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. به جاي شروع دشوند، اما هيچ يك از آنها شباهتي به يك متن معمولي منطق ندارناميده ميعلم منطق هگل دو كتاب دارد كه 

صوري فقط در بخش  استنتاجشود. و ساختارهاي سخن گفته مي» شدن«و » نيستي«، »هستي«بحث با نمادها و قواعد، ابتدا از 

 شود.، ظاهر مينام دارد» مفهومي آموزه«سوم و نهايي كه 

گيرند و را در عنوان اين دو اثر ناديده مي» منطق«، اصطالح واقعيتبه دليل اين تفاوت بين انتظار و مفسران  از بسياري

، بر حسب نظام استعاليي مقوالت موردبحث قرار شندانديميچارچوب كانتي در يا اگر  ،محتوايشان را بر اساس متافيزيك

روايت . بود، كامالً جدي دادقرار اي سنتي رشتهتحت عنوان دانش رسد وقتي هگل اين دو اثر رانظر ميدهند. با اين همه، بهمي

و  1827هاي )، طي دو ويراست بعدي خود در سال1817( ي علوم فلسفيدانشنامه، نخستين بخش از تر علم منطقكوچك

 ،. سوالي كه بايد پرسيده بودشد اساسي تجديدنظر 1831هنگام مرگ هگل در تا  ،تربزرگ در روايتبسط يافت. و  1830

  چه بود؟ "منطق"اين است: منظور هگل از 

اي هاي مقولهقياس يعني اشمنطق صوري زمانهي درباره بحث هگلتوان در نخستين نشانه براي پاسخ به اين پرسش را مي

گفت، دريابيم. اين بخش با بحثي درباره انواع اصلي عناصر دربرگيرنده ، استنتاج شرطي و گسلي تمثيلي سنتي، استقراء و قياس

تنتاج) و نيز احكام (يا اسهاي تكين ، و مفردات (يا ابژه)شوداي ناميده ميشود: مفاهيم عام (كه اكنون توابع گزارهآغاز مي

  كنند.تر تركيب ميها) كه چنين عناصري را در واحدهاي پيچيدهگزاره

شود. انواع گوناگون حكم و استنتاج به توالي بدل تر را شامل ميبزرگ علم منطقبررسي اين عناصر نخستين ثلث جلد اول 

شود. در هر مورد، هگل اشاره هايشان توصيف ميشوند. نه تنها ساختار و اعتبارشان بلكه همچنين محدوديتبه عنوان بحث مي

هاي شده در گزارها بر عناصر استفادهبه قيدوبنده ،بايد از اين طريق بيان شود ي آنچهرا دربارهكند كه شكل يادشده حق مي

شود مي شانها موجب تصحيح. اين محدوديتآوردتمامي بجا نمي، بههاالزم براي معتبرساختن قياس ات گوناگون و استنتاج

آنها فقط كند. مي» استخراج«هاي گوناگون منطقي را . به اين طريق هگل، شكلانجامندميها ها يا قياسانواع ديگر حكمبه كه 

 فهرست قصد اصالح نابسندگياين فهرستْ و  رسيمميبعدي  بلكه ما به فهرست شوندمينبه عنوان يك فهرست محتمل ارائه 

 ]1[ .را دارد قبلي

هاي انواع نويسد و پايه و نيز محدوديتي منطق صوري ميچيزي شبيه به فلسفه علم منطقسپس هگل در اين بخش از 

هاي معتبر نيست بلكه فرايند استداللي دهد. منطق براي او فقط يك شكل انتزاعي قياسديگر حكم و استنتاج منطقي را نشان مي

گويد ي استدالل. يا چنانكه خود هگل مي. استدالل است دربارهرودميفراتر از آنها و هم كند ايجاد مي را هااست كه هم شكل

  انديشد.ي خود مياي است كه دربارهانديشه

آورد. تمام انديشد، آغازگاه مناسبي را براي فلسفه فراهم ميي اقداماتش مياي است كه دربارهرشتهچون منطق تنها دانش

كنند و سپس از انديشه كه در طبيعت، جامعه يا شخص انسان معلوم و معين است آغاز ميهاي ديگر با چيزي رشتهدانش

ي اين دهند چرا چيزها به همان نحوي كه وجود دارند هستند. همهكنند تا به اصول نهايي برسند كه توضيح مياستفاده مي

فقط از انديشيدن براي بررسي راهي كه  گيرند. منطقفرض ميچيزي بديهي پيشدر حكم ورزي را ها انديشهرشتهدانش

 چيزدهد كه چهرود؛ چگونه تشخيص ميمي عنصربه آن  عنصراز اين انديشه كند: چگونه شود استفاده ميانديشيدن انجام مي

  كند.اش تجزيه ميدهندهاش اساسي است؛ چگونه مفاهيم را به اجزاي تشكيلدر جستارمايه



اي ي را كه چنان پايهيابيم كه وي حركات استنتاجرويم، درمياز الگوهاي انديشه فرو ميتر در واكاوي هگل هر چه عميق

دهد. در حالي كه هگل جزييات بسيار شوند تشخيص و بسط ميكه اغلب افراد هرگز از وجودشان آگاه نمياند و عنصري

ـ يا زند ـي چيزي مرموز و عميق حرف ميرهكنند او دربادهد، مفسران گمان مياهميتي را موردتاكيد قرار ميكوچك و بي

هايي بپردازند كه انديشه به واقع در اند كه به ساخت و پرداخت جزيي شيوهي كمي آمادهاغلب چيزي احمقانه و آشفته. عده

  كند.استدالل منطقي عمل مي

اند. هگل مطرح كرده يپروژه هاي چشمگيري را در مقابل اينفرگه و راسل، دو تن از پدران منطق نمادين مدرن، چالش

كه در عمل انديشيدن دخالت دارد اجتناب » باوريشناختروان«خواست از معتبر، مي هاي استنتاجفرگه، براي شناختن شكل

