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فاجعه آشکار «:هیگل» امروز چه چیزی
میتواند به ما بیاموزد ؟
? the unfolding catastrophe : what can Hegel teach us today

هیگل
امسا ل ( )052سا ل از زمان تولد هیگل که درسا ل ( )0772در اشتوتگارد ا لما ن
تولد شد میگذرد.با توجه به این سالگرد ؛ من ارزیا بی مجد د آ نچه فلسفه طبیعت هیگل
میتواند در درک معا صرما نقش داشته با شد؛ آنچه که برای ما میگوید ؛هنگا میکه با
زمان تخریب محیط زیست بی سابقه همین کنون مواجه هستیم .

ما درمعرض انقراض دسته جمعی یا کتلوی قرارداریم ؛ مثل گم شدن گونه ها ؛ گیاهان
وحیوانات ؛ درجا یی بین( )022تا ( )0222برابرمیزان پس زمینه ؛ اندازه طبعی انقراض
واضح ا ست که تخمین ها ازهم بسیا ر متفا وت ا ست ؛ اما یک اجماع عمومی وجود دارد
که تغیرات آب وهوا یی« ا نسا ن شنا سا نه» حد اقل درکنا رسا یر تهد ید های شناخته شده
برای تنوع زیستی «جها ن » قرارمیگیرد .وازهمه احتما ل« بزرگترین تهد ید دربسیا ری
از منا طق ونه بیشتر منا طق ومحالت ا ست ».
با توجه به ا ین فاجعه برهنه وآشکا ر؛ فلسفه هیگل چه میتواند بما بیا موزاند ؟ برای
بیشتر فلیسوفان ودانشمندان( دانشمندان را هم ذکر نکنیم ) اگربخشی ازاندیشه های «هیگل»
وجود د اشته با شد که قد یمی وبی ربط ا ست ؛ ا ین طبعی بودن فلسفه طبعی ( Nature
 )Philosophiا ین فیلسوف ا ست ؛ حتی در روزگا ر خود «هیگل» ا ین بخش از فلسفه
اومورد تمسخر قرار نگرفت ؛ اگرچه که مورد غفلت واقع نشد .؛ عمد تا به دلیل اتکای او
به استدالل پیش بینی (برخالف تجربی) در سا ختن روایتی از جها ن طبعی ؛ از این رو ؛
توجه نسبتا کمتری نسبت به سایر پژوهشهای وی درتفکر مد رن از نظر علمی نسبتا کم
دارد ؛ این ما یه تا سف ا ست زیرا رویکرد ویا برخورد «هیگل» به طبیعت چیزی جز
کنجکاوی صرف در موزه ایده ها ؛ حتی اگر بخش های از آن قد مت ( )Datedیا بد تر
به نظر برسند .درعوض آنچه اوباید بگوید به نگرانی های زیست محیطی امروز از لحاظ
متمرکز مربوط ا ست وعلل اصلی تغیرات آ ب وهوا ی انسا نی ( )anthropogenieکه
منجر به خطر افتادن گونه های ( )speciesبی شما ری در سرا سر جها ن شده ا ست .
نمیتوان آنرا به اندازه کافی در انزوا از کاربردهای فناوری علم مد رن گرفت .؛ درحالیکه
گریتا تونبیرگ ( )Greta Thunbergفعا ل سوید نی مطمینا موظف بود ؛ ازقا نونگذاران
امریکا بخواهد که « بدنبا ل علم باشند » .اما همچنین نمیتوان از مقصر بودن علم درایجاد
بحران محیط زیست غافل شد.
هوش مصنوعی الیسون استون ( )Alison Stone؛ « »0222یکی ازمعدود مطا لعا ت
پا یدار ودلسوزا نه فلسفه طبیعت «هیگل» را ارایه میدهد ؛ وی خا طر نشان کرد که مشکل
برخورد علمی ا ین ا ست ؛ که این موضوع برفرضیا ت نامنا سب متا فزیک متکی ا ست .
دا نشمند ا ن تجربی یا اهل تجربه از یک فرض میتا فزیکی کا رمیگیرند حالنکه براساس
آ ن اشکا ل طبیعی را به هیچ وجهه نمی توان بعنوان عوا ملی درنظر گرفت که رفتار آنها
معنی ویا مفهومی داشته باشد بلکه چیز های برهنه ای هستند که رفتار انبوهی از وقایع بی
معنی را تشکیل میدهد .
«هیگل » درمقد مه فلسفه طبیعت مینویسد«:ثروت اشکا ل طبیعی ؛ درتمام پیکربند یهای

