برگۀ طرح بحث گفتار نخست این جلسه
ِ

هگل و دیالکتیک :دیالکتیک و معنای حقیقت؛ یکشنبه  30اردیبهشتماه 1397؛ مکان :عمارت روبرو.
گفتار نخست :حامد صفاریان
تز اصلی موضوع این گفتار :حقیقت به مثابۀ همهنگامی جوهریت و سوبژکتیویته در نزد هگل
„Es kömmt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertigen muß, alles
]darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern eben so sehr als Subject aufzufassen und auszudrücken.“ (GW9, 18)[1

نمایش نظام نشان دهد -همه چیز بسته بدان است که حقیقی نه [فقط] به
نظر من -که این نظر البته محق بودن خود را تنها باید از راه
ِ
«از ِ
مثابۀ جوهر ،بلکه به همان اندازه به مثابۀ سوژه [نیز] دریافته و تصریح شود - ».هگل ،بند شمارۀ  17از پیشگفتار پدیدارشناسی روح.

طرح کلی بحث:
 .1مقدمه :طرح رویکرد به بحث حقیقت از منظر نظریۀ تطابق
 .2حقیقت در یونان باستان :مفهوم حقیقت نزد یونانیان \\ افالطون \\ ارسطو
 .3حقیقت در قرون وسطی :صورتبندی حقیقت بهمثابۀ تطابق نفساالمر و معرفت
 .4حقیقت در فلسفۀ جدید :دکارت و بازماندن فلسفه از صدور حکم قطعی دربارۀ نفساالمر \\ برکلی و نفی جوهر مادی \\ هیوم و
شکاکیت
 .5حقیقت در فلسفۀ کانت :ایدئالیسم استعالیی در برابر رئالیسم استعالیی ،ایدئالیسم تجربی و شکاکیت
 .6حقیقت از منظر هگل :همهنگامی جوهریت و سوبژکتیویته بهمثابۀ افقی برای امکان اندیشیدن به حقیقت و سخنگفتن از آن
چند منبع فارسی برای مطالعۀ مقدماتی دربارۀ موضوع این گفتار:
کورنر ،اشتفان .فلسفۀ کانت ،ترجمۀ عزتالله فوالدوند .تهران ،انتشارات خوارزمی[ .1389 ،دربارۀ زمینه و زمانۀ فلسفۀ کانت :گفتار مترجم :صص  1الی 125؛ فصل  1تا
 :5صص  135الی  \\ ]272طالبزاده ،حمید .گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسالمی .تهران ،هرمس[ .1396 ،دربارۀ ارتباط ایدئالیسم استعالیی کانت با فیلسوفان پیش از
او :فصل اول :صص  9الی 19؛ فصل چهارم تا هفتم :صص  137الی  \\ ]200صفاریان ،حامد .برنهاد فراکراننگر در فلسفۀ هگل .دانلود از www.hegelbefarsi.com
[بحث حقیقت در فلسفۀ هگل :صص 44 .الی  \\ ]70پینکارد ،تری .فلسفۀ آلمانی ،ترجمۀ ندا قطرویی .تهران ،نشر ققنوس [ .1396آشنایی با زمینه و زمانۀ فلسفۀ کانت و
هگل :مقدمه و بخش اول] \\ گریر ،میشل .نقد کانت بر متافیزیک ،ترجمۀ داوود میرزایی .تهران ،ققنوس \\ .1394 ،هیوم ،دیوید .رسالهای دربارۀ طبیعت آدمی ،ترجمۀ جالل
پیکانی .تهران ،ققنوس \\ .1395 ،بارکلی ،جرج .رساله در اصول علم انسانی به ضمیمه سه گفت و شنود ،ترجمۀ منوچهر بزرگمهر .تهران ،موسسه انتشارات دانشگاه تهران،
 \\ .1395مجتهدی ،کریم .دکارت و فلسفۀ او .تهران ،موسسۀ انتشارات امیرکبیر\\ .1395 ،
[1]. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Gesammelte Werke. Band 9. Phänomenologie des Geistes. Bonsiepen, Wolfgang; Heede, Reinhard (Hg.). Hamburg: Felix Meiner Verlag 1968 (= GW9).