د ــ نشوهاي منطقي به خودشان ايجاد ميرا به دليل تضادهايي كه هنگام ارجاع عناصر و گزاره هانوعي كند؛ و راسل نظريه

  ابداع كرد. اجازه دهيد اين ايرادات را نيز بررسي كنيم. ــ انديشدي خود ميي كه انديشه دربارههنگام
  
  باوريشناختي روان. فرگه درباره1

كوشد تا معيارهاي اي باشد كه ميرسد هر نظريهبه وضوح توسط فرگه تعريف نشده است. به نظر مي» باوريشناختروان«

تواند پذيري يك واقعيت تجربي نميانديشند موجه جلوه دهد. امكاناي كه افراد به واقع ميبه شيوه اعتبار منطقي را با توسل

  شمول وضع كند.يك منطق جهان

منطق قرار داد. عنصر اصلي در  كلي هاي استنتاج معتبر، فرگه ارجاع را پايهبراي اجتناب از چنين امكاني و توجيه شكل

دهد؛ دومين عنصر توصيف آن چيز است. گزاره به عنوان كل به وضعيتي از هر گزاره مستقيماً به چيزي در جهان ارجاع مي

هايي از چيزها را كه به اين نحو به آنها هاي عام، يا مفاهيم، گروهباشد. واژه كاذبيا  صادقتواند دهد و ميامور ارجاع مي

  كند.ها گردآوري ميجاع داده شده است، در دستهار

ها تمامي اين كنش كنند.مي دهند يا توصيفها ارجاع ميواژهكنند؛ افراد با دهند يا توصيف نميها هرگز ارجاع نمياما واژه

براي تميز و جدايي واسطه و مستقيم نيست. هميشه مستلزم نوعي معيار ي است. همچنين عمل ارجاع بيبه ناگزير رواني و روح

كند. در نظر بگيريد ما هاي عام يا مفاهيم صدق ميويژه براي واژهبه معيار. اين است شده از محيط پيرامونشدادهچيز ارجاع

  ها را استفاده كنيم.گيريم واژهچگونه ياد مي

گيرد اما او خيلي زود ياد ميمعرف هر دو باشد، » سگ«ي گربه مانند سگ نيست. براي يك كودك بسيار كوچك شايد واژه

به نحوي  ،يابدكند و بسط ميتفاوت متعّين رشد مي معنايهاي متفاوت بيان شود. اين كه تفاوتي وجود دارد كه بايد با واژه

ي ازنهمو«و » نرخ تسعير پوند به دالر«توان به تصور آورد. مثًال بين كنيم كه نميهايي براي چيزهايي استفاده ميكه ما از واژه

هاي دادن دستهها نه با نشاني ما از واژهشويم. به اين ترتيب، استفادهتفاوت قائل مي» تجاري بين بريتانياي كبير و اياالت متحد

  شود.عام، پالوده مي ايواژه يعمومي جديد بلكه با توجه به تفاوتي خاص، با محدودكردن دامنه

متفاوت  يي ديگرواژهرا از  واژههايي كه يك ه تنها با ارجاع به جهان بلكه با تفاوتها نشده با واژهبنابراين، مفاهيم بيان

ها چيزهايي نيستند كه ما شود. اما تفاوتهاي تفاوت بيشتر ميتر باشد، اليهشوند. هر چه مفهوم پيچيدهكند، تعريف ميمي

  ي عمل مقايسه هستند.د. به آنها بايد انديشيد: آنها نتيجهشونصرفاً به آنها ارجاع دهيم؛ آنها مستقيماً ديده يا شنيده نمي



اي ي شيوهعالقه نيست. او دربارهزند، به فرايندهاي رواني محتمل بيحرف مي» انديشيدن«ي بنابراين، وقتي هگل درباره

شود ير از آنها حاصل ميگيرد، و آنچه را كه ناگزرا در نظر مي هاواژههاي ذاتي در معاني زند كه انديشه تفاوتحرف مي

 ،ي استنتاج و نهفتگي به پيوندهاي رواني اتفاقي وابسته نيستكند. يك فكر حاكي از فكر ديگر است. آن رابطهگيري مينتيجه

  ي آن فكر شده است.بلكه به محتواي متفاوتي وابسته است كه درباره

رسد، مي» ديگر«ي به انديشه» برخي«رسيم. مثالً مي دهيم و به ضد آنگاهي ما حدومرزي را در مفهوم اصلي تشخيص مي

(مانند  ي دو مفهوم دهد كه شالودهاي را تشخيص ميتشابهي پايه ،در زمان ديگريانديشه نيست. » همه«همان » برخي«زيرا 

دارند. در زماني ديگر، اند كه بنياد مشتركي دهد كه آنها متفاوت نيستند بلكه اضداديو نشان مياست ») صورت«و » ماده«

است  هايي از معناي آن كه الزمدهد ــ جنبهگيرد و اجزاي متعين آن را موردتأكيد قرار ميانديشه مفهوم عامي را در نظر مي

  به تمامي متمايز و تفكيك شوند تا مفهوم به درستي تعريف شود.

مي ديگر حركت كند، به طريقي كه به فرايندهاي رواني سازد از مفهومي به مفهوشده انديشه را قادر ميهاي تفكيكتعّين

ها با محيط طبيعي ي تمايزاتي است كه در اثر كنش متقابل جامعه و به طور عام انساناتفاقي وابسته نيست. اين حركت نتيجه

  و اجتماعي كشف شده و بسط يافته است.