بیکران وبی نظیر شا ن با قد رت تفکر همه جا نبه فقیر میشود ؛ زندگی بومی ورنگهای
درخشان آنها می میرد ومحوه میشود . » .
این تخلیه ویا تهی طبیعت از غنای ذاتی آن ؛ خصوصیات سرشتی آن درتحلیل مشهور
رنه دکا رت ( ) Rena Descartesدیده میشود ازاینکه « د کا رت» از قطعه موم در
میا نجیگری های خود درحکمت یا فلسفه اول اش که آنهم بگونه پارادیم (شبیه به یک مثل)
اتفاق می افتد ؛ اوبطورموثر (قطعه موم بسیار حسا س وواضح را در خواص « فر مت
وقابلیت انعطا ف پذ یری ») قابل قبول توسط چشم ذ هن « تصویری تصوری » خود
حل میکند ؛ تفاوت های کیفی با مواد کمی جاگزین میشوند ؛ بطوری که آنچه ما شاهد آن
هستیم ؛ درحقیقت چیزی کمتر از خنثی کردن طبیعت وکاهش آن به یک سیستم مکا نیکی
نیست که بتواند از طریق اشکا ل غیر ما دی ریاضیا ت نظری کامال بیا ن شود .
دیدگاه های روشنگری علمی وکالسیک ازطبیعت ؛ آنرافاقد خصوصیات ازجمله ویژگیهای
ارزشی نشا ن میدهد؛ که ما بطورکلی آنرا درک میکنیم ازاینکه در آن حضور داریم .
حسا سیت درک اسا سی از طبیعت را بعنوان سرشت ویا ذات ارزشمند بمثابه داشتن
حق وصدای خودش نشان میدهد حالنکه در عوض میتافزیک علم تجربی فرض میکند که
رفتارویا روش اشکا ل طبیعی ذاتا بی معنی است وبطورجامع توسط عوامل سببی خارجی
بیا ن ویا تبین میشود .
« هیگل» میخواهد طبیعت را باز آرایی کند ؛ اما نه با بازیابی یک قرن وسطا یی
منسوخ وغیر قا بل قبول ؛ بلکه با رویکردی که طرفدارانی دارد وکا مال مد رن ا ست
وهمچنان مستلزم تا یید مجد د درونی یا با با طن طبیعت ا ست .همانطور که «هگل» بیان
میکند  « :موضوع خودرا برای زندگی تبدیل میکند ؛ از نظر اخالق برداشت «هیگل»
از طبیعت از متافزیک علمی رقیب ارجح است ؛ زیرا او به ارزش ذاتی هر شکل طبیعی
واقف است ؛واصراردارد؛ اشکا ل وذات طبیعت ؛ ذاتا خوب هستند ؛ به معنای آنها صرف
نظر ازهرگونه عالیق انسا نی یا احسا سا ت نسبت به آنها ؛ خوب هستند .درواقع «هیگل»
خیررا درهمه جای طبیعت فرض میکند نه درصدا ها ورنگ ها یکه درفرایند های شیمیا یی
والکتریکی ؛ خصوصیا ت ابتدایی وحتی با گذر زمان وبی حد وحصر فضا .
در حالیکه اشکا ل طبیعی خود دارای ارزش ذاتی است ؛ آنها این کار را به درجات
مختلفی انجام میدهند .طبق گفته ای «هیگل»  :طبیعت بصورت سلسله مراتبی ساختاریافته
است وارگا نیک نسبت به غیر ارگا نیک امتیا زدارد«.هیگل» همچنین آماده است تابگوید :
« که این سلسله مراتب در ظاهرانسا ن ها به اوج خود میرسد ؛ بطوریکه یکی ازانتقا دا ت
مربوط به «هیگل» که ممکن است متفکران محیط زیست ابراز کنند ؛ این ا ست که وی

