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  چكيده

در اينجا مقصود آن است كه يك بحث تطبيقي بين دو فيلسوف درخصـوص ماهيـت مقولـه ـ     
صرف نظر از تعداد مقوالت و مباحث تفصيلي اين دو فيلسوف در مورد تك تك آنها ـ انجـام   

ره موضـوع بـه ماهيـت مقولـه     به منظور تحديد داي والت در عنوانلفظ مقوله به جاي مق. گيرد
اي به تفاوت ديـدگاه كانـت بـا     به طور مشخص آنچه در اينجا بعد از اشاره. انتخاب شده است

ارسطو در مورد مقوالت مورد نظر است، عبارت است از تأثر هگل از كانت در زمينة مقـوالت،  
ت و هگل در مورد مقوله و بررسي دليـل  مقوالت، تفاوتهاي كانباره انتقادهاي هگل از كانت در

بـه عبـارتي   . اينكه چرا هگل در زمينة مقوالت در كانت متوقف نگشـت و از وي فراتـر رفـت   
رابطـه مقولـه بـا    باره توان گفت در اينجا بيشتر اشتراك و افتراق ديدگاه اين دو فيلسوف در مي

كانت در اين مسئله و دليل  شي في نفسه، ذهنيت و عينيت مقوالت و نگاههاي انتقادي هگل به
  .شود فراروي هگل از كانت در اين زمينه بررسي مي

، تكامل ديالكتيكيمطلق، شناسايي  صورت عقــلي، ي في نفسه،ــ، شهمقول: ژگانكليد وا
  .واقعيت و انديشه

                                                            
  دانشگاه اصفهان فلسفهدانشجوي دكتراي . 1

  استاد فلسفه دانشگاه اصفهان. 2
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  ديدگاه كانت در مورد مقوله

 گردد و با هگل به اوج ا احياود تآليسم بعد از ارسطو در انتظار كانت ب شايد بتوان گفت كه ايده
را كامـل   شـمارد و حتـي آن   معتبر مي آن رانهد و  كانت به منطق صوري ارسطو ارج مي. برسد

گواه اينكه منطق از ديرباز در اين راه مطمئن قدم نهاده و «: گويد  دانسته و در مورد آن چنين مي
ه عقب برنگشته است و آنچه پيش رفته اين است كه از زمان ارسطو تاكنون حتي يك قدم هم ب

هـاي غيـرالزم و يـا     كـاري  كنيم كاري جز حذف بعضي ريزه ما آن را اصالح منطق محسوب مي
يقـين    ده است كه اين نيز ربطي به درجـه تر ساختن بيان بعضي از تعاليم مشخص آن نبو روشن

كـه منطـق   اين نكتـه نيـز قابـل توجـه اسـت      . شود آن علم ندارد و به ذوق و سليقه مربوط مي
نتوانسته است از همان زمان تا روزگار ما حتي يك گام پيشتر رود و بنابراين از اين حيث يـك  

امـا در عـين حـال     (Kant, 1933, P. BVIII)» .مبحث به تماميت رسيده و دربسته بـوده اسـت  
منطق صوري با انتزاع از مواد و محتواي تجربي . منطق استعاليي با منطق صوري متفاوت است

شود و غرض از آن صرفاً آن استنتاجات سازگار منطقي است كه ما حـق داريـم بـه     صل ميحا
اقتضاي صورت منطقي انواع گوناگون قضايا به عمل آوريـم، منطـق صـوري بـرخالف منطـق      
استعاليي اصوالً به اين مسئله كه آيا استفاده از اين قضايا براي بيان اظهـارات و اقـوال صـادقه    

  .(Kant, 1933, P. A55)ري نداردممكن است يا نه كا
براي آگاهي از جايگاه مبحث مقوالت در جغرافياي نقد عقل محض كانـت سـخن را از    

كنـد،   كانت منطق استعاليي را به دو بخش آناليتيك و ديالكتيك تقسـيم مـي  : كنيم اينجا آغاز مي
دوم دربـارة  هاست و بخش  بخش آناليتيك خود داراي دو بخش است، بخش اول درباره مفهوم

هـا   مراد من از آناليتيك مفهـوم، تحليـل مفهـوم   «: نويسد كانت دربارة بخش نخست مي. ها اصل
ها بـا نظـر    هاي فلسفي كه براي روشن كردن مفهوم نيست، و همچنين روش معمول در بررسي

 پردازند نيست، بلكه مراد من كاري است كه تاكنون دربـارة  داشتن به محتوي، به تحليل آنها مي
آن چندان كوششي نشده است و آن تحليل خود توانايي فهم است تا با نگريستن به فهـم تنهـا،   

هاي آزاد از تجربه و نيز تحليـل كـاربرد نـاب ايـن توانـايي امكـان اينگونـه         چون زادگاه مفهوم
كانت با اين بررسي چگونگي  .(Kant, 1933, A55)»هاي مستقل از تجربه را بررسي كنيم مفهوم
. دهـد  هاي آزاد از تجربه، يعني چگونگي امكان احكام الزم و كلي را توضيح مي شناساييامكان 
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شـمارد و انديشـيدن را    را توانـايي انديشـيدن مـي    پـردازد و آن  كانت سپس به تعريف فهم مي
گيرد كـه بـراي    آنگاه نتيجه مي.  (Kant, 1933, A69)داند ها مي توانايي شناختن به وسيله مفهوم

كافي است به صورت انديشيدن در قضاوت توجه كنيم، زيرا اگر  ،هاي ناب فهم هومشناختن مف
ها را به كنار بگذاريم و فقط به صورت آنها بنگريم، خواهيم ديد كه همه  همه محتواي قضاوت

اين چهـار  . توانيم زير چهار عنوان كه هر يك از آنها شامل سه مورد است گردآوريم آنها را مي
سـپس  . (Kant, 1933, A70)دانيم عبارتند از كميت، كيفيت، نسبت و جهـت   ميه كعنوان، چنان

. يابـد  هاي ناب فهم كه بنياد آنهاست دسـت مـي   به مفهوم ،كانت از اين دوازده صورت قضاوت
گويد با آنكه  كند از جمله آنكه مي هايي را يادآوري مي ها نكته آنگاه كانت در توضيح اين مفهوم

نامد ولي تفاوت مقوالت او بـا مقـوالت ارسـطو     ها را مقوله مي و اين مفهوماو نيز همانند ارسط
اين است كه ارسطو مقوالت خود را از اصل معيني استنتاج نكرد بلكه تنها با اسـتنباط از عـالم   

بندي آنها پرداخت و حال آنكه اگر اصلي راهنمـاي   خارج و صفات مشترك موجودات به طبقه
بـه طـور   «ها نيز مشخص نخواهد شد و حال آنكه مقـوالت كانـت    مما نباشد حتي شماره مفهو

ـ    نظام دسـت  ه مند از يك اصل مشترك يعني توانايي حكم كه همان توانايي انديشـيدن اسـت، ب
تفاوت بسيار مهم ديگر مقوالت ارسطو  رسد به نظر مي البته. (Kant, 1933, B106)» آمده است

جنبة وجود شناختي دارند، در  1بنابر قول صحيح با مقوالت كانت اين است كه مقوالت ارسطو
بـه عبـارت   . كه مقوالت كانت صرفاً قوالب ذهن بوده و فقط جنبة شناخت شناسي دارند حالي

  :اند ديگر مقوالت كانت داراي چهار خاصيت
ـ از هيچ گونـه  3اند،  ـ قبلي و مقدم بر تجربه2اند،  ـ صور خالص تهي از محتوي يا ماده1

ــ كلـي و   4شـوند،   يابند بلكه از راه خود ذهن بـه دانـش افـزوده مـي     نشأت نميمنبع خارجي 
وحـدت و كثـرت و    رنگ يا وزن تصور كنيم امـا جهـان بـي    توانيم جهاني بي ما مي. اند ضروري

اين كليت و ضرورت را بايـد بـه همـان    . ممكن نيست. . . ايجاب و سلب و علت و معلول و 
مقوالت آفريدة ذهن مـا  . گردد زمان و مكان توجيه مي صورت توجيه كرد كه كليت و ضرورت

بدين سبب است كه اين صور بر همه چيز انطباق پذيرند و براي مـا كلـي و ضـروري    . هستند
هستند و همانگونه كه شي في نفسه در زمان يا مكان نيست مقـوالت هـم بـر شـي فـي نفسـه       

تـوان گفـت از    عبارت كوتـاه مـي   و به )55ـ56، صص 1، ج1381استيس، (. پذير نيستند انطباق
شـود بنـابراين مقـوالت شـرط الزم      آنجا كه صدور احكام فقط با استفاده از مفاهيم ممكن مـي 
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شود به وسيلة مقـوالت دريافـت    گيريم كه هر چيز كه دريافت مي از اينجا نتيجه مي. اند شناخت
كند اين است كـه طبيعـت    دليل اينكه چرا طبيعت از قوانين پيشيني تبعيت مي. شود و ادراك مي

كننـد   توان دريافت البته بايد گفت كاري كه مقوالت با طبيعت مي را صرفاً به توسط مقوالت مي
تنها تجويز قوانين پيشيني است يعني قوانيني كه در ذات طبيعت صادق است، قوانين تجربي و 

مقـوالت اسـتخراج   تـوان از   توان با تجويز مقوالت به دست آورد و نمي خاص طبيعت، را نمي
توان  بايد آنها را به طريق تجربي معين و معلوم ساخت با اين وصف هر چند نمي كرد، بلكه مي

اين قوانين را از مقوالت استخراج كرد، سازگاري و انطباق آنها با مقوالت امري ضروري است 
  ).82، ص 1376هارتناك، (

گـي را بـراي فهـم تمـايز مقـوالت      چنان كه اشاره شد يكي از نقاط بسيار مهم كه راه بزر
كند، آن است كه مقوالت كانت بـه هـيچ وجـه برشـي فـي نفسـه اطـالق         كانت و هگل باز مي

گردد، شي في نفسه علت يا جوهر و واحد يا كثير نيست نـه كميتـي دارد و نـه كيفيـت و      نمي
ـ  بنـابراين بـه   . دنسبت، زيرا اين مفاهيم يا مقوالت فقط بر آنچه بر ما پديدار است انطباق پذيرن

   2.گردد ي است و معرفت ما فقط به حيطه پديدارها محدود ميناعتقاد كانت حقيقت ناشناخت
هاي مقوالت كانت بخصوص ويژگي اخير ـ يعنـي عـدم اطـالق      دنبال تأمل در ويژگيه ب

هـاي مقـوالت هگـل     نفسه ـ در ادامه راه بايد به تأمل كـافي در ويژگـي    مقوالت وي برشي في
يكي از بيلي  اهميت مقوالت هگل نسبت به نظام فلسفي وي آنچنان است كه به گفته .پرداخت

شارحان مهم هگل بدون شرح مقوالت هگل نظام وي در بيشترين بخش خود يـك راز پنهـان   
منطـق آلفـا و امگـاي     3وريـز . دي. و نيز به گفته ويلـم . (Baillie, 1901, P. VIII)خواهد ماند 

هگل را صـريحاً   )متدلوژي(روش شناسي اي است كه  مچنين رشتهمنطق ه. هگل است دستگاه
شـود   در خود گنجانيده است و از آنجا كه منطق به شرايط اساسي حقيقت و انديشه مربوط مي

كليد بزرگ براي . (Solomon, 1993, PP. 217-218)منطق و متافيزيك در هم ادغام شده است 
ت و هگل و نيز بسياري از مشكالت و معضالت فهم مقوالت هگل و درك تمايز مقوله در كان

فلسفي هگل آن است كه همواره به خاطر داشته باشيم شناسايي و وجود و انديشـه و واقعيـت   
ق هگـل چيـزي جـز    انـد كـه منطـ    به هگل اعتـراض نمـوده   در نزد هگل وحدت دارد، كساني

بواقع از ايـن كليـد   نها آ.)Baille, 1901,p:344-7(ايي از مفاهيم مجرد ميان تهي نيست  مجموعه
اما براستي چگونه هگل توانسته است به وحدت انديشه و واقعيـت و يـا   . اند بزرگ غافل مانده
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پاسخ اين پرسش نقـد  برخي از شارحان هگل مانند استيس براي  ؟ي و وجود قايل گردديشناسا
اند، امـا بـه    شدهرا داراي اهميت دانسته و صرفاً بر آن متمركز شي في نفسه كانتي از نظر هگل 

. اعتقاد ما در اينجا پيش از هر چيز و بيش از هر موضوع بايد به نقش پديدارشناسي توجه نمود
و از آنجا كه در جامعه فلسفي ايران به جنبه دوم غالباً توجه كمتري شده است با تأمل بـر ايـن   

دليل فراروي هگل نگاه كنيد به فصل (هاي نو در معرفت شناسي بود  توان شاهد عرصه جنبه مي
آليسم كه  با توجه به همين وحدت انديشه و واقعيت است كه حتي ماترياليسم و ايده ).از كانت

آليسم محسوب  ناپذيرند در نزد هگل وحدت يافته وماترياليسم نوع خاصي از ايده دو ضد آشتي
اي در ذات  هـر فلسـفه  «: آليستي از درون ماترياليسم استخراج شـده اسـت   گشته و نظريات ايده

اليسم نهاده شده است و مسأله فقط اين است  آليستي است يا دست كم اصلش بر ايده خود ايده
هاي پيشين يا نو، يعني آب يا مـاده   اصول و مباني فلسفه. كه تا چه حد به آن اصل وفادار مانده

  ).101، ص 1، ج 1381استيس، (» هايند نه چيزها يا اتم همه از مقوله انديشه
اس آنچه در توجيه فراروي هگل از كانت بر مبناي پديدارشناسـي و نيـز بـر مبنـاي     بر اس

توان به دست آورد كـه   تكامل ديالكتيكي و استنتاجي در مقوالت منطق هگل خواهيم گفت مي
مقـوالت بـه   . توان خـود مطلـق دانسـت    اند مي كه از يك لحاظ تعاريف مطلق را مقوالت هگل

يا آن شي صادقند كـه دربـارة مطلـق، و بواقـع مقـوالت مفـاهيمي       همان اندازه دربارة اين شي 
اين نكتـه بـديهي اسـت كـه اعيـان      . كوشيم تا كائنات را بشناسيم هستند كه ما به ياري آنها مي

توان تحت مقوالتي مانند هستي و جوهر و علت و كم و كيف و جز آن درآورد،  خارجي را مي
ا به همين اندازه اهميت دارد اين است كه مقـوالت  ولي نكته ديگري كه چندان بديهي نيست ام

آيند و بواقع غايت فلسفه هگل نيز اثبات همـين معناسـت،    برين دربارة عالم اعيان راست درمي
زيرا حتي اين جهان مادي نيز در اصل چيزي جز مثال مطلق نيست مثال همه حقيقت اسـت و  

همچنانكه مقوله جوهر همان انديشه . توان گفت كه مثال انديشه است همان روح است بلكه مي
گفتن اينكه مقوله مثال مطلق به همان اندازه مقوالت كميت و علت و غيره حتـي دربـارة   . است

جهان مادي نيز صادق است برابر گفتن اين است كه جهان مادي در واقع چيـزي جـز انديشـه    
ارة چيـزي بپـذيريم كـه آن    كند كه اگر درب منطق هگل اين نكته را به اين شيوه ثابت مي. نيست

گردد و علـت و   كند كه بگوييم آن چيز نيست و مي چيز هست ضرورت منطقي چنين اقتضا مي
اي اسـت كـه از اسـتنتاج     اين درست همان نكتـه . جوهر و سرانجام انديشه و مثال مطلق است
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تعيين  هستي الزاماً متضمن گرديدن است، پس اگر چيزي هست الزاماً. شود مقوالت عايد ما مي
گردد و گرديدن بالضروره متضمن مقوله بعدي است و از ايـن رو اگـر چيـزي بگـردد الزم      مي
آيد كه مقوله بعدي نيز دربارة آن صادق آيد و همين گونه مقولـه بعـدي و بعـدي تـا پايـان       مي

 از اين رو هر عيني كه مقوله هستي دربارة آن راست بيايد مثال مطلق نيز دربارة آن. منطق هگل
آيد به عبارت ديگر هر چيز كه هست انديشه است پس سراسر كائنات انديشه است،  راست مي

برهان اين معني فقط در استنتاج تفصيلي مقوالت نهفته . يا اگر بخواهيم بهتر بگوييم روح است
، 1381اسـتيس،  . (است و اگر همه مراتب اين استنتاج منطقاً درست باشند آن برهان قاطع است

توان گفت منطق هگل نه يك مجموعه راز ورزانـه اسـت و    بنابراين مي) 170ـ172 ، صص1ج 
اي از مفاهيم مهم و رايج از قبيل وجود و جوهر و علت  نه يك فرهنگ لغات كه شرحي بر پاره

،كه هر يك بـا واقعيـت   ]مقوالت[ناپذير بر مفاهيم  نوشته باشد بلكه شرحي است اجتناب. . . و 
  .وحدت دارد

  تأثر هگل از كانت در زمينه مقوالتچگونگي 

ايـم تـا    كه به اندازه مجال از كليد اصلي سخن گفته شد، آمادگي كامـل پيـدا كـرده    اكنون
تفاوتهاي اساسي كانت و هگل را در مورد مقوالت دريابيم اما پيش از آنكه به تفصيل بيشتر، از 

ود همه تمايزها در عـين حـال   تمايزها و تفاوتها سخن گفته شود بايد به خاطر داشت كه با وج
است هر چند اين تأثرها در دسـتگاه فلسـفي هگلـي تحـول      پذيرفتهر فراوان يهگل از كانت تأث

هگل ضمن جستجوي خـويش  . يافته و بواقع انديشه كانتي صورت و ماهيت هگلي يافته است
نخسـتين از  در پي اصلي براي توضيح كائنات مانند افالطون اين رأي را اختيار نمود كـه اصـل   

آيد، ولي از كانت نيز اين انديشه را گرفت كه بايد ميان كليات حسـي و   كليات عيني فراهم مي
گونه  ناب به اين معنا كه هيچ. اند غيرحسي فرق نهاد، كليات غيرحسي مقوالت يا تصوراتي ناب

ـ  . جزء حسي در تركيب آنها نيست ه اصل يا دليل نخستين جهان نزد هگل برخالف افالطـون ن
، 1، ج 1381اسـتيس،  (همه كليات بلكه منظومه يا دستگاهي از كليات محض غيرحسي اسـت  

عالوه تأثر ديگر هگل از كانت آن بود كه وي پيشتر شـرط مهـم ديگـري را    ه ب). 82ـ83صص 
انـد،   يعني اينكه مقوالت به لحاظ منطقي بـر جهـان مقـدم    ،براي هگل اثبات و آماده ساخته بود

اما هگل بر اين مطلب افزود كه جهان از مقوالت همچـون  . اند منطقي جهان چرا كه آنها شروط
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تأثر مهم ديگر هگل از كانت در اين مسئله و راه حـل آن  . نتيجه منطقي آنها قابل استنتاج است
است كه احكام پيشيني تأليفي چگونه ممكن است؟ البته اين مسئله و راه حل آن نيـز در هگـل   

ايـدة وحـدت    اين مسـئله بـر   دربارهماند زيرا به اعتقاد هگل اين بيان  در سطح كانتي باقي نمي
به اعتقاد هگـل  . داللت دارد، يعني وحدت موضوع و محمول، جزيي و كلي و وجود و انديشه

اين وحدت حاصل اين ضدها نيست بلكه اين ضدها از وحدت يك اصل يگانـه يعنـي مطلـق    
اصـل  . اند، امكان اين وحدت در عقل نهفتـه اسـت   اند و خودشان را از آن منشق ساخته برآمده

وحـدت  «: گـردد  نخستين و غايي وحدت در نقد عقل محض كانت به صور گوناگون ظاهر مي
. يعني مكان و زمـان » صور شهود«و همچنين در » شاكله» «مقوله» «تخيل خالق» «تأليفي ادراك

ارگر اسـت و آن صـور،   به اعتقاد هگل در همه اين صور فقط يك مفهـوم اسـت كـه واقعـاً كـ     
. كنند اما كاركردهاي يك چيز و فقط همان وحدت خـرد را  كاركردهاي متفاوتي را توصيف مي

در پرتو اين وحدت غايي است كه ما بايد اصرار كانـت را برسرشـت عينـي معرفـت تبيـين و      
بـه عبـارت   . ه نماييم هر چند خود كانت هرگز اهميت اين وحدت غـايي را درك ننمـود  يتوج
ر از آنجا كه مفاهيم كانت در نزد هگل مفـاهيم عقـل هسـتند و عقـل اينهمـاني اساسـي و       ديگ

واقعيت مطلق است آن وحدت يك اينهماني نسبي صوري يا انتزاعي نيست بلكه يك وحـدت  
غايي و واقعي است و در يك اينهماني يا وحدت عقل ريشـه دارد، زيـرا مفـاهيم يـا مقـوالت      

. (Baillie, 1901, pp. 100-102)گردند  اينهماني مطلق لحاظ مي كانتي چونان توصيفات يا صور
توان در قالـب بسـياري از انتقادهـاي     بينيم تأثرات هگل از كانت را به طور عمده مي چنانكه مي

وي از كانت مشاهده نمود، زيرا انتقادهاي وي از كانت غالباً يك بـازنگري راجـع بـه مواضـع     
بنابراين . دهد نت را متبدل ساخته و با موضع خود وفق ميكانت است كه در ضمن آن اصول كا

توان به منظور ادامه و تكميل بحث تأثرهاي هگـل از كانـت نيـز     انتقادهاي هگل از كانت را مي
  .مورد مالحظه و تأمل قرار داد

  انتقادهاي هگل از كانت در زمينه مقوله

با تلقي كانت از مقوالت  از نظر هگل مقوالت به عنوان صور محض فاهمه ـ يعني مطابق 
توان حقيقت محـض را كـه فـي حـد ذاتـه       ـ جنبة متناهي و محدود دارند و به كمك آنها نمي

نامتناهي است دريافت كرد، ولي اين ديدگاه نسبت به مقـوالت، جنبـة منفـي و سـلبي آنهـا را      
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ن نيسـت بـا   افزايد، در نتيجه ممكـ  سازد و در عمل نوعي عنصر غيرحقيقي بدانها مي پديدار مي
بـه همـين   . اي داشـته باشـد   جنبة مثبت و ايجابي آن كه تنها صفت واقعي حقيقت است، رابطه

هاي جدلي بي محتوا ارتباطي نـدارد، چـرا كـه اگـر      بافي دليل، شناخت و دانش واقعي، به منفي
فقط صـحت و دقـت شناسـايي و نـه الزامـاً      ) كانتي(خوب توجه شود، مقوالت محض فاهمه 

توان در اموري متعـالي   كنند و از اين جهت با تكيه بر آنها نمي وايي آن را تعيين ميحقيقت محت
تـوان   در بارة اين نوع مقوالت، همـين قـدر مـي   . اي رسيد چون شناسايي ديني و غيره به نتيجه

انـد و صـرفاً    اند و فقط در ظاهر كسب محتوا كـرده  آنها بيشتر صوري ،گفت كه در اغلب موارد
علت چنين انتقـادي از كانـت    ).با تصرف 27ـ28، صص 1377مجتهدي، (مانند  يلفظي باقي م

در  آن راتواند اين باشد كه به اعتقاد هگل كانت به اهميـت غـايي و نخسـتين وحـدت كـه       مي
موارد گوناگون همچون مقوله، شاكله، صور شهود، وحدت تأليفي ادراك و تخيل خالق مـورد  

به طور ضـعيف و نسـبي و انتزاعـي مطـرح سـاخته       آن رازيرا  پي نبرده است، ،اشاره قرار داده
به اعتقاد هگل كانـت بـه   . است و از واقعي بودن آن و اينكه ريشه در عقل دارد فرومانده است

جاي آنكه معناي اساسي آن اينهماني و هوهويت را درخصوص مقوالت و موارد ياد شده ديگر 
هـاي   ويت را چونان يك اينهماني عيني بـا جنبـه  درك كند، يعني به جاي آنكه اينهماني و هوه

گوناگونش تلقي نمايد، صرفاً حكم را چونان صورت ضروري آن وحدت لحاظ نمـوده اسـت   
انـد،   شان نشـان داده شـده   اين تلقي كانت بخشهاي سازنده حكم فقط در تنوع و دوگانگي بنابر

د و بدين ترتيب فاهمه در تنـوع و  كن زيرا حكم عمدتاً و بواقع منحصراً بر تنوع محتوا تأكيد مي
گـردد، و مقولـه بـراي     ماند، و وحدت مطلق هيچگاه حاصل نمي چندگانگي تنزل يافته باقي مي

وسيله رابطه متحد است اين ه گيرد كه با آن فقط در حكم و ب قابل با جزيي قرار ميتهميشه در 
ي نسبي، صوري يـا انتزاعـي   اينهماني و وحدت چنانكه پيش از اين گفته شد صرفاً يك اينهمان

عنصر ديگريعني جزيي هيچگاه در مقوله موجود نيسـت بلكـه جزيـي چونـان عنصـري      . است
خالصه آنكه بنابر نظر كانت هرگز اينهماني فاهمه و حس، مقولـه  . آيد بيگانه از بيرون مقوله مي

شـي فـي   «ن شود و بنـابراي  و جزيي و مفهوم و شهود به طور كامل و به قدر كفايت محقق نمي
تضـادهاي ثابـت   » «ديالكتيـك خـرد محـض   » «تأكيد بر خرد انسـاني » «محدوديت عقل» «نفسه

براي كانت كامالً طبيعي است كـه در ايـن   . آيد و مانند آن پديد مي» والينحل آزادي و ضرورت
ها بماند زيرا وي هرگز مانند هگل بر موج آگاهي طبيعي در پديدارشناسي سوار نگشـته   ثنويت
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جاده شناسايي پديداري آن عبور ننموده بود تا در قرارگاه شناسايي مطلق ـ كه در آن همة  و از 
به اعتقاد هگل كانت گـاه  البته . اند ـ فرود آمده باشد  ها به وحدت و اينهماني تبديل يافته ثنويت

مجبور شده است تا از اين محدوديتي كه براي خود آفريده، كه نخواسته است بـه آن وحـدت   
كه همان ايدة تخيل  را اعتراف كند، فراتر رود، به طور مثال كانت از طرفي فاهمه شهودي غايي

كنـد ولـي    رد مـي  آن راالبته هر چند وي ضـرورت واقعـي    .شمارد استعاليي است ضروري مي
هرحال اين پذيرش صريح، فـراروي  ه ب. پذيرد مي آن راضرورت مفهومي و واقعيت متنازع فيه 

دهد در حالي كه بـه اعتقـاد هگـل موضـع ذهـن گرايانـه         ي را نشان مياز محدوديت خاص و
مثال ديگر اينكه اصرار مؤكد كانت  .آن را رد نمايدنمود كه اعتبار مطلق  محدود وي ايجاب مي

بر خودمختاري و خودانگيختگي عقل همچنين كانـت را بـه فراسـوي ديـدگاههاي محـدودش      
شكار با ضرورت غيرعقالني طبيعت اسـت اگرعقـل   دهد، زيرا اين مفهوم در تناقض آ سوق مي

تواند آزاد و  وسيلة همين ضرورتهاي طبيعي براي هميشه محدود و محصور است چگونه ميه ب
گيرد كه طرح كلـي كانـت هـر چنـد در اصـل يقينـاً        بنابراين هگل نتيجه مي! خودمختار باشد؟

چـون هرگـز جزيـي و مقولـه      آليسم صرفاً صوري نيسـت و  آليسم است اما چيزي جز ايده ايده
آليسم اصيل باشـد   يابند، به جاي آنكه ايده وحدت واقعي نمي) فاهمه و حس و مفهوم و شهود(

 4آليسم انتقادي كانت چيزي نيست جز معرفت خود ايده. است )دوئاليسم(دوگانه انگاري بيشتر 
واي فلسفه كانت كل محت. مانند و اشياء كه هر يك به موجب خودشان جدا و غيرقابل جمع مي

نقـد قـوة معرفـت و يـك     . به هيچ وجه معرفت مطلق نيست، بلكه معرفت ذهنيت نـاب اسـت  
چنانكه گفته شد هگل بـا يـك بـازنگري در فلسـفه كانـت      . تجديد نظر شده است 5گرايي الك

كند ضمن انتقادهاي خود به وي اصول كانت را متبدل ساخته بـا موضـع خـود وفـق      تالش مي
اهد مفاهيم و مقوالت كانت را چونان توصيفات يا صـور اينهمـاني مطلـق و    خو دهد، هگل مي

مقوالت كانت در هگل ديگر مفاهيم ناب فاهمه نيسـتند بلكـه مفـاهيم خـرد     . خرد لحاظ نمايد
هستند و نه تنها مقوالت بلكه تمامي منطق كانت در نزد هگـل صـرفاً چونـان ابزارهـاي ذهـن      

بلكه لزوماً سـازندة   ،شود آهنگ پيچيدگي جهان تلقي نمي ن همآورد گرايانه انساني براي به نظم
گردد كه همزمان تعين عيني و ذاتي آن است و بـا ايـن حسـاب منطـق و      واقعيت محسوب مي

توانـد صـرفاً    منطق استعاليي كانت ديگر نمي. مقوالت آن معرفي مفاهيم ذهنيت و عينيت است
اني ممكن گردد، بلكه به منطق متافيزيكي بدل بيانگر شرايطي باشد كه تحت آن فقط تجربه انس
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بطور كلي مفهوم استعاليي ديگر معناي . دهد دي همه واقعيت را نشان ميشود كه مفاهيم بنيا مي
چنانكه . محدودي را كه در كانت يافته است ندارد و آن به تمام معنا مترادف با متافيزيكي است

كنيم نيست و معنـاي آن بـه    ه در كانت مالحظه مياي ك پيشيني نيز ديگر به معناي ذهن گرايانه
پيشيني كلي و ضروري به معناي آن چيزي اسـت كـه   . اينهماني مطلق و خرد قابل تبديل است

بـه تنهـايي   فاهمـه   وريشه در واقعيت يك اينهماني عقل دارد، آنچه ما تقدم است عقل اسـت  
چنين اصالحات و تبدالتي در منطـق  به اعتقاد هگل فقط با . زعقل مورد نظر نيست وجدامانده ا

. (Baillie, 1901, pp. 100-106)گـردد   و مقوالت كانت است كه معناي اصلي آنها محفوظ مـي 
بدينسان اين مقـوالت  ... اند  هاي عيني و معيارهاي هستي واقعيتمفاهيم فلسفه «: نويسد هگل مي

ت و محتـواي مفـاهيم از   صـور . شناختي همچنين بنياد خود ـ شناسي ذهن و روح هسـتند   هستي

هـاي كـل زنـده توأمـان صـور و       يابي مفاهيم چونان تجليات و تعين. يكديگر قابل انفكاك نيستند

صـور را بـا انتـزاع از     ]و منطق كانـت [البته منطق صوري . معيارهاي محتوايي آن كل زنده هستند

 ]توأمـان [ناسـي را خود ـ ش  يصورت و محتوا ]و كانت[در منطق صوري . برد محتواها به كار مي

 توانند بـود در حـالي   كه آنها لنفسه اصالت ندارند صور حقيقت زنده نميكنند، از آنجا  نمي بيان
برعكس آنچه را كه في نفسه و لنفسـه واقعـي اسـت     ]يعني منطق هگل[منطق نظري فلسفه كه 

  .(Hegel, 1959, §17)» دهد مورد انديشه قرار مي
هايي كـه هگـل    و يا به تعبير ديگر راز ثنويتبودن كانت  ردوگانه انگارسد راز  به نظر مي

. با توجه به تفاوت معناي فهم و خرد در هگل به آسـاني قـابل درك باشددر كانت قايل است 
اي از تكامل ذهن است كـه در آن   مرحله] Verstand[دانيـم منـظور هگل از فهـم  چنـان كه مي

فهـم بـر طبـق قـوانين     . انگارد اً گسسته از يكديگر ميو مطلق الجمع ة مانعذهن هر دو ضدي را 
اي از تكامل ذهن است كـه در   پايه] Vernunsft[خرد . كند ارسطويي مطابقت و تناقض كار مي

اي هستي قـائم بـه ذات    از ديدگاه فهم، هر مقوله. شود آن ذهن بر اصل وحدت ضدين آگاه مي
ولـي خـرد مقـوالت را    . الت ديگـر نـدارد  اي است كه هيچ پيوندي با مقو خويش و جدا افتاده

دانيم هستي به درون نيستي جريـان   بيند، به طور مثال چنانكه مي منحل و جاري در يكديگر مي
زيرا ميان مقوالت هيچ . اي را از مقولة ديگر استنتاج كند براي فهم محال است كه مقوله. يابد مي

اسـتيس،  (را از يكـديگر بيـرون بكشـد    تواند مقـوالت   فقط خرد است كه مي. بيند پيوندي نمي
كانـت از نظـر هگـل در همـين      هاي يا ثنويت بودن دوگانه انگارو راز ). 137، ص 1، ج 1381
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امـا هگـل بـه مـدد      .نكته نهفته است زيرا كانت برخالف هگل هرگز قدم به فراسوي فهم ننهاد
ركشـد و نيـز بـه مـدد     پديدارشناسي بر آن شده است تا خود را از مرحله فهم به مرحله خرد ب

تكامل ديالكتيكي منطق خود همه مقوالت را در پيونـد و وحـدت قـرار داده، هـر مقولـه را از      
  ).نگاه كنيد به فصل آخر(مقوله پيش از خود بيرون آورد

  تفاوتهاي كانت و هگل در مورد مقوله

ه از آنچه گذشت بواقع خود بحثي در مورد تفاوتهاي دو فيلسوف در مورد مقوله بـود، كـ  
انـد   ريشـه  بنياد و بـي  جمله مهمترين آن چنانكه ديديم آن بود كه مقوالت كانت در نزد هگل بي

عالوه بر آنكه مقوالت در نظر هگل . زيرا از نظر هگل منشأ واقعي مقوالت عقل است نه فاهمه
ظـر  ايم تفاوت ديگـر آن اسـت كـه از ن    افزون بر آنچه تاكنون دانسته. اند داراي ذهنيت و عينيت

دانيم هگل خود مـوارد ديگـري    هگل مقوالت كانت ناتمام نيز هستند و از همين رو چنانكه مي
را به فهرست مقوالت كانت افزوده است كه مهمترين آن مبحث صورت معقول است و بـه آن  

 نتفاوت ديگر آنكه در حالي كه كانت مأخذ اصـلي هـر مقولـه را روشـ    . كرد اي خواهيم اشاره
اي را از  ارتباط وجود دارد يا نه، هگـل هـر مقولـه     نكرده است كه آيا بين آنها نساخته و معلوم

دست آورده و تمام مقوالت وي مانند زنجير به هم متصلند و هر مقوله از مقوله ه مقوله ديگر ب
تفاوت ديگر آنكه مقوالت هگل عالوه بر آنكه هـر يـك از ديگـري    . دست آمده استه ديگر ب

داراي وحدتي خود پيدا و   آيد سرانجام همگي چونان كلي يگانه يگري برميمستقل نبوده و از د
و تفاوت ديگـر  . توانند به طور مطلق اصل نخستين جهان باشند به نحوي كه مي. اند خود سامان

اي به تنهايي  آنكه چنانكه در افالطون مثل برتر حاوي مثل فروتر نيستند در كانت نيز هيچ مقوله
اما راز اينكـه كانـت   . قوله برتر حاوي مقوله فروتر استنيست اما در هگل محاوي مقولة ديگر 
دوگانـه  تواند مقوالت را از يكديگر استنتاج كند همـان رازي اسـت كـه در     برخالف هگل نمي

يعني با توجه به تفاوت فاهمـه و خـرد ـ در تلقـي     . بودن كانت درتلقي هگل بيان گرديد انگار
اي را از مقوله ديگـر اسـتنتاج كنـد، زيـرا فاهمـه ميـان        ه مقولهبراي فهم محال است ك -هگل 

توانـد مقـوالت را از يكـديگر بيـرون      اين فقط خرد است كه مي. بيند مقوالت هيچ پيوندي نمي
كنـد كـه    ناپذير داوري مي اي فقط به اين صورت خشك و انعطاف بكشد، فهم دربارة هر مسأله

قيقت يا الف است و يا الف نيست يا هستي است و آن مسأله يا چنين است و يا چنان است ح
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يك چيز يا هست يا نيست خرد اين جدول جزمي و خشـكي را كـه فهـم از چيزهـا     . يا نيستي
بينـد و   شكند و الف و جز الف را در عين اختالف خويش با هم يكـي مـي   سازد در هم مي مي
جز الف نيست بلكه در آميـزش  پندارد حقيقت تماماً در الف يا  گويد برخالف آنچه فهم مي مي

رسد بيـان اسـتيس    به نظر مي ).137، ص 1، ج 1381استيس، ( و به هم پيوستگي اين دو است
هاي مفقودة مهمي دارد و يكي از مهمترين آنها اين است كـه چگونـه هگـل بـر      در اينجا حلقه
هـا   ايـن جنبـه   تواند مقوالت را زنجيروار از يكديگر بيرون آورد؛ فصل آخـر بـه   مبناي عقل مي
  . پرداخته است

  صورت معقول

چنانكه اشاره شد از مهمترين مقوالتي كه هگل در منطق خود كشف نمود مقوله صـورت  
صورت معقول  موميع ويژگي.معقول است و همين بدعت بود كه وي را از كانت پيش انداخت

خود مطلقـاً  اي با ضدش يگانه است  هيچ واسطه  صورت معقول چون بي. يگانگي اضداد است
صـورت معقـول از تبـدل    . شـود  از اين حالت يگانگي يا يكساني كلي حاصل مي. يكسان است

آنچـه در ايـن مقولـه اسـتنتاج     .آيـد  منطقي كنش و واكنش، يعني واپسين مقوله ذات پديـد مـي  
حـوزه مقولـه   . اي از انديشه است كه با هسـتي و ذات هـر دو تفـاوت دارد    شود حوزة تازه مي

ساطت و حوزه مقوله ذات وساطت است اما حوزه صورت معقول جامع وساطت هستي عدم و
در ).307ـ309، صص 1، ج 1381استيس، (و عدم وساطت يا وضع مجامع هستي و ذات است 

ديالكتيك هگل نشان داده است كه اين . حوزه هستي همه مقوالت مستقل و قائم به ذات بودند
سيله قوه تفكر ما وارد حوزه ذات يـا حـوزه وسـاطت    استقالل صرفاً جنبه ظاهري دارد و بدينو

يكسـاني  . اي ميانجي آن مقوله است ضد هر مقوله. مقوالت ذات آشكارا ميانجي يكديگرند. شد
نكته مهم در اين حوزه اين . ميانجي نايكساني، مثبت ميانجي منفي و علت ميانجي معلول است

امـا در  . چيزي متفاوت يعني ضد آن اسـت  اي نه خود آن مقوله بلكه است كه ميانجي هر مقوله
شود كه ضد هستي يا ذات كه ميانجي  شود زيرا معلوم مي اعتبار مي كنش و واكنش اين حكم بي

رو اكنـون حقيقـت ميـانجي خـويش      آن است چيزي نيست مگر خود آن هستي يا ذات، از اين
نه از هستي است گو صورت معقول تصور آن. شود، و اين حكم صورت معقول است دانسته مي

چون از يك سو . راه ميانجي خويش است  ماند و از آن كه در عين ضديت با خويشتن يگانه مي
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هر گونه وساطتي در اينجا در يگانگي و يكساني منحل شده و چون تضاد كـه همـان وسـاطت    
ولـي از سـوي ديگـر    . ميانجي شده است است از ميان برخاسته، صورت معقول يكبار ديگر بي

صورت معقول ميانجي خود شـده اسـت وسـاطت در آن راه يافتـه اسـت، بـدين سـبب        چون 
و ذات ) عـدم وسـاطت  (صورت معقول جامع وسـاطت و عـدم وسـاطت يـا همنهـاد هسـتي       

روست كه درمقام جزء سوم سه پايـه بـزرگ منطـق هگـل، يعنـي       است و هم از اين) وساطت(
بـه حـوزه خـرد تعلـق دارد و      صورت معقـول . شود هستي و ذات و صورت معقول، ظاهر مي

  ).305ـ310، صص 1، ج 1381استيس، (حوزه آزادي است 
از مقوله علت و معلـول حركـت دوري كـنش و    «: نويسد المعارف مي ةهگل در منطق دائر
شناسايي است و خود متعلـق خـود     چونان آگاه از خودش فاعل ]كه[واكنش پديد آمده است، 

كـه همانـا صـورت عقلـي اسـت آشـكار        6متعلـق  – يياست و خود را چونـان فاعـل شناسـا   
اسـت   8فاعل شناسايي آنگاه جوهرين: ست شناسايي فاعل 7جوهر«: دهد هگل ادامه مي».سازد مي

و ضرورت عيني فعليت بسپارد؛ و جوهر آنگاه ذهني اسـت كـه    9يافتگي ل كه خودش را به كما
از ايـن  .(Hegel, 1959, §102-106)» ضرورت خودش را چونان اراده و آزادي تصـديق نمايـد  

آيـد و در حـوزة    كنيم صورت عقلي از مقوله كنش و واكنش پديد مي عبارات هگل استنباط مي
اند و در حوزه صورت عقلي ضرورت عيني  صورت عقلي فاعل شناسايي و متعلق وحدت يافته

 .انـد  هوحدت يافت ييفعليت و نيز آزادي و اراده چونان ضرورت ذهني در جوهر يا فاعل شناسا
صورت عقلي، اضـداد  . است 11و فعليت زنده 10صورت عقلي، خودشناسي«: دهد هگل ادامه مي

صورت معقول اينهماني . انديشد دهد و كنش و واكنش بالفعل آنها را مي را تمييز مي 12ضروري
در صورت عقلـي  ... «.(Hegel, 1959, §107)»آن اضداد است 13منطقي –آگاهانه وجودشناختي 

ترين آزادي خود و غلبه بر ضرورت و غلبه بـر نگرشـهاي يكجانبـه بـه خـود       دروني هستي به
در صورت عقلي، هستي خـودش را چونـان معقـول    « (Hegel, 1959, §108)» ...يابد  دست مي
انديشه و هستي، فاعل شناسايي و متعلق اضدادي هسـتند كـه در عـين حـال بـه      . كند درك مي

 .(Hegel, 1959, § 139)» ...اند  آنها در عين انفكاك غيرمنفك. اند اينهماني ديالكتيكي رسيده

البته صورت عقلي براي تبيـين خـود نيازمنـد شـرح و بسـطي اسـت كـه در ايـن مجـال          
و هـدف از طـرح آن در   ) به بعد 102از بند فلسفه هگل المعارف  ةنگاه كنيد به دائر(گنجد  نمي

  .نت در موضوع مقوله بودديگر هگل با كامهم  اينجا صرفاً بيان يك تفاوت
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  دليل فرا روي هگل از كانت

از نظر وي شي  .دانست دانيم كانت مقوالت را برشي في نفسه قابل اطالق نمي چنانكه مي
في نفسه نه علت و نه جوهر و نه واحد و نه بسيار است و هيچ كميت، كيفيت و نسبتي بـر آن  

و بدين ترتيب حقيقت ناشناختني اسـت   ندمقوالت صرفاً بر پديدارها صادقاين  ،آيد راست نمي
و معرفت ما محصور به پديدارهاست و مقوالت صرفاً قوالب ذهـن مـا بـوده و از هـيچ گونـه      

اينك پرسش اين است كه چگونه فيلسوفي مانند هگل توانسته اسـت  . عينيتي برخوردار نيستند
سفه كانت غلبه نمـوده و يـا   با همين ادبيات فلسفي يعني با استفاده از اصول فلسفي كانت بر فل

به عبارتي از آن فراتر رود؟ و يا به بيان ديگر چرا هگل كه خود از نظام كانتي برآمده اسـت در  
  ماند؟ چرا هگل توانسته است به عينيت مقوالت قايل گردد؟ محدوده همين نظام وفادار نمي

عين آنكه مفاهيم  ن فراروي شگفت اين بود كه هگل درآدليل به اعتقاد برخي از شارحان 
اي  كليت و ضرورت را پذيرفت توانست اثبات كند كه شي في نفسه كانتي به دليل آنكه عقيـده 

زيـرا  . شود ماجراي فراروي هگل از همين نقطه آغاز مي. آميز است از اساس باطل است تناقض
سـت و  چنانكه خواهيم ديد پيامد ابطال شي في نفسه وحدت ذهن و عين و انديشه و واقعيت ا

. هگل بر همين مبنا توانسته است براي مقوالت عالوه بر جنبه ذهنيت به عينيت نيز قايل گـردد 
نمود دريافتهـاي حسـي مـا     ساخت كه تصور مي كانت وجود شي في نفسه را ازآنرو مطرح مي

. نمود كه شي في نفسه علت پديدارهاست بايد داراي علتي بيروني باشند و بدين سبب ادعا مي
نت از اين نكته غافل مانده بود كه خود بر اين اعتقاد است كه مقوالت بهيچ وجه بر شـي  اما كا

ايـن اشـكال آنچنـان    . في نفسه قابل اطالق نيستند چرا كه آنها صرفاً قوالب ذهن بشري هستند
قدرتمند است كه حتي اگر كانت براي خالصي از آن در گفتار خود اصـالحي بـدين صـورت    

گفت شي في نفسه علـت   مي برد و مي جاي لفظ علت تعبير وجود را به كار داد كه به انجام مي
يافت؛ زيرا وجود هم يكـي   باز هم از گرداب تناقض خالصي نمي ،نيست بلكه فقط وجود دارد

افزون بر آنكه اگر علـت  . از مقوالت است و طبق گفته كانت نبايد بر شي في نفسه حمل گردد
توان علت  پس اكنون كه شي في نفسه را نمي. بيهوده استخاصيت و  نباشد فرض وجود آن بي

اما بطالن شـي  . هاي حسي ما قلمداد نمود فرض وجود آن كامالً بي وجه و باطل است دريافت
زيرا به گفتـه  . في نفسه يك رويداد ساده نيست بلكه رويدادي است بزرگ با پيامدهاي شگفت

فاهمه آفريده ذهن ما هستند و از هيچ چيز  كانت صور شهود يعني زمان و مكان و نيز مقوالت
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اي خـارج از   گيرند، و احساس و محتوا يا ماده صـور شـهود سرچشـمه    خارجي سرچشمه نمي
ـ  اما اكنون كه تناقض آميز بودن و بطالن اين اعتقاد اثبات گرديد نتيجه. ذهن دارند بـار  ه اي كه ب

لي خارج از ذهن ندارد و همچون خـود  نشيند اين است كه اين محتوا يا ماده آگاهي نيز عام مي
و در نتيجه جـدايي بـين ذهـن و عـين از بـين رفتـه و       . اند زمان و مكان و مقوالت مولود ذهن

گـردد، و بنـابراين    ي مـي نيابند، و همه چيز شـناخت  انديشه و واقعيت و ذهن و عين وحدت مي
آن  اي كه در اينجـا ذكـر   كتهن. تواند به عينيت مقوالت قايل گشته و از كانت فراتر رود هگل مي

اند اما در عين حال از يكديگر قابل  است اين است كه ذهن و عين هر چند داراي وحدت الزم
فهم اين نكته كه معرفت و وجود در عين حالي كه داراي وحـدت هسـتند از يكـديگر     .تميزند

بوده امـا در مرتبـه   متمايزند مبتني بر اين اصل هگلي است كه در مرتبه فهم آن دو داراي تمايز 
همچنانكه كليـه اضـداد درمرتبـه فهـم ضـد و در مرتبـه عقـل داراي          عقل هر دو يكي هستند،

پيش از اين نيز در اين مورد با توجه به تفاوت فهم و خرد در هگـل توضـيحي آمـده    . وحدتند
عين معني اين كه چيزي با انديشه يكي است آن است كه ميان : گويد استيس در اينجا مي. است

ذهن جدايي مطلق وجود ندارد زيرا عين درون ذهن است، معناي اين سخن كـه آن چيـز از    و
راند  انديشه متفاوت است اين است كه ذهن بخشي از خويشتن يعني عين را از خود بيرون مي

گمان نسبت به من خـارجي اسـت و جـز مـن      اين پاره سنگ بي ؛دهد و در برابر خود قرار مي
شناسايي و هستي همين است ولي با اين وصف سـنگ كـه درون وحـدت     معني جدايي. است

انديشه من قرار دارد، چيزي نيست كه نسبت به من خارجي باشد و اين معني وحدت شناسايي 
اي را كه ميان  كند كه انديشه، فاصله همين نكته را گاه هگل به اين شكل بيان مي .و هستي است

رسد و يا فراقي كه ميان انديشـه و چيـز وجـود     و به چيز مي خود و چيز افتاده از ميان برداشته
دارد فراقي درون خود ذهن است اگر چيز پيوند وحدت خود را با انديشه بگسلد به چيـز فـي   

  ).100، ص 1، ج 1381استيس، (شود و اين ناممكن است  نفسه ناشناختني مبدل مي
اما به اعتقاد ما دليل اصـلي ايـن    با اعتراف به اهميت آنچه دربارة دليل فراروي هگل آمد،

فراروي و نيز آنچه مبناي متقني براي كل مطلب باال در زمينه تفاوتها و انتقادها و فراروي هگل 
بخشـد دو   آورد و كل مطالب باال را با همـة اجـزاء آن انسـجام و اتقـان مـي      از كانت فراهم مي

كامل ديالكتيكي و اسـتنتاجي در  شناسايي مطلق در پديدارشناسي و ت: موضوع بسيار مهم است
دانيم پديدارشناسي مقدمه كل دستگاه هگل و پيشفرض منطق هگـل بـا همـة     چنانكه مي. منطق
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البته پيش كشيدن هر گونه بحث از پديدارشناسي و رابطه آن بـا منطـق، هـر    . مقوالت آن است
ان ايـن مهمتـرين   بويژه كه درجامعه فلسفي اير. چند باختصار در اين فرصت امكان پذير نيست

بخش دستگاه هگل و رابطه آن با منطق غالباً مغفول بوده است و از همين روي كوتاه سـازي و  
ولي در اينجا با توجه به گنجايش مقام و صرفاً به آن اندازه كه  14فشردگي غيرمفيد خواهد بود 

و دليل مهـم  انسجام و اتقان طرح هگل از نظرگاه خود وي دربارة مقوله مشخص شود به اين د
  .فراروي هگل از كانت اشاره ميكنيم

در ايـن دو نكتـه   . آيـد  مـي  به دستاز مطالب هگل در مقدمه پديدارشناسي دو نكته مهم 
دست ه واقع آغاز چرخش و فراروي هگل را از كانت و كل معرفت شناسي غرب بعد از الك ب

شناسي بدانگونه كه به  نكته نخست كه سلبي است اين است كه هر صورتي از شناخت. دهد مي
تواند پيش از شناخت، كسـب   طور سنتي متصور است مستلزم اين سفسطه است كه شخص مي

مقصود از سنتي همان راهي است كـه   .Hegel, 1961, P: 132-133)نگاه كنيد به )شناخت نمايد
ننـد  توسط افـرادي ماننـد آيـر و يـا جريانهـايي ما     و هگل از الك تا كانت و حتي بعد از كانت 

امـا ايـن حصـول    . گيـرد  سم پيروي شده است و در برابر طرح جديد هگـل قـرار مـي   يپوزيتيو
ريچـارد  . 15اسـت شناخت پيش از شناخت به تعبير برخي از شـارحان هگـل دور يـا تسلسـل     

را دو راهي معرفت شناسي ناميده  16اين دوراهييا نورمن به همين مناسبت اين دور و تسلسل 
آموزيم و آن يك نكتـه   اي كه از مقدمه هگل مي دومين نكته.  (Norman, 1979, P: 9-13)است 

ايجابي است اين است كه در طرح جديد هگل راه پديدارشناسي وي تنها راه جـايگزين بـراي   
زيرا هر نظرية رضايت بخشي دربارة شناسـايي و معرفـت بايـد از    . معرفت شناسي سنتي است

. آغاز گردد و نـه از يـك معيـار مفـروض خـارجي     اندرون مدعيات موجود معرفت يا شناخت 
هگل بر اين اساس سير آگاهي را از يقـين حسـي در پديدارشناسـي خـود بـر مبنـاي حركـت        

مهمترين ويژگي شناسايي . كند تا به شناسايي مطلق برسد تكاملي ديالكتيكي آگاهي پيگيري مي
چ تمـايز و جـدايي بـين    مطلق به عنوان غايت و هدف پديدارشناسي اين است كه در آنجا هـي 

آن جاسـت كـه شناسـايي،ديگر نـاگزير      17پايانه«:گويد هگل مي.شناخت و متعلق در كار نيست
بـا   18يابد و صورت عقلـي  ش را ميخاص» خود«نجا شناسايي در آ. نيست فراسوي خويش رود

 آگـاهي در راه « (Hegel, 1961, P: 137-8) ».متعلق و متعلق با صورت عقلي در مطابقت اسـت 
مـايي را كـه از   اي خواهـد رسـيد كـه در آن ن    پيشرفت به موجوديت راستين خويش بـه نقطـه  
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بـوده و رنـگ غيريـت دارد از خـود دور      19است و تنها براي آن مانند بيگانه وابستگي به آنچه
شود، بدين وسيله بازنماييش  برابر مي ]و وجود[اي است كه در آن نمود با ذات كند اين نقطه مي

پيوندد، و سرانجام به اعتبار آنكـه بـه درك    به هم مي ]روح= [طه با علم راستين ذهن در اين نق
ــي   ــل مـ ــويش نايـ ــت خـ ــد داد    ماهيـ ــان خواهـ ــق را نشـ ــايي مطلـ ــردد، خودشناسـ   »گـ

(Hegel, 1961, P: 145).   هگل بر آنست كه اينك روح بايد بعد از دو هزار سال يك نوسـازي
امـا روح چگونـه   . (Hegel, 1969,P:51)ام دهـد  ش انجـ ذاتـي نـاب  كامل در تفكر و در ماهيت 

تواند در منطق خود  به عبارت ديگر هگل چگونه مي. تواند چنين نوسازي را به انجام رساند مي
محتوا و صورت، حقيقت و يقين، انديشه و واقعيت را وحدت بخشد و مقـوالت منطـق را بـر    

شناسـي  ريـز غيـر از پديدا  اشياء في نفسه نيز اطالق دهد؟ پاسـخ هگـل آن اسـت كـه هـيچ چ     
در شناسايي مطلـق   تواند چنين منطقي را توجيه نمايد و در پديدارشناسي نيز اين نوسازيها نمي

انجامد كه چگونـه   اين تأمل به اين بيان درباره نظرگاه منطق مي«:نويسد گيرد، هگل مي انجام مي
همواره بر  بايد] منطق[ينده در آ] چگونه[شود و  آن از صورتهاي قبلي تلقي از اين علم جدا مي

من در پديدارشناسي روح حركت آگاهي به جلو را از تقابـل  . اين تنها منظر واقعي استوار باشد
مسير اين حركت از هـر  . ام بي ميانجي نخستين خودش و متعلق تا شناسايي مطلق را نشان داده

] شناسـايي مطلـق  [= گذرد و نتيجه آن صـورت عقلـي علـم     مي  صورت نسبت آگاهي بامتعلق
جـداي از ايـن واقعيـت كـه آن درون خـود منطـق شـكل        (بدينسان اين صورت عقلـي  . است

نيست چونكه اين توجيه را در آن  21نيازمند هيچ توجيهي] يعني در منطق[در اينجا ) 20گيرد مي
آن هيچ راه ديگري براي توجيه خود غير از ظهـور در آگـاهي   ] بلكه[اثر دريافت كرده است و 

شـان حـل    انـدرون ايـن صـورت عقلـي چونـان حقيقـت      ] آگـاهي [ همـة صـور  ] يعني[رد، ندا
  . (Hegel,1969,P:48)».اند شده

. آغازد كه آغازي مطلق و بدون پيشفرض اسـت  دانيم منطق از مقوله هستي مي چنانكه مي
ــي   ــه م ــل چگون ــتي هگ ــا براس ــد ام ــل    توان ــارات هگ ــا از اش ــت م ــد؟ برداش ــاز كن از آن آغ

(Hegel,1969,P:48-9)براي تبيين يا اثبات صورت عقلي علم صـرفاً بـه طـور     آن است كه اگر
كرديم حداكثر دست آورد ما يك شـناخت تـاريخي از آن بـود و يـا آنكـه        اقدام مي 22استداللي

توانستيم چنين  گاه نمي اما هيچ .گشت صورت عقلي صرفاً در نزد انديشه ما معلوم و محقق مي
در منطق قـرار دهـيم در حـالي كـه بـا       23رض براي يك آغاز مطلقحاصلي را مبنا و يك پيشف
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آيد از آنجـا كـه انديشـه و واقعيـت در آن      شناسايي مطلق كه در انتهاي پديدارشناسي پديد مي
اند منطق كه همان شناسايي مطلـق اسـت توانسـته اسـت آغـازي مطلـق و بـدون         وحدت يافته

صورت عقلي منطـق يـا    24يزي جز استنتاجاز نظر هگل پديدارشناسي چ. پيشفرض داشته باشد
كه شناسايي مطلق حقيقت  كند مي  نيز مانند پديدارشناسي اعالم هگل در منطق خود علم نيست

همچنـين بيـان   او. هر صورت آگاهي است و جدايي يقين و حقيقت در آن از بـين رفتـه اسـت   
جـز حقيقـت    همان صورت عقلي است و صورت عقلي نيـز  25كند كه حقيقت مطلق هستي مي

محتـواي علـم نـاب از نظـر وي تفكـر عينـي و نـه تفكـر صـوري اسـت           . مطلق هستي نيست
(Hegel,1969,P:49) . دانيم پايان كار پديدارشناسي انديشه محض است و از طرفـي   چنانكه مي

تواند منطق را كـه همـان    ميوي داند، اما اگر  هگل منطق را نيز چونان فكر و انديشه محض مي
قلمرو انديشه محض بداند از آن جهـت اسـت كـه     و حقيقت مطلق هستي است صورت عقلي

پديدارشناسي در انتهاي خود به قلمرو انديشه محض كه همـان حقيقـت مطلـق هسـتي اسـت      
بر اين اساس منطق بايد بسـان سيسـتم خـرد محـض و     « :نويسد ،هگل در اين زمينه ميرسد مي

و حقيقت است آنگونـه كـه آن بـدون نقـاب     اين قلمر. چونان قلمرو انديشه محض درك گردد
 27شرح خداست بدانگونه كه او در ذات سـرمدي  26توان گفت كه اين محتوا بدينسان مي. است

براسـاس ايـن عبـارات    . (Hegel, 1969,P:50)»28 .خود پـيش از آفـرينش خلقـت بـوده اسـت     
كنـد امـا    اب وضع مـي توانيم نتيجه بگيريم كه هگل منطق را در اينجا چونان قلمرو انديشه ن مي

پديدارشناسي نيز در فرجام خود به قلمرو انديشـه نـاب رسـيده اسـت پـس سـفر آگـاهي در        
  .انجامد پديدارشناسي در آخرين مرحله خود به وضع منطق وي و به تكوين آن مي

شـمارد، از آن   مـي   را قابـل سـتايش   29هگل در ادامه عبارات باال آنكساگوراس سپس
ل عالم شمرده است و نيز از آن جهت كه اساس عالم عقالنـي و صـور   انديشه را اص جهت كه

] صـرفاً [وي كه برآمده از پديدارشناسي اسـت  خود منطق افزايد  ميهگل . محض منطق را نهاد
  . (Hegel,1969,P:50)اساس تفكر نيست بلكه صور حقيقت غايي است 

ج اسـت كـه در راسـتاي    از گفتار هگل در ديباچه اول منطق نيز نكات مهمي قابل استخرا
خـود كـه در   30آگاهي چونان روح در آشـكارگي « :گيرد مواضع هگل در پديدارشناسي قرار مي

سـازد، بـه شناسـايي     اش آزاد مي واسطگي و تحجر خارجي خويشتن را از بي31اش يابي  تكامل
گردد و متعلقش را همان ضرورتهاي محضي كه في نفسه و لنفسه هستند تلقـي   محض نايل مي
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 ,Hegel(» ...آورد  ش را بـه انديشـه مـي   روح ماهيت ذاتـي خاصـ  . هاي نابند آنها انديشه. كند يم

1969, p:58( رسد از عبارات فوق بتوان به نتايج ذيل دست يافت به نظر مي:  
دوم آنكـه  . اسـت ] يـا ذهـن  [ي و تجلـي روح  آشكار در تفسير هگل نخست آنكه آگاهي

ي ينها  سوم آنكه تكامل. ز يك سير تكاملي برخوردار استتجلي يا نمود روح ا آگاهي به عنوان
  خـارجي  آگـاهي در آنجـا از متعلـق    .آگاهي آن است كه به مرحلة شناسايي مطلق نايـل گـردد  

چهارم اينكه آگـاهي  . يعني با آن در اينهماني كامل قرار گرفته است ،رهايي و آزادي يافته است
پـنجم آنكـه در مرحلـه    . تهاي ناب منطقـي نـدارد  در شناسايي مطلق هيچ متعلقي غير از ضرور

يابند اين وحدت يك وحدت خنثي كـه در آن   شناسايي مطلق كه انديشه و واقعيت وحدت مي
يابـد   اثري از انديشه و واقعيت نباشد نيست و نيز در اين وحدت واقعيت بر انديشه غلبـه نمـي  

ن مرحله روح توانسته است بعـد از  و ششم آنكه در اي. بلكه در اين مرحله غلبه با انديشه است
دو هزار سال كار فلسفي و منطقي از زمان ارسطو ماهيت ذاتي خود را در كف انديشه و تأمـل  

اين عبارات يـك بيـان ويـژه از تكـوين      نكته اساسي و مهم آنكه با توجه به نكته چهارم. آورد
  .نهايي منطق در شناسايي مطلق ارائه كرده است

هاي منطق خود را وحـدت   تواند يكي از مهمترين ويژگي كه هگل ميبه اين ترتيب است 
ماده و صورت، انديشه و واقعيت و يقين و حقيقت بشمارد و مقـوالت منطـق خـود را دربـارة     
. عالم اعيان راست بداند و جهان مادي را چيزي غير از مثال مطلق و چيزي جز انديشه نشمارد

هيچگـاه ابتـدا   ] با اين فرارويهايش[كند، چنين منطقي را  اما چنانكه هگل خود آشكارا تأكيد مي
هگل اين مطلب را به بيانات گوناگون و در مواضـع  . توانسته است به دست آورد به ساكن نمي

پرسـش بسـيار   (Hegel, 1981, P: 97-8)پديدارشناسـي   38وي در بند .مختلف ابراز كرده است
، 39، 20، 2پاسخ آن كه از بندهاي  اهميت اهميت اين پرسش و نيز. مهمي را مطرح كرده است

قابل استنباط است، از آن جهت است كه اين  (Hegel, 1961,PP:68,81,98,107,116) 58تا  50
پرسش با پاسخهاي خود همان چرخش بزرگ هگلي و بدعت مهم وي را پس از دو هزار سال 

اه خود را يكراست از منطق پرسد چرا دستگ وي در آنجا مي. كند  كار منطقي و فلسفي تبيين مي
آغازد، و چرا پديدارشناسي بايد چونان پيشفرض آن مطرح باشـد؟ هگـل در    و مقوالت آن نمي

كنـد و در بنـد    پديدارشناسي را براي منطق به نردبان تشبيه مي (Hegl, 1961, P: 86-87)26بند 
دارد كـه   ن اظهار مـي آ 39گويد و در بند  دوم پديدارشناسي از مثال غنچه، گل و ميوه سخن مي
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اي نيست كه به طور نقد پرداخـت گـردد و بتـوان آن را در     حقيقت چونان سكه ضرب خورده
رسد از مثالهـاي يـاد    به نظر مي. هايي چند تثبيت كرد ها و ضابطه جيب نهاد و يا آن را در گزاره

چه براي گل توان دريافت كه پديدارشناسي براي منطق نقش شكوفه براي غنچه و يا غن شده مي
بـه   كند و تمامي مراحل پديدارشناسي وي براي منطق و مقـوالت آن از نظـر هگـل    را بازي مي

تـوان   پديدار شناسي مي 58تا  50از بندهاي . هاي نردبان و مراحل تكويني منطق است مثابه پله
 دريافت كه صور پديدارشناسي صرفاً جنبة شناخت شناسي ندارند بلكه در عين حـال از جنبـة  

به كانت و نظام سه گـاني   50روي هگل در بند  عيني و مضمون عيني نيز برخوردارند از همين
گوشت   آن را به اسكلت بي 51اي وي به جرم صورتگرايي محض حمله برده و در بند  يا مقوله

حاصل آنكه هگل در شناسايي مطلق پديدارشناسي به وحدت انديشه . و خون تشبيه كرده است
يابد و اين يك وحدت خنثي نيست بلكه وحدتي است كه در آن انديشه بـر   ميو متعلق دست 

هگـل بـا ورود بـه قلمـرو شناسـايي مطلـق       . عين غلبه دارد يعني متعلق از سنخ انديشه اسـت 
پديدارشناسي به قلمرو انديشه محض كه همان قلمرو منطق است وارد شده است و راز اصـلي  

ين ترتيب در توجيه فرارويها و تفاوتهاي مقوالت منطق به ا. فراروي هگل از كانت همين است
هگل با كانت هيچ درك منضبط و متقني بدون توجه به شناسايي مطلـق پديدارشناسـي ممكـن    

  .نخواهد بود

اينك پرسش مهم ديگر اين است كه هگل بقيه راه را كه از اولـين مقولـه در منطـق آغـاز     
مام سفر استقرايي پديدارشناسي بقيـه راه را كـه   هگل بعد از ات. گردد چگونه طي كرده است مي

بنابراين در هر . پيمايد همان كشف مقوالت منطق است به كمك تكامل ديالكتيكي استنتاجي مي
توان به عامـل اتقـان و    هرگز نمي گونه بحث از مقوالت منطق هگل بدون تكامل ديالكتيكي نيز

هاي مهم منطـق   ان گفت يكي از ويژگيتو به عبارتي مي. انسجام و پيوستگي بحث دست يافت
هگل كه نه تنها ارتباط تنگاتنگ با دليـل فـراروي هگـل از كانـت دارد بلكـه مـا را بـر تبيـين         

رسـاند و يژگـي تكامـل ديـالكتيكي      نيزياري مي چگونگي پيوند پديدارشناسي با مقوالت منطق
   .منطق هگل است

شـود كـه توجـه     آنگاه بر طـرف مـي  ام اي مبهم است و اين ابه تا اندازه 32اصطالح تكامل
در تكامـل بايـد   . تكامل ارگانيكي نيست بلكه تكامل ديالكتيكي اسـت  ،يم مقصود از تكاملنماي

موجود كه تنوع محتوا را حفظ كند در كار باشد تا تكامل بتواند خـود را، از راه   33يك اينهماني
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اي تـا مرحلـة ديگـر     از مرحلـه ) نياينهمـا (وسيلة فرايندي كه در آن اصل مبنايي ه آن تنوع و ب
همچنـين ايـن   . بنابراين تغيير صرف از مفهوم تكامل خارج اسـت . سازد شود، آشكار محقق مي

نيز وحدت در تفـاوت امـا بـدون     و 35)توالي( 34يكنواختي: اند  موارد نيز از مفهوم تكامل خارج
يد در شي تغيير كيفـي  همچنين حضور صرف هدف براي تكامل كافي نيست، بلكه ما با .فرايند

دروني نسبت به هدف نيز داشته باشيم، زيرا به طور مثال هر گاه تفنگي بـه سـوي يـك هـدف     
نيست تكامـل اگـر در كـار باشـد در تيرانـداز       تيراندازي كند اين تيراندازي سبب تكامل تفنگ

فاوت توانـد در آن رخ دهـد،ت   اينك دو طريقة كلي وجود دارد كه تكامل مي. خوب خواهد بود
ايـن دو صـورت در فراينـد    . شـود  اي كه محتوا در آن آشكار مي  عبارت است از طريقه ،اين دو
در هگل بـه هـيچ وجـه     استنتاج البته .دنشو يك ارگانيسم زنده يافت مي 37و در رشد 36استنتاج

عبارت است از مشخص نمودن  اين واژه اگر در مورد هگل به كار رود. معناي ارسطويي ندارد
اثبات چگونگي ارتباط عناصر   وسيلةه دروني يك عرصه خاص از حقيقت كه تدريجاً ب وحدت

آغاز و  تر مرحله ناقصاين فرايند از  .گيرد فردي آن از راه وابستگي به يك اصل واحد انجام مي
وسيلة وحـدتي خـاص   ه ش برشد ارگانيسم نيز فعاليت متنوع اما. رود پيش ميمرحله كاملتر به 

يابد و تنوع محتواي خود را  ي تحقق كاملتر و كاملتر دارد انسجام و يكپارچگي ميكه رو به سو
تكامـل بـه طـور كامـل متمـايز و       ايـن دو شـيوة  . گسـتراند  هاي زمانمند حـوادث مـي   در دسته
) اسـتنتاج (در زمان و نـوع اول  ) رشد يك ارگانيسم(شايد بتوان گفت نوع دوم تكامل .متفاوتند

دهد، اما نكته ايـن اسـت كـه در     ون شك استنتاج در ذهن كسي رخ ميبد. خارج از زمان است
نوع دوم پيوند اجزاء فقط به علت زمان ممكن است و نوع اول پيونـد اجـزاء از نظـم زمانمنـد     

در  .آيد مستقل است و پيوند صرفاً به علت آن اصل واحد كه از راه اجزاء كارگر است پديد مي
گيرد تكامل اسـت امـا در نـوع     گردد و آنچه از آن پاي مي هر دو نوع آن اصل واحد آشكار مي

اما در قسم دوم ، گردد را درغير اين صورت استنتاج ناممكن مياول محتوا هميشه كامل است زي
كند بـه قسـم اول    تكاملي كه متد ديالكتيك را توصيف مي. افتد كمال در زماني خاص اتفاق مي

آن است كه صـور تجربـه بـا     ديالكتيكي يا استنتاجي املبنابراين تك. تعلق دارد) يعني استنتاج(
آن اصـل  . پيوند خود با يكديگر اصل واحد حاكم بر همه آن صـور را تـدريجاً تحقـق بخشـند    

از خودآگـاهي و بـه عبـارت بهتـر      واحد كه چونان يك كل بر تجربه حاكم است عبارت است
حـد صـورت عقلـي خـرد     اصل وا ، اينمنطق هگل كه تجربه خرد محض است در. استروح 
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شود همة مفاهيم يـا   مي  خوانده38آگاهي ناب است، اين صورت عقلي،ايدة مطلق –چونان خود 
هايي هستند كه اين ايده در آنها خودش را بر حسـب هـر يـك از آنهـا      مقوالت در منطق شيوه

كـاملتر  البته برخي از مفاهيم  .سازد و اصل تعيين كننده در سرتاسر منطق همين است آشكار مي
گفـت كـه بـين     تـوان  مـي   به عبارتي. سازند از بقيه ويژگي آن اصل وحدت بخش را محقق مي

مقوالت منطق هگل دو صورت پيوند وجود دارد اول آنكه همة مقوالت منطـق وي متعلـق بـه    
يك اصل فعال هستند، و دوم اينكه هر يك از آن مقوالت فعاليت آن اصـل واحـد فعـال را بـه     

بنابراين پيوند بين مفـاهيم منطـق هگـل چونـان      .كند مي با ديگر مقوالت بيان اي متفاوت درجه
در مقايسه با ) استنتاج(ويژگي اين تكامل . گردد پيوند تقربي تدريجي به ايدة مطلق مشخص مي

تكامل ارگانيكي يعني تكامل در زمان اين است كه ما از حقيقت اصل واحدي كه تكامل يافتـه  
تواند به طور كامـل از   شويم، كل محتواي خرد مي نمي فرايند و يكباره آگاهاست صرفاً در پايان 

. آغاز تا بانجام شناخته شده باشد، و نيازي نيست كه ما به طـور كلـي از تكامـل ناآگـاه باشـيم     
ممكن است كه خواننده و حتي خود نويسنده منطق يعني هگل كامالً از همة مراحل فرايند آگاه 

اگر ما همه مفاهيم منطق را بشناسيم اين مطلـب هـيچ تـأثيري در ويژگـي     نباشد و يا بر عكس 
اصل پيوند مفاهيم با يكديگر ندارد و ما باز هم بايد آنها را به همين شيوه كه با هم در ارتباطند 

به عبارت ديگر هگل اصل واحـد منطـق را از آغـاز     .(Bailli, 1901,P: 301-310)مرتبط سازيم
يدارشناسي به دست آورده است همه مقوالت منطق در آن به تفصيلي كه منطق يعني درپايان پد

گويد موجودنـد امـا وي بـا اسـتنتاج ديـالكتيكي       در بندهاي پاياني پديدارشناسي مي خود هگل
كند و چون ايده مطلق از همه كاملتر است از اين لحاظ نيز  خود آنها را از يكديگر استخراج مي

اصل واحد از آغاز تا پايان منطق خود را تدريجاً در همه مقوالت  توان گفت اين ايده چونان مي
از لحاظي نيز چون شناسايي مطلق همان روح است كـه  . دهد بر حسب هر يك از آنها نشان مي

تـوان بحـث را     در اينجـا مـي  . توان گفت آن اصل واحد روح اسـت  رسد مي به خود شناسي مي
ادامه داد، اما اين كـار گذشـته از آنكـه تحقيـق دراز      هاي ديگر تكامل ديالكتيكي دربارة ويژگي

جويد براي مقصود ما در اينجا نيز بيش از اين مقدار ضروري نيست آنچه ما در  تري را مي دامنه
 .كه هگل از كانـت در مقـوالت فراتـر رفتـه اسـت      بود روشن ساختن اين معنابوديم صدد آن 

 خود يعني در شناسايي مطلق انديشه و وجودنخست به دليل آنكه پديدارشناسي وي در فرجام 
يقين و حقيقت را وحدت بخشيده است و لذا او توانسته اسـت در منطـق خـود كـه قلمـرو       و
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دليـل فـراروي    ينو دوم. انديشه محض است همه مقوالت را بر اشياء في نفسه صادق بشمارد
كي گفتـيم بـدون در   هگل از كانت در مقوالت اين است كه به موجب آنچه در تكامل ديـالكتي 

استنتاج آنها از يكديگر ممكن نيسـت و هگـل بـر     ،كار بودن اصل واحد حاكم بر همه مقوالت
در  ،يـا روح اسـت  » خـود «، كـه همـان   آن راخالف كانت از چنين اصلي برخوردار است زيرا 

 يـا » خود«؛ و از آنجا كه اين آورده است به دستفرجام پديدارشناسي يعني در شناسايي مطلق 
به بياني كه بايد تفصيل آن را در مجالي جداگانه و در شرح فصل آخر پديـدار شناسـي    -روح 

همه مفاهيم و مقوالت منطـق را در خـود جمـع آورده و جـذب كـرده اسـت        -جستجو نمود 
توان گفت اصل واحد منطق در حقيقت مثال مطلق اسـت و بـه توضـيحي كـه گذشـت در       مي

دو مطلب نه تنهـا دو دليـل فـراروي هگـل از كانـت را نشـان       اين  .سرتاسر منطق در كار است
  39.دهد بلكه دو بيان براي تبيين مقدمه بودن پديدارشناسي هگل براي منطق نيز هست مي

رسـيد و   بدينسان روشن شد كه هگل بدون پديدارشناسي هرگز به شناسـايي مطلـق نمـي   
رود و بدون تكامـل ديـالكتيكي و   توانست از منطق كانت فراتر  بدون شناسايي مطلق هرگز نمي

وانگهـي هگـل   . توانست مقوالت خود را بر مبناي شناسايي مطلق استنتاج نمايـد  استنتاجي نمي
امكان تكامل ديالكتيكي در منطق خود را نيز بر مبناي اصل فعال وحدت بخش به دست آورده 

ارشناسـي بـه   است و اين اصل فعال وحدت بخش كه همان روح يا ذهن است در فرجام پديد
توان انضباط و  با توجه به اين نكات است كه مي پس فقط بر اساس و. كمال خود رسيده است

انسجام و اتقان ديدگاههاي ياد شده هگل را در مورد مقوله، دسـت كـم از ديـدگاه خـود وي،     
  .درك نمود

  نتيجه

اراي اين مقوالت كانت هر چند نسبت به مقوالت ارسطو كه صرفاً گردآوري شده بودند د
انـد، امـا بـرخالف مقـوالت      آمـده  به دسـت مند از يك اصل مشترك  امتياز است كه بطور نظام

در هگل اين امتيـاز بسـي كـاملتر حاصـل گشـته      . اند ارسطو وجودي نبوده و صرفاً قوالب ذهن
الت هگـل  مقـو امتياز ديگر . شود است زيرا برخالف كانت هر مقوله از مقوله ديگر استنتاج مي

ت كه مقوالت به هيچ وجه صرفاً جنبه معرفت شـناختي نداشـته و كـامالً داراي عينيـت     آن اس
مقـوالت عينـي   . شوند بنابراين برخالف كانت مقوالت هگل بر شي في نفسه اطالق مي. هستند
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ايي را بـر مبنـاي وحـدت انديشـه و     هـ  اند، هگل چنين آموزه هگل توصيفات و تعاريف مطلق
شناسايي مطلق در پديدارشناسي و دت انديشه و واقعيت را بر مبناي كند و وح واقعيت ارائه مي

هاي هگل  هايي از تأثرات و اقتباس در اينجا به نمونه. نمايد شي في نفسه كانتي استوار مي ابطال
شد، اما چنانكه ديديم هرگز اين تأثرات جنبه  شوند نيز اشاره  از كانت كه به مقوالت مربوط مي

اند آنگاه بعد  تبدالت هگلي يافته ت بلكه كامالً به صورت انتقادي تصرفات وانفعالي نداشته اس
هايي از انتقادهاي صريح هگل به كانت در زمينه مقوله و نيز بعد از بيان تفاوتهاي  از طرح نمونه

ابطال شناسايي مطلق پديدارشناسي و فيلسوف در اين زمينه دليل فراروي هگل از كانت  دو آن
  . دانسته شد نيز تكامل ديالكتيكي و استنتاجي منطق وي و شي في نفسه

  ها يادداشت

در مورد مقوالت ارسطو دو نظر وجـود دارد، برخـي مقـوالت وي را صـرفاً معرفـت       ـ1
اي از  رسد بتوان شـواهد و ادلـه   به نظر مي. دانند مي  شمارند و برخي وجود شناسانه شناسانه مي

  .ر نمودمتافيزيك ارسطو برتأييد قول دوم ذك
فهم دقيق اينكـه چگونـه از نظـر    . هاي ما نيست ـ البته اين به معناي توهم بودن معرفت2 

بودن آن نيست متوقف است بر فهـم دقيـق    (schein)كانت معرفت پديداري به معناي توهمي 
نوشتي كه بر آن افزوده است  و نيز در پي B69كانت در نقد عقل محض . تمايز پديدار از توهم

نوشت كه نسبت بـه مـتن دچـار آشـفتگي      وي در پي مطالب. ين، اين تمايز پرداخته استبه تبي
كند كه در هر يك از صـور   است مجموعاً سه ديدگاه متمايز و متعارض در مورد توهم ارائه مي

به علـت خـروج از محـور اصـلي       و ما از ادامه بحث. يابد نسبت اين كلمه با پديدار تفاوت مي
براي تتمـيم فايـده،   . دهيم مندان را به مطالعه كانت در آنجا ارجاع ميه عالقخودداري نموده و 

  (Kemp Smith, 1984, p. 154 -158):مطالعة بيانات كمپ اسميت در اينجا بسيار ضروري است
3- Willem De Vries  4- ego    5- Lockeanism  
6- subject - object   7- substance   8- substantial 
9- fullness   10- self-knowledge 11- living actuality  
12- essential opposites   13- ontological-logical  

پديدارشناسي پيشفرض و مقدمه دستگاه هگل است و هر پژوهشي دربارة هگل چـه   -14
در ايران و چه در فراسوي مرزهـاي آن بـدون توجـه بـه پديدارشناسـي وي و رابطـه دسـتگاه        

اما چنانكه در مـتن اشـاره شـد در    . با آن هيچ سنخيتي با تفكر هگل نخواهد داشت اش فلسفي
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جامعه فلسفي ايران غالباً اين بخش از دستگاه فلسفه وي و بويژه رابطه آن با منطق مورد غفلت 
البته در سالهاي اخير اثري با اقتباس از ژان هيپوليت توسط استاد محترم آقاي دكتـر  . بوده است
  .ه چاپ رسيده استمجتهدي ب
خصوص از معرفت شناسي را بايد در مقامي جداگانه كه ب توضيح بيشتر در اين باره – 15

ريچارد نورمن از جمله كساني است كه ايـن دور و تسلسـل   . گرفت شود پي و نقد آن بحث مي
، البته در عبـارات خـود هگـل در    (Norman, 1979, P:9-13)نگاه كنيد به. را تبيين كرده است

  .چند سطر باالتر اين دور و تسلسل قابل فهم است
16- dilemma         17- terminus    18- notion   
19- for it   20- emerge             21- justification  
22- ratiocinatively  23- an absolute beginning  
 24- deduction       25- the absolute truth of being 
 26- content         27- eternal  

اين فراز همچنين داللت دارد كه منطق هگل به اعتقـاد وي چونـان الهيـات و شـرح     ـ 28
رسد از جمله شواهدي اسـت كـه انديشـه خـداي      ذات سرمدي خداوند است و نيز به نظر مي

ـ   دهد و نشان مي را در انديشه هگل نشان مياز آن تمايز مبشر و  مافوق  هـيچ ه دهد كه هگـل ب
هـر چنـد آن را از منظـر انسـاني كـامالً       .كاهد فرو نمي بشر و تاريخ آگاهي وي بهوجه خدا را 

  .نگرد تاريخي و در پيوند با انسان مي
29- Anaxagoras    30- its manifestation   31- its progress 
32- development     33-identity              34- uniformity  
35- continuity          36- inference       
37- growth          38- absolute idea 

اسـت كـه بـه    ] ارتباط منطق با پديدار شناسي هاي جنبه يعني [ي هگل ها و اين جنبهـ 39
 به دستتوان  مي اعتقاد ما نه تنها به طور غالب در ايران بلكه چنانكه از مطالب والتر كافمن نيز

 ,Kaufmannنگاه كنيد به (آمريكايي مغفول مانده است  –محافل انگليسي  آورد در بسياري از

1977, P:73( .  
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