» طرد و جذب«، »تغيير«، »شدن«گل با مفاهيمي مانند برخي از فرايندهاي منطقي حركت از يك مفهوم به مفهوم ديگر را ه

  كند.مشخص مي» ي هستيآموزه«، علم منطقدر كتاب اول  »رابطه«و 

با توسل  فرگهتواند توسل ظريف آن را به عمليات رواني در نظر بگيرد. باوري نميشناختي فرگه به روانحمله ،بنابراين

دهد: عمل تفكيك. هگل برعكس به هر دو عمليات متوسل ي منطقي را از دست ميصرف به عمل ارجاع، ويژگي متمايز انديشه

دهد. به شموليت و اعتبار ارجاعاتش را تشكيل مياند كه بنياد جهاني انسان حياتيشود؛ اين دو عمليات چنان براي انديشهمي

  تر از فرماليسم انتزاعي فرگه است.تر و جامعمنطق، كاملاين طريق، واكاوي هگل از 

  

  ي خودارجاعي. نظر راسل درباره2

هاي جمالتي كه به انديشد ــ را به مصاف طلبيد. نمونهي خود ميراسل مشروعيت خودارجاعي ــ يعني اينكه انديشه درباره

انجامد كه بايد از آن پرهيز شيده است)، به تناقضاتي ميگويد اكنون دراز كدهند (مثالً هنگامي كه كسي ميخود ارجاع مي

تواند به خودش ارجاع دهد. كند هيچ عبارت منطقي هرگز نميجهد كه مقرر مياي از انواع ميكرد. بنابراين، راسل به نظريه

  تارمايه بگنجاند.ماند، زيرا چنين صحبتي بايد خودش را در جسي هيچ چيز باقي نميكردن دربارههيچ راهي براي صحبت

ي عبارات منطقي همه در هانوعي خود را نقض مي كند. نظريه موضوعحل براي اين ناسازنما اين است كه معضل اين راه

ي خودارجاعي نقض خودش يك عبارت منطقي است، ممنوعيت خودش را دربارهي يادشده نظريهشود. چون اعمال مي

  كند.مي

گيرد. برخي از پيش مي در كند كه انديشيدن منطقيآموزنده است، زيرا راهي را روشن مياستدالل راسل براي اين تز 

حلي را براي اين راه د، منطقْ ناي منسجم باشد انديشهنتوانانجامد. چون تناقضات نميهاي خودارجاعي به ناسازنمايي ميكنش

  نامشروع هستند. اي خودارجاعيْهكند. پاسخ راسل اعالم اين نكته است كه تمامي كنشمعضل مطرح مي



كم، هاي خودارجاع نخستين بيانديشيم. دستشود به گزاره با اين همه، اگر قرار است اساسًا برهان موفق شد، بايد تالش

حل راسل كه آنها را به هاي فرضي دارند. به بيان ديگر، با وجود راهگذرا و موقتي به عنوان مقدمه ها مشروعيتِاين گزاره

  كند.ي خود را نقض ميگذارد، آنها جايگاه منطقي معيني دارند. برهان نتيجهمي كنار ميتما

سازي شود. كنش خودارجاعي نوعي ناهمتوان در جاي ديگري يافت. انديشه به خودش اعمال ميالگوي برهان راسل را مي

حل است، معضالت آنها را مشخص خواستار راه . چون هر ناسازنماگويديبا آنچه م است دهد: عملياتش در تعارضرا نشان مي

تر چيره شد. يك اي مناسبشود بر آنها به شيوهكنيم كه چگونه مياند و مطرح ميدهيم، چرا پديدار شدهكنيم، توضيح ميمي

كند، بلكه ميكند پرش ني خودسرانه كه مشروعيت هر چيزي مشابه با ناسازنماي اوليه را انكار ميحل مشروع به يك نظريهراه

رسد: ي نخست چرا پديدار شده است ــ و به قلب موضوع ميپردازد ــ در وهلهدر بنيادهاي اين تناقض به تفحص مي

 ]2[هايي دخالت دارد.ي مركزي، اصلي كه در انديشيدن به چنين انديشههسته

هماني و از طريق اين». ي ذاتآموزه«كند: واكاوي مي علم منطقاين فرايند انديشيدني است كه هگل در دومين كتاب 

شوند نه امكان آن را انجامد. اين ناسازنماها نه مطلقاً رد ميتفكيك، تالش براي رسيدن به آنچه ذاتي است، به تناقضات مي

است كشف علت (يا بنيادي)  ي انديشه،و وظيفه») شوندنقش زمين مي(«پاشند چالش باقي بمانند. آنها فروميدهند كه بيمي

هاي مناسب و شايسته را براي تعارض حلاند و سپس راهي نخست ظهور كردهدر وهله اين ناسازنماها دهد چراكه توضيح مي

  دهد.نشان مي

كند كه دهد كه خودتأملي كافي و مناسب نيست، زيرا از نوعي استدالل استفاده ميي انواع راسل خودش نشان مينظريه

تواند اميدوار باشد كه به انديشد، ميي استدالل خود ميكشد. فقط انديشيدني كه آگاهانه دربارهخط بطالن بر محتوايش مي

  آمد نشود.تمامي موجه شود، به نحوي كه ناخواسته دچار خالف

  

  . فاهمه، ديالكتيك و نظرورزي3

نامد. هنگامي كه نظرورزانه ميبه نظر هگل، انديشيدن شامل سه عمليات متمايز است كه وي فاهمه، عقل ديالكتيكي و عقل 

. كنيمبه درستي از آن استفاده  يمنحوي كه بتوانكنيم بهكنيم ــ معنايش را تثبيت ميفهميم، مفهومي را تعيين يا تعريف ميمي

دهد: شده توسط فاهمه با تداوم آنچه در بردارد، واكنش نشان ميعقل ديالكتيكي حركت انديشه است كه به حدومرز تعريف

ي كل حركت از درباره ،ضد يا همتاي آن. عقل نظرورزانهفراتر از اين حد ومرز قرار دارد، به عبارتي  معكوسي كه فهومِم

دهد چرا دو مخالف كند كه توضيح ميكند و دورنما يا بنيادي سراسري ايجاد ميي اصلي تا ضد آن تأمل ميشدهمفهوم تثبيت

  سازگارند.ي يگانه و پيچيده هم درون يك انديشه

توان در جاهاي ديگر نيز يافت. در شويم كه اين عمليات منطقي را مشخصًا هگلي قلمداد كنيم. اما آنها را ميوسوسه مي

ي دوم، در وهله .استتعريف مفاهيم و استفاده از آنها به نحو مناسب يعني ي نخست، فاهمه يك فرايند واكاوي مفهومي وهله