یک دیدگاه کامال انسان شناسی را اتخاذ میکند .؛ بهرحا ل آ نچه که این اتهام را درک
نمیکند این ا ست که گرچه بشریت ممکن است باالترین تحقق روح(گیست =  ) Geistباشد
روح درحا ل حاضر بطور ضمنی در ارگانیزم حیوانات وجود دارد.
از نظر «هیگل» حیات حیوانات حقیقت حوزه ارگا نیک ا ست  ،گیاه ارگانیزم فرعی
است ؛ که سرنوشت آن قربانی کردن خود به ارگانیزم های باالتر ومصرف آن ها توسط
آ نها ا ست  .ارگانیزم حیوانات ریزگرد های ( )microcosmاست ؛ که برای خود بوجود
آمده ا ست .ودرآن کل طبیعت فشرده ( )recopitulatedوایده ال میشود وآنچه ارگانیزم
حیوان را از هم متما یز میکند ؛ ذهنیت آن ا ست ؛ حیوان درمعرض خطر قرار میگیرد ؛
احساس خودرا دارد که با ا ین کار لذ ت بردن ازخود بعنوان یک فردرا بد ست می اورد
یعنی که فرد یت خودرا ثاب ت میکند  ،گیاه دقیقا فاقد این احساس ازخود ؛ این نفس ا ست.
برای بررسی دقیقتر این موضوع به آنچه «هیگل» درمورد صدا ( )soundگفته ا ست
نگاه کنید که او توصیف کرده است  « :این یک امتیاز عا لی ازحیوانات است که میتواند
شگفت آور به نظر برسد  .....که حیوانات آنرا آشکا ر میکنند که از نظر سر شت یا ذات
خود شا ن ا ست  .واین تجلی صدا ا ست ؛ در حقیقت «هیگل» توجه ویژه ای به پرندگان
آواز خوان میکند ،زیراصدا یا آهنگ پرندگان هنگامیکه در ترانه ها شلیک ویا طنین میشود
ازیک نوع باالتر ا ست وا ین با ید بعنوان یک مظهر ویژه درپرندگا ن بیش از او باالتر
از صدا بطورکلی درحیوانات شمرده شود ......پرنده گان احساس خودرا درعنصر خاص
خود بیان میکنند .... .صدا مکا نیسم روحا نی است که به این ترتیب خودرا بان میکند.
قابل توجه است که آنچه « هیگل» درمورد آواز خوانی پرنده گان باید بگوید :درحقیقت
توسط موسیقی اورنیتو ( )ornithoموسیقی شناس ؛ اخیرین مورد تکرار قرار گرفته است
چارلز هارتشورون ( )Charles Hartshorneیکی از فلیسوفیا ن بزرگ متکلما ن قرن
بیستم که همچنا ن متخصص پرند گا ن { Born to sign = interpretation and survey
 } world of Bird songsنیز بود اظهارداشت  :که این ترانه (آواز خواندن پرندگان) هیچ
احساس خام ومنفرد را منتقل نمیکند بلکه چیزی شبیهه به آنچه زندگی برای آن پرنده درآن
فصل وموسم ا ست که میدهد درحقیقت پرنده آواز خوان (  )bird songابراز احساس میکند
وآنهم بر اساس اصول که تا حدودی برای حیوانات باالتررایج است  ... .اینکه یک پرنده
آواز بخواند زیرا که خوشحا ل است کامال احمقا نه نیست .
با افزایش دانش ما اززندگی درطبیعت به احتما ل زیاد خواهیم فهمید که آن جنبه ها
از خود مان که از نظر انسانی کامال مشخص هستند ؛ مانند از قدردانی زیبا یی شناسی
یا زیبایی شناختی  ..ممکن است بعنوان یک پسوند وپاالیش توانایی های که قبال دربین

حیوانات غیر انسانی وجود دارد تلقی شود  -فلسفه طبیعت «هیگل» ممکن است ؛مبنای
شیوه زندگی پایدار تر از نظر زیست محیطی را فراهم آورد .تا حدودی با کمک به ما
ببیند که وظیفه فکری ما چگونگی مشاهده موجود ات زنده « در وسیع ترین افق های
فکری ومعنوی » بعنوان جا نورشنا س بزرگ سویسی ادولف پورتمن ()Adolf Portman
است که آن را گذا شت یعنی برخورد با جهان طبیعی وبویژه با موجودا ت زنده ؛ بعنوان
یک جمع کامال چیزهای که باید مطابق عالیق تنگ ما موردسوء استفاده قرارگیرند نمیتواند
درک عمیقتر اصل فلسفی را که طبیعت را به « خودی خود ؛ یک زند گی کامل » تلقی
میکنند .از دست ندهند ؛ این بدان معنی است که ما باید ارگانیزم حیوانات را بعنوان روشی
غیر قابل بازگشت برای زندگی درجهان مشاهده کنیم وآن را درمان کنیم که تنها با تجربه
وتحلیل فزیکی ؛ شیمیایی یا مولیکولی زند گی را نمیتوان درک کرد.
ازبین رفتن تنوع زیستی نه تنها یک بحران زیست محیطی ؛ بلکه یک بحران هستی
شناختی نیز هست ....زیرا با انقراض یک گونه  .....از زیبایی داخلی طبیعت کاسته شده
است  -زیرا جهان دیگر به شکل خاص زندگی شکل نمیگیرد ؛ سوال برای جلوگیری از
این فاجعه ؛ ما با ید آمادگی خودرا برای استفاده از تمام منابع موجود در اختیارداشته با شیم
واین ممکن است شا مل فلسفه طبیعت با شد .
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