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برای فه مباني و خاستگاه منطق هگل ،عالوه بر منبع اصـلي مـورد اسـتناد مفسـران
يعني کتاب عل منطق ،الزم اسـت نخسـتيا رسـالۀ منطقـي هگـل طـي سـال هـای
حضورش در ينا مورد بررسي قرار گيرد .رسالهای که نه تنها در زبان فارسي هيچ شرحي
از آن در دسترس نيست ،بلکه حتي در زبان انگليسي نيز مهجور است .مقالۀ حاضر برای
نخستيا بار شرحي از سير تکويا منطق ينای هگل به دست ميدهد .به هميا منظـور
ابتدا مختصری به کليت نظام ينا پرداخته خواهد شد سپس با تکيه بر ترجمۀ انگليسـي
موجود از منطق ينا ،1سه بخش اصلي منطق ينـا يعنـي «پيونـد بسـيط»« ،رابطـه» و
«نسبت» مورد بررسي قرار خواهد گرفت .در انتها نيـز طرحـي کلـي از مباحـ مـابقي
بخشهای نظام ينای هگل ارائه شده است.
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مقدمه
 .5نخستين نظام فلسفی هگل
يکي از صفات اصلي و البته مشهوری که به فلسفۀ هگل نسبت داده ميشود« ،نظـاممنـد» بـودن آن
است .در ايا معنا از نظر هگل ،فلس فه بايد حقيقت را نه همچون يك گزاره يا نتيجۀ نهايي ،بلکه همچون
يك نظام 1دريابد .به هميا دليل ،هگل به صراحت ادعا ميکند که «قالـب راسـتيني کـه حقيقـت در آن
وجود مييايد ،تنها ميتواند نظام علمي چنيا حقيقتـي باشـد» ( .)Hegel, 1977: 3ايـا تصـوير ،پيونـد
بسيار عميقي ميان نظام و عل  7نزد هگل را برای ما آشکار ميسازد .اما تا آنجا که به بح حاضر مربوط
ميشود ،ميتوان نخستيا نشانههای ايا پيوند را در متا دستنوشتههای اوليۀ ينا يافـت هرچنـد شـايد
پارههايي از آن را بتوان در نوشتههای دوران فرانکفورت نيز مشاهده کرد .البته ايا نظام بنا نيست تحميل
صوری تصورات سوژه بر جهان باشد« .هگل از سالهای اقامتش در ينا اعتقـاد داشـت کـه فلسـفه بايـد
نظاممند و علمي باشد ،اگرچه منتقد فرماليس  ،يعني کاربرد طرحهای انتزاعي نامربوط و تصنعي در مـورد
مادۀ تجربي بود» (اينوود.)555 :1788 ،
مفهوم نظام از نظر هگل دربرگيرندۀ چند مفهوم کليدی و مه انديشۀ وی است که فهـ آن تنهـا بـا
فه دقيق هريك از ايا مفاهي و کناره نهادن آنها حاصل ميشود .ايا مفاهي عبارتانـد از :فرآينـد،
وساطت ،کليت و رفع .4بهطور خالصه ،مي توان ادعا کرد که به تعبير هگل« :امر حقيقي ،کل اسـت .امـا
کل چيزی جز ذاتي نيست که خود را به واسطۀ تکـوينش محقـق مـيسـازد» ( .)Hegel, 1977: 11در
نتيجه ،حقيقت تنها در قالب کليتي محقق ميشود که به وساطت رفع شدن دقايق برسازندهاش تـا داده
است .بنابرايا ،حقيقت ،کل هميا فرآيند ديالکتيکي از ابتدا تا انتهای آن است و ايا کل در مقام حقيقت،
چيزی جز نظام نيست.
از حي نگارشي نيز نظام ينا ،نه يکباره ،بلکه حاصل تالش مستمر هگل در طول سالهای حضـورش
در ينا است .برخي ايـا طـرح را نـوعي طـرح اوليـه بـرای دايـرهالمعـارف و برخـي ديگـر آن را مقدمـۀ
پديدارشناسي روح دانسته اند .برای نمونه ،هايدگر حتي از ايا ه فراتـر مـيرود و بـه وجـود سـه نظـام
مستقل (و البته مرتبط) در هگل اشاره ميکند :نظام دايرهالمعارف (هگل متاخر) نظام پديدارشناسي نظام
ينا .هايدگر ادعا ميکند که فلسفۀ هگلي در معنای کلي برآمده از ايدههای مطـرح شـده در همـيا نظـام
يناست« .اگر ما ميان ايا دو نظام (نظام اول و نظام دوم) ،تفاوت قائل نميشوي  ،به ايا دليل اسـت کـه
نظام ديگری ،که نظام ينا خوانده ميشود ،پيش از نظام پديدارشناسي قرار ميگيرد و ايا البته تنهـا يـك
انتخاب کلي است .نشانههای متعددی وجود دارند که دقيقا در دورۀ ينا بود که ايدۀ مشخصا هگلي نظـام
شکل گرفت» (.)Heidegger, 1988: 8
عليرغ آنکه هر دو ادعا تا حدی درست به نظر ميرسند ،اما نخست بايد کوشـيد تـا نظـام ينـا را بـه
صورت نظامي مستقل و يکپارچه مورد توجه قرار داد .همچنيا اغراق نخواهد بود اگر دسـتنوشـتههـای
نظام ينا را جز دشوارتريا نوشتههای هگل بداني  .زيرا اوال« ،هگل پس از پشت سر گذاشـتا دورهای از
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روشا نويسي ،وارد مرحلۀ ديگری شده که فلسفه در آن غلبه دارد» (مصلح .)171 :1731 ،ثانيا خود ابهـام
اوليه نسبت به کليت نظام (که طرح آن در هميا چند سال دورۀ ينا بارها دستخوش ترييـر شـد) ،و رفتـه
رفته آشکار شدن نقشۀ راه ،دليل ديگری بر دشواری و ابهام متا است .ثالثا در ايـا ميـان مـيتـوان بـه
ريشه های رومانتيك هگل نيز اشاره کرد که نوعي ادبيت مبه را به نوشتارش ميبخشد .رابعا دليل ديگر
را ميتوان مخالفت هگل با نوعي «راه شاهانه در فلسفه» دانست که در نهايت به نـوعي دشـوار نويسـي
منجر ميشود .اما شايد يکي از اصليتريا داليل دشواری متون ينا به طور خاص و متون هگل بـه طـور
عام ،را جايگاه همان ايدۀ نظام دانست .در واقع هگل ،به شدت از تکه تکه شـدن انديشـههـايش و بـدل
ساختا آن به عبارات يا جمالتي منفرد اجتناب ميکند .به هميا دليل نثرش را به گونهای پيش مـيبـرد
که همانگونه که حقيقت تنها در کل و در قالب نظام وجود مييابد ،فه هـر جـزء آن نيـز تنهـا در پرتـو
کليت يا فه کل نظام ممکا است.
به طور کلي ،شکل نهايي نظام ينا شامل چهار بخش منطق ،متافيزيک ،فلسفۀطبيعت و فلسفۀروح
است که در سه مجلد  Jenaer Systementwürfeگردآوری و منتشر شده است :مجلـد اول مخـتن نظـام
فلسفۀ نظرورز مجلد دوم شامل سه بخش منطق ،متافيزيك و فلسفۀ طبيعت مجلد سوم عالوه بر فلسفۀ
طبيعت ،شامل فلسفۀ روح.
 .3منطق ينا
منطق ينا نخستيا منطق هگل است که هر چند به تعبير لوکاچ« ،حتي در مقايسه با دورۀ پسـيا ينـا،
هنوز انباشته از آشفتگي است» (لوکاچ .)715 :1785 ،اما ميتوان از جهاتي آن را تشکيل دهنـدۀ عناصـر
اصلي کتاب عل منطق و همچنيا مجلد منطق از دايرهالمعارف علوم فلسفي دانسـت و حتـي بـه گفتـۀ
هريس« ،منطق  ،1884دقيقا به دليل نقطۀ آغاز انتقادیاش ،برای مخاطـب معمـولي نسـبت بـه منطـق
نظرورز متاخرتر کمتر گمراه کننده است» ( .)Harris, 1983: 344در ابتدا ايدۀ اصلي هگل ،نفي تفکيك
ماهوی ميان هستي و انديشه است .به تعبير مارکوزه« ،منطق نخستيا [ينای] هگل ،کوشش برای دره
شکستا ثبات کاذب مفاهي ما را متجلي ميسازد و نشان ميدهد که تنـاق هـای کـارآيي کـه در هـر
حالتي از وجود کميا کرده اند و نيز دريافت آنها ،به انديشۀ برتری نياز دارد .ايا منطق ،تنها صورت عام
ديالکتيك را در شمول آن با صورتهای عام هستي ،بازمينمايد» (مارکوزه.)38 :1753 ،
روشا است که تالش هگل معطوف به ترسي منطقي است که عالوه بر آگاهي صـرف ،ماننـد کانـت
صور آگاهي ،و مانند فيشته استخراج شده از خود ما استعاليي ،بر جهان ،بر خود جهان نيز حـاک باشـد.
اينجا تمايز ظريفي به چش ميخورد که هگل بعدها تفاوت ايدهآليس خـودش بـا ايـدهآليسـ سـوبژکتيو
پيشينيانش (از کوجيتوی دکارتي تا فنوما کانتي و تا اگوی استعاليي فيشتهای) مينامد .بـه نظـر هگـل
برای شناخت جهان ،نبايد به شيوۀ کانتي مقوالت خود را بر جهان تحميل کـرد يـا بـه شـيوۀ فيشـتهای
مقوالت را از دل ما مح استخراج کرد و همچنان در نوعي سوبژکتيويسي باقي ماند بلکه جهان ، ،از
پيش  ،واجد پيوندی تنگاتنگ و ذاتي با سوژه است که بايد به کمك تا دادن به فرآيند ديالکتيکي محقق
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شود و در نتيجه منطق سوژه و جهان« ،روح وحدتبخش» است .ايا وحدت در همان ابتدای منطق خود
را نشان ميدهد ،به تعبير هريس در حاشيهاش بر ابتدای منطق« ،وحـدتي کـه منطـق اسـتعاليي بـا آن
ميآغازد[ ،وحدت ميان] هستي يك خود متناهي و جهان متناهياش است» ( .)Hegel, 1986: 4برخـي
از بخشهای ابتدايي منطق ينا مفقود شدهاند 5که نخستيا عبارات منطق از آن جملـهانـد .لـذا منطـق از
ميانۀ بح کيفيت آغاز ميشود و در همان نخستيا عبارت در دسترس ما ،هگل مينويسد:
يکي از ايا امور متضاد ضرورتا خود وحدت است اما تنها به ايا دليل که ايـا وحـدت
وحدتي مطلق نيست ،و از آنجا که در عيا حال ايا وحدت نه صرفا به عنوان يك امـر
متضاد ،بلکه همچنيا به عنوان امری در-خود وجود دارد ،پس نتيجه ميشود کـه ايـا
وحدت در مقام وحدت خود و متضادش ،تنها ميتواند حد باشد چراکه در مقـام وحـدت
هردو ،خودش ديگر از اينکه امری متضاد باشد دست ميکشد (.)Hegel, 1986: 5
بنابرايا ،کل نظام ينا سرگذشت چگونگي مطلق شدن ايا وحدت است .منطق بـه طـور کلـي ،ماننـد
ساختار تمام آثار بعدی هگل واجد سه بخش اصلي است .اما از آنجا که ايا ديالکتيك سهوجهي (که البته
بعدها در دايرهالمعارف نيز ندرتا نق مي شود) ،هنوز جايگاه حقيقي خود را در انديشۀ هگل نيافته اسـت،
تقسي بندی سهگانهاش را تا انتها پيش نميبرد.
به هر ترتيب ،احتماال نخستيا بخش از منطق ،که «پيوند بسيط» نـام دارد ،از چهـار فصـل :کيفيـت،
کميت ،مقدار و نامتناهي تشکيل شده است ،که در وحلـۀ نخسـت يـادآور تقسـي بنـدی کـانتي کميـت،
کيفيت ،نسبت و جهت است .بنابرايا هرچند منطق هگل واجد تفاوتهای جدی با منطق کانتي است اما
مي توان هميا شباهت را به عنوان کانوني برای آغاز فه هگل در پرتو فاصلهگذاریاش با کانت دانست.
اوليا نکتهای که در خصوص ايا فاصلهگذاری به ذها ميآيد ،شروع منطق ينا از کيفيـت اسـت .کانـت
دسته بندی مقوالتش را از کميت آغاز کرد .پس هگل در اينجا با آغاز از کيفيت ،در واقع از فيشته تبعيـت
ميکند.
 .5-3نخستين دقيقۀ پيوند بسيط :کيفيت
سه فصل نخست ايا بخش همانگونه که اشاره شد کيفيت ،کميت و مقدار است .کيفيت را نيز ميتوان
به نحو ديالکتيکي به سه زيربخش :واقعيت ،نفي و حدگذاری تقسي کرد .از آنجا که چند صفحه نخسـت
دستنوشته ها مفقود شده است ،ما به ناگاه در ميانۀ فصل و احتماال در انتهای بح از «نفي» متا هگل
را آغاز ميکني  .از همان توضيحات اوليۀ هگل ميتوان حدس زد که هگل پيشتر بح را از واقعيت در
مقام کثرت موجودات آغاز و سپس به بح نفي در مقام وحدت راه پيدا کردهاسـت .کـه البتـه وی آن را
ايدهآليته 5مينامد .هگل با تأکيد بر يك جانبه بودن هرکدام از ايا مفاهي متضـاد بـه تنهـايي ،حقيقـت
آنها را تنها در سنتز ديالکتيکي آنها در مفهوم «حد» مييابد:
فعاليت ايدهآل صرفا به همان معنای وحدت است معنای مضاعف ايـا وحـدت خـود را
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به عنوان وحدت آنتيتزها تعيا ميبخشد ،زيـرا ايـا وحـدت ،در مقـام وحـدت خـود و
وحدت فعاليت واقعي (که همان کثرت است) ،همچنان به عنـوان يـك وحـدت [هنـوز]
وحدت-نيافته خارج از خويش باقي ميماند و کثرت [نيز] در مقابل آن باقي ميماند در
نتيجه چنيا وحدتهايي از امور متضاد – به منزلۀ يـك دقيقـه از کـل و همچنـيا بـه
منزلۀ کل ،و همچنيا خود ايدۀ اعلي– هرکدام ،تنهـا بـه صـورت حـد بـاقي مـيمانـد
(.)Hegel, 1986: 5

ايا امر دقيقا يادآور سه مقولۀ کيفيت در نقد عقل مح کانت است :واقعيـت نفـي حدگـذاری .3امـا
نبايد فراموش کرد که اوال معنای مورد نظر هگل از ايا مفاهي با کانت متفاوت است و ثانيا در حالي که
کانت ايا مقوالت را مستقيما از انواع احکام منطقي (برای مثال در مورد سه مقولۀ فوق ،به ترتيب از سـه
نوع حک کلي ،جزئي و شخصي) استنتاج ميکند ،هگل امـا ايـا مقـوالت را از دل يکـديگر و بـه نحـو
ديالکتيکي استنتاج ميکند .مقولۀ اول يعني واقعيت را ه نه از احکام منطقي ،بلکه از خود مفهوم هستي
اخذ ميکند و به هميا دليل از همان ابتدا ،ايدهآليس سوبژکتيو کانت را (البته بدون اينکه به دام رئاليس
ابژکتيويستي درافتد) نقد ميکند.
به هر ترتيب ،هرچند حدگذاری ميکوشد تا پيوندی ميان وحدت و کثرت يا نفي و واقعيت ايجاد کنـد،
اما ايا دو هنوز معطوف به خود هستند و در نتيجه ،حد (که خـود نـوعي وحـدت اسـت ،امـا در سـطحي
باالتر) ،در مقام وحدت ديالکتيکي وحدت و کثرت ،هنوز وحدت مطلق نيست يا بـه تعبيـر هگـل« ،ايـا
وحدت  ...تنها هميا فعاليت اخير است ،زيرا اتحاد مطلق تنها به منزلۀ نوعي بايد  8باقي ميمانـد ،کـه در
برابر وحدت حد قرار ميگيرد و ايا دو از ه دور مـيافتنـد» ( .)Hegel, 1986: 5هگـل بـرای اينکـه
معطوف به خود بودن ايا دو دقيقۀ اوليه را به چالش بکشد و آنها را به تز و آنتيتزی ديـالکتيکي بـدل
سازد تا بتواند آنها را رفع کند ،از دو مفهوم «جاذبه» و «دافعه» بهره ميبرد و مفهـوم کليـدی هگـل در
ايا جدال همانا مفهوم «نيرو» است .جاذبه ،نمايندۀ وحدت و دافعه ،نمايندۀ کثرت است .بنـابرايا هگـل
نشان مي دهد که ايا دو دقيقه نه تنها معطوف به خود و قائ به ذات نيستند ،بلکه حتي بـدون همـديگر
اصال وجود ندارند .در نتيجه ،شايد بتوان ادعا کرد که ايا دو نيرو ،نه متکـي بـه خـود ،بلکـه متکـي بـه
يکديگرند و هر کدام به تنهايي به ورطۀ عدم درخواهند افتاد .به تعبير هگل« ،يك نيروی دافعه تـا آنجـا
وجود دارد که يك نيروی جاذبه وجود داشته باشد» .3اسـتيس در دفـاع از ايـا موضـع هگـل ،اسـتدالل
ميکند که «دفع [يا دافعه] عبارت است از رابطۀ يگانهای با يگانۀ ديگر .ولي چون يگانۀ نخست با يگانـۀ
ديگر يکي است ،رابطها ش با آن رابطۀ با خودش است .ولي رابطۀ يگانه با خويشتا ،کشـش [يـا جاذبـه]
است .از ايا رو کشش و دفع [يا جاذبه و دافعه] يکي هستند» (استيس.)118 :1738 ،
در نتيجه ،هگل نخستيا پاسخ به ايا وحدت مطلق را در نوعي تعادل ايستا مييابد که چيزی جز ماده
نيست .ايا تضادها برای آنکه واقعيت يابند ،بايد بتوانند از حي هستيشناختي جايگاهي پيدا کنند .مـاده،
همان عنصری است که ايا جايگاه را (دستک به ظاهر) در اختيار آنها قرار ميدهد .بـه تعبيـر هگـل،
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«ماده چيزی جز ايا واحد [بودگي] ،يا تعادل مطلق آن نيست که در آن ،راستاها نه [تنها] متضاد نيستند،
بلکه حتي نيرو ه نيستند ،و صرف نظر از آن ،اياها بهرۀ اندکي از هسـتي دارنـد»(.)Hegel, 1986: 6
اما روشا است که ماده ،تنها چند صباحي ميتواند خود را به جای حقيقت بنشاند و تيغ تيـز رفـع هگلـي
دير يا زود ثبات و قطعيتاش را به چالش خواهد کشيد« .بنابرايا ،خود ايا تعادل وحدت حقيقي نيسـت،
چراکه واحدبودگي آن اشيائي که ذاتا و به خودی خود ،واجد هستياند ،دقيقا همان نيستيشـان اسـت در
نتيجه ،آنچه برنهاده شده است ،نه ماده[ ،و] نه يك واقعيت حقيقي ،بلکه تنها يـك حـد[ ،يعنـي] نيسـتي
امور متضاد و هستيشان است» ( .)Hegel, 1986: 6بنابرايا ،حقيقت راستيا کيفيت ،نه ماده ،بلکه خود
حد است ،چراکه در حدگذاری ،نه تنها هستي واقعيت و نفي ،قطع نظر از نيسـتيشـان ،بلکـه خـود ايـا
نيستي (يعني نيستي واقع يت و نفي) نيز برنهاده شده است بديا طريق خود کيفيت در حد تحقـق يافتـه
است.
بنابرايا ،هرچند حد کيفيت واقعي است ،اما از سوی ديگر ايا حد نه واقعيتي ايجابي ،بلکه اساسا منفي
است و جايگاه خود را نيز از هميا نفي کسب ميکند« .نفي تنها [شکل] خارجي بودن واقعيت برای حـد
است» ( .)Hegel, 1986: 7اما در عيا حال ،نفي مح نيز نميتواند هستيبخش باشد .ايا نکتۀ بسيار
مهمي در انديشۀ هگل است که تا نوشتههای متاخر وی نيز همراه اوست يعني گذار پيوسته از نفـي بـه
ايجاب و بالعکس و حقيقت ،همانگونه که هگل در پديدارشناسي روح صراحتا ادعا ميکند ،نه ايا يـا آن
سو ،بلکه دقيقا خود هميا گذار ،يا پيوسته در هر دو طرف بودن است .همچنيا ايجاب ،در اينجا نه نوعي
ايجاب قائ به ذات يا دادهشده 18بلکه نفي ديالکتيکي خود نفي است .تنها در ايا بستر است که ميتـوان
مفهوم هگلي رفع (آفهبونگ) را فهميد .بنابرايا ،نفي و ايجاب به نحوی باه در حـد حضـور دارنـد .بـه
تعبير هگل:
حد تنها تا آنجا کيفيت حقيقي است که با خود در پيوند است ،و تنها درمقام نفي چنـيا
است ،آن ه نفيای که ديگری را تنها در پيوند با خود نفي ميکند .بديا طريـق ،حـد
اکنون سنتز (يعني وحدتي که هر دو [آنتيتز] در يك زمان در آن ميزينـد) يـا کيفيـت
واقعي است (.)Hegel, 1986: 7-8
حال کيفيت در مقام حد ،در مي يابد که خود را نيز نفي خواهد کرد و به ناچار بايد به تماميت بدل شود.
«کيفيت ،در مقام مفهومش ،واقعيتي است که به وسيلۀ آن ،ايا [کيفيت] به ضد خـود[ ،بـه] نفـي بـدل
مي شود و بديا وسيله ،به ضد ضد خود تبديل ميشود و در نتيجه دگربار به خود در مقام تماميـت ،بـدل
ميشود .ايا تماميت ،خود ،کيفيت و در عيا حال مفهوم کيفيت است» ( .)Hegel, 1986: 8امـا حـد در
مقام تماميت ،مفهومي است که ديگر در قلمرو کيفيت نميگنجد و به ناچار نه تنهـا هـر يـك از طـرفيا
وحدت و کثرت ،و نه تنها خود حد ،بلکه حتي خود کيفيت را نيز رفع ميکنـد« .امـا مفهـوم ،هـ از ضـد
کيفيت بيرون ميآيد ،و ه آن را در خود بيان ميکند ،و در نتيجه ،از ايا جهت که در عيا حال در خـود
واجد ديگریای است غير از آنچه هست ،به ضد کيفيت بدل ميشود» ( .)Hegel, 1986: 8اگـر مجـددا
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مقوالت کانتي را به خاطر آوري  ،تماميت ،متعلق به دستۀ کميت است و در نتيجه هگل بر ايا اساس به
«کميت» گذر خواهد کرد .هگل البته ايا گذار را به شيوۀ ديالکتيکي خودش به انجام مـيرسـاند يعنـي
اکنون حد در مقام تماميت ،يا به بيان دقيقتر ،کيفيت در مقام تماميت ،به راستي ديگر متعلق بـه کميـت
است و در نتيجه ،هگل در عبارت پاياني کيفيت آشکارا اعالم ميکند که «ايا يك تعيا حقيقيتـا بـدون
ارتباط نيست ،بلکه در پيوند-با-خودش ،خود را به نحو سلبي با يك ديگری پيوند مـيدهـد بـه عبـارت
ديگر ،ايا حد کميت خوانده ميشـود» ( .)Hegel, 1986: 8هرچنـد مفهـوم کيفيـت دربرگيرنـدۀ همـۀ
کيفيات بود ،اما به دليل نفي هنوز ناکاملش و تماميت هنوز محقق نشدهاش ،در واقع هيچ چيـز نبـود .در
کميت است که ايا نفي ديالکتيکي گامي به پيش ميگذارد.
 .3-3کميت ،مقدار ،نامتناهيت
در شرح منطق ينا همواره ايا خطر وجود دارد که در تعييا نسبت ايا منطق با منطق بعدی و به ويژه
عل منطق و مجلد منطق از دايرهالمعارف علوم فلسفي دچار خطا شوي  .از يك سو ،نميتوان رابطۀ ايـا
دو منطق را ناديده گرفت چرا که بيترديد نطفۀ منطق اعظ هگل در هميا متا دوران ينـا بسـته شـده
است .اما از سوی ديگر ،نمي توان اختالفات را ناديده گرفت و با ارجاعات مکرر به منطق متأخر ،يگانگي،
استقالل ،اصالت و عناصر منحصر به فرد منطق ينا را از قل انداخت .لذا ،در شرح پيش رو تالش خواهـد
شد تا ايا نسبت حتيالمقدور به درستي تبييا شود .در ابتدای بح از کيفيت ميتوان به عبارتي از بربيج
اشاره کرد که تمايز کيفيت و کميت را در نظر هگل به اختصار بيان ميدارد:
مقصود هگل از کيفيت ،هر چيزی است که چيزی را از چيز ديگری متمايز مـيکنـد– .
حدی که هر ترييری فراتر از آن سبب تريير در يك نوع هستي به نوع ديگر ميشود .در
مقابل ،کميت ،واحدهای بسياری را مورد بررسي قرار ميدهد که از يك نظ يا يك نوع
هستند .ايا واحدها ه ناپيوسته هستند (همانند کثرت) و هـ پيوسـته (هماننـد نشـات
گرفتا از يك نوع چيز) .ايا واحدها از لحاظ کيفـي نسـبت بـه هـ بـياعتنـا هسـتند:
«کميت» به ايا بياعتنايي توجه ميکند (بربيج.)143 :1783 ،
بنابرايا ،هگل کميت را به سه زيرمفهوم «واحد عددی»« ،تعداد بسياری واحد عددی» و «همگانيت»
تقسي مي کند .همانگونه که اشاره شد ،نفي تمايز ميان کيفيات بر عهدۀ کميت است ،حال نقطۀ آغاز ايا
نفي ،در مقام نفي تمام کثرات ديگر ،واحد اتميزه شدۀ فردی است:
کميت بر حسب مفهومش ،به نحو بيواسطه ،امر با خودمتصل نفيکننـده اسـت .آنچـه
ايا نفي از خودش طرد ميکند ،موجوديت ايا کيفيات به عنوان امور متمـايز [و] کثيـر
است .ايا وحدت بسيط ،که مطلقا در اتصال با خويش به سر ميبرد و تمام کثرتهـا را
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از خود طرد کرده [يا] آنها را در نسبت با خودش نفـي مـيکنـد ،واحـد عـددی اسـت
(.)Hegel, 1986: 9
کميت از واحد عددی به کثرتي از واحدهای عددی گذر ميکند تا درنهايت با نفي هـر دو سـوی ايـا
وحدت و کثرت جديد ،به نوعي تماميت راه برسد .اما ايا تماميت ديگر تماميت کانتي نيست و هگـل آن
را همگانيت 11مينامد« .ايا [کميت] ،در مقام واحدی که به ضد خويش ،يعني به واحد متکثر ،گذر کرده
است ،و در نتيجه با آن اينهمان است ،همانا همگانيـت اسـت»( .)Hegel, 1986: 13هـريس در فصـل
بسيار درخشان «منطق و متافيزيك  ،»1885-1884که شـايد تنهـا شـرح جـامع از منطـق ينـا در زبـان
انگليسي باشد ،دما را مثال مي زند تا بتواند به ميانجي درجۀ شدت و ضعف ،کميت را به مقدار پيوند بزنـد.
«درجۀ حرارت را مي توان مثال خوبي برای ايا همگانيت کمي دانست ،چراکه باز و انعطـافپـذير اسـت.
زماني مي توان به لحاظ مفهومي بر گذار [مستمر] سرد و گرم از يکديگر فائق آمد که هر دو آنهـا را بـه
منزلۀ «درجۀ حرارت» دريافت« .وحدت منفي» دست در سطل [آب] سرد ،زماني که ما آن را بـه سـطل
[آب] گرم منتقل کني « ،به ديگری بدل ميشود» اما در مقام بخشي از پيوستار درجۀ حـرارت« ،دگربـار
به خودش بدل ميشود» .اما اکنون کميت در مقام محدودهای گسترش يافته ،همچـون نـوعي «وحـدت
ايجابي محدود» درک شده است  . ...بنابرايا محدودۀ درجۀ حرارت مناسب آب (حدفاصـل يـخ و بخـار)،
«مقدار»ی مشخن است» ( .)Harris, 1983: 353-354البته در هميا بخش از دستنوشتهها ،بخش
گذار از «کميت» به «مقدار» نيز مفقود شده است ،و ما دقيقا نميداني هگل چگونه ايـا گـذار را تبيـيا
کرده است ،اما از خود مفاهي مطرح در دستنوشتهها منطقهای متأخرتر هگـل مـيتـوان دريافـت کـه
«مقدار ،صرفا کميتي محدود يا حدگذاریشده است .مقادير زماني حاصل ميشوند کـه يـك کميـت ،بـه
وسيلۀ وضع نوعي حد ،به درون واحدهای متمايز تقسي شده است .پس يك مقدار از ساير مقادير متمـايز
ميشود و توسط آنها محدود ميگردد» ( .)Magee, 2010: 192در ايا مقطع است که ميتوان مقـدار
کيفيت را برحسب کميت سنجيد و «کميت فشرده فقط ميتواند با پيوند آن با کميتي گسترده اندازهگيری
شود ،مثال دما با ارتفاع جيوه در يك لوله» (اينوود .)588 :1788 ،به زع هگل ،مقدار سنتز ديالکتيکي ،دو
دقيقۀ به ظاهر بي تفاوت کيفيت و کميت است که در عيا آنکه منحصرا به واسطۀ هيچ تمـايز کمـي يـا
کيفي از يکديگر متمايز نشدهاند ،خود از رفع آنها برآمده است .مقدار( ،نه البته به صراحت توسط هگـل)
به سه زيرمفهوم «درجه»« ،عدد» و «نامتناهي رياضي» تقسي ميشود.
«درجه» يا «اندازۀ متصل» در حقيقت تعييا کنندۀ نسبت ميان کل و جزء است ،اما «عدد» يا «درجـۀ
منفصل» دقيقا برعکس است .به تعبير خود هگل« ،واحدهای کثير تقسـي  ،کـه همچـون امـر ذاتـيای
برنهاده شدهاند که پيوند برايشان خارجي است ،اندازۀ منفصل [هستند]» ( .)Hegel, 1986: 16در نتيجه،
آنگونه که هگل مينويسد ،مقدار ،تنها خود را تا آنجاکه با خودش پيوند خورده است يا وحدت کل و اجزاء
است ،رفع نميکند بلکه همچنيا در مقام ک منفصل يا عدد رفع مـيکنـد ،تـا بـديا طريـق بـه سـطح
«نامتناهي رياضي» گذر کند .هگل پس از بح های مفصل دربارۀ جبـر و هندسـه ،ايـا نامتنـاهي را در
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مقام ميانجي گذار از مفهوم «مقدار» به «نامتناهيت» مطـرح مـيکنـد و آن را بـه درسـتي «ديالکتيـك
مقدار» مينامد .ايا ديالکتيك ميان عدد ،در مقام امری از حي تعداد نامحدود و درجه در مقـام امـری از
حي بخشپذيری نامحدود ،هگل را واميدارد تا در آخريا پاراگراف از فصـل مقـدار ،بحـ از نامتنـاهي
رياضي را به ميانجي «تناق مطلق» به خود «نامتناهيت» پيوند بزند (« .)Hegel, 1986: 29بنـابرايا،
ايا پاراگراف نهايي کل بح مقدار را جمع بندی کند .ايـا حقيقـت کـه هـر مقـدار متعينـي دربردارنـدۀ
ضرورت نامتناهيت نامتعيني است که توسط درجۀ ثابتي که ايـا مقـدار براسـاس آن «تنـاق مطلـق»
تعريف شده است ،طرد شده است» (.)Harris, 1983: 362
هرچند نامتناهيت ،يکي از چهار بخش اصلي «پيوند بسيط» است ،اما ماننـد کيفيـت ،کميـت و مقـدار
11
يك مقوله نيست ،بلکه به تعبير هريس ،در حاشيه اش بر ترجمۀ انگليسي منطق ينا ،نوعي فـرا-مقولـه
است« .پيوند بسيط» که تاکنون خود را نخستيا دقيقۀ منطق ميپنداشت ،اکنون با رفع خود ،در مييابـد
که اصال دقيقۀ اوليه نبوده است و در تمام ايا مدت در توه به سر ميبرده ،و در حقيقت آنچه از ابتدا در
تمام دقايق حضور داشته ،هميا «تناق نامتناهي» يا در ترمينولوژی يوناني همان آپيرون آناکسيماندری
بوده است .به هميا دليل ،هگل مينويسد« :نامتناهيت ،در مقام واقعيت پيوند بسيط ،تماميـت آن اسـت.
پيوند بسيط ،خود ،در مقام نامتناهي ،به ديگری خويش بدل شده است» ( .)Hegel, 1986: 39اما مسئله
اصلي ايا است که کل «پيوند بسيط» در نهايت يك جانبه باقي خواهد مانـد و درک ايـا يکجـانبگي و
تحقق ايجابي نامتناهيت ،ديگر در ساحت پيونـد بسـيط و سـطحي بـاقي نمـيمانـد و بـه سـطح پيونـد
عميقتری گذر ميکند که هگل آن را «رابطه» مينامد.
 .9-3رابطۀ هستی و تفکر
بخش دوم منطق« ،رابطه» به دو بخش کلي تقسي مي شود :رابطۀ هسـتي و رابطـۀ تفکـر .بـه بيـان
ديگر« ،زماني که آگاهي با خود (به نحوی نظری) همچون نوعي واقعيت مواجه ميشود ،ايـا آگـاهي بـا
نوعي «رابطه» مواجه مي شود .پيش از هر چيز ،هستي اش وجود دارد و پس از آن ،تأملش در بـاب ايـا
هسـتي ،يـا معنـايي کـه بـرای خـودش دارد» ( .)Harris, 1983: 366هگـل بخـش نخسـت يعنـي
«رابطۀ هستي» را به سه قسمت تقسي ميکند :جوهريت ،عليت و تأثر متقابل .ايا سه بخش نيز آشکارا
متناظر با سه مقولۀ کانتي تحت دستهبندی«رابطه» هستند و در نتيجه ،دستک از حي صوری ،ميتوان
ادعا کرد که هگل در «رابطه» نيز مانند «کيفيت» به تقسي بندی کانتي پايبند مانده است.
نخستيا دقيقه از رابطۀ هستي« ،جوهريت» است .هگل در همان ابتـدا اعـالم مـيکنـد کـه «رابطـۀ
جوهريت ،مفهوم رابطه را به نحوی بيواسطه بيان ميکند» ( .)Hegel, 1986: 41اما خود جوهريت نيز
نزد هگل واجد سه مرتبه است که از قضا با سه مقولۀ مربوط به جهت 17در فلسفۀ نظری کانت متناظرند.
جوهر در بسيطتريا حالتش درحقيقت زيرنهادی برای هر شکلي از «امکان» است .به تعبير هگل« ،ايـا
جوهر «امکان» خوانده مي شود .هستي کيفيت ،که نامتناهيت را تاب آورده است ،به آن چيزی بدل شـده
که در خود است تعيا تنها در مقام امری رفعشده يا در مقام امری ممکا وجـود دارد .خـود هسـتي بـه
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جوهر يا امکان بدل شده است» ( .)Hegel, 1986: 42-43هستي در مقام جوهر در وحله اول خود را به
منزلۀ تکثری متصل از امکانها عرضه ميکند که مانند رنگهای متنوع ممکا برای يك شيء ،همـه در
وضعيت ه  -امکاني به سر ميبرند .اما به مح اينکه جوهر در مقام ممکا فعليت بيابد ،تمام امکانها
از بيا رفته و تنها يکي از آنها وجود يا بالفعل ميشود .به هميا دليـل ،هگـل دومـيا دقيقـۀ جـوهر را
«فعليت» مينامد که مي توان آن را متناظر با مقولۀ وجود کانتي دانست .رابطۀ هستي در تعيا يافتنش به
عرصۀ فعليت وارد ميشود« .و جوهر ،که واحد عددی مح نيست ،بلکه واحدی متعيا است . . .همانـا
فعليت است» ( .)Hegel, 1986: 43اما هگل ،بالفاصله نشان ميدهد که «ديالکتيك امکان ،که هستي
تعينات به مثابۀ رفعشدگي آنهاست ،جوهر را به وحدت منفي يا فعليت بدل مـيسـازد ،امـا فعليـت نيـز،
درون خود واجد ديالکتيك است و نميتواند در بطا خويش تـاب آورد» ( .)Hegel, 1986: 44بنـابرايا،
جوهر به سوميا مرحلۀ خود گام ميگذارد که همانا «ضرورت» است .هريس ايا گذار را چنـيا توضـيح
ميدهد:
فعليت جوهر در مقام وحدتي منفي از امکانهای واقعي خود آگاه است .اما همانند مـاده
در مقام پيوستار تمام امکانهای واقعي ،تفکر در مقام نقطـه [يـا کـانون] فعليـت ،تنهـا
دقيقهای در ساختار ضروری رابطۀ جوهری است .بايد فعليتي وجود داشته باشد اما هيچ
فعليت خاصي ضروری نيست (.)Harris, 1983: 367
بنابرايا ،خصلت راستيا جوهر ضـرورت اسـت چـرا کـه از سـاحت جـوهر ،سـاحت حقيقـي فراتـر از
امکانهای مختلف است .هر امری تا زماني که ممکا است ،در مرحلۀ امکان به سر ميبرد ،اما به مح
تحقق به ساحت جوهريت راه يافته و در نتيجه نه تنها خود را بلکه کل سلسله علت برسـازندۀ خـويش را
ضروری ميسازد .ايا رويکرد را پيشتر در عقلگرايان مدرن به ويژه در اليبنيتس و اسـپينوزا مشـاهده
کردهاي که با به نقد کشيدن تمايز ميان امکان ،وجود و وجوب ،ادعا کردهاند که ايا تمايز تنها بـرای مـا
است و برای خود جهان يا خدا نيست .بنابرايا ،بدون ضرورت امکان و وجودی در کار نخواهـد بـود .بـه
هميا دليل هگل ضرورت را «وحدت امکان و فعليت» ( )Hegel, 1986: 44و حقيقت آنها ميداند .اما
ايا ضرورت ،ما را به رابطۀ ضروری درون هستي يا همان «عليت» سوق ميدهد .در اينجا جوهريت بـه
عليت گذر ميکند که يادآور تعريف اسپينوزايي جوهر در مقام علت خود است 11به هميا دليل ،بـه تعبيـر
هگل « ،علت امکانش را نه خارج از خود ،بلکه در درون خويش داراست ايا علت ،خـود ،چيـزی بالفعـل
است و با امر بالفعل در پيوند است .از آنجا که هر دو بالفعل هستند ،ضرورت دقيقا هميا فعليت برابر هـر
دو است به بيان ديگر ،ضرورت خارج از آنهاست ،و به هميا دليل ،فعليت (يا بـا-خـود-برابـر) اسـت»
(.)Hegel, 1986: 47
اما عليت و ضرورت ،از سطح فعليت مادی در قلمرو «پيوند بسيط» خارج شدهاند و در نتيجه به دنبـال
سطح جديدی هستند که بتوانند ايا امکان دروني در عيا ضـرورت بيرونـي را در آن بياينـد و از سـطح
جوهريت ابژکتيو و اتميستي «پيوند بسيط» خارج شده و به سطح جوهريتي رابطهمحور راه يابند .هگل در
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اينجا به سراغ مفهومي ميرود که به تازگي در فيزيك زمانش جايگاهي جدی يافته بود« .از سوی ديگر،
علت ،در مقام نامتناهيت ،که خودش تنها به صورت امکان است و فعليت را خارج از خود دارد ،همانا نيرو
خوانده ميشود» (.)Hegel, 1986: 47
بح هگل دربارۀ نيرو ،کمتر از سه سال بعد در پديدارشناسي روح جايگاهي بسيار مه پيدا ميکنـد و
ايدۀ اصلي برسازندۀ فصل سوم از بخش آگاهي ،يعني «فاهمه» را تشکيل ميدهد:
«اموری که مستقل قلمداد شده اند ،به سرعت در دل وحدتشان ناديده انگاشته ميشوند،
و وحدتشان [نيز] به سرعت تنوعشان را برمال ميسازد و ايا تنوع بار ديگر خـود را بـه
وحدت تقليل ميدهد .اما ايا حرکت همان است که نيرو خوانده مـيشـود» ( Hegel,
)1977: 81

اما برای تحليل شايستۀ رابطه ،هنوز شرايط مهيا نيست ،چرا که ما همچنان در سطح مادی و جـوهری
هستي قرار داري  .در نتيجه ،عليت در اينجا با خود به تضاد ميرسد .از يك سو ،علت همانا عامل بالفعـل
کننده و هستي بخش است ،اما ازسوی ديگر ايا علت ،تنها «ميتواند تا جـايي علـت باشـد کـه معلـولي
داشته باشد .هنگامي که معلول به وجود آمد ديگر علت نيست – همچنيا معلول نيز ديگر معلول نيسـت
بلکه فقط چيز ديگری است .به بيان ديگر هنگامي که علت کار خود را انجام داد به عنوان علـت از بـيا
ميرود ،و معلول به عنوان معلول از بيا مي رود آن ه زماني که به تمامي به وجود آمده است .هنگـامي
که ما به علت به عنوان يك رابطۀ کامال صوری ميانديشي به نتيجهای متنـاق مـيرسـي » (بـربيج،
.)134 :1783
اما هگل پس از تحليل نسبتا مفصلي که از عليت ،مراتب آن و رفع ديالکتيکي آنها به دست ميدهد،
درنهايت به نوعي وحدت کلي ميان ايا روابط علت و معلولي اشـاره مـيکنـد« .در فعليـت رابطـۀ عل ي،
فينفسه بودن امر نامتناهي فروميپاشد .محصول [ايـا فروپاشـي] (و البتـه تنهـا محصـول آن) ،وحـدت
آنهاست جداييشان رفع شده است .رابطه مطلقا هميا رفعشدگي يا محصول است ،چراکه جواهر قـائ
به ذات ،ذاتا تعينات هستند تعيناتي ضروری [و] نامتناهي ،اما تنها بـه خودشـان بازتابيـدهانـد» ( Hegel,
 .)1986: 66-67و اينجا است که هگل با رفع ديالکتيکي عقلگرايـي دکـارتي (جوهريـت) و عقلگرايـي
اسپينوزايي (عليت) به نوعي مونادولوژی اليبنيتسي ميرسد .به بيان ديگر ،هگل از يك سو جهانبينـي
دوجوهری دکارتي را و از سوی ديگر وحدت مطلق اسپينوزايي رامورد انتقاد قرار ميدهد .وی بـا الهـام از
کانت نام ايا دقيقۀ آخر را «رابطۀ متقابل» 17ميگذارد .به گفتـۀ هـريس «ديالکتيـك رابطـۀ متقابـل،
ديالکتيك مونادهای عقالني است که هر کدام جهان تجربۀ خود را به نحوی عقالني برای خودشان ،بـه
شيوۀ خودشان ،و با ميزان موفقيت خاص خودشان تفسير ميکنند .عقالنيت کل ،اکنون همچـون نـوعي
هماهنگي پيشيا-بنياد ميان تفاسيرشان نمودار ميشود» (.)Harris, 1983: 373-374
بنابرايا ،ديگر سخا از زنجيرۀ علت و معلولي چيزها نيست ،بلکه سطح و مقياس بح فراتـر رفتـه و
جهان همچون مجموعهای از روابط متقابل نمودار ميشود و بـه همـيا دليـل هـ سـخا از همـاهنگي
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پيشيا بنياد اليبنيتسي است .در مونادولوژی اليبنيتسي روابط ميان مونادها چنان در هماهنگي يا تأثير
و تأثر متقابل قرار دارد که اگر جايگاه يك موناد تريير کند ،کـل مونادهـا و در نتيجـه کـل جهـان ترييـر
خواهد کرد .تعبير ديگر از ايا رويکرد ،همان اصل «اينهماني نامتمايزها»  14و مشخصا «اصل پيوستگي»
است .به هميا دليل است کـه لتـا 15در شـرحش بـر فلسـفۀ اليـبنيـتس ،صـراحتا از همـيا اصـطالح
«رابطۀ متقابل» استفاده ميکند« :هر ترييری درون يك موناد ،موجب – يـا همـواره همـراه – ترييراتـي
متناظر آن در مونادهای ديگر است ،به نحوی که تعادل کل نظام محفوظ ميماند .به عبارت ديگر نـوعي
تاثير متقابل ،نوعي کنش و واکنش ،ميان اجزاء گوناگون ايا نظام باشد» (لتا .)55 :1784 ،اليبنيتس در
بند  51مونادولوژی ايا تأثير و تأثر متقابل همهجانبه را مورد اشاره قرار ميدهد و آن را به نقل از بقـراط
«سمفوني سراسری » 15مينامد (اليبنيتس.)133 :1731 ،
اما هگل پس از بررسي ايا رابطۀ متقابل ،ادعا ميکند که «خود جواهر در خود رابطۀ متقابل ،همچون
تعينات ،بر اساس ذاتشان ،تنها تحت صورت کمالنيافته ،رابطۀ ايدهآل ،وجود دارند و رابطهای که به خود
در مقام رابطۀ متقابل بازگشته است ،در خودش دقايق ايا بازگشت به درون خود را به نمايش ميگـذارد
به بيان ديگر ،ايا رابطه خود را همچون رابطۀ متقابل صوری به نمـايش مـيگـذارد» ( Hegel, 1986:
 .)73بنابرايا ،ايا رابطۀ متقابل در قلمرو منطق ،رفتهرفته صوری بودنش را آشکار ميسازد و بـه همـيا
دليل به ضد خود بدل مي شود و خود آن که سنتز جوهريت و عليت بود ،اکنون درون خويش ،ديالکتيـك
خود را برميسازد .ايا رابطه نبايد خود را با تکيه بر نسبت دو جوهر يا رابطۀ علـتومعلـول تعريـف کنـد،
بلکه بايد بتواند خود را حقيقت شمرد و جوهريت و عليت را درون خود جای دهد .به بيان ديگر ،جوهر ،نه
امر اسپينوزايي از پيش داده ،بلکه خـود ،از جـنس رابطـه اسـت .در اينجـا ،هگـل گـويي از ابژکتيويسـ
رئاليستي اسپينوزا و دکارت به شکل خامي از سوبژکتيويس ايدئاليستي نزد بارکلي گـذر مـيکنـد .رابطـۀ
متقابل ،که حد اعالی رابطۀ هستي است ،اکنون در مواجهه با انسدادش ،بايد نوع ديگری از رابطـه را در
نظر بگيرد و در نتيجه بايد از پايداری نظ طبيعي (جوهر) به ناپايداری آگاهي طبيعي (اعراضش) گذر کند
و توجه خود را به وجه سوبژکتيو رابطه معطوف کند يعني از رابطۀ جوهر و عرض به کل و جزء گذر کند
که هگل آن را «رابطۀ تفکر» مينامد .رابطۀ تفکر ،خود به سه بخش مفهوم متعيا ،حک و قياس تقسي
ميشود.
هگل بح را به واکاوی خود مفهوم از دل رابطۀ ديالکتيکي کل و جزء ميکشاند .در حقيقت ،دو طرف
ايا رابطۀ ديالکتيکي از ايا قرار است« :تعيا مفهوم ،جزئيت آن و کليت جامع آن .هنگامي کـه ايـا دو
مؤلفه به ايا طريق از ه متمايز مي شوند ،ايا دو عنصر به عنوان اموری جزئي که در مقابـل هـ قـرار
گرفتهاند عمل مي کنند ،حتي اگر يکي از ايا امور جزئي ،امر کلـي ناميـده شـود» (بـربيج.)781 :1783 ،
همان گونه که هگل نخستيا دقيقۀ پيوند بسيط را نوعي «واقعيت بد» ميناميد ،اکنـون نخسـتيا دقيقـۀ
ايدهآليتۀ رابطۀ تفکر ،يعني مفهوم متعيا را «ايدهآليتۀ بد» مينامد .با رفع ايا مفهوم متعيا ،با رفع امکان
دروني ايا رابطۀ کليت و جزئيت ،ما به نوعي اينهماني جزء و کل در حک ميرسي :
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مفهوم متعيا ،که آنچه در خودش هست را بيان ميکند – [يعني] نه تعينـي را کـه بـه
خود بازتابيده ،بلکه تعيني را [بيان ميکند] که به همان اندازه [خود را] در آن رفع کـرده
است و اينکه مفهوم همان واحدی است که تعيا را در عيا حال که رفع شده برمينهد،
اما در عيا حال کليتي [است] که ايا رفع شده بودنش را همچـون [چيـزی] رفـعشـده
برمينهد – [همانا] حک است (.)Hegel, 1986: 73
منطق در اينجا ،به بح از انواع احکام (مشخصا حملي) وارد ميشود .حک حملي در رابطۀ ايجاد شده
ميان موضوع و محمول نوعي سنتز را نسبت به تعـارض کلـي ،جزئـي و فـردی بـه نمـايش مـيگـذارد.
«سقراط انسان است» يا «ايا برگ سبز است» ،نوعي رابطه ميان امر فردی (سقراط يا ايا برگ و  )...و
کليت (انسانيت ،سبز بودن و  )...برقرار مي سازد .اما حک صرف با تعارضات مختلفي مواجه ميشـود کـه
هگل با ذکر مثالهای متعدد به آنها اشاره ميکند .نهايتا« ،حک از طريق دو تابعسازی متضـاد تکميـل
شده است :قرار دادن موضوع تحت محمول [و] قرار دادن محمول تحـت موضـوع .در اولـي ،محمـول از
خود در مقام امری کلي صيانت ميکند[ ... ،و در دومي ]،موضوع امری جزئي [و] بسطنيافته باقي ميماند،
و محمول خود را همچون چيزی بسط مي دهد کـه توسـط وحـدت منفـي موضـوع تعـيا يافتـه اسـت»
( . )Hegel, 1986: 95پس برای دست يافتا به وحدت ،يا به ضرورت ،به نوعي حد وسـط نيـاز اسـت و
هميا امر ،منطق را به وادی قياس و انواع احکام مختلف حاک بر آن ميکشاند .به زعـ هگـل ،شـکل
درست قياس همانا سنتز وحدت بخش مفهوم متعيا و حک است .به گفتۀ اينوود« ،در انطباق با بازتفسير
او از حک به عنوان تقسي اصلي مفهوم به کلي ،جزئي و فردی ،هگل شـکلهـای قيـاس را بـه عنـوان
شيوههای مناسب و پياپي احيای وحدت مفهوم بازتفسير ميکند .به ايـا ترتيـب ،هگـل ايـا موضـوع را
تعيياکننده مي داند که قياس بايد شامل يك امر کلي ،يك امر جزئي ،و يك امر فـردی باشـد» (اينـوود،
 .)188 :1788قياس در فرآيند رفع ديالکتيکي منطق ،ابتدا موضوع را به منزلۀ امر تکيا و سپس خود امر
کلي را عينيت و تحقق مي بخشد .بنابرايا ،قياس در حقيقت پيوند و در عيا حـال رفـع ديـالکتيکي امـر
تکيا و امر کلي به واسطۀ امر جزئي است .و در نتيجه ،امر کلي دگربار به بيواسطگياش باز مـيگـردد.
هگل در انتهای ايا بخش ،کل روند منطق در رابطۀ هستي و رابطۀ تفکر را چنيا تفسـير مـيکنـد« :در
رابطۀ هستي ،نامتناهيت بسيط پيوند به درون وساطت نامتناهي ،يا درون سنتز ،درميگذرد .در رابطۀ تفکر
اما ايا نامتناهيت به همان بساطت آرام پيوند بازميگردد و خودش بديا طريق کامل اسـت» ( Hegel,
.)1986: 109
13

در بخش بعد که بخش نهايي منطق ينااست و هگـل آن را «نسـبت» مـينامـد ،بازتـاب نامتنـاهي
فاهمه ،خود را رفع کرده و در نتيجه به سوی مطلق شدن و خودآگاهي پـيش مـيرود .حـال ايـا تأمـل
مطلق در آستانۀ ورود به فلسفۀ نظرورزانۀ هگل قرار دارد :که پيش از آن بايد از سه دقيقۀ «نسبت» گـذر
کند يعني :تعريف ،تقسي و شناخت.
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 .4-3نسبت :تعريف ،تقسيم و شناخت
منطق در مرحلۀ «نسبت» بايد بتواند از شناخت در مقام افالطوني آن (تعريف مبتني بر جنس و فصل)
گذر کرده و به شناخت در معنای هگلي آن (شناخت در مقام رفـع توامـان هسـتي و تفکـر ،ابژکتيويتـه و
سوبژکتيويته) راه يابد .به هميا دليل ،هگل از نظريۀ استعاليي تعريف آغاز ميکند اما «بـه نظـر هگـل،
تعريف تنها از آن جهت ميتواند ايا کار را انجام دهد که فرآيند بالفعلي را بازايجاد (منعکس) کند که طي
آن ،يك ابژه خود را از ابژههای مرتبط ديگر متمايز سازد .پس تعريف بايد پويشي را بيان کنـد کـه يـك
هستي طي آن ،اينهماني اش را از طريق نفي شرايط خويش حفـ مـيکنـد» (مـارکوزه .)83 :1753 ،در
نتيجه ،هگل تعريف را از طريق «تقسي » ،با تالش موجودات و انواع طبيعي برای حفـ بقايشـان پيونـد
ميزند« .در تعريف اشياء جاندار ،تعيا يافتا سالحهای حمله يا دفاع ،ضرورتا همچون تعيا يافتا چيزی
تلقي شده است که از طريق آن ،ايا اشيا از خـود در برابـر ديگـر موجـودات جزئـي صـيانت مـيکننـد»
( .)Hegel, 1986: 111بنابرايا ،بح در اينجا صرفا به نسبت ميان تعريف و نـوع محـدود مـيشـود و
هيچ ارتباطي به عدم يا وجود فرد در جهان خارج ندارد .ادامۀ منطقي ايا راه مـا را بـه سـمت «تقسـي »
موجودات سوق ميدهد که برای هر طبقه بندی و نهايتا هر گونه تعريفـي ضـروری اسـت .امـا تعريـف و
تقسي  ،يا به طور کلي طبقهبندی ،بنا به ترمينولوژی يوناني «راه فرود» محسوب ميشود.
اما ايا «راه فرود» که با تقسي شدن به حد اعالی تکثر رسيده است ،بايد با طي مرحلۀ بعد که همان
راه فراز است ،مجددا به نوعي وحدت راه يابد و ايا مه بر عهدۀ «شناخت» است که در آن با سه گانـۀ
تعريف ،ساخت 18و برهان13روبرو هستي  .هريس ايا سه مرحلۀ «راه فراز» درون شناخت را چنيا شـرح
ميدهد:
در جايگاه تعريف و تقسي (حالت استداللي که به تعريف سوق داده ميشود) ،ما اکنـون
واجد سهگانۀ تعريف ،ساخت و برهان هستي  .تعريف اکنون مشخصـا در خـود-تعريفـي
فعاليت شناختي (معرفتي)ای جهت دهي شده است که به نحوی بازتابي تا اينجا رسـيده
است .ما بايد تا اينجا برسي  ،تا پيوند بسيط را به درون رابطۀ موازی هستي و تفکـر ،يـا
طبيعت و عقل ،بسط دهي  ،با ايا هدف که کل ساختار آگاهي را در برابر خويش داشته
باشي  . ...بنابرايا منطق استعاليي را مي توان همچون آشکار سـاختا ايـا [حقيقـت]
توصيف کرد که ما [موجوداتي] عقالني هستي  ،چراکه ميتواني مفاهي جهانمان را بـر
مفاهي خودمان منطبق سازي  .تجربۀ بالفعل در ايا فرآيند ،همان حد وسط اسـت ،امـا
بايد آن را همچون تفسيری متفکرانه از ادراکي دانست که مانند «ساختها»ی هندسـه
توسط برهان ضروری نشان داده مي شوند ،حتي اگر خطوط ترسـي شـده ،اصـال وجـود
واقعي نداشته باشند (.)Harris, 1983: 383
پس در سطح «تعريف» و «ساخت» ،ما با کثرتي از مفاهي و معاني مواجه ميشوي و در سطح برهان،
مجددا ايا کثرت به نوعي وحدت مفهومي سوق پيدا ميکند .نهايتا منطـق مقدمـۀ کـل نظـام ينااسـت،
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چراکه هنوز به سطح طبيعت و روح برکشيده نشده است و بنـابرايا منطق در حقيقـت ،شـناخت مطلـق
ساختار خود آگاهي است و از هرگونه محتوای جزئي و تجربي مستقل است .البته در اواخر مبح شناخت
برنهاده شده در منطق ،نيمي از برگۀ  73و در نتيجه بخشي از بح مفقود شده است .اما به هر ترتيـب،
هگل بح منطق را چنيا جمعبندی ميکند:
شناخت ،نامتناهيت تحقق يافته ای است که در رابطۀ مضاعف [هستي و تفکر] پراکنـده
شده و [اکنون در شناخت] به خود بازگشته است .دقايقش انتزاع بودند دقايق شـناخت،
خودشان نامتناهياند ،رابطهاند ... .شناخت ،در مقـام ايـا امـر در-خـود کـه از هرگونـه
پيوندی با ديگران عقب نشسته است و دقايقش تماميتهايي هستند کـه خودشـان بـه
خودشان بازتابيدهاند ،ديگـر نـه موضـوع منطـق  ،...بلکـه موضـوع متافيزيـک اسـت
(.)Hegel, 1986: 130
دراينجا است که نظام ينا ،منطق را ترک ميگويـد و وارد قلمـرو متافيزيـک مـيشـود کـه از اصـل
«با-خود-برابری» ميآغازد .دقيقۀ اول متافيزيک ،همان شناختي است که برای شناخت نفي شده است.
 .9نظام ينا پس از منطق
متافيزيك ينا ،به تبعيت از ساختار سه وجهي ديالکتيك هگلي مشـتمل بـر سـه بخـش اصـلي اسـت:
اول ،شناخت در مقام اصول نخستيا (که با بح انتهايي منطق ،يعني شناختِ برنهادهشده مرتبط است و
ايا شناخت را به سطح اصول بديهي نخستياِ عقلي برميکشد) دوم ،متافيزيك ابژکتيويته (که به رابطۀ
سوژه ،ابژه و خداوند در معنای عقلگرايانـۀ پسـادکارتي آن مـيپـردازد) و سـوم ،متافيزيـك سـوبژکتيويته
(که گذاری است ازفلسفۀ نقادی کانت به روح هگلي) و هر کدام از ايا سه بخش واجـد سـه زيرعنـوان
است .ما در اينجا با نوعي سير ديالکتيکي ازنخستيا دقيقۀ متافيزيك يعنـي اصـل اينهمـاني تـا آخـريا
دقيقه يعني روح مطلق مواجه هستي  .پيش از پرداختا دقيق تر به چگونگي فرآينـد ديـالکتيکي تکـوياِ
متافيزيك ،مي توان به طور کلي ادعا کـرد کـه هگـل در اينجـا از ابتـداييتـريا و بـديهيتـريا اصـول
منطق مي آغازد و پس از گذار از ساحت ابژکتيويتۀ مح  ،به ساحت فراگير روح مطلق راه مـيبـرد ،لـذا
ميتوان نشان داد که هگل دست ک ميخواست از اصول اوليۀ انتزاعي منطقي (يا همان سـاحت هگلـيِ
امر «در-خود») به ساحت عيني و نفي ايا در-خودبودگي گام بگذارد تا نهايتـا بتوانـد بـه ميـانجيِ رفـع
متافيزيك کانتيِ (گذار از عقل نظری و عقل عملي) به ساحت روح مطلق ،يـا امـر «در-و-بـرای-خـود»
نائل شود.
اگر منطق را نوعي تحليل صوریِ شناخت بداني  ،متافيزيک بنـا اسـت تـا صـورتِ راسـتيا شـناخت
را ممکا سازد .اينکه متافيزيک چه ميکند ،نه در ابتدا ،بلکه در انتها به همـراه کـل فرآينـد آن روشـا
خواهد شد .اما ايا نکته روشا است کـه متافيزيـک ،همـان داسـتان سـير ديـالکتيکي تجربـۀ آگـاهي
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(پديدارشناسي روح) است ،از آن حي که از جانب خود جـوهر تصـور مـيشـود ،و بنااسـت تـا شـناختي
برنهادهشده (در مقام آخريا دقيقۀ منطق) را به مفهوم اثير (در مقام اوليا دقيقۀ فلسـفۀ طبيعـت) متصـل
سازد .از هميا رواست که متافيزيك بايد از نقد و بازتفسير بديهيتريا اصل فلسفي (اصـل اينهمـاني يـا
هوهويت يا به تعبير هگل ،اصلِ با-خود-برابری) ،آغاز کند و تا واالتـريا مفهـوم (روح مطلـق ،البتـه در
مقام ايده) پيش رود.
پس از متافيزيك ،هگل روح مطلق را به ساحت طبيعت ميکشاند .فلسفۀ طبيعـت ،سرگذشـت فرآينـد
تکامل اثير است که از نبرد ميان نور و ظلمت آغاز ميشود و تا سطح شناخت جهـان در مقـام يـك کـل
ارگانيك زنده (برگرفته از ايدۀ جهان-به مثابۀ-بدن شلينگ) ادامه مييابد .پس از فلسـفۀ طبيعـت ،حـال
روح که از سطح ايده خارج شده و به ميانجي طبيعت حيات يافته است ،در آخريا قلمروش يعني فلسـفۀ
روح به راستي مطلق مي شود .هرچند ما کل ايا بخش را دراختيار نداري  ،اما احتماال قالبهای سـهگانـۀ
روح مطلق همان سه ساحت هنر ،ديا و فلسفه هستند که واجد مشابهتهايي با بخشهای انتهايي روح،
ديا و دانش مطلق در پديدارشناسي روح و همچنيا بخش روح از دايرهالمعارف علوم فلسفي هستند.
نتيجهگيری
مقالۀ حاضر کوشيد تا شرحي اجمالي از سير پيشروی منطق ينای هگل به دست دهد .از آنجا که شيوۀ
پيشروی منطق (و البته هر حوزۀ ديگری) نزد هگل ،ديالکتيکي است ،لذا مقالۀ فوق بـه ناچـار بـه شـرح
فرآيند تکويا منطق ينا از نخستيا تا آخريا دقيقۀ آن پرداخت .ايا شرح از چند جهت حائز توجه اسـت.
نخست اينکه جای خالي متني مدون در شرح و تبييا منطق ينای هگل در زبان فارسي را پـر مـيکنـد.
دوم ،به واسطۀ بازخواني سير تکويا منطق ينای هگل ،طرحـي از روش ديـالکتيکي هگـل دوران ينـا را
بازنمايي کند که تنها حدود  7سال بعد در کتاب بزرگ پديدارشناسي روح به اوج خود رسيد .سوم ،تناظرها
و شباهتها ،ه در عناويا فصول و منزلگاههای منطق ينا و هـ در شـيوۀ اسـتدالل نسـبت بـه کتـاب
سترگ عل منطق که هگل سالها بعد نگاشت و منطق هگل به طور عام را تشکيل ميدهد ،نشاندهندۀ
رابطۀ تنگاتنگ ايا دو منطق است ،هر چند ميتوان تفاوتهای موجود ميان آنها را ه به پختهتر شـدن
و انسجام بيشتر هگل در کتاب عل منطق و ه به تريير رويکرد هگل متـأخر نسـبت بـه متـون ميـاني
دوران ينا نسبت داد .نهايتا اينکه ،منطق نزد هگل مقدمۀ نظام اوست و ايا خصـلت مقـدماتي چـه بسـا
بيش از همه در هميا نسبت ميان منطق ينا از يك سو ،و متافيزيك ،فلسفۀ طبيعت و فلسفۀ روح ينـا از
سوی ديگر آشکار شده باشد.
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پینوشتها
 .1که خوشبختانه ترجمهای بسيار معتبر است که توسط سيزده تا از اعضـای انجمـا هگـل پژوهـان
کانادا صورت گرفته و نهايتا توسط دو شارح مطرح هگل يعني جرج دی جيواني و جـان بـربيج ويـرايش
شده و هنری هريس نيز يادداشتهايي تفسيری به آن افزوده است.
2. system

 Science .7البته الزم به ذکر است که عل نزد هگل با برداشت رايج عل در نظر ما متفـاوت اسـت،
چراکه در زبان آلماني تمـايزی جـدی ميـان  wissenschaftو  naturwissenschaftوجـود دارد کـه
بي ترديد مراد هگل از عل  ،يا بدل ساختا فلسفه به عل  ،صرفا در معنای فراگيرتر  wissenschatاسـت
که شکل توسعهيافتهای از دانش ( )wissenاست.
4. Aufhebung

 .5هگل از برگههای بزرگ استفاده ميکرد ،آنها را چهارتا کرده و هر مجموعۀ 4تايي را شمارهگـذاری
ميکرد .برگههای  1تا  ،7نيمي از برگۀ  ،5تمام برگۀ  ،3و نيمي از برگۀ  73مفقود شدهاند.
6. ideality
 .3کانت در بخش دوم از نقد عقل مح  ،احکام را از حي ساختار منطقيشان به چهار بخش تقسي
مي کند :کميت ،کيفيت ،نسبت و جهت .هر يك از ايا چهار بخـش نيـز  7نـوع حکـ را در خـود جـای
ميدهد .در نهايت ايا چهار دستۀ سهتايي 11 ،قس حک منطقي را نشان ميدهند که کانت در تناظر بـا
آنها  11مقولۀ اصلياش را طرح ميکند .احکام مربوط به کيفيت را کانت به ترتيب ايجابي ،سلبي و حدّی
و مقوالت متناظر آنها را نيز به ترتيب واقعيت ،نفي و حدگذاری ( )limitationمينامد.
صرف نظر از توضيح بسيار مختصر فوق،
الزم به ذکر است که در زبان فارسي معادلهای مختلفـي در ازای  limitationپيشـنهاد شـده اسـت.
حدادعادل در ترجمهاش از شرح هارتناک (هارتناک ،)1735 ،معادل حصر و عـدول را پيشـنهاد مـيدهـد.
همچنيا حميد عنايت (استيس )1738 ،معادل تحديد را نيز قابل استفاده ميداند .اديب سلطاني در ترجمۀ
دشوارش از نقد عقل مح  ،از معادل مرزگذاری ،و بهـروز نظـری در ترجمـۀ متـاخرتر از همـان کتـاب
(کانت ،)1738 ،از معادل حصر (تحديد) استفاد کردهاند .در ترجمۀ فوق نيـز تـرجيح داده شـد تـا در ازای
 limitationمعادل حدگذاری و در ازای  limitمعادل حد به کار رود.
8. ought
.3دو نيروی متخاص تنها در نسبت با يکديگر ميتوانند وجود داشته باشند و عليرغ رابطۀ بـه ظـاهر
خصمانه شان هستي آنها وابسته به يکديگر است .هگل در پديدارشناسي مينويسد« :ايا دو نيرو همچون
ذات های مستقل وجود دارند ،اما وجودشان ،حرکت هر يك بـه سـوی ديگـری اسـت ،بـه گونـهای کـه
هستي شان بيشتر نوعي برنهادهشدگيِ مح يا هستيای است که توسط ديگری برنهاده شده است بـه
بيان ديگر ،هستي شان در واقع به معنای نابودشدگي صرف است  ...در نتيجه ايا دقايق به دو حدّ مستقل
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صرفا متضاد با يکديگر تقسي نمي شوند ،بلکه ذات آنها صرفا و منحصرا عبارت از ايا است کـه هرکـدام
منحصرا به واسطۀ ديگری است» (.)Hegel, 1977: 85
10.the given
 Allnessيا 11. Allheit
12.meta-category
13. modality

 .14اسپينوزا در تعريف «علت خود» در کتاب اخالق مينويسد« :مقصود ما از «علت خـود» شـيءای
است که ذاتش مستلزم وجودش است و ممکا نيست طبيعتش «الموجود» تصور شود» (اسپينوزا:1735 ،
 .)1-1وی در تعريف جوهر اما آن را از هر دو حي علت خود ميداند ،يعنـي هـ از حيـ وجـودی بـه
عنوان موجودی قائ به ذات ،و ه از حي معرفتي به عنوان موجودی متصور بالذات .البته اسپينوزا نهايتا
تمايز جوهری ميان ايا دو حي (وجودی/معرفتي يا امتداد/فکر) را رد ميکند و به همـيا دليـل متصـور
بالذات بودن جوهر همان قائ به ذات بودنش است.
15. Reciprocity
16. Identity of indiscernibles
17. Robert Latta
18. sumpnoia panta
19. Proportion
20. Construction
21. proof
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