دهد و نه به ضدش، از عناصر مقولي، طريقي را كه در آن نفي يك عنصر به معكوسش ارجاع مي كارناپ و رايل، در بحث خود

وگوهاي افالطون نيز، بررسي دقيق معنا به ضد آنچه در اصل مشخص كردند: اضداد دورنماي مشتركي دارند. در بسياري از گفت



 ،پردازندهاي درگير ميها يا بنيادهايي كه به همه جنبهبسط تبييناز طريق ي سوم، ساختار نظريه در وهله ]3[انجامد.موردنظر بود مي

  دهد.آمدها پاسخ ميبه ناسازنماها و خالف

كنند. هنگامي كه فاهمه عناصر خود را تثبيت كرد، از انديشيدن باز اما اين عمليات مجزا از هم عمل مي متعارفدر تأمل 

مقوالت  ي مدرنِشوند و نظريهوگوهاي افالطون نهايتًا حل نميناسازنماهاي گفتآويزد. ايستد و به تمايزهاي ساخته شده ميمي

هاي آمدها از محدوديتصرفاً راهي است براي از ميان بردن ناسازنماها. ساختار نظريه، جدا از انضباط فاهمه و آگاهي كه خالف

  دهد.از دست مي شود و پيوندش را با واقعيتمحض بدل مي كنند، به پندارِ ذاتي ايجاد مي

اي توسط فاهمه تثبيت ي فاهمه است. مقولهبه نظر هگل، انديشيدن عقالني مستلزم ادغام هر سه عمل در يك فرايند پيچيده

ي تواند به تأمل دربارهانجامد؛ سپس انديشه ميي ضد آن ميبه انديشيدن دربارهدر يك گذار ديالكتيكي شود و در خودش مي

شود. قرار دهد. اما اين فرايند در اينجا متوقف نمي اش را درك كند و آن را درون بستري عامتا پويش ذاتيكل تكامل بپردازد 

اي پيچيده است كه اجزايش الزم است توسط فاهمه تثبيت شوند و روابط ديالكتيكي زنانه انديشهي تأمل گمانزيرا نتيجه

شود كه فاهمه بايد بار جام شد، اين پيچيدگي بدل به عنصري تكين ميد. هنگامي كه اين كار اننشان بايد تعريف شودروني

و اگر ناسازهاي  ،شود، به عقل ديالكتيكي بيانجامدديگر تعيين و تثبيت كند. اگر فاهمه، كه به نحو منسجمي تا به آخر دنبال مي

ن درك شوند و به نحو متعيني در انديشه زني بايد خودشاحلي نظرورزانه باشد، سنتزهاي گمانهمستلزم راه ديالكتيكيْ عقلِ 

كند. مستلزم آن است تثبيت شوند. عقل يك فرايند انديشيدن است كه از يكي از عمليات مجزايش به عمليات ديگر حركت مي

ي شان در الگوهايشان را با هماننديتفاوت طور كامل تكميل شود. عقلْاش بههايش و هم يكپارچگي رابطهكه هم تنوع تفاوت

  بخشد.پيچيده اما جامع وحدت مي
  
  استعاليي است؟ . آيا منطق4

اي از مقوالت ثابت است: هستي، شدن، واحد، بسيار، ذات، وجود، علت، معلول، عام، ي استدالل منطقي بنابراين رشتهنتيجه

هايي كند، برداشتشروي ميناپذيري هستند كه از طريق آنها انديشه پيي اجتنابسازوكار و زندگي. چون اين مقوالت شيوه

شويم تا منطق هگل را شرح و بسط تحليل استعاليي كانت بدانيم و دوازده دهند. ترغيب ميرا كه ما از جهان داريم، شكل مي

كند، تحميل اي كه احساس ارائه ميهايي هستند كه بر مادهرا به هشتاد و يك مقوله بسط دهيم. مفاهيم آن، صورت مقوله

  شود.مي

كنند. همچنين طرق گوناگوني كه اين مفاهيم را ي جهان را ساختاربندي ميما فقط مقوالت نيستند كه انديشدن ما دربارها

ي ديگر است و چگونه دومين مقوله تعريفي اينكه چگونه يك مقوله متضمن مقوله ، مثالً نيز نقش دارد كنندبه هم مربوط مي

اند كه مقوالت صوري. اگر منطق به معناي كانتي استعاليي قدر مهمبط مفهومي همانتر. آن رواتر از چيزي است عاممتعّين

  بندي مقولي نيز دخالت دارند.باشد، روابط پويا و نيز طبقه

ي نابي بدانيم كه از جهان بالفعل جدا شده است و با خودي را قلمرو انديشه علم منطقكننده است كه با اين همه، گمراه

انديشنده، بخشي از  كند كه خودِشود. منطق به اين معنا استعاليي نيست. زيرا هگل اشاره ميآن اعمال مي درمستقل و آزاد 

هاي نابي نيستند كه از هايي كه اين خود دارد، صورتد. انديشهديگر و با طبيعت كنش متقابل دار جهان است كه با خودهاي



ها انباشت اي كه در خالل سدهي تجربه از جهان است ــ تجربهشدهدهيك نوع آسمان افالطوني ظاهر شوند، بلكه ذات فشر

نامد مي» روح«اين قلمرو كامل زندگي پويا و خودآگاه را هگل  ]4[شده و معنايي از آنچه نهايتاً حقيقي و واقعي است يافته است.

هاي اوضاع و احوال جدا شده ربه و ويژگيصرفاً وجه انتزاعي آن زندگي است كه از همه پيشامدهاي تج ،ي نابو منطق انديشه

  كنند به هم مرتبط هستند.كه گيتي را مشخص مي يهاي متعّين ثابتشود كه چگونه تفاوتاست. در اين موضوع كندوكاو مي

 تمام تواند متافيزيك ناميده شود: زيرا اين ساختار ذاتيچرا مي و كندبه اين دليل است كه منطق در خصوص جهان صدق مي

تواند توضيح دهد كه دهد، ساختاري  كه اكنون خودآگاه شده است. اين امر همچنين ميچيزي است كه جهان عمالً انجام مي

سازد. تمام آنچه كند، صريح و شفاف ميمي مشخصي كه تمام وجود را و صوري نيست: زيرا زندگي و انرژي چرا منطق ايستا

  گيرد.را كه هست در برمي

هاي بيني كند كه پيشامدهاي طبيعت و تاريخ در صورتتواند پيشچون از خودش به مثابه يك انتزاع آگاه است، ميمنطق 

اند؛ و با برداشتي كه از تفاوت دارد، آماده است تا نسبت به آنها عدالت داشته باشد. اين گشودگي به نابشان در برگرفته نشده

ي تاريخ  ي طبيعت و فلسفهاي براي فلسفهدر نتيجه، پايهمنطق ه درستي جامع باشد. ببايد پيشامدپذيري شرط الزم آن است كه 

  مند است.دهند چه چيزي درون قلمرو پيشامدپذيري ضروري و نظامهايي كه تشخيص ميرشتهآورد، دانشفراهم مي
  
  . دو منطق5

صغير، يعني بخش  علم منطقگيرد كه براي رچشمه ميگرفتن پويايي ذاتي در منطق هگل از اولويتي سگرايش مفسران به ناديده

اي از تزها نوشته شده بود كه قرار بود به صورت شفاهي در ، قائل بودند. اين اثر به عنوان رشتهي علوم فلسفيدانشنامهنخست 

هاي دانشجويان كرد. ويراستارانش، يادداشتگاه مالحظات كتبي به آن اضافه ميخود هگل گه ]5[گفتارها پرورانده شوند.درس

هاي بسيار ارائه كرده بود گردآوري كردند و آنها را در بندهايي ي منطق كه هگل در خالل سالهاي درسي دربارهرا در دوره

يافته باشد. اي براي تأملي بسطتواند پايهك از آنها مياي از تصاوير ساكن است كه هريمرتبط تنظيم كردند. نتيجه سلسله

  بنابراين پويايي مفقود است.

كبير  علم منطقتر وي در سه مجلد كند. پيشطور كامل فرايند انديشيدن را ارائه نميخود هگل تشخيص داد كه اين اثر به

افتد كه هنگامي مفهوم معيني را تثبيت چه اتفاقي مياين كار را كرده بود. در آنجا كوشيده بود حركت انديشه را نشان دهد: 

خواندن را دشوار  ،ورزي نابانديشه شود. آن نمايشِ لغو مي ييناسازنما چهشوند، و آمدهايي نتيجه ميخالفچه كنيم، مي

 يدربارهانديشيدن  هبكند، مگر در مالحظات افزوده. منطق صغير ها عمل نميها و قياسكند. زيرا همراه با تصاوير، نمونهمي

  شان. در نتيجه بيش از حد انتزاعي است.مفاهيم متعّين در خلوص خود متمركز است: تعاريف آنها و معاني مفهومي

ي عمده است، و بر آنچه متضمن است ايم بپذيريم در قرائت آن، يك بند متكي بر يك نكتهعالوه بر اين، در حالي كه آماده

اند پايان كند، آنها در جايي كامالً متفاوت با محلي كه آغاز كردهل غالبًا يك حركت را توصيف ميكند، بندهاي هگتأكيد مي

  كنند.يابند. آنها گذاري ديالكتيكي به چيزي ديگر را بازتوليد ميمي

انضباط به ما كمك براي اينكه در انديشيدن به مفاهيم ناب هنگام قرائت منطق كبير ماهر شويم، به انضباط نياز است. اين 

شوند، آشنا شويم. اما كند و اينكه چگونه در خود منطق تعريف ميكند تا با اصطالحات منطقي كه وي از آن استفاده ميمي



ترين شكل، تواند در متكاملگفتارهايش منتشر شد، مياين علم منطق كبير، و نه آن كتاب راهنما كه براي كمك به درس

  نشان دهد. برداشت هگل از منطق را

  

 . ديالكتيك هستي6

انديشد. يعني ما بايد به فرايند انديشيدن بيانديشيم، اجزاي متمايز آن و اي است كه به خود ميمنطق به نظر هگل، انديشه

شوند را تشخيص دهيم. ما به پويايي علّي و روانشناختي عالقه نداريم بلكه به انواعي از انديشيدن اي كه به هم مرتبط ميشيوه

ترين ايايهپورزي كه فكورترين افراد در آن شريك هستند. منطق اين آور هستند، انواعي از انديشهمكنيم كه كلي و الزاتوجه مي

  دهد.عمليات فكري را توضيح مي

ترين خصوصيات ايترين راه براي مبادرت به انجام آن اين است كه به پايهباره انجام شود. ملموستواند به يكاين كار نمي

تر بحث بدانيم آنها پيش داشته باشيماي منظم بسازيم، به نحوي كه فقط نياز ها را به شيوهپيچيدگيم و سپس يانديشه بنگر

  . به جا آوريمي جديدي كه قرار است بحث شود مقوله يحق را دربارهاند تا شده

انديشه است.  خود شود،كه بر اساس آن اين وظيفه انجام مي ايرشتهدانشاست كه  ي يادشده اينبرنامهنخستين معضل 

كند. ما در سخن گفتن از هايي كه بايد تشخيص داده و متمايز شوند، استفاده ميها و ويژگيانديشه از كل آتشبار خصيصه

ها د، ولو اينكه ممكن است آننكنيم كه بعداً بايد تعريف شواي استفاده ميترين عناصر، از اصطالحات فنيترين و سادهقديمي

و نظاير آن). ما بايد » تفكيك نشده است«... ، »انديشيم، تأمل نيستشان ميآنچه اكنون درباره(«في به كار ببريم را به شكل من

  زنيم متمايز كنيم.ي آن حرف مياي كه دربارهاي پيچيدهگوييم از شيوهاش سخن ميبودن آنچه را كه دربارهبسيط

اي چيست. انديشيدن فرايند تعيين ترين ويژگي هر نوع انديشهداييدومين معضل برنامه اين است كه تصميم بگيريم ابت

متعّين ناي معيني) كه كامالً مان. بنابراين، بايد از چيزي شروع كنيم (يا در واقع از انديشهكردن چيزها در ذهنكردن است، تثبيت

است. (به جاي » هستي«ي ي سادهكند كه اين انديشهكند؟ هگل اشاره ميي خاصي اين شرط را برآورده ميچه انديشه ]6[است.

ي انواع تواند در همهاستفاده كنيم). اين انديشه مي» بودن«توانستيم از مصدر آنكه آن را به صورت اسم مصدر به كار بريم مي

هاي خيال، و حتي با تواند با اعداد اصم، زادهكند، زيرا ميرود محدود نميآن به كار ميها به كار رود. بستري را كه در مكان

هاي ماركسيستي استفاده هاي بهره و نظريهو نيز با درختان سيب و نرخ») تصور استاين تناقض غيرقابل(«عيار مهاي تماتناقض

تواند انديشه نامتعين است و با اين همه يقينًا چيزي است كه مي شود. هستي هنگامي كه قائم به ذات درنظر گرفته شود، كامالً

  شود.

توانست به همين منوال شرط را برآورده كند. اما نيستي به عنوان محروميت، به معناي معيني نيز مي» نيستي«به نظر مي رسد كه 

بنابراين، كامالً نامتعيّن نيست. با اين همه، واسطه، و شود. نيستي به نوعي باواسطه است نه بيشود تعيين ميبا آنچه حذف مي

نظر از هر بستري كه هست ــ شويم ــ صرفدر خلوص خود متمركز مي» هستي«كند كه هنگامي كه بر هگل خاطرنشان مي

  انديشيم. بدون هيچ تعيني، چيزي نيست كه به آن بيانديشيم.دهيم كه ما به نيستي ميتشخيص مي



نامتعّين است. همچنين، » هستي«نگاه كنيم. نيستي نيز كامًال مانند « نيستي«ي دوم به مفهوم در وهلهبنابراين، الزم است كه 

كند كه از آن آغاز كرديم. تثبيت انديشيم. به بيان ديگر، تعريفش تفاوتي با تعريف مفهومي نميي آن ميچيزي است كه ما درباره

  ند.گردابرمي» هستي«در انديشه، ما را به » نيستي«

ي آنچه كه جريان دارد وجود دارد. انديشيدن ، اما با اين همه چيزي خاص دربارهانداز حد ابتدايي و ساده تمامي اينها بيش

هاي كامًال انديشه» نيستي«و » هستي«باشد و برعكس. با اين همه، » نيستي«رسد كه مشابه با انديشيدن به به نظر مي» هستي«به 

شان از سويي، و تقابل حادشان امال متضاد هم هستند. به بيان ديگر، ما با تناقضي بين شباهت يا هماننديمتفاوتي هستند؛ آنها ك

  هايي است، بنابراين، ما نياز داريم بيانديشيم كه چگونه به اينجا رسيديم.حلاز سوي ديگر روبرو هستيم. چنين تناقضي مستلزم راه

هاي ما به انديشيدن زيرا وقتي كوشيديم كه به يكي بيانديشيم، پي برديم كه انديشهگوييم كه دو انديشه همانند هستند ما مي

شود. ما در تالشمان براي اينكه كند (يا اگر بخواهيم تضادشان را برجسته كنيم، يكي در ديگري ناپديد ميبه ديگري گذر مي

گاه كنيم. اصطالحي كه ما براي نامگذاري چنين حركتي ن» كند/ناپديديگذار مي«كامل و همه جانبه بيانديشيم، الزمست به آنچه 

 است.» شدن«كنيم استفاده مي

ي گذر كرد؛ در وهله» نيستي«به » هستي«ي نخست، پيچيده است. در وهله» شدن«موضوع هنوز كمي مبهم است، زيرا 

ناميم. به بيان مي» به وجود آمدن«ن را و دومين نوع آ» نابودشدن«ناپديد شد. ما نخستين نوع شدن را » هستي«در » نيستي«دوم، 

  ديگر، دو نوع متمايز شدن وجود دارد.

كند. به همان نحو كه گام بعدي در منطق هگل از همه دشوارتر است، حتي با اينكه حركتي مشابه بارها و بارها ظهور مي

پيچيده تشخيص داديم، به همين نحو نيز  يشان در يك انديشهو رابطه» نيستي«، »هستي«ي را با انديشيدن درباره» شدن«ما 

دوباره » نيستي«و از » نيستي«به » هستي«كنيم.  بنابراين، ما از زمان با يكديگر بررسي ميرا هم» وجود آمدنبه«و » نابودشدن«

انديشه ــ اي كه در خود كامل است. كل رسيم، چرخهرسيم. در نوعي چرخه جايي كه آغاز كرديم به پايان ميمي» هستي«به 

اي است تكين. اما اين بار آيد ــ انديشهي خود اين نيستي از هستي پديد ميشود و به نوبهايجاد مي اي كه از نيستيهستي

(اغلب مترجمان هگلي در ». ايهستي«هاي گوناگون: ناب و بسيط نيست. يك هستي است ميان هستي» هستي«ي انديشه

ايم، نرسيده» تعّين«اي پيچيده مانند گردانند، اما ما هنوز به انديشهبرمي» هستي متعين«آن را به   Daseinي ي آلماني واژهترجمه

  گرچه به زودي اين انديشه ظاهر خواهد شد.)

شود. مي» چيزي«رو شده است و از اين» كيفيتي«) نقطه عزيمت براي حركت جديدي است. واجد Dasein (يا» ايهستي«

رود. چيزي محدود همانا مي» حد«است كه فراتر از » تعّين«شود كه مستلزم تغيير بدل مي» دگر«به » تغيير«با فرايند » چيزي«

توانست به عنوان است كه مي» كرانبي«هميشه متضمن ارجاع به يك ماورا يا » كرانمند«است اما مانع تلويحي در » كرانمند«

مند و به اين ترتيب محدود شده توسط آن (و خود كرانمند) يا به عنوان كران غير از كرانكران تلقي شود، يك بيپسرفت بي

كراني محدود به عنوان اجزاي مكمل يك دورنماي تكين است. هنگامي كه ما به يك كران كه شامل كرانمند و بييك بي

  Fürsichseinيا » ستي براي خوده« يو نه به يك امر پيچيده، ما داراي انديشه انديشيمبه عنوان وحدتي بسيط مي دورنماي تكين

  هستيم.

  



  . نظرورزي ذاتي7

ي هستي، انديشه به نحو ي منطقي هگل را مطرح كرد. در كتاب اول، دربارهي توسعهواره هر مرحلهتوان طرحدر اينجا نمي

كند) و يكي از مقوالتي است كه ظهور مي» واحد«دهد (در حقيقت اي واحدهاي گسسته بيشتري را تشخيص ميپيشرونده

ها بسنجد. در اين مقطع، ها را براساس كميتها كيفيتسازد، تا آنكه نسبتميهاي انتزاعي بيشتري را مجزا گذارها يا حركت

شود: گيري براي رسيدن به آنچه ذاتي است طراحي ميي رابطه مستلزم ارزش يكساني است و كنش تطبيقي اندازههر مقوله

ورزي تري از انديشهه نوع حتي پيچيدهكند. بنابراين، انديشه بآنچه را كه مهم است از آنچه در آنجا بسيط است متمايز مي

هايي مستلزم مقايسه، نگرد. چنين انديشهورزي كه در پس آنچه حضور دارد، به آنچه ذاتي است ميرسد ــ نوعي انديشهمي

اب نامد. بازتمي» بازتابي«ورزي را هگل انداز واحد است. اين نوع انديشهي كامالً متفاوت درون يك چشمتركيب دو انديشه

گيرد. در عوض به عنوان چيزي كه اهميت ندارد ــ كند اما آن را صرفاً به عنوان امري داده شده در نظر نمياز چيزي آغاز مي

ي اين است كه تعيين شود چه چيزي ذاتي است. اين كنش انديشه ي مهمنكتهشود، زيرا ــ در نظر گرفته مي» نيستي«يك 

گيرد و اصول خويش را براي تعيين اينكه چه چيزي ذاتي ي آن است قرار ميورزي دربارهبازتابي خارج از آنچه كه انديشه

  گيرد: اصول همانندي، تفاوت، عدم تناقض و دليل كافي.است به كار مي

ها ي بين جفتاند. به هر حال، رابطهكند كه به عنوان متضاد مربوط شدهسپس، دومين كتاب علم منطق به مفاهيمي توجه مي

دهد. اما شود و معناي موردنظر را تغيير ميشود، غيرذاتي ميذاتي آغاز مي كند. آنچه به عنوان وجهبررسي دقيق ما تغيير مي با

ي فرايندي كه انديشه دستخوش گردند، گرچه به واسطهماند و روابط قديم باز ميشده باقي نميخود آن معناي تغييبريافته تثبيت

شود، مستلزم آن است كه جفت جديد مقوالت آنچه را كه ذاتي اند. حل اين ناسازنما كه حاصل ميآن شده بود تغيير كرده

» تفاوت«انديشيده شود؛ و » تفاوت«تواند به وضوح بدون نمي» هماني«است از آنچه غيرذاتي است متمايز كند. بنابراين، مثالً 

اعتنا هستند، يك تنوع ساده است. در تنوع، شباهت به يكديگر بياي كه نسبت است. تفاوت و هماني» هماني«مستلزم ارجاع به 

صرفًا متفاوت نيستند بلكه متقابل هستند و ما بايد به » ناشبيه«و » شبيه«(يا برابري) و عدم شباهت (يا نابرابري) وجود دارد. اما 

كند. داشتن چيزي كه هم هنگام و ي جدا مياي انحصاري بيانديشيم كه امر مثبت را از امر منفبه عنوان رابطه» تقابل«ماهيت 

توان پيگيرانه انديشيد، اين تناقض هم مثبت و هم منفي است، تناقض است. چون به چنين تناقضي نمي ،اي يكساناز جنبه

  است.» داليل كافي«يا » هاعلت«مستلزم پژوهش بازتابي » تناقضْ«برآب مي شود. به بيان ديگر، نقش

 كندايجاد مي تفكيكبين ذاتي و غيرذاتي  كه بازتابپردازد ميي طرق از بسياريبه كندوكاو در  ايپيشروندههگل به نحو 

مانند صورت و محتوا، ذات و وجود، چيز و ويژگي، جزء و كل، دروني و بيروني، بالفعل و ممكن، علت و معلول. نهايتًا به 

ناب. در آن مقطع » دوسويگي«ي برتري بر ادعاي ديگر ندارد: انديشه عاييك اد رسد بين دو مقوله كه در آن هيچاي ميرابطه

  شود.ي مفهوم آغاز ميرسد و كتاب آموزهن مياكتاب مربوط به ذات به پاي

  

  ي مفهومي. فاهمه8

ي هيچ متضمن هيچ اولويتي براكه  انداي گنجيدهدر رابطه زيمتماعناصر  يجامع كه در آن تعداد اي استانديشه دوسويگي

هايي است و تأكيد بر ها يا كليمستلزم آغازكردن از چنين عام پردازيمفهوم.  امعاست  يزيچ ها نيست. دوسويگييك از آن



هايي بايد متعّين شود تا درك شوند؛ مالك هاي آنها بايد تعريف شوند. اين اينكه چه چيزي در آنها دخالت دارد. چنين كلي

  اند را مشخص كرد.هايي كه مصداق كليامر مستلزم خاص كردن آنها تا حدي است كه بتوان تكين

كنند: واكاوي مفهومي هاي عام يا كلي خودشان را تعيين ميبنابراين، كتاب سوم متضمن راهي است كه در آن، انديشه

ها از ها و گزارهشود، بلكه اين دو ــ كلي و تكين ــ در حكممفاهيم. كلي فقط از تكيني كه مصداق آن است متمايز نمي

شوند. هنگامي كه حد ميانگيني را بتوان يافت كه اين پيوند را وصل و ربوط ميها به هم مها يا انفصالطريق اسناد، شرطي

اي كه ضرورت را ايجاد اند. ميانجي منطقيهايي كه ضروريچنين حكمنشان داده خواهد شد رابطه را توجيه كند، آنگاه 

  شود.كند، در انواع متفاوت قياس و استنتاجات نمودار ميمي

فرض اي را پيشاي يا ميانجيتر مطرح كردم، هر نوع حكم يا استنتاج تلويحاً رابطهدهد. چنانكه پيشنمياين امر تصادفا رخ 

دهد كه در شكل خاص خود بيان نشده است. اين امر مستلزم آن است كه نوع بعدي تشخيص داده و روشن خود قرار مي

  شود.

اش را به پايان رساند، كند. اما هنگامي كه وظيفهو تعريف مي ي كلي عمليات خاص خود را تعيينها، انديشهدر تمامي اين

اش متمايز شود. تواند از سوبژكتيويتهشود كه ميهايي استفاده ميدهد كه اين انديشه همچنين براي اشاره به ابژهتشخيص مي

گيرد، متضمن نوان يك كل در نظر ميعكند. چون اين رويكرد قلمرو عيني را به حتي به اين عمليات به لحاظ ابژكتيو نظاره مي

اي بيانديشم كه از عناصري مجزا تشكيل شده و به صورت بيروني توانستيم به ابژههاست. ما ميراهي براي تعيين يا فهم كلي

اه نياز به نفسه ناقص ببينيم و آنگدهنده را به عنوان عناصري فيتوانستيم عناصر تشكيلمي ]7[اند، مثال در سازوكار.مرتبط شده

توانيم به عناصري بيانديشيم كه در يك وحدت با غايتي ارجاع به چيز ديگري داريم تا كامالً آن را درك كنيم مانند شميسم. يا مي

ي اين نوع سوم عينيت، يا ، غايتي كه از بيرون يا به طور ذاتي بر آن تحميل شده است. هگل در بحث دربارهشوندميمعين ادغام 

دهد كه ما به صورت بازتابي متكي است. در آنجا كانت تشخيص مي ي حكمنقد قوه، به واكاوي كانت در بخش دوم شناسيغايت

شان دهندهكنند چگونه اجزاي تشكيلكنيم كه هم تعيين ميهايي درك ميها)  به عنوان كلها را در جهان (مثالً ارگانيسمبرخي ابژه

  شوند.هم خودشان توسط اين كنش متقابل تعيين مي كنند ومتقابالً يكديگر را تعيين مي

گيرند. اما فرض ميشود، پيشن و محتوايي كه انديشه ميدشناسي تمايزي را بين عمل انديشيمكانيسم، شميسم و غايت

موضوع بگيرد كه چگونه عملياتش فعاليت سوبژكتيو و  سرانجام، اگر قرار است كه انديشه كامًال خودارجاع شود، بايد درنظر

 شناختيِ است، پويشي كه تنوع را در وحدت غايت» زندگي«ي خود، اين انديشه ترين شكلِ ايكند. در پايهانديشه را تلفيق مي

كند: دانستن (كجا سوژه خود را به روي ابژه ي زنده خود را در دو نوع متفاوت عمل تعيين ميكند. اما انديشهجامع ادغام مي

توانند سويه و ناقص است، فقط ميها تكشود). چون هر يك از اينجا ابژه توسط سوژه تصاحب ميگشايد) و خواستن (كمي

شود. كند و خواستن در دانستن زائل ميشود كه در آن دانستن به خواستن گذار ميدر فرايندي ادغام شوند كه هر دو را شامل مي

دهد (يعني عناصر مجزا را شكند) و هم وحدت ميحدت را در هم ميبخشد (يا وورزي، دانستن هم تمايز ميدر اين نوع انديشه

بخش به عنوان امري متمايز درون وحدتي جامع حفظ دهد). نه تنها اين بلكه دو عنصر تمايزدهنده و وحدتبه هم پيوند مي

هنگام تحليلي ديشه است كه همي مطلق است. اين الگوي ذاتي يا روش كل انشوند. اين انديشيدن ناب، كامالً متعيّن يا ايدهمي



اي كه به عمليات توانند به تنوعي ساده تقسيم شوند. اما انديشههايي محدودتر، اين دو عمليات ميو تركيبي است. از ديدگاه

  كند.انديشد، اين دو را به عنوان عناصر متقابل و مجزاي يك فعاليت جامع حفظ ميترين شكل ممكن ميخويش در جامع

تر دروني را از بيروني، شود. در اين منطق، پيشهاي خويش آگاه ميكند، از محدوديتمي كه انديشه چنين مياما هنگا

و دروني خود  ،پويش خودش ذاتاً ضروريسازد. اكنون واقف است كه كران متمايز ميتصادفي را از ضروري و كرانمند را از بي

بود و تصادف است چگونه است. يعني كرانمنديش را از اين ي آن برونيصهداند كه داشتن قلمرويي كه خصانديشه است؛ و نمي

» پيشامدپذيري«و » بودبرون«ي تواند دربارهدهد كه خودش نه بيروني است نه تصادفي. اگر چه ميلحاظ نهايتاً تشخيص مي

  بيانديشد، عملياتش در تحليل نهايي بيروني و پيشامدپذير نيست.

تواند با معيارهايي بيني كند. اگر قلمرويي از پيشامدپذيري بيروني وجود داشته باشد، ميچيز ديگري را پيش توانداما انديشه مي

» كرانمندي«توانستيم را ذكر  كرديم و مي» پيشامدپذيري«و » بوددرون«تر ظهور كرده بود. ما پيش منطقتر در توصيف شود كه پيش

ها مستلزم انحالل در ، انديشه كشف كرد كه اين انديشهعلