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مطلق به مثابۀ انديشۀ خودانديش :تأملی انتقادی بر تفسير هگل
از فعليت محض نزد ارسطو
مصطفی زالی



چکيده
یکی از مهم تری منازعات تفسيری حول فلسفه هگل ،تأکيد بر وجه مدرن یا کالسيك اندیشره
اوست؛ از یك سو برخی با تأکيد بر وامداری هگل به کانرت ،پرروژه او را تکميرل پرروژه اسرتیالیی
کانت قلمداد می کنند و از سویی برخی دیگر ،او را متافيزیکدانی می دانند که در بسرتر اندیشره هرای
افالطون و ارسطو ،اندیشه های نوی خویش را بيان می کند؛ ای مقاله با تمرکز برر تفسرير هگرل از
مفهوم ارسطویی خدا همچون اندیشه خوداندیش نشان می دهد که چگونه او از یرك سرو در تبيري
یکی از کليدیتری مفاهيم فلسفه خویش یینی ایدة مطلق ،وامدار ارسرطو اسرت ،و از سروی دیگرر
چگونه با تصرف خود در ای مفهوم ،راه را برای تفسيری مدرن از آن می گشاید .به گونره ای کره از
یك سو با طره وحدت ميان شناسنده و متیلرق شرناخت ،بره عنروان ضرابطه اندیشره خودانردیش،
دوگانگی خودادراکی کانت با جهان مرتفع می شود و از سوی دیگر با نفی فیليت طبيیت بی واسرطه،
همچنان ضابطة کانتی تیي بخشی مفهومی به جهان را حفظ میشود.
واژگان کليدی :هگل ،ارسطو ،اندیشة خوداندیش ،عقل فیال ،عقل منفیل ،طبيیت ،روه متناهی.
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مقدمه
هگل موجودات متناهی را فاقد حقيقت میداند و تنها امر مطلق است که از حقيقرت
برخوردار است ( .1)Enz §24Z2به گونهای کره «نره تنهرا خردا بالفیرل اسرت ،بلکره او
بالفیلتری امور و تنها او آن چيزی است که حقيقتاً بالفیل است» ( .)Enz §6از ایر رو
امر مطلق به مفهوم محوری فلسفه او تبدیل میشود .آخری موقف علرم منطرق تحرت
عنوان ایده ،استنتاج واالتری مفهوم ممک برای امر مطلق است؛ هگل در تیریف ایده از
آن به وحدت مفهوم و عينيت تیبير میکند ( .)Enz §213تیریفی از مطلق کره تیراریف
دیگر نيز به آن باز میگردند و مقصود از آن ،عينيت مطابق با مفهوم است .ای ایده ،ایده
یك شیء خاص در کنار سایر ایدهها نيست؛ مطلق ،ایدهای کلی و واحد است که خودش
را به سيستمی از ایدهها جزئيت میبخشد و سایر ایدهها نيز به همي ایده بازمیگردند .در
عرصة واقیی نيز ای ایده ،جوهری کلی است که به عنوان فیليت حقيقی توسیه یافته و
از ای رو سوژه بوده و مقام روه را داراست ( .)Enz §213Aای تیابير ایدة مطلق را بره
عنوان ایدة واحد و بنياد تمامی کثرات مطره میکند که در عرصة مفهومی تمام ایدههرا
به آن بازگشته و مفهوم سيستم را شکل میدهد و در عرصة عينی نيز حقيقتی بالفیرل و
انضمامی است که با تحقق بخشيدن به خویش ،کثرات جهان را میسازد.
تیبير صریحتر هگل در تیریف ایده ،وحدت مفهروم و واقیيرت اسرت (.)Enz §236
مقصود از ای وحدت نوعی مطابقت ميان صورتی ذهنی و واقیيت خارجی نيست ،چرا که
هگل ای امر را نه حقيقت ،که بازنمایی میخواند ( .)Enz §213Zبلکه مقصرود از ایر
وحدت آن است که ایدة خودش را بيندیشد و از ای رو ،وحدت عي و ذه آن است که
فاعل میرفت خود را به عنوان متیلَق میرفت مورد توجه قرار دهد ( .)Enz §236با توجه
به ای دریافت ،هگل ایدهای را که خود ،متیلَرق خرویش اسرت و از ایر رو نسربت بره
خویش عينی است ،در قالب مفهومی توصيف میکند که به تیبير او ،ارسرطو بره عنروان
واالتری شکل ایده برگزیده است؛  :)Enz §236A( νόησις νοήσεωςتیقلِ تیقل
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(اندیشيدن اندیشيدن /اندیشه خوداندیش).
بنابرای  ،هگل ایدة مطلق را خدای ارسطویی میداند کره برا ویژگری مهرم اندیشرة
خوداندیش وصف میشود؛ ای مفهومی کالسيك در تاریخ فلسفه است که نخستي برار
تحت عنروان خردا در کترا المبردای متافيزیرك مطرره شرده اسرت؛ یینری حقيقتری
هستیشناختی ،که عقل مطلق است و از آنجا که در وضیيت فیليت مطلق به غيرر نظرر
ندارد ،خویشت را تیقل میکند و در مقام تیقل ،از خویش برونروی نمیکند .در مقابل،
هرچند هگل بر آن است که مطلق نيز در وضیيت اتحاد مفهوم و عينيت ،به خویش علم
پيدا میکند ،اما ای علم ،علم به جهان را هم دربردارد ،چرا که جهان چيزی جز ظهور و
تجلی آن نيست؛ یینی بر خالف تیقلِ تیقل مابیدالطبيیه ارسطو که مفهوم جهان را چون
دیگری نفی میکند ،در اینجا اندیشيدن ایده به خویش از اندیشيدن به جهان جدا نيست.
او بار دیگر در انتهای بخش سوم دائرهالمیارف در بح از روه مطلرق ،بره ایر مفهروم
کالسيك تاریخ متافيزیك بازمیگردد .بند آخر بخش سوم ای کتا سخ از عقل خود-
شناسی میگوید که به عنوان حد وسط ،خودش را به ذهر و جهران بره عنروان حردود
جانبی تبدیل میکند و خویش را در آن دو ظاهر میسازد .ای ایدة سرمدی کره فیاليرت
سرمدی است ،خویش را به عنوان ذه مطلق توليد میکند و از خود لذت میبرد ( Enz
 .)§577در اینجا از صورتبندی مفهومی امر مطلق که در انتهای منطق صورت گرفتره،
به وضیيت انضمامی امر مطلق در جهان رسيدهایم .امر مطلق خویش را در جهان ظراهر
میسازد و از طریق تیي  ،به آگاهی از خویش مریرسرد و جهران را بره عنروان تیينرات
خویش میشناسد .هگل ای بار به اشارهای اختصاری به اندیشرة خودانردیش ارسرطویی
بسنده کررده و عبراراتی را از متافيزیرك ارسرطو نقرل مریکنرد .ایر عبرارات در مرت
دائرهالمیارف ،به زبان یونانی آمده و در پاورقی ترجمهای آلمرانی از آن درج شرده اسرت.
نخستي پارة مورد نقل ،عبارت مشهور ارسطو در توصيف مبدأ نخستي است:
بنابرای خود را میاندیشد ،اگرر واقیراً بهترری (واالترری ) اسرت و [در مرورد خردا]
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اندیشيدن ،اندیشيدنِ اندیشيدن است (.1)Metaphysics, XII.9, 1074b 34-35
اما به رغم ای اشارات ارسطویی ،در تفسير امرر مطلرق منازعرهای تفسريری شرکل
میگيرد :تفسير سنتی و متافيزیکی ،تفسير جدید و غيرمتافيزیکی .بر مبنای نگاه نخست
هگل در پی اصاله و احيای صورتی از متافيزیك پيشراکانتی اسرت .بنرابرای  ،هرر امرر
واقیی باید در یك جوهر واحد فراگير باشد .از ای رو ،مطلق امری است کره تمرام امرور
واقیی را بنيان مینهد و سامان میبخشد .ولی در نگاه دوم بر نسبت ميان هگل و کانت
تأکيد شده و پروژه هگل ادامة پروژه نقادی دانسته میشود .ای نگاه گرچه میپذیرد که
هگل در پی آن است که بر عدم امکان شناخت شیء فینفسه توسط کانرت غلبره کنرد،
ولی بر خالف تفسير متافيزیکی ،پروژه هگل را کوششی برای شناخت امری ورای امرور
محدود و مقيد ،تلقی نمیکند ( .)Kreines, 2006, 466-80بنابرای مسئلة اصلی تبيي
ميزان وامداری هگل به کانت و ارسطو ،یا ميزان مدرن یا کالسيك بودن اوست .مسرئلة
تفسير هگل از ارسطو در آثار مختلفی بره زبران آلمرانی ( Hötschl, 1941; Dusing,
 )1983; Dangel, 2013و انگليسی ( )Ferrarin, 2001مورد توجه قرار گرفتره اسرت.
ای نوشتار میکوشد تا با نظر به تفسير هگل از مفهوم اندیشه خودانردیش ارسرطویی و
نسبت آن با خرد انسانی ،نشان دهد که چگونه چهارچو کانتی فلسفه هگل ،منجرر بره
مرزگذاری او با ارسطوی تاریخی و تفسير خاص او از مفاهيم فلسفه ارسطویی میشرود.
برای تبيي دریافت هگل از ای مفهوم ،نخست به اجمال تبيي ارسرطو از آن و جایگراه
آن را در نظام فلسفی او مرور مینمایيم .ستس به تفسرير خراص هگرل از ایر مفهروم
بازگشته به ای منظور مفهوم اندیشه خوداندیش ارسطو در نسبت با مفهوم مطلق چرون
غایتمندی درونی روایت کرده ،با نظر به تفسرير هگرل از نسربت ميران ذهر الهری و
انسانی ،نشان داده میدهيم چگونه تفسير خاص هگل از دوگانه عقل فیال و منفیرل برا
دریافت خاص هگل از مفهوم 8گره میخورد و راه را برای وجه پساکانتی فلسفه هگرل و
فاصلهگيری او را از ارسطو هموار میکند؛ به گونهای که دریافت هگل از طبيیت به مثابة
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عقل منفیل ،با نظر به کانت و تیي مفهومی ذیل خودآگاهی شکل میگيرد.
.5انديشه خودانديش به نزد ارسطو
یکی از مسيرهای ممک صورتبندی استدالل ارسطو برای استنتاج حقيقتری کره از
آن به اندیشه خوداندیش تیبير میشود ،کوشش جهت تبيري حرکرات طبيیری اسرت .او
محرک حرکات طبيیی را حرکت افالک دانسته و ضرورت سرمدی بودن حرکت فلك را
ثابت مینماید .ستس با استناد به سررمدیت حرکرت فلرك ،برهرانی برر وجرود محررک
نخستي اقامه میکند:
بنابرای  ،آسمان 4نخستي باید سرمدی باشد .و بنابرای چيزی هست
که آن را حرکت میدهد .و چون چيزی که محرک و متحررک اسرت در
وسط 1است ،محرکی هست که متحرک نيست[ ،که] سرمدی و جروهر و
فیليت 0است (.)Metaphysics, XII.7, 1072a 24-27
پس از استنتاج آنکه محرک نخستي  ،جوهری سرمدی و بالفیرل اسرت ،ارسرطو بره
سراغ آن میرود که محرک نخستي چگونه مریتوانرد موجرب حرکرت شرود؛ محررک
نخستي از آنجا که فیليت محض است متیلق ميل و اندیشره بروده و بره عنروان علرت
غایی ،مبدأ حرکت واقع میشود:
به عنوان متیلق عشق 1موجب حرکت میشود و سایر اشيای متحرک
را به حرکت درمیآورد .اگر چيزی متحرک باشد ،میتواند به نحوی غير از
آنچه هست باشد  ...اما از آنجا که چيزی که محرک اسرت همزمران کره
خودش نامتحرک است ،بالفیل موجود است ،به هيچ طریق نمیتوانرد بره
نحوی غير از آنچه هسرت باشرد  ...بنرابرای بالضرروره موجرود اسرت و
بالضروره ،خير است و به ای طریق اصل (مبدأ) 3است  ...پس بره چنري
اصلی آسمان و طبيیت وابسته اسرت ( Metaphysics, XII.7, 1072b
.)4-14
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بنابرای مبدأ واقع شدن محرک نخستي برای عالم از آن جهت است که کل آسمان
و طبيیت از جهت غایتشان ،به آن وابستگی دارند .حال پرسشی محوری به ميان میآید:
چگونه وابسته نبودن امر الهی به دیگری با عقل بودن آن جمع میشود؟ از آنجا که عقل
همواره در تضایف با میقول بوده و از ای رو مفهومی است که در دل خویش ضررورتاً از
نوعی دوگانگی برخوردار است ،پس عقل باید در مقام تیقل همواره تیقلِ چيزی بروده و
به غير نظر داشته باشد:
اگر چيزی را نيندیشد ،بزرگی 3در اینجا چيست؟ چون کسی که خوا
است .و اگر بيندیشد ،اما وابسته به دیگری باشد ،پس چنانکه جوهرش نه
اندیشيدن 11بلکه قوه است ،نمیتواند بهتری جوهر 11باشد .زیرا از طریرق
اندیشيدن ،شریف است .اما اگر جوهر ،عقل یا تیقل (اندیشيدن) 11اسرت،
چه چيز را میاندیشرد؟ یرا خرود را یرا چيرزی غيرر را ( Metaphysics,
.)XII.9, 1074b 18-23
عبارت فوق ،صورتبندی ارسطو برای استنتاج قاعدهای مهم در تاریخ اندیشة فلسفی
است .از یك سو ،خداوند به عنوان کمال مطلق واجد عقرل و اندیشره اسرت و از سروی
دیگر عقل مفهومی متضایف در دل خویش بوده و همواره با میقول قوام پيدا میکنرد .از
ای رو باید به ای پرسش پاسخ داد که متیلَق عقل الهی چيست؟ ادامرة ایر فقرره ،بره
تبيي امتناع اندیشيدن به دیگری توسط عقل الهی اختصاص دارد .استدالل ارسرطو بره
ای صورت است که عقل الهی باید الهیتری امر را تیقل کند و تغيير و حرکت نداشرته
باشد؛ در غير ای صورت محذوریتی توأمان پيش میآید :از یك سو ،تغيير امری الهی به
عنوان کمال مطلق و امر عالی ،صرفاً میتواند تغيير به سوی امر مادون 18باشد و از سوی
دیگر ،امر الهی نه اندیشيدن بالفیل که قوه اندیشيدن خواهد بود؛ برای اجتنا از ای دو
تالی فاسد (توجه یافت به امر مادون و تبدیل شدن امر الهی از فیليرت محرض بره امرر
بالقوه) ،خداوند به عنوان عقل ،خویش را میاندیشد؛ و از آنجا کره ذات الهری نيرز عقرل
است ،متیلق ای اندیشيدن (تیقل) ،اندیشيدن (تیقل) بوده و از ای رو به آن «اندیشيدنِ
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اندیشيدن (تیقلِ تیقل)» میگویند (.)Metaphysics, XII.9, 1074b 26-34
 .3تفسير هگل از مفهوم انديشۀ خودانديش
برای واکاوی نوع دریافت و تفسير هگل از مفهوم اندیشة خوداندیش ارسرطو ،رجروع
به مبسوطتری بح وی در ای باره که ذیل درسگفتارهای تاریخ فلسفه صورت گرفتره،
ضروری است .هگل پس از مرور دو شق اول از تقسيمبندی سرهگانره ارسرطو از جروهر
(جوهر محسو فناپذیر و جوهر محسو فناناپذیر) ،به بح از جوهر مجرد (شق سوم)
میرسد و آن را وحدت قوه ،فیاليت و فیليت 14میرفی میکند .همي نخستي تیریرف او
از جوهر مجرد ارسطویی ،فاصلهگيری او را از دریافرت کالسريك از ایر مفهروم نشران
میدهد .در حاليکه در دریافت کالسيك ،ای مفهوم امری عاری از قوه دانسته میشرود،
هگل آن را به وحدت قوه و فیل تیریف میکند؛ تیریفری کره بنيراد تفسرير او را از ایر
مفهوم شکل خواهد داد .هگل برای توصيف ای مفهوم از واژهای بهره میگيررد کره در
مقابل نوعی دریافت ایستا از مفهوم فیليت جوهر نخسرتي  ،نروعی پویرایی را بره ذهر
متبادر کند؛ واژهای که میتوان میادل فارسی آن را «فیاليت محرض» 11دانسرت .هگرل
ای مفهوم را یادآور دریافت عصر جدید میداند ،که مطلق را به فیاليت محرض تیریرف
کرده است .به تیبير او ،تیریف سنتی خدا به فیاليت محض ،چنران ارزشرمند اسرت کره
ایداليسمی باالتر از ای نمیتوان داشت (.)VGP 2, 158/ 143
در اندیشة هگل ،مقصود از مفهوم فیليت محض ،وحدت قوه و فیل و به تصریح او به
مینای آن است که در فیاليت محض ،قوه و فیل از یکدیگر جردا نيسرتند« :او جروهری
است که در آن قوه و نيز فیل دارد ،ذاتش (قوه) ،خود فیاليت اسرت ،جایيکره ایر دو از
یکدیگر جدا نيستند و در آن قوه از صورت متمایز نيست ،چيزی که محتوا و تیينراتش را
خود میآفریند» ( .)VGP 2, 158-9/ 143-4وجهری از شرباهت و تفراوت ميران ایرده
مطلق هگل و ای مفهوم ارسطویی روش میشرود؛ از یرك سرو مفهروم اصرل (مبردأ)
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ارسطویی همچون مطلق هگلی ،امری است که بنياد نهایی تبيي عالم محسو شرده و
به جهت اطالق وابسته به اصل دیگری نيست .اما در عي حال مطلق هگل غایتمندی
درونی برای عالم بوده و تحققی جدای از کثررات عرالم نردارد ( ،)Enz §14در حاليکره
اندیشة خوداندیش ارسطو ،غایتی بيرونی برای کثرات عالم است .هگل در دائرهالمیرارف
در بح از روه ،آن را کلی خود-جزئیکننده توصريف مریکنرد کره در جزئيرتبخشری
اینهمان با خویش باقی میماند؛ از ای رو تیي روه ،ظهور 10اسرت؛ روحری مطلرق کره
«قوهاش ،نامتناهی بیواسطه و فیليت مطلق است» (« .)Enz §383روه مطلق ،وحدت
مطلق فیليت و مفهوم یا قوة روه است» ( .)Enz §383Zبنرابرای  ،تیریرف روه و امرر
مطلق به وحدت قوه و فیل ،مفهومی کليدی برای هگل بره شرمار مریرود کره آن را از
دریافت کالسيكِ امر مطلق همچون کمال محض فاقد هرگونه قوه متمایز میسازد .روه
به نزد هگل ،امری مطلق است که برای فیليت بخشيدن به ای قوه به دیگرری وابسرته
نيست و به عنوان فیاليت مطلق ،خود قوة خویش را به فیليت درمیآورد .11پرس فیليرت
محض نزد هگل نه کمال محض ،بلکه نوعی فیاليت درونزا است که اوالً خود خویشرت
را از قوه به فیل میآورد و ثانياً ای فیليت ناظر به غایتی بيرون از خودش نيسرت ،بلکره
خودش از جانب خویش به خود محتوا و تیي میبخشد.
هگل در ادامة درسگفتارهای تاریخ فلسفه ،تیریف ارسرطو را در فصرل هفرتم کترا
دوازدهم متافيزیك برای استنتاج جوهر محررک نرامتحرک مررور کررده و آن را مشرابه
تیریف مدرن میداند که مطابق آن ایده اینهمان و در نسبت با خویش است ( VGP 2,
 .)161/ 146او بار دیگر در توجه به خدای ارسطویی ،توجه ویژهای به ای دارد که ایر
موجودیت به غير وابسته نيست و در ای فیاليت محض ،همواره در نسبت با خویش باقی
میماند .ستس هگل به شره عباراتی میرسد که در انتهای بخش سوم دائرهالمیارف نيز
بدون هيچ توضيح اضافهای عيناً به زبان یونانی درج شده است؛ ایر عبرارات گرچره در
ادامه بح از عقل الهی به عنوان مبدأ طبيیت و آسمان آمده ،ولی توصيفی مشرترک از
عقل انسانی و الهی و بيان وجه مشترک ای دو است؛ آنچه که محل بحر هگرل نيرز
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واقع میشود ،تأکيد بر همي ویژگی الهی اندیشه است .چه چيزی اندیشره را بره امرری
الهی بدل میسازد؟ ای عبارت پس از طره عنصر الهی اندیشه از توصيف تیقل انسرانی
گذر میکند و به وصف خدا به عنوان خير محض و فیليت و حيرات مریپرردازد .ترجمرة
عبارات مورد نظر هگل به صورت زیر است:
اما اندیشه خویش را میاندیشد چرا که مشارکت 13در متیلرق اندیشره
(میقول) 13است .زیررا بره متیلرق اندیشره بردل مریشرود در لمرس 11و
اندیشيدن به آن؛ بنابرای اندیشه و متیلق اندیشه (عقل و میقول )11یکری
میشوند .چرا که چيزی که پذیرندگی 11متیلق اندیشه یینی جوهر اسرت،
اندیشه است .و واجد فیاليت است ،18از آنجا که واجد ایر متیلرق اسرت.
بنابرای ای یکی بيش از آن یکی عنصری الهی است که به نظر میرسد
اندیشه شامل باشد ،و تأمل 14چيزی است که لذتبخشترری و بهترری
است .پس اگر خدا همواره در وضیيت خيرر اسرت کره مرا گراهی در آن
هستيم ،شگفتانگيز است .اما اگر بهتر از ای باشد ،بيشرتر شرگفتانگيرز
است .و خدا در وضیيتی بهتر است .و حيات نيز به خدا تیلق دارد؛ چرا که
فیليت اندیشه حيات است 11و خدا فیليت است و فیليت ذاتی خدا ،حيراتی
است بهتری و سرمدی .بنابرای میگویيم خدا موجودی زنده ،سرمدی و
بهتری است ،10بنابرای حيات و دوام و سرمدیت به خدا تیلق دارد .به ای
جهات ،او خداست (.)Metaphysics, XII.7, 1072b 18-30
عبارت بسيار مهم و البته بح برانگيز ميان شارحان ارسرطو کره هگرل برر روی آن
دست گذاشته است و محور تفسير خود از ارسطو قرار میدهد ،جملهای است که به وجره
الهی اندیشه اشاره دارد :اصل عبارت به زبان یونانی بر اسا نسخه اراسمو که مرورد
استناد هگل است ،به صرورت  ὥστ᾽ ἐκείνο μᾶλλον τοῦτουآمرده و مینرای
تحتاللفظی آن عبارتست از «چون ای یکی [فیاليرت اندیشريدن] را بريش از آن یکری
[دارندگی]» داراست .11اندیشيدن امری الهی است که انسان نيز از آن بهررهمنرد اسرت؛
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بنابرای متیلق اندیشه نيست که آن را به امری الهی بدل میسازد ،بلکه نفس اندیشيدن
امری الهی است.13
پس هگل وجه الهی اندیشه را نه متیلق اندیشره (وجرود خردا بره عنروان واالترری
میقول) ،بلکه نفس فیاليت اندیشيدن میرفی میکنرد .تأکيرد برر وجره فیرال اندیشريدن
مستلزم آن است که اندیشه ،صرف قوه اندیشيدن نبوده و فینفسه در حال اندیشه باشد و
از جانب امری بيرون از خویش متیي نشده است و خود متیلرق خرویش واقرع شرود .در
اینجاست که مسئله مشهور وحدت عقل و میقول با تفسير هگل به مسئله مدرن وحدت
سوژه و ابژه تبدیل میشود .برای هگل ،الهی بودن نفس فیاليت مطلقی است که در آن
ميان سوژه و ابژه وحدت وجود دارد؛ فیاليتی که از جنس اندیشيدن بوده و در اندیشريدن
از خویش فراروی نمیکند و به غير به عنوان امری متمایز از خویش نظرر نردارد؛ هگرل
ای وحدت ميان سوژه و ابژه را به نزد ارسطو شکل نظرورزانهای عميق از طرره مفهروم
مطلق توصيف میکند ( .)VGP 2, 163/ 148او ای وحدت را نه وحدتی ایستا و صرف،
بلکه وحدتی میداند که در دل خویش واجد تمایز است .وحردتی کره بنيراد آن فیاليرت
خودتمایزگذار اندیشه است (.)VGP 2, 164/ 149
آنچه که در نظریة ارسطو و مفهوم اندیشة خوداندیش ،امکان صورتبندی متافيزیکی
مفهومی مطلق از اندیشيدن را میدهد آن است که در آن ،فیاليت اندیشيدن بره عنروان
مفهومی متضایف که همواره به غير نظر دارد ،نوعی مفهوم انیکاسی باشرد؛ بره عبرارت
دیگر ،ضابطة اینهمانی در عي تمایز در آن برقرار باشد .13در عي حال هگل ،میکوشرد
تا با بازتفسير ای مفهوم ،ای فیاليت اندیشيدن را به گونهای تفسير کند کره صررفاً ذات
الهی را به عنوان متیلق بسيط خویش نداشته باشد ،بلکه برا گرذار از وحردت بسريط بره
وحدت تأليفی ،ای فیاليت ،مقوم کثرات جهان عينی باشرد .از ایر رو ایرده مطلرق بره
مفهومی توصيف میشود که محتوای خود را همچون خویش شهود میکند .ایده مطلق،
محتوایی برای خویش است چرا که خود ایدة مطلق ،خود را به کثرات متمایز میسرازد و
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در عي حال ،همي تمایزگذاری اینهمان با خویش است ( .)Enz §383مریتروان ایردة
مطلق را امری کلی تلقی کرد ،البته نه کلی به مینای انتزاعی کلمه که در تضاد با تیينات
جزئی قرار دارد ،بلکه صورت مطلقی که در آن تمام تیينات و وفوری تام از محتوا وضرع
شده است ( .)Enz §383Zبنابرای ایدة مطلق ،در عي اطالق و عدم وابستگی به غيرر،
واجد صور میقول تمام کثرات عالم است و وحدت در عي کثررت و بنيراد تقرویم تمرام
تیينات عالم خواهد بود؛ حقيقتی که در عي حال جدای از ای کثرات نيست و خود را با
تیي بخشيدن به آنها محقق میسازد .در پيوند با همي دریافت ،هگرل تمرایز فیليرت
ارسطویی را از ایدههای افالطونی در آن میداند که فیليت جوهر ارسطویی ،برر خرالف
ایدههای افالطون امری ایستا نيست ،بلکه ای جروهر در انضرماميت جهران بره عنروان
امری فیال ،کثرات جهان محسو را فیليت میبخشد و بر خالف ایردههرا نره امروری
بیحرکت ،که فیال میباشد ( .)VGP 2, 159/ 144حال مینای نو به مثابرة وحردت
قوه و فیل و تشابه آن با عقل انسانی وضوه بيشتری مرییابرد« :قروه و فیرل اینهمران
هستند .نو دوناميس 81هم هست .اما نه قوه کلری (بنرابرای واالترر) بلکره وحردت و
فیليت .او ميان دو گونه نو تمایز میگذارد ،فیال و منفیرل ،نرو بره عنروان منفیرل
چيزی جز امر فینفسه نيست؛ یینی ایدة مطلق که به عنوان پدر در نظر گرفته میشرود.
اما نخست به عنوان فیليت وضع میشود .بنابرای  ،ای امررِ نخسرتي ِ نرامتحرک کره از
فیاليت به عنوان امری منفیل متمایز شده ،مطلق همچون خود فیليت است .امرا تنهرا از
طریق فیاليت ،اوالً حقيقت است» ( .81)VGP 2, 164/ 149اشاره هگل به دوگانه عقل
فیال و منفیل و تطبيق آن بر عقل الهی ،داللت بر آن دارد که اوالً هگل عقرل الهری را
نيز امری میداند که از قوه به فیل درمیآید و ثانياً با پذیرش تفسريری از عقرل فیرال و
منفیل که آنها را نه دو امر جردای از یکردیگر بلکره دو حيثيرت متفراوت امرری واحرد
میداند ،81آن را بر مقصود خویش منطبق میسازد .در ای تفسير «قوة عقل برر خرالف
نظر ارسطو ،با عقل منفیل و مرحله فینفسه یکی گرفته میشود .و عقرل فیرال نيرز بره
جنبة فیال (انرگيا) عقل تفسير میشود  ...بنابرای بر خالف بح مبسوطی که در سرنت
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متافيزیك ،ذیل ای مسئله درمیگيرد که چگونه عقل الهری برر روه اندیشرنده انسرانی
میتواند عمل کند در عي حال که تیالی خود را نيز حفظ کنرد ،هگرل اصرل مسرئله را
منتفی میسازد» ( .)Düsing, 1983: 130-1عقل الهی با فیاليت خودانگيختره ،بردون
مشروط شدن به امر بيرونی ،خود را از قوه به فیل خارج ساخته و در ایر فرآینرد واجرد
تمام میقوالت میشود؛ عقلی که بررای فیليرت یرافت از بسرتر تراریخ و سروبژکتيویتی
متناهی گذر میکند .از ای رو ایده ضرورتاً در یك فرآیند تحقق مییابد:
ایده ،ضرورتاً فرآیند است از آنجا که اینهمانی آن ،اینهمانی مفهوم مطلق و آزاد است
فقط از آن جا که سلبيت مطلق و در نتيجه دیالکتيکی است (.)Enz §215
در اینجا دیگر مسئلة دوگانگی هستیشناختی و تمرایز عرددی ميران عقرل فیرال و
منفیل از ميان رفته و از ای رو «پذیرندگی عقل ،در اینجا فقط به مینای آن اسرت کره
بالقوگی پيش از فیليت قرار دارد و ای اصرل واالی فلسرفه ارسرطو اسرت» ( VGP 2,
 .)214/ 196با ای توصيف ،پذیرندگی و فیاليت بره دو حيثيرت متمرایز حقيقتری واحرد
تبدیل میشوند به گونهای که «عقل از یك نظر ،قوه صيرورت به همره چيرز اسرت و از
نگاهی دیگر ،قوة ایجراد همره چيرز اسرت» ( .)VGP 2, 216/ 197بنرابرای وضریيت
هستیشناختی عقل فیال به همان نفس فیاليت اندیشيدن تبدیل میشرود و نبایرد آن را
جوهری متمایز دانست که در ای صورت به امری متناهی در عر سایر عقول پذیرنده
تبدیل خواهد شد .ای عقل ،نفس فیاليت اندیشيدن است که در عقول متناهی به خویش
انضماميت میبخشد .عقل منفیل شرامل طبيیرت همچرون ایرده خارجيرتیافتره و روه
متناهی است ،زیرا هر دو موجودی متناهی هستند که مطلق برای فیليرت بخشريدن بره
خویش ،به خود میدهد (.38)Ferrarin, 2001: 315
پس ،هگل کمال عقل انسانی را نه در فنای در عقل الهی ،بلکه در تقویم یکی توسط
دیگری میجوید .پذیرندگی نو نزد هگل نه یك نقصان به جهت دورافتادگی از اصل،
که ضرورتی برای تحقق همان اصل است .چرا که مطلق باید از دل سوبژکتيویتی متفرد
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و عالم انسانی تحقق یابد و مسئلة آزادی به رسميت شناخته شده و تبيينی هستیشناختی
یابد ( .)Ferrarin, 2001: 324-5به تیبيری دیگر ،هگل در دریافت نوآورانهی خرویش
از مفهوم روه ،تمایز ارسطویی ميان دوگانه روه فیال و منفیل ارسطویی را در قالبی نرو
به ساحت سوبژکتيویتی نامتناهی تیميم میدهد .نتيجه ای دریافرت آن اسرت کره روه،
وحدت اندیشيدنی سوبژکتيویتی و ابژکتيویتی نخواهد بود ،بلکه به نزد هگل ،روه فیرال،
خویش را از درون متمایز میسازد و خود را به دوگانه روه منفیرل چرون طبيیرت و روه
فیال متناهی بدل میکند؛ از ای رو روه ،در وحدت با خویش در قالب وحدت قوه و فیل
به عنوان دو اعتبار حقيقتی واحد باقی میماند؛ به گونرهای کره روه در طبيیرت ،روه در
وضیيت خارجيتیافته فینفسه بوده و روه در وضریيت اندیشره بره لنفسرگی مریرسرد
( .)Dangel, 2013: 241و همي دریافت زمينه بح از جنبره کرانتی تفسرير هگرل از
ارسطو را فراهم میکند.
 .3جنبه کانتی تفسير ارسطو از هگل
حال تفسير هگل از مفهوم اندیشة خوداندیش ارسرطویی را چهرارچوبی بررای فهرم
نسبت او با کانت قرار میدهيم .برای پاسخ به ای پرسرش در پرترو تفسرير هگرل الزم
است ،روش شود که نسبت ميان عقل فیال (سوژه متناهی) و منفیل (طبيیت) به عنوان
دو حيثيت متمایز از امر مطلق چيست؟ هگل در درسگفتارهای تراریخ فلسرفه ،بره طرور
مجزا به تفسير دربارة نفس ارسطو میپردازد و در آنجا با تفصيل بيشرتری نسربت ميران
عقل انسانی و الهی را مطره میکند .به تیبير او «اندیشيدن خود را به عقل منفیل یینی
چيزی که برای آن عينی است ،تبدیل میسرازد» ( .)VGP 2, 213/ 195عقرل منفیرل
تبدیل به طبيیت متناهی و میقول فینفسه یا واقیيت از آن جهت که امرری اندیشريدنی
است میشود .چرا که خود طبيیت نيز فینفسه شامل ایده است و ای میقوليت ضرمنی،
در اندیشيدن فیليت مییابد؛ پس میتوان چني تیبير کرد که عقل ،خویش را بره عقرل
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فیال و منفیل (میقول) درهممیشکند ( .)Ferrarin: 2001, 311ارسطو خود در کترا
سوم دربارة نفس ،نسبت ميان عقل انسان و جهان طبيیت را نسبت ميان عقل بالفیرل و
بالقوه قلمداد میکند ( .)De Anima, III.5, 430a 1-2که مقصود از میقوليت بالفیرل،
متیلق یك جوهر اندیشنده بودن است .پرس چره تمرایزی ميران دریافرت ارسرطویی و
دریافت پساکانتی هگل از عقل بالقوه و بالفیل وجود دارد؟ برای پاسخ بره ایر پرسرش
پارهای اشارات هگل را در بخش سوم علم منطق مورد بح قرار میدهيم .هگل در ای
بخش ،از ایدة مطلق همچون وحدت مفهوم سروبژکتيو و عينيرت ،34برا ایر تأکيرد یراد
میکند که «ایده پس از فروغلتيدن به بیواسطگی ابژه ،خودش را چون مفهومی عرضه
کند که به سوی سوبژکتيویتی رهایی مییابد؛ یینری مفهروم خرود را از عينيتری متمرایز
میسازد که جوهریت خویش را نه در خرود کره در مفهروم دارد» ( Logik 2, 466-7/
)673-4؛ از نظر هگل ،عينيت بیواسطه (طبيیت) ،امری نامتیي است که از خود فیليتی
ندارد و فیليت خود را از طریق مفهوم بدست میآورد« .چرا که عينيت بیواسطه از خرود
فیليت ندارد .مفهوم ،از آنجا که حقيقتاً واقیيت خرویش را بدسرت آورده ،حکمری مطلرق
است که موضوعاش خود را همچون سلبيت خودارجاع از عينيت متمایز ساخته و هسرتی
فینفسه لنفسة آن عينيت است؛ اما ای مفهوم ذاتاً به خود از طریق خود ارجاع میدهد و
در نتيجه غایت میطوف به خود 81یا تکانه است؛ چرا که در مقام غایتمندی درونری بره
غير نظر ندارد .به همي دليل ای سوژه ،بیواسطه در ابژه واجرد عينيرت نيسرت (یینری
نمیتواند فقط تماميت ابژه باشد) ،بلکه تحقق غایت است یینی عينيتی وضعشده بواسطه
فیاليت غایت ،که در آن ،عينيت همچون وضعشدگی از دوام برخروردار اسرت و صرورت
خود را همچون امری نفوذیافته از سوژه داراست» ( .)ebd.پس مفهروم همچرون غایرت
خود را در طبيیت به عنوان عقل منفیل تحقرق مریبخشرد؛ غرایتی کره از نظرر هگرل
«مفهومی است که لنفسه است و به وجود آزاد انضرمامی از طریقری نفری بریواسرطگی
عينيت وارد شده است» ( .)Enz §204بنابرای طبيیتی که پيش از تحقق مفهوم برآمده
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از سوژه در مقام عقل فیال ،از جوهریت و تبيي پذیری برخوردار نيست ،به وساطت سوژه
مفهومپذیر میشود؛ «تناهی اندیشيدن بر ای فر مبتنی است که جهان از پيش به ما
داده میشود و در فرآیند اندیشيدن سوژه ،لوحی سرفيد اسرت .اینگونره تمثرل اشرياء بره
ارسطو نسبت داده شده است ،گرچه هيچ کس به اندازه او از ای نحروه تفسرير دانسرت
فاصله نگرفته است .ای دانست  ،خود را به عنوان فیاليت مفهوم نمیفهمد؛ یینی خود را
امری منفیل تلقی میکند ،در حاليکه واقیاً فیال است» ( .)Enz §226Zروش است که
در اینجا هگل میکوشد به گونهای سخ بگوید که ميان فهم خویش از ارسرطو و فهرم
مشهور از ارسطو تمایز گذارد .به عبارت دیگر طبيیت در بیواسطگی خویش امری بالقوه
بوده و در نتيجه تبيي پذیر نيست و با نفی بریواسرطگی ،مفهرومپرذیر و دارای صرورت
میشود .صورتی که در ابژه همچون علت غایی تحقق مییابد؛ وحدت سروژه و ابرژه یرا
عقل فیال و منفیل با نفی بیواسطگی ابژه بهمفهوم درنيامده ،بواسطه مفهروم همچرون
غایت است؛ یینی ابژه بیواسطه ماده تحقق مفهوم همچون غایت میشود و خود نيرز از
حالت بالقوه و مفهومناپذیر خارج و مفهومپذیر میشود .از ای رو عينيت ،دیگرر امرری از
پيش داده و بالفیل نخواهد بود ،بلکه در ای مواجهه فیاالنره از جانرب سروژه ،خرود بره
عنوان سوژه خوداندیش فهم میشود .به عبارت دیگر سوژه ،ساختار خودآگاهی را بر ابژه
وضع میکند.
بنابرای طبيیت به موقفی ضروری برای تحقق روه تبدیل میشود؛ چررا کره روه از
طریق فیليت بخشيدن به طبيیتی که فینفسه نامفهوم و فاقرد فیليرت اسرت ،بره خرود
خارجيت بخشيده و ای به مینای آزادی روه به نزد هگل است .از ای رو ایردال کرانتی
خودآیينی خرد در مینابخشی به جهان خارج از طریق مواجهه مفهومی ميسر میشود .به
تیبيری دیگر« ،برای روه و آزادیاش ضروری است که از طریق فرآیند استحالة عقالنی
از یك وضیيت اصيل خارجيتیافتگی و فقدان وضوه مفهومی ،خود را آزاد سرازد ... .برر
ای مبنا ذوات روحی تنها در صورتی خواهند بود که قلمروی واقیری ،غيرواضرح و فاقرد
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صورت از پيش موجود باشد .ای برهان ایداليستی است به ای مینرا کره وابسرتگی امرر
طبيیی را به امر روحی فر میگيرد» ( .)Knappik, 2013: 305روه مطلق خود را از
طریق روه متناهی (سوژه متناهی) در طبيیت خارجيت بخشيده و طبيیت و سوژه متناهی
به دو موقف ضروری برای تحقق روه تبدیل میشوند .بنابرای طبيیرت و روه دو جنبره
حقيقتی واحد یینی ایرده هسرتند کره اولری در مقرام عقرل منفیرل ،امرری بریواسرطه
غيرمفهومی است و دیگری در مقام عقل فیال ،با نفری بریواسرطگی آن را بره مفهروم
درآورده و در نتيجه مفهومپذیر میسازد .به تیبيری «مفهوم دوناميس ارسطویی بره نرزد
هگل میادل با فینفسه و عينی است و مفهوم انرگيا ،به مینای لنفسه ،فیال ،سلبيت خود
ارجاع و سوبژکتيویتی است» ( .)Düsing, 1983: 125بنابرای با ای بازتفسرير هگرل،
«قوه دیگر مینای مستقل هستیشناختی ندارد ،بلکه فقط یك مرحله مقردم و ضرروری
است که در فیاليت مفهوم انضمامی یرا خودنسربتی محرض اندیشرنده رفرع مریشرود»
( .)Ebd.از ای ر رو طبيیررت برریواسررطه در مقررام قرروه محررض ،فاقررد هرگونرره داللررت
هستیشناختی است و تنها به شرطی ضروری برای اندیشيدن انسانی و در نتيجه تحقرق
روه تبدیل میشود .بنابرای میقوليت اشياء چيزی جز مفهوميت آنها نيسرت «حقيقرت
ماده (که از پيش بيان و به هر شکل به طور کلی پذیرفته شده) ای اسرت کره طبيیرت،
ذات خاص ،که در کثرت و عارضيت پدیدار و خارجيرتیرافتگی گرذرا ،حقيقتراً پایردار و
جوهری است ،مفهوم شیء یینی کلی حاضر در آن است» (.)Logik 1, 26/ 16
حال بار دیگر به تیریف هگل از فیليت محض میرسيم :فیليت محض ،نوعی فیاليت
درونزا است که اوالً خویشت را از قوه به فیل میآورد و ثانياً ای فیليت ناظر بره غرایتی
بيرون از خودش نيست .خرد انسانی نيز خودانگيخته جهان را به مفهوم در مریآورد و از
آنجا که ای جهان از پيش تیي مفهومی ندارد ،ای خرد به چيزی بيرون از خویش برای
تیي بخشيدن به جهان محردود نمریشرود و ایر آزادی بره مینرای کرانتی آن اسرت.
اندیشيدن به مینای نفی بیواسطگی ،تمایزی مشهود با دریافت ارسرطو از ایر مفهروم
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دارد .چه آنکه «روش ارسطو آن است که اشياء از جانب خود سخ بگویند .او در انتظرار
مینشيند تا آنها سرشت درونی خویش را آشکار سازند  ...مفاهيم و واژگران صررفاً بره
بهتری وجهی که بتوانند ،از سرشت خود اشياء متابیت کرده و آنها را منیکس میسازند.
آشکارا ای روش ،سرشت تأمل بر اشياء را داراست نه ساخت سيسرتمی از فلسرفه؛ ایر
[روش] فرآیند واضحسازی ایدههای خودمان یا ایجاد نظم از طریرق آوردن ایردههرا بره
کثرت حسی مغشوش نيست و نه روش کوشش بررای فهرم عرالم از طریرق ایردههرای
خودمان ،بلکه کوششی برای نفوذ بيشتر به اشياء در همان سرشت غيرانسانیشان است»
( .)Owens, 1978: 131از ای رو مقصود از فیال بودن خررد انسرانی و منفیرل برودن
طبيیت آن است که طبيیت در بیواسطگی خویش فاقد هرگونه تیي مفهومی و در عي
حال ذاتاً مفهومپذیر است.
بر خالف ارسطو که عقل ،شیء (ابژه) را به عنروان امرری داده مریپرذیرد و سرتس
میکوشد تا مفهوم را از آن استخراج کند ،کوشش هگل آن است که نشان دهد چگونره
تیينات شیء همچون اندیشه-تیينات به تدری از مواجهه ميان وحدت انیکاسی و کثرت
بیواسطه حاصل میشوند .بنابرای «برای هگل فیليت از جهت هستیشرناختی ،امرری
داده نيست ،بلکه موقف نهایی انیکا اسرت» ( .)Longuenesse, 2007: 113از ایر
رو گرچه ارسطو نسبت به افالطون همان موضیی را دارد که هگل نسبت به کانت دارد،
در عي حال تحول اشياء به امر میقول به نزد هگل باید مینایی بسيار اکيردتر از مینرای
ارسطویی آن داشته باشد« .آنچه بالفیل است حقيقتاً محصول اسرتحالهای ترام اسرت ...
هگل پساکانتی است که در ای [پساکانتی بودن] برای او نسبت ميان م میاندیشرم و
آنچه بالفیل وجود دارد ،نسبتی توصيفی نيسرت ،بلکره نسربتی تقرویمی اسرت .فیليرت،
واقیيت همچون امری تقویمشده در تمام تیيناتش بواسطة اندیشه است» ( .)ibidاز ای
رو موقف نهایی علم منطق ،موضیی است که در آن سروژه ،ابرژه را همچرون مفهرومی
درک میکند که به طریقی باواسطه با سوژه نسبت مییابد ،از ای رو وحدت سوژه و ابژه
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در قالب وحدت عقل فیال و منفیل ،یك مواجهه منفیالنه نيست ،بلکه رخدادی در قالب
خوداندیشی ایده است؛ یینی ایدهای که به عنوان سلبيت خودنسبتیابنرده ،در نسربت برا
طبيیت همچون دیگری و نفی بیواسطگی غيرمفهومی آن ،اینهمران برا خرویش براقی
میماند .بنابرای به اندیشه در آمدن طبيیت (امور مادی) نه به خاطر نسبت دادن عقل به
خود آنها ،که به خاطر آن است که بر حسب امکان امری میقول در آنها منطوی است.
در اندیشه هگل ،امر بالفیل (سوژه متناهی) نسبت بره امرر برالقوه مقردم و ایر فیاليرت
اندیشيدن ،فیاليت پدید آوردن امر میقول است ( .)Düsing, 2016: 305-9بره عبرارت
دیگر طبيیت بیواسطه ،ناتیي است .و همي عدم تیري  ،مرزگرذاری صرریح هگرل برا
فلسفه ارسطو و کانت است .از نظر ارسطو طبيیت امری متیري و در عري حرال برالقوه
میقول به ای میناست که فاقد آگاهی به خویش است .همي فیليرت پريش از مواجهره
انسانی توأم با فر مواجهه فیال سوژه با جهان است که در کانت به طره مفهوم شیء
فینفسه ناشناختنی منجر میشود .از نظر کانت ،طبيیت در تیي پيشي خود بره مفهروم
درنمیآید .در مقابل از نظر هگل طبيیت در بیواسطگی خود نامتیي است .هگل گرچره
با کانت همسخ است که مواجهه مفهومی سوژه متناهی ،طبيیت را متیي میکند ،ولی
در عرري حررال آن را پرريش از مواجهرره مفهررومی نرراتیي و در نتيجرره فاقررد داللررت
هستیشناختی میداند ،به گونهای که شیء فینفسه ذاتاً پدیداری و در نتيجره مفهرومی
است (80 )Bowman, 2013: 238؛ یینی شیء فینفسه همواره برای آگاهی است.
نتيجهگيری
هگل مفهوم اندیشه خوداندیش ارسطویی را بره عنروان مفهرومی مترافيزیکی بررای
توصيف امر مطلق به عنوان عقلی که در تیقل خویش به غير خویش وابسرته نيسرت برا
تصویری نوافالطونی از همي مفهوم درمیآميزد؛ چرا که مطلق صرف امرری نراظر بره
خویش و بیتوجه به غير نيست ،بلکه در تیقل خویش ،کثرات عالم را نيز تیقل میکنرد.
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به طور خاص ،در اندیشه نوافالطونی مفهوم اندیشة خودانردیش ارسرطویی بره گونرهای
تفسير میشود که عالم حقيقی و جهان میقول ،برآمده از همي تیقل باشد .ای حقرایق
میقول به نزد فلوطي عقلی سازنده هستند که در عي ای پدید آوردن ،فیليرت دارنرد و
خود را به عنوان متیلق اندیشه داشته و به خویش میاندیشند (.81)VGP 2, 451/ 419
ای نوع تحليل نوافالطونی گرچه به نزد هگل پيشرفتی نسربت بره دریافرت ارسرطویی
محسو میشود ،ولی با دریافت نهایی هگل منطبق نيست .چرا که اندیشة نوافالطرونی
همچنان جهان میقول و محسو را از یکدیگر جدا میداند .83از ای رو چنري تفکرری
همواره پيش از اندیشه مسيحی قرار مریگيررد کره در آن روه از یرك امرر کلری واجرد
میقوالت متمایز شده و در یك نسبت انضمامی با جهان قرار میگيرد .ای خدایی نيست
که در اندیشه محض و بنابرای در عالم میقول 83خود را بگشاید ،بلکه خود نيز در تراریخ
جهان ظهور میکند و در نتيجه خود را محقق میسازد (.)Loder, 2016: 199
بنابرای  ،هگل مسئلة کالسيك نسبت یافت امر مطلق با غير را در نظر داشته است:
ای مسئله در اندیشه فيلسوفان همواره به واسطة علم حق به ذات خرویش ميسرر شرده
است41؛ چگونه خداوند از طریق علم خویش با غير نسبت مییابد و چگونه کثرات جهان
در نسبت با خدا و به عنوان اموری متناهی برآمده از اصلی واحد ،تیري مرییابنرد؛ ولری
هگل با یك فراروی از ای دریافت ،خود مطلق را نيز حقيقتی میداند که در اندیشريدن
به غير تقویم میشود .41ای مسئله در کليت متافيزیك هگل ،قابل درک اسرت؛ مطلرق
برای هگل دیگر نه حقيقتی ایجابی و محصل و در کمال تام ،که سلبيت مطلرق اسرت؛
هگل بنياد تیينات سلبی و متناهی را در فیليتی تام و از پيش محقق نمیداند ،بلکه بنياد
عالم را در فیاليتی سلبی درک میکند .41تفسير او از مفهوم اندیشه خوداندیش ارسطویی
نيز مبتنی بر همي دریافت از مفهوم فیليت است؛ فیليت مطلرق نره بره مینرای کمرال
محصل و مطلق ،که همچون فیاليت مطلق .روش است که چنري دریرافتی از ارسرطو
دریافتی سنتی و منطبق بر ارسطوی تاریخی نخواهد بود و نروعی بازتفسرير خودکامانره
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ارسطو در کليت نظام فلسفی هگل محسو میشود .چرا که در ای دریافت ،طبيیت در
مقام خارجيتیافتگی حقيقتی نامتیي و غيرمفهرومی اسرت کره از طریرق مواجهره روه
متناهی تیي یافته و صورت مفهومی پيدا میکند؛ و ای حکایت از جنبره خراص کرانتی
فلسفه هگل مینماید.
پینوشتها
 .1در ارجاع به آثار هگل از اختصارات زیر استفاده شده است:
im

Wissenschaften

philosophischen

der

Enz: Enzyklopädie
Grundrisse.

VGP: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.
Logik: Wissenschaft der Logik

 .2ارجاع به آثار ارسطو مطابق شيوه رای  ،یینی استناد به صفحات ویرایش بکر است.
3.Begriff/ Concept
4. ὁ πρῶτος οὐρανός
5. μέσον
6 . ἀίδιον καὶ οὐσία καὶ ἐνέργεια
7 . ἐρώμενον
8 . ἀρχή
9 . σεμνόν
10 . νόησις
11. ἡ ἀρίστη οὐσία
12. εἴτε νοῦς εἴτε νόησίς
13. χεῖρον
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14. δύναμις, ἐνέργεια, ἐντελέχεια
15. die reine Tätigkeit
16. Manifestaion/ Manifestaion

 .11آریه کوزم ( )Aryeh Kosmanدریافتی از مفهوم فیليت را مطرره مریکنرد کره
مشابه دریافت هگلی به مینای امری پویا بوده و میکوشد آن را در برابر دریافت سرنتی
قرار دهد کره فیليرت را بره مینرای امرر ایسرتا فهميردهانرد .او ميران دو گونره فیاليرت
( )ἐνέργειαتمایز مینهد؛ تمایزی که ریشه در بيران ارسرطو دارد و مطرابق آن نروع
نخستي را حرکت ( )kίνησιςو نوع دوم را فیاليت ( )ἐνέργειαناميده است .کوزم
در نهایت تمایز ميان ای دو را در قالب دو گونه فرآیند بيان میکند-1 :فرآیند یا عملری
(به مینای وسيع) که غایتش خرارج از آن اسرت و در نتيجره کمرالش خرارج از آن قررار
میگيرد؛  -1فرآیند یا عملی که غایتش (و در نتيجه کمالش) چيزی جز خودش نيسرت،
فرآیندی که غایت و کمال خویش را میسرازد و آن را شرامل بروده و در نتيجره کامرل
( )ἐντελὴςاست (.)Kosman, 2013: 44
18. μετάληψις
19. νοητός
20 . θιγγάνων
21 νοῦς καὶ νοητόν
22. δεκτικός
23 . ἐνεργεῖ δὲ ἔχων
24. θεωρία
25. ἡ γὰρ νοῦ ἐνέργεια ζωή
26. φαμὲν δὴ τὸν θεὸν εἶναι ζῷον ἀΐδιον ἄριστον
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 .11خوانش دیگر بر اسرا تصرحيح یگرر ( )Jaegerبره ایر صرورت اسرتὥστ᾽ :
 ἐκείνου μᾶλλον τοῦτοکه مینای آن عبارتست از چون ای یکی [دارندگی] را
بيش از آن یکی [پذیرندگی] داراست .در ای صورت اصل تأکيد هگل بر مفهوم فیاليرت
به عنوان وجه الهی اندیشه ،مخدوش خواهد شد .اما استناد هگل بر اسرا یکری از دو
ویرایش اراسمو ( )Erasmusیا کازاوبنو ( )Casaubonusاسرت .بنرابرای  ،تأکيرد
هگل بر فیاليتِ ( )ἐνέργειαتیقل به جای خود میقرول ( )νοητόςو تفسرير او از آن
صحيح است در حاليکه همي دریافت ،بر اسا ویرایش یگر نادرست است ( Dangel,
 .)2013: 123-4فراری نيز به ای اختالف در تصحيح متافيزیك و نيز دو مورد اختالف
دیگر اشاره میکند که بر درستی یا نادرستی تفسرير هگرل اثرگرذار اسرت ( Ferrarin,
 .)2001: 123-4ترجمه شرفالدی خراسانی نيز که با خوانش یگر مطابقت دارد.
 .23اگر وجه الهی را نه تقدم متیلق اندیشه (جوهر میقول) بر پذیرندگی که تقدم فیاليت
بر متیلق اندیشه بدانيم ،در اینجا بح از نسبت دادن اندیشيدن به خدا در ميران نيسرت
بلکه برعکس ،مسئلة نسبت دادن وجهی الهی به اندیشيدن در ميران اسرت« .از ایر رو
ادعای اینکه خدا میاندیشد به ادعایی شبيه ای تبدیل میشود :اندیشيدن الهی اسرت ،و
چون اندیشيدن الهی است ،روش است که انسان نيز از وجهری الهری برخروردار اسرت؛
یینی از اصلی برخوردار است که سرشت ذاتی آن فیاليتی است که آسمان و زمي بردان
وابسته است» ( .)Kosman, 2013: 216و به طور خاص در شره ای عبارت که «ای
یکی بيش از آن یکی عنصری الهی است» ایر نکتره حرائز اهميرت اسرت کره «ایر
اندیشيدن فیال ،باید به اندیشه از جانب خود آن و نه بواسرطه امرری خرارج از آن تیلرق
داشته باشد .چرا که اگر در فیاالنه اندیشيدن به چيزی ،ای فیاليت با چيزی کره بره آن
میاندیشد متیي شود ،سرشت آن فیاليت نخواهد بود .قوة اندیشيدن بره اندیشره تیلرق
خواهد داشت ،ولی به کار بست آن؛ یینی اندیشيدن بالفیل ،به چيزی دیگر ،یینی متیلق
اندیشه وابسته خواهد بود  ...بنابرای اگر میگویيم اندیشه الهی است ،بایرد چنري مرراد
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کنيم که فیاليتِ اندیشيدن الهی است» ( .)ibid: 219پس «اگر اندیشه به عنوان امرری
الهی در نظر گرفته شود ،ای باید بواسطه نفس سرشت اندیشيدن باشد ،نه بواسرطه هرر
چيزی که او به آن میاندیشد» (.)ibid: 222
 .23آریه کوزم در توصيف نگراهی سرنتی بره مفهروم اندیشره خودانردیش ارسرطویی
میگوید« :به نظر میرسد ارسطو انیکاسی بودن را به عنوان راهی بررای حفرظ التفراتی
بودن اندیشه مطره کرده است ،بدون آنکه اجازه دهد ارزش آن به سوی شريئی غيرر از
خود آن متوجه شود .اگر اندیشه از آن خود است ،در ای صورت ارزشی که برای توصيف
متیلق التفاتی آن در نظر گرفته شد ،جای دیگری واقع نشده ،بلکره درون خرود اندیشره
باقی میماند» ( .)Kosman, 2013: 224اندیشة خوداندیش نه اشاره به سرشت متیلق
تیقل الهی که اشاره به سرشت خود تیقل الهی دارد .از ای رو بر خالف رویکرد مشهور،
آگاهی الهی به جهانی خارج از خویش از طریق وضع آن به عنوان امری حاضر در برابرر
آگاهی خویش میرسد (.)ibid: 229-230
30. Δύναμις

 .31ترجمة انگليسی ای فقره دقيق نيست و اشاره به عقل فیال و منفیرل در آن یافرت
نمیشود.
 .31ارسطو در فصل چهارم کتا سوم دربارة نفس ،در توصيف عقل میگوید «بنرابرای
[ای نتيجه برمیآید که عقرل] سرشرت (ماهيرت) دیگرری جرز ایر نردارد کره امکران
(پذیرندگی /وجود بالقوه) است ( ’ὥστε μηδ’ αὐτοῦ εἶναι φύσιν μηδεμίαν ἀλλ
 .)De Anima, IV.4, 429a 20-21( »)ἢ ταύτην, ὅτι δυνατόςدر حاليکرره
آناکساگورا تأکيد دارد عقل اصالً واجد چيزی در اشتراک با سایر اشياء نيست ،ارسرطو
مدعی است عقل نباید بالفیل و مقدم بر تیقل چيزی باشد تا بتواند همره امرور را تیقرل
نماید .عقل باید در واقیيت به عنوان هيچ چيز آغاز کند تا قادر به اندیشيدن و شردن بره
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همه چيز باشد ( .)Polansky, 2007: 438-9بر خالف هيکس ( )1907: 131و داودی
( )114 :1800که واژة  δυνατόςرا به ترتيب به  potentialityو وجرود برالقوه ترجمره
کردهاند ،پوالنسکی آن را بره  possibilityترجمره کررده اسرت و آن را امرری اعرم از
بالقوگی میداند؛ در اینجا از میادل «امکان» برای ای اصطاله اسرتفاده شرده اسرت .از
نظر پوالنسکی امکان مفهومی وسيعتر و شامل دو مفهوم قوه ( )potentialityو قردرت
( )powerاست ( .)ibid: 439حال که عقل صرف امرری ممکر و برالقوه اسرت ،ایر
پرسش پيش میآید که چه چيزی بر عقل عمل میکنرد ترا عقرل بتوانرد اندیشريدن را
بيآغازد .ای مفهومی است که در سنت ارسطوپژوهی به تمایز ميان دو گونه عقل منجرر
شده است :عقل فیال یا مولد ( )νοῦς ποιητικόςو عقل منفیل (.)νοῦς παθητικός
گرچه ای دو اصطاله هيچ گاه در خود آثار ارسطو به صراحت مطره نشده است ( ibid:
 .)458 1nعبارت مشهور ارسطو که منشأ چني تمایزی شده عبارتست از« :و یك چني
عقلی است که همة اشياء میشود ،دیگرری برا سراخت همرة اشرياء همچرون گونرهای
هکسيس ( )ἕξιςشبيه نور است؛ زیرا به طریقی دیگر ،نور رنرگهرای برالقوه را بالفیرل
مریسرازد» ( καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοιοῦτος νοῦς τῷ πάντα γίνεσθαι, ὁ δὲ τῷ
πάντα ποιεῖν, ὡς ἕξις τις, οἷον τὸ φῶς· τρόπον γάρ τινα καὶ τὸ φῶς
 )De Anima, III.5, 430a 14-17( )ποιεῖ τὰ δυνάμει ὄντα χρώματαدر

تفسير همي فقره است که مفسران ارسطو در نزاعی دیرپا و مدام وارد میشوند ،آیا عقل
فیال امری مفارق از بدن و خارج از آن است و یا آنکه مقصود از هکسيس ،نوعی توانایی
و فیليت نخستينی است که درونی خود عقل میباشد .در نتيجه عقل فیال و منفیرل بره
دو جنبه متمایز عقل به عنوان یکی از قوای نفس انسان اشاره میکنند.
88ر هگل در تفسير خود از نفس ارسطویی و نسبت آن با عقل فیال در چندی موضع بر
اینکه عقل فینفسه تمام میقوالت است ،تأکيد میکند؛ به عنوان نمونه میگوید «عقرل
برالقوه ،تمرام میقروالت اسرت ( daß das Denken der Möglichkeit nach alles
 »)VGP 2, 214/ 196()Gedachte (noêta, Seiende) istو نيز در موضیی دیگرر
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«نفس  ...فینفسه همه چيز است اما فینفسه ای تماميت نيسرت ( … Die Seele ist
.»)VGP 2, 215/ 197()alles an sich, sie ist nicht selbst diese Totalität

به نظر می رسد ای عبارت هگل ،ترجمه و تفسير او از ای جمله ارسطو در درباره نفرس
باشد :نفس به نحروی تمرام موجرودات اسرت (De ()ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστιν

 .)Anima, III.8, 431b 21در ای فقره بر سر تفسير واژه  πώςابهام وجود دارد که به
مینای «به طریقی /به نحوی» است؛ نفس به چه نحوی تمام میقوالت است؟ خودکامانه
بودن تفسير هگل از ارسطو در نوع دریافت او از همي عبارت نهفته اسرت« :در حاليکره
ارسطو میگوید «نو بالقوه همه متیلقات خویش است» هگل آن را به عبارتی متفاوت
ترجمه میکند و میگوید «تماميت میقوالت ،عقل منفیل است»« ،همه» بره اینهمرانی
عقل در فیليت خود با هر یك از میقوالت اشاره میکند و یك عبارت عام توزییی است،
ولی «تماميت» دال بر انتقالی کل گرا از یك اینهمانی گسسته به یك اینهمانی بنيرادی
است» (.)Ferrarin, 2001: 313
34.Objektivität/ Objectivity
35. Selbstzweck/ self-directed purpose

 .80ای تفسير بر اسا تمایز دکارتی ميان واقیيت صروری ()formal reality؛ یینری
امری عينی و واقیيت از آن حي که متیلق آگاهی قرار میگيررد (،)objective reality
تیبيری راهگشا دارد که منطبق بر تفسير مورد دفاع ای نوشتار است .بر ایر اسرا در
اندیشة کانت ،با فر تقویم ابژه توسط خودآگراهی مریتروان نتيجره گرفرت کره ذات
واقیيت صوری سوژه همان واقیيت ذهنی است؛ یینی ذات سوژه از خرویش آگراه برودن
است .ستس نتيجه میگيرد که از نظر هگل ،حقيقت خارج از ذه نيز در واقیيت صوری
وابسته به متیلق آگاهی واقع شدن است .برای مشاهده تفسيری مشابه رجوع کنيرد بره:
.Horstmann, 2017: 121-138
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 .81نزد فلوطي بنياد نهایی عالم ،امری نيست که بتوان آن را به وصف عقرل توصريف
کرد؛ چرا که تیقل فرع بر دوگانگی عقل و میقول و در نتيجه نافی بساطت مبدأ نخستي
است .او مبدأ نخستي را به وصف واحد متصف میکند و عقل را صرادر نخسرتي از آن
میداند .او به ای منظور عقل فیال رساله دربارة نفس ارسطو را بره اندیشرة خودانردیش
کتا المبدای متافيزیك نسبت میدهد و از ای طریق آن را حقيقتی واجد همره صرور
میقول میداند (.)Gerson, 1994: 37-8
 .83به تیبير چارلز تيلور «جهان فلوطي بازگشتی به اندیشه خوداندیش ارسطو ،اما تروأم
با یك تکامل نظرورزانه بزرگ است که تمام صوری که جهان میقول را میسازند اکنون
به عنوان امور صادره از واحد نگریسته میشوند  ...حقيقرت عميرق آشرتی ميران جهران
میقول و واقیيت هنوز حاضر نيسرت ،آشرتی ميران ایرده ،روه کيهرانی و روه متنراهی،
انضمامی و واقیی» (.)Taylor, 1975: 517
39. kόσμος νοητός/ die intelligible Welt

 .41ای قاعدهای کلی در سنت فلسفه نوافالطونی است که فاعليرت خداونرد بره جهران
همواره بر علم او به ماسواء مبتنی است؛ صدرالمتألهي در کتا «المبدأ و المیاد» در یك
تقسيمبندی جامع قائالن به علم خداوند به غير را در هشت دسته قرار میدهد (مالصدرا،
 .)131-1 :1831مسأله محوری ای است که چگونه خداوند در عي بساطت و عدم نياز
به غير ،به غير علم دارد؟ در اینجا علمی مرد نظرر اسرت کره صردور کثيرر از آن ميسرر
میشود ،پس مقصود نه علم معالفیل ،بلکه علم پيشري اسرت (عبودیرت-141 :1830 ،
.)811
 .41از ای رو میتوان گفت که بازتفسير هگل از مفهوم عقل ،تمایز ارسطویی ميان روه
انسانی و الهی را نادیده میانگارد .برای ارسطو تیقل الهی خرود تحقرقبخشری محرض
( )der reine Selbstvollzugیینی فیليت خود-نسبت روه است که باید از خوداندیشی
روه انسانی تمایزی اساسی یابد .اندیشيدن انسانی گرچه در نسبت با متیلق خویش ،خود
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را نيز میاندیشد ،اما روش است که به نزد ارسطو همانند روه الهی ،در فیليرت محرض
نيست .اما هگل با نوع دریافت خود از خود-تحققبخشی روه الهی ،ایر تمرایز مهرم را
نادیده میگيرد .پس مینای جوهر نخستي ( )πρώτη ἀρχήارسطو که فیليت نامحردود
روه الهی را شامل است و هستی آن در قالب اندیشه خوداندیش محقق مریشرود ،نرزد
هگررل در هيررأت فیليررت خودتحقررقبخررش ( die Gestalt einer sich selbst
 )hervorbringenden Tätigkeitتجلی مییابد (.)Dangel, 2013: 146-150
 .41به تیبيری دیگر مقصود هگل از طره مفهوم مطلق ،اثبرات وجرود عقلری مطلرق در
جهان و انسان است (.)Siep, 2018: 771
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