوژه ای است که میگوید م نیست که میداند
بلکه کل است که در م میداند اگر علگی که مال نود میدانم علگی واقعهی و حویوهی
است ) .(6:140شلینگ تگایز روشنی بی علم تجربی حاصل در احکام ترکیعی و معرفت
برحسب مطلق قائل است« .م فکر میکنم م هستم» از زمان دکارت نطای بنیهادی
علم بوده است .فکر ،فکر م نیست ،وجود ،وجود م نیست زیرا هر ایز فوط از ندا یها
کل است ()7:148؛ پس علم واقعی آن نیست که در احکام ترکیعی بهه آن میرسهیم .در
بحث فعلی ،شلینگ بهوووا سوژه را تفوق نگیدهد .ای هگهانی بهواسهطه سهوژه و ابهژه
موجود نیست بلکه برعکس تا آنجا که ای هگانی ای دو هست سوژه و ابژه ههم هسهتند
( .)6:146-7در حکم ،موووع و محگول میتوانند تغییر کنند؛ هگان شهخص میتوانهد در
یکزمان عصعانی باشد و در زمان دییر نه .آنچه بهطور هستی شناسانه نگیتوانهد تغییهر
کند ای است که هر دو هستند؛ و ای بودن ،شر قعلی ای هگهان شدنشهان بههعنوان
انواع مختل وجود است .وجود را نه یک ربط بلکه از نوع رابطه انتوالپذیر یک سهوژه بها
محگولهایش میداند؛ بهجای اینکه وجود ،فعل ززمربطی باشد اشیاء در مطلق ،به نحهو
انتوالپذیر و متعدی «بودهاند» .به تععیر شلینگ ،وجودههای جزئهی تصهدیق میشهوند؛
شگا و م بهعنوان سوژههای تجربی محگولهای وجودیم .وجود ناص ما بهعنوان م و
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تو که هویتگان به ناطر انتالفگان با یکدییر است توسط وجودی تصدیق میشهود کهه
نگیتوانیم بهعنوان وجود نود بشناسیم اون آن وجود نگیتواند بستیی به انتالف کهه
شر امکان شنانت آن است داشته باشهد .بهرای دریافهت ایه وجهود بایهد ورای علهم
بازاندیشانه برویم واز نحوه بودن نود و دییران که شر امکان حگل و حویوت اسهت را
نخواهیم فهگید؛ بین آنچه بنیان بیواسطه نودش است ،یعنی مطلق ،و آنچهه ای گونهه
نیست ،یعنی جهان آشکار ،فرق است .شلینگ بر تفاوت انتولوژیک بهی وجهود( )Seinو
موجودات تکیه میکند؛ او با تعابیر اسهنینوزایی میگویهد :ههر موجهود منفهرد بهوسهیله
موجود منفرد دییر متعی میشود اون نگیتواند بهوسهیله نهودش متعهی شهود زیهرا
بنیان وجودش را در نودش ندارد .وجودش بهوسیله ندا هم متعی نگیشهود اهون در
ندا فوط بنیان کل و بنیان وجود تا آنجا که در کل است وجود دارد ( .)6:194پس آنچه
وجود حویوی تلوی میشود ،یعنی جهان آشکار ابژهها ،درواقع هگانها نفهی کامهل وجهود
حویوههی اسههت ( )6:194کههه شههلینگ آن را «نامتنههاهی تجربههی» مینامههد .نتیجهههگیری
شلینگ برعکس کانت است :تنها معرفت مثعت نه از پدیدارها بلکه از ذات اسهت؛ گراهه
هر ایز متناهی مطلواً وابسته به دییری است و برای متعی شدن نیازمند حکم ترکیعی
است ،مجگوعیت ای وابستییها ،ذات یا جوهر ،وابسته به ایزی نیست و هگه وابستهها
را بهمثابه اطوار( )aspectsنویش دربر میگیرد؛ پس بر انتالف فکر و وجود هگواره قعالً
غلعه شده است زیرا فوط وقتی هردو آنهها قهعالً موجهود باشهند اسهت کهه ایه هگهان
بودنشان قابل پرسش میگردد .فکر فردی ،شعیه ابژههای فردی ،نود بنیان نیسهتند امها
ای بدی معنی است که باید در ربط با یک ای هگانی بازتر باشند ،با عنایت بهه آگهاهی
ما از اینکه نودشان بنیان نویش نیستند .شلینگ وجود را بهمثابه یک انکشاف میبینهد
که هگواره از هر جزئی منکش شده تعالی میجوید :اشم وقتهی در انعکهاس (مهثالً در
آینه) نودش را میبیند ،به میزانی که منعکسکننده (آینه) را برای نهود ههیب میدانهد
نودش را فرا مینهد (نودش را میبیند) و هگه ای ها یک عگل اشم است؛ کل هم بها
یک عگل ،با شهود نکردن ناص ،فرا ننهادن آن ،نودش را شهود میکند یا فهرا مینههد
( .)6:197-8ایه عگههل دوگانههه کلیههد بحههث اسههت :بههرای وجههود ،وجههود واقعههی هگانهها
نودآشکارگی ( )Selbstoffenbarungاست .اگر قرار است واحد باشد ،باید نودش را در
نودش منکش سازد؛ اما اگر فوط نودش باشد ،اگر در نودش دییهری نعاشهد کهه در
ای دییری «واحد برای نودش» باشد پس اگهر مطلوهاً ربهط زنهده نهودش بها دییهری
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نعاشد ،نودش را منکش نخواهد کرد ( .)7:54وجودی که صرفاً فینفسه است نگیتوان
ایزی راجعش گفت .واقعیت ای است که هگیشه برای نودش (لنفسه) است حتی اگهر
فینفسه باشد و ای معنای نودتصهدیوی( )self-affirmationاسهت .ای هگهانی  Aو B
یک این همانگویی نیست نظیر اینکه بیوییم مطلق ،مطلق است بلکه حکگی است به
اینکه مطلق بهعنوان آنچه بهطور انتوالپذیر هگه انتالفات را بهمثابه واحد قرار میدهد،
هگان مجگوعیت انتالفها است .تععیر شهلینگ از ای هگهانی مسهتلزم ایه اسهت کهه
ععارت دوم بیش از ععارت اول منکش سازد حتی اگر هگانگونه که بیان میدارد آنهها
یکی باشند .میتوان سوژه حکم ای هگانی ) (Aو محگول حکم ) (Bرا محگولههای یهک
سوژه = Xدانست .بهجای اینکه بیوییم طعیعت ،ذه است میتوان گفت یهک  Xوجهود
دارد (ای هگانی مطلق ،رابط) که ای  Xاز یکسو طعیعت اسهت و از سهوی دییهر ذهه
است (ای ها محگولهای  Xهستند)؛ اما ای بدی معنی نیست که بنابرای ذه  ،هگهان
طعیعت است و طعیعت ،ذه است .بدی ترتیب با حفه انهتالف انعکاسهی کهه بهرای
وجههود علههم ززم اسههت ،از دوگانههه انیههاری هههم اجتنههاک میشههود ( .)7:20-5در فلسههفه
ای هگانی شلینگ مطلق را یک واحد انتولوژیک – تئولوژیک متعالی میبینهد کهه نهود
تعینیاش بهعنوان طعیعت و بعداً بهعنوان روا پدید آمده از طعیعت ،یک فرایند وروری
دیالکتیکی است .اکنون پدید آمدن کثرت از مطلق اززً برقرار بهصورت نود آشکارسازی
ندا تصویر میشود بهطوریکه تاریخ طعیعت و انسان توسهط غایهت نودآگهاهی نهدا از
نود ،رانده میشود .اطالع ما از ای فرایند در وحدت عول ما با ای هگانی مطلهق کهه در
هر تجربهای پیشفرض گرفته میشود ریشه دارد؛ زیرا اگر میبایست آگاهی از هر تگهایز
انعکاسی ،نظیر تگایز بی سوژه و ابژه ،امکانپذیر باشد باید پای صهورتی غیرانعکاسهی از
علم در میان باشد که هگانا تجربهای از وجود محب و از وحدت مطلق است (.)6:138
در ای نوع تجربه ،اطالعی از تگایز و لذا تجربه بیواسطه نهود بههعنوان سهوژه و نهه
ابژه ،آنگونه که فیشته مطرا کرد ،وجود ندارد .ای علم نوعی بینویشی( )ecstacyعول
است که الهامبخش بازسازی غیراستعالیی تعینات واقعهی مطلهق اسهت .پرسهش واقعهی
اکنون ای است که ایونه مطلق میتواند در فلسفه نشهان داده شهود کهه مسهئله بهی
شهههلینگ و هیهههل در سهههالهای بعهههد از  1۸01اسهههت .شهههلینگ وجهههود را فهههرا
انعکاسههی( )transreflexiveآنگونههه کههه در هولههدرلی دیههدیم میبینههد و هیههل آن را
مجگوعیت نود انعکاسی .هر دو ،منفی بودن متناهی را باعث منتهی شدن بهه نامتنهاهی
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میدانند و اعتراض هیل به شلینگ ای است که از بنیهانی شهروع میکنهد کهه بههجای
اینکه به فهم درآورده شود پیشفرض دانسته میشود .هیل به دنعال شلینگ متوجه شد
که متناهی نگیتواند کامالً متفاوت از مطلهق باشهد؛ بهه نهاطر هگهی  ،شهلینگ صهفت
استوالل نسعی برایش آورده بود تا مشخصهههای مطلهق را درونهش داشهته باشهد .ایه
استوالل باید بالفاصله رفع شود؛ و اون ای دوباره فوط به نحو درونی قابلتعویب اسهت
هیل نتیجه گرفت که مطلق بهعنوان نفی نودش توسط نودش در متناهی حضور دارد؛
پس متناهی ،مطلق است و مطلق نیز متناهی است .مطلق ،متناهی است به میزانهی کهه
متناهی هیب نیست جز رابطه منفی با نودش ( )Henrich, 1982: 159-60معنی اینکه
مووع هیل انعکاسی است از تصور هیل از مطلق معلوم میشود :رابطه مطلق با دییهری
بهمثابه رابطهاش با نودش اسهت ( .)Ibid: 166یعنهی ایه رابطهه بها دییهری رابطههای
شنانتی با نودش است .اما تفاوت در کجاست؟ نکته کلیدی ای اسهت کهه اگهر مطلهق
واقعاً قادر است رابطه با دییری را بهمثابه رابطه با نودش داشته باشد ،میبایست از قعل
یعنی قعل از رابطه انعکاسی دانسته باشد که دییری نودش است .م در آینه فوهط بهه
شرطی میتوانم نودم و نه ایز دییر که مگک است مه نعاشهم را بعیهنم کهه قهعالً بها
نودم آشنا باشم .ای مستلزم یک بنیان وروری است که سابق بر هر حرکهت انعکاسهی
است .در غیر ای صورت ،انتالف حتی بهعنوان انتالف قابلشناسایی نیست .برای هیل
شنانت مطلق نهایتاً فوط میتواند در انتهای فرایند باشهد ،جهایی کهه نفیههای نسهعی
بهعنوان سانتار فرایندی که مطلق است آشکار شوند؛ هگه انتالفات متنهاهی «مطلهق»
هستند زیرا هگیشه نسعیاند ،هگیی نسعت به یکدییر منفی هستند و به مطلق (مثعت)
بهعنوان دییری نودشان (بهعنوان منفی) منجر میگردند .فرآیند غلعه ،ععارت از مطلهق
است که هگه نفیهای متناهی را درحرکتی بهه سهگت نهودش بهاز میکشهد .پرسهش
کلیدی ای است که ایونه متناهی میتواند هیبایز جز رابطه منفی با نودش نعاشد.
نفی کردن یک غیر موجود (انکار هر وجودی در مورد او) به ایه معنهی نیسهت کهه
وجودی برای او اثعات شود .اگر با موجودی در جهان متناهی مواجهه شهویم ،ایه هگانها
وجود آن مطلق است؛ به تععیر دییر :اگر موجود متناهی کالً و از هر جنعهه فاقهد وجهود
نیست ای بدی دلیل است که در تناهیاش از آن مطلق سهم برده اسهت؛ ایه حهداقل
وجود که بدون آن ،متناهی حتی بههعنوان متنهاهی نگیتوانهد موجهود باشهد )،(dasein
ایزی است که از آن مطلق وام گرفته است ( .)Frank, 1985: 127شلینگ بی بنیان
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شنانتی– انعکاسی علم متناهی با بنیان واقعی غیرانعکاسی که حرکت نفی از یک تعهی
متناهی به دییری را برقرار میسازد فرق میگذارد؛ ای حرکت با نود نفی قابل برقراری
نیست :انعکاس ،کلی و جزئی را صرفاً بهعنوان دو نفی میداند؛ کلی بهعنوان نفهی نسهعی
ناص که بگاهو جزئی واقعی نیست و از سوی دییر ،جزئی را نفی نسعی کلی .بنابرای از
ای منظر ،مفهوم کلی کامالً تهی ظاهر میشود؛ مثالً از مفهوم جوهر هرگز کسی جهوهر
واقعی نگیفهگد پس ایزی مستول از مفهوم باید اوافه شود تا جوهر را آنگونه فرانههد
(.)6:185
 .3تمایز بین فلسفه مثبت و منفی (دهه  1820به بعد)
مسئله اصلی ای است که آیا هدف ایدئالیسم آلگان ،بنیانگذاری عوهل توسهط نهودش،
نوعی نودشیفتیی فلسفی نیست که عول در آن ،تحسی گر بازاندیشی نویش در وجود
است بدون اینکه قادر باشد گزارش معتعری از رابطهاش با آن بازاندیشهی بدههد .مسهئله
نود بنیادی عول ،مسئله اصلی فلسفه انیر شلینگ است .ما به سوژه مطلق نیهاز داریهم
که شر هگه محگولها است پس نودش با محگولی بیان پذیر نیست :ای سوژه واحهد
از میان هگهایز ععور میکند اما هیب جا نگیماند (ایزی نگیشود که نتواند ایز دییهر
هم باشد )Schelling, 1969: 16-17( ).؛ زیرا اگر درجایی بگاند ،حیات و توسعه متوقه
میشود .شلینگ بی فرایند بازاندیشی با بنیادش فرق میگذارد که نگیتواند بهنحویکه
رابطه سوژه و ابژه در یک علم جزئی به فهم درمیآید فهگیده شود .فرایند واقعی توسهعه
دینامیک ،فرایند آزادی ،صرفاً در فکر تکرار شده است نه اینکهه حویوهت ذاتهی نهود آن
فرایند باشد .پس فلسفه نگیتواند سوژه مطلق را درون فکر به انگ آورد« :لک اکنهون
در انسان ،دییر ای حکگت حاور نیست؛ در انسان ،زایش ابژکتیو وجود ندارد .در انسان
فوط علم وجود دارد و شعیهسازی ایدهای حرکت ابژکتیو» ()Schelling, 1969: 27
پس به انتواد اساسی از ایدئالیسم میپردازد ،تفوق سوژه مورد انکار واقهع میشهود بها
درک اینکه تفکر سوژه وابسته به ایزی است که نهودش نتیجهه فکهر نیسهت .بایهد بهه
مفهوم بازاندیشی توجه کرد .علم گراه یک فرایند دینامیک است اما مشتگل بر سهانتار
انعکاسی( )reflexiveشناسا و مورد شناسایی است؛ درحالیکه سوژه مطلق کهه میتوانهد
علم محب نیز نامیده شود بگهاهو نگیتوانهد متعلهق شناسهایی باشهد ( .)ibid: 29سهوژه
مطلق نگیتواند به سوژه و ابژه توسیم شود و از طعیعت بنیادی نود بههعنوان آزادی را
از دست میدهد ،آزادی اینکه به یک شکل درآید یا نهه .اکنهون شهلینگ دسترسهی بهه
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سوژه مطلق را بر اساس بینویشی میبیند ()ibid: 39؛ سوژه متفکر دییر جهان آشهکار
را بهمثابه نوعی جز -م  ،یعنی دارای رابطه انعکاسی با نهودش ،نگیبینهد و از نهودش
فراتر میرود پس اجازه میدهد سوژه مطلق نودش باشد نه یهک ابهژه آگهاهی .شهلینگ
درصدد نشان دادن ای است که آگاهی ،جهان را به فعالیت نودش منتسب مهیدارد در
وقتیکه درواقع فعالیت سابق جهان است که شر امکان آگاهی است .درست اسهت کهه
بحث راجع به وجود فوط درصورتیکه وجود به صورتی تعینی از فکهر درآیهد امکانپهذیر
است اما وارونه آن ووعیت واقعی است .درحالیکه مگک است به نظهر آیهد کهه جههان
صرفاً با پیوست با دییری – فکر – است که متعی میگردد ،ای پیوسهت بسهتیی بهه
فعالیت آن ایزی دارد که نگیتوان نشان داد که به فکر درمیآید .کسهی بههطور مثعهت
نگیتواند بیوید وجود ایست؛ اما ای بدی معنا نیست که از فلسفه حذف شود.
وابستیی بازاندیشی به ایزی که نگیتواند بهمثابه علم آشکار شهود ،اسهت کهه از آن
ای گونه تععیر میشود که وجود باید سابق بر علم باشد .وجود نگیتوانهد اهون نهودش
ظاهر شود دقیواً به ناطر اینکه ظهور ایزی بهمثابهه ایهزی هگهان اسهت کهه سهانتار
بازاندیشی و علم را میسازد .ای هگانی فکر و وجود برای شلینگ به نحو هستی شناسانه
و نه منطوی ،سابق بر تالش آگاهی برای نشان دادن ای ای هگهانی اسهت .درصهورتیکه
آگاهی ما هگان آزادی ازلی نعود که بهه نهودش نائهل گشهته ،ایه تعهادل و رابطهه رخ
نگیداد یعنی اگر آزادی ازلی و علم یا آگاهی ما در اصهل یکهی نعودنهد ( .)10:47مشهکل
فلسفه منفی هگان رابطه صرفاً منطوی ندا با جهان ،که متضگ رابطه انعکاسی ایه دو
است ،اسهت ( )Schelling, 1990: 57کهه در آن ،جههان لزومهاً از طعیعهت نهدا ناشهی
میشههود و نههدا و جهههان دییههری هگههدییر برشههگرده میشههوند .منطههق هیههل کههه از
انتزاعیتری یعنی وجود شروع میکند به ای مشکل برمینورد که ای وجود میبایست
بدون دلیل به هستی و جهان نارجی و سنس به جهان درونی مفهوم بدل گردد .نتیجهه
ای است که جوهر زنده ،بههعنوان نتیجهه انتزاعیتهری مفهومهها ،صهرفاً در فکهر واقهع
میگردد ( .)ibid: 58پس رابطه فکر با وجهود وارونهه میشهود و حویوهت وجهود نتیجهه
وروری فکر دانسته می شود .هر سیستم نودکفا که در آن ،هر گزاره لزوماً از گزاره قعلی
ناشی میشود هدف فلسفه را تأمی نگینگاید .اگر هگه گزارهها بهعنوان اصول مووهوعه
در یک سیستم در پی هم بیایند سیستم نهایتاً یک ای هگانگویی نواهد بود نظیر ایه
واقعیت که مثلث باید سه ولع داشته باشد .دانسهت یهک واقعیتهی کهه وهدش امکهان
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نداشته باشد را نگیتوان علم نامید یعنی اینکه  .a=aهر کس اعتراف میکند کهه هگهان
مودار علم پیداکرده که قعالً هم میدانسته اسهت :و ایه یعنهی ههیب .در شهنانت یهک
حویوت ،باید امکان ود وجود داشته باشد ( a=b .)ibid: 18نگیتواند مسهاوی  = cههم
باشد و با گفت اینکه  aمساوی  cنیست م واجد علگی نواهم گشهت .هگانگونهه کهه
در فلسفه ای هگانی X ،که بنیان حگل بود میتوانست هم  Aباشد هم جهز .A -هندسهه
که امکان متضاد گزارههایش را نگیدهد (اون ابژهاش پیشینی اسهت) یهک علهم منفهی
است؛ اما در مورد ابژه فلسفه فوط میتوانیم بیوییم کهه هسهت ( Schelling, 1989, P.
 .)57.شلینگ کار نودش را آمنریسم فلسفی مینامد امها منظهورش پوزیتویسهم نیسهت.
مثعت بودن فلسفه مثعت در تواوای توویح ای است که نظامهای پیشهینی نودکفهای
وروری میتواند وجود داشهته باشهند .نکتهه اساسهی ایه اسهت کهه انهی نظامههایی
نگیتوانند امکان نود را تووهیح دهنهد :درحالیکهه هندسهه سهانتار مکهان را ترسهیم
میکند گزارشی از وجودش نگیدهد .شلینگ منکر ورورت درونی در هندسه یها منطهق
نیست اما مینواهد بفهگد ارا وروری هستند .تنها پاسخ مگک  ،ای واقعیت است کهه
آنها وروری هستند که اجازه هیب توویح بیشتر منطوی را نگیدهد .هیل لزوماً رفهت
فراتر از موووع به محگول در گزارههای فلسفی را ززم میداند اما فکهر میکنهد تفسهیر
ای حرکت در کل میتواند توسط عول پایهگهذاری شهود؛ پهس منطهق نهایتهاً میتوانهد
ای هگانی را درون نودش به تأمل درآورد .شلینگ ای مفهوم از عول را قعول ندارد :آیها
بهجای عول نگیتوانست بیعولی حاکم باشد؟ اما آنچه شاهدیم کهه عوهل حهاکم اسهت،
یعنی جنعه ایدئال بر رئال تفوق دارد ،امری مگک الوقوع است که ای گونه فرا نهاده شده
است اما میتواند ای گونه نعاشد اون یک علت حویوی را پیشفرض دارد ( Schelling,
 .)1989: 101توانایی ما در دانست علتهای ناص در طعیعت ،راجع به علت اصلی(Ur-
 )Sacheطعیعت بهعنوان یک وجود آشکار ،ایزی بهه مها نگیگویهد .ایه علهت ،هگهان
ایزی است که تفوق ایدئال بر رئال را برقرار کهرده اسهت ( .)ibid: 102ههدف شهلینگ
ععارت است از پاسخ به پرسش از وجهود بها تأسهیس معنهای یهک مهذهب فلسهفی؛ امها
هگانگونه که در «مودمهه بهر فلسهفه انکشهاف» )3-1۸42( 1گفتهه اسهت ،حرکتههای
اساسی او در ای بحث بستیی به ای هدف او ندارد :م در فلسفه مثعت از مفههوم نهدا
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شروع نگیکنم ،آنگونه که در متافیزیک سابق و برهان شنانتشناسانه اقدام به ای امر
شده است؛ اما م دقیواً باید ای مفهوم ندا را حذف کنم تا با آنچه دقیواً وجود دارد که
راجع به آن هیبایز فراتر از ای وجود در نظر نگیآید ،بیآغازم تا بعینم آیها میتهوانم از
آن به الوهیت راه بعرم؛ پس م واقعاً نگیتوانم وجود ندا را اثعات نگایم (مثالً بها شهروع
کردن از مفهوم ندا) اما در عوض ،مفهوم آنچه قعل از هگه امکانها وجهود دارد و شهکی
در موردش نیست ،به م دادهشده است ) .(13:158فلسفه مثعت باید نیازی کهه اولبهار
در تأمالت مواله آزادی مطرا شد را برآورده سازد :باید بهوسهیله بررسهی جههان تجربهه
ثابت کند ندا وجود دارد .فلسفه مثعت فوط بهعنوان یک آمنریسم متافیزیکی ()13:114
امکانپذیر است .امکان آمنریسم متهافیزیکی را بها بیهان منظهورش در طهی یهک قیهاس
فروههی پههی میگیههرد .کعههرای آن میگویههد کههه جهههان متنههاهی فوههط وقتههی میتوانههد
مشخصههای تشخص پذیر  xو  yو  zرا داشته باشد که در ندا بنیان داشته باشد .اولهی
وظیفه سامانگند ،تعیی ای اسهت کهه کهدام  xو  yو  zرا میتهوان فوهط ناشهی از نهدا
دانست .ای وظیفه حویوی فلسفه منفهی اسهت؛ منفهی در اینکهه بایهد بههطور پیشهینی
صورت پذیرد ،در فکر بهتنهایی پس فوط به مگک دسترسی دارد نه به واقعی(11:297-
) .99,321صغرای قیاس میگوید که  xو  yو  zدر جهان وجود دارند اون تجربهشدهاند.
ای مودمه فوط وقتی حویوتهاً برقهرار میشهود کهه جههان بههعنوان یهک کهل – در
مجگوع توسعه تاریخیاش– در دسترس باشد؛ و اون ای طور نیست (بخشی بهه نهاطر
اینکه هنوز کامل نشده است) ،پس تحلیلهای جهان واقعی فوط میتواند درصد احتگال
ای مودمه را باز بعرد .ای تحلیلها پسینی و تجربی هستند؛ مثعتاند اون با موجودات
واقعی و نهفوط ذهنی سروکار دارند .نتیجه قیاس فلسفی انی میشود که ندا بهعنوان
بنیان جهان وجود دارد ( .)13: 129, 169شلینگ ادعهای قطعیهت مطلهق اسهتدزلش را
ندارد اون صغرای قیاس را نگیتوان ثابت کرد؛ اما فلسهفه قهرار نیسهت حکگهت باشهد،
فلسفه عشق بهحکگت باقی میماند .فیلسوف به بررسی حویوت جههان ،هگانگونهه کهه
گشوده شده و گشوده میشود ،میپردازد و اگر واقعاً جهان ،بنیان در نهدا داشهته باشهد
فیلسوف دنعال ردپاهایی است که انتظار مشاهدهشهان را دارد ( .)13:131وظیفهه فلسهفه
هگانند افالطون ،رسیدن به آن ایزی است که حویوتاً و کامالً هست .نکته ای است که
فلسفه بهطور پیشینی نگیتواند بداند که وجود حویوی ایست .اگر فلسفه ادعای انهی
دانشی بکند کاری که کرده ای است که فرض کرده نوع مشخصهی از هسهتی – هسهتی
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یک مفهوم پیشینی در فکر -نوع مطلق هستی است .به ای ادعا که تعریه «متافیزیهک
حضور» است هم علیه «م میاندیشم» و هم علیه برهان هستی شناسانه ندا اعتهراض
میکند ،علیه هیل هم بکار میبرد .شلینگ میگوید اسهتفاده دکهارت از برههان هسهتی
شناسانه ندا از برقراری تگایز هستی شناسانه کلیدی ناتوان است زیرا شهکلی از هسهتی
در فکر – هستی وروری -را با واقعیت هستی ،که ثابتشده منطواً قابل توویح به هگان
طریق نیست ،اشتعاه گرفته است :اینکه بیوییم ندا فوط میتواند به نحو وروری موجود
باشد بااینکه بیوییم او ورورتاً موجود است فرق دارد .از آن اولی فوط ای نتیجه میشود
که اگر وجود داشته باشد وجودش وروری است اما نتیجهه نگیدههد کهه او وجهود دارد
( .)10:15آنچه در کار شهلینگ مههم اسهت تهالش او دررفهت ورای الیهوی ایدئالیسهتی
ای هگانی فهمپذیر فکر و وجود است .ای الیو مشتگل بر فکهر نهدا اسهت کهه وهرورتاً
متضگ وجودش است که هیل آن را بهمثابه «نود تعینی مفهوم» میبیند« .میاندیشم
پس هستم» هم به ای معنی نیست که م ایزی جز فکر نیستم یا اینکه فکهر ،جهوهر
وجود م باشد .پس فکر صرفاً تعینی یا طریوی از وجود است .م بهمثابه متفکهر وجهود
دارم یعنی در آن نوع ناص وجود که تفکر نامیده میشهود؛ پهس مه هسهتم در اینجها
معنی مطلق ندارد بلکه فوط به ای معنی است که «م بدی طریهق یها طریهق دییهر»
هستم ( .)10:10نود «م میاندیشم» مطلقتر از ایدههایی که از اشیاء دارم نیسهت کهه
حتی اگر مطلواً موجود نعاشند اما بالگرة غیر موجود نیستند زیرا میبایست نظیر «مه »
در فکر وجود داشته باشند اگر قرار است موردشک قرار گیرند .اون آنچه بالکهل موجهود
نیست نگیتواند موردشک واقع شود ( .)10 :11شلینگ با استفاده از نیهرش کلیهدی بهه
سوبژکتیویته که اولبار فیشته بهه آن رسهیده بهود سهوژه دکهارتی را از مرکزیهت نهار
میکند .بنابرای «م میاندیشم» در حویوت امری بیواسطه نیست؛ آن صرفاً از طریهق
انعکاسی که به تفکر در م متوجه میشود پدید میآید .ایه اندیشهه اتفاقهاً مسهتول از
اندیشهای که بر روی آن تأمل میکنهد جریهان مییابهد .اندیشهه حویوهی بایهد حتهی از
سوژهای که روی آن میاندیشد مستول باشد ( .)10:11بهه تععیهر دییهر ،ههر اهه تفکهر
حویویتر باشد سوژه کگتر سر راهش قهرار میگیهرد .شهلینگ بهی آگهاهی انعکاسهی و
ماقعل انعکاسی فرق میگذارد؛ ای تگایز برای نود از هیل وروری است .شلینگ به ایه
مشکل آگاه است که ایونه سوژه میتواند در بازاندیشهی ،نهودش را از طریهق نهود یها
دییری بشناسد اگر قعالً آشنایی ماقعل انعکاسهی بها نهودش نداشهته باشهد کهه ازنظهر
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هستیشناسی سابق بر هر نوع نودشناسی است .ای نوع سعق هستی شناسانه است که
شلینگ االش واقعی با فلسفه ایدئالیستی میداند .مووع دکارتی بر تصور نود حضوری
معتنی است .بر معنای «میاندیشم پس هسهتم» مفهروض دانسهته شهده کهه فکهر یهک
قطعیت شنانتشناسانه و هستی شناسانه را تضگی میکند که ایز دییری قادر بهر آن
نیست .شلینگ سوژه را برحسهب متافیزیهک حضهور نگیفهگهد .میگویهد تهالش بهرای
دستیابی به وجود حویوی سوژه از طریق بازاندیشی ،دقیواً ایهزی اسهت کهه مهانع فههم
باکفایت از طعیعت سوبژکتیویته و وجود میشود .آنچه قرار است فهگیده شود باید قهعالً
وجود داشته باشد ،قعل از اینکه بتواند نودش را درک کند.
 .4نتیجه
هگانیونه که مذکور آمد حرکت شلینگ در فراتر رفت از اصهالت مه  ،عهالوه بهر اینکهه
نوش اساسی را در فلسفه ای هگانی ایفا میکند ،نگایشیر اهگیت او برای فلسفه مهدرن
نیز هست .مشخصه تفکر متافیزیکی مدرن ،که از دکارت و کانت شروع میشود و با قوت
تا هیل ادامه مییابد ،را بر اساس تعابیر فلسفه آگاهی ،تفکر ای هگانی ،دکتری ایهدهها
و مفهوم قدرتگند تئوری (به ای معنا که موهدم بهر عگهل اسهت) فهگیدهانهد .مشخصهه
فلسفه مدرن ععارت از اولویت بخشیدن به سوژه اسهت کهه مینواههد طعیعهت حویوهی
جهان ابژه را از طریق فعالیت نودش روش سازد .بنابرای فراتهر رفهت از مهدل فلسهفه
سوژه مدار ،مسیری به سوی تفکر مابعد متافیزیکی است .دلیل اینکه تفکر شلینگ هنهوز
برای فلسفه مهم است وجود برداشتی است معنی بر اینکه عوالنیهت غربهی ثابهت کهرده
است که توهگی است نودشیفته که ریشه پوای گرائی ،فراموشی وجود ،بحران زیسهت
محیطی و در یک کالم ،بیگاری مدرنیته میباشهد .میتهوان گفهت شهلینگ دلیهل عهدم
کفایت پاسخها به پرسش ایونیی ربط تفکر متافیزیکی بهه بیگاریههای مدرنیتهه را در
ای میداند که تفکر متافیزیکی ذاتاً انعکاسی است؛ بدی معنا که متکی به عولهی اسهت
که نودش را در آینه جهان میشناسد .منتوهدان متافیزیهک ،تحگیهل عوهل سهوبژکتیو
ابزاری بر طعیعت را نتیجه تالش فلسفه در ربط دادن اجعاری عول انسان به مجگوعیهت
طعیعت دانستهاند .ای رابطه از دید مابعد متافیزیکی ،از نوع نودشهیفتیی اسهت :عوهل،
جهان را صرفاً انعکاسی از نودش میبیند .شلینگ متأنر از ای مفهوم متهافیزیکی ربهط
عول به مجگوعیت طعیعت استنکاف میورزد« :کل جهان در دام فاهگه یا عول می افتهد
اما پرسش ای است که تا اه اندازه بر قامتش استوار اسهت؛ زیهرا روشه اسهت کهه در
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 حتهی از ایه.(10:143-4) ». ایزی جهدا و بیشهتر از صهرف عوهل وجهود دارد،جهان
پرسش میکند که «ارا اساساً معنها وجهود دارد؟ اهرا نهامفهومی و بهی معنهائی وجهود
) شلینگ مینواهد فلسفه با مفهوم دییری از هستیSchelling, 1972: 222( »ندارد؟
 کهه فلسهفه بهازتر از:سروکار داشته باشد که آن را در توابل با ریاوهیات بیهان مهیدارد
ریاویات مفهوم سوژهای را واجد است که میتواند ایزی باشد و هگچنی ایزی نعاشد
 فلسفه ععارت میشهود از علهم راجهع بهه «آنچهه هگچنهی.)Schelling, 1972: 97-8(
 نتیجهه، در یهک کلگهه.میتواند نعاشد» که راجع به آن فوط میتوان گفهت کهه هسهت
 منکر ای است که جهان از طریق نوعی ورورت.میشود که فلسفه باید علم مثعت باشد
منطوی پدید آمده باشد اون کامالً مگک الوقوع است و مشتگل بهر غیرمعوولهها اسهت
 هر ورورتی که عول به ما ارائه میدههد نعایهد در عگلیهات وهروری فکهر.)ibid, P. 99(
 العتهه.بنیان نهاده شود زیرا ورورت آن ورورت دقیواً مورد سهؤال فلسهفه مثعهت اسهت
شلینگ نگیگوید که ایه واقعیهت باعهث بیاعتعهار بهودن دسهتاوردهای فلسهفه منفهی
میشود بلکه فوط ای را متذکر میگردد که فلسفه منفی نگیتواند سهرانجام نهودش را
.تعیی کند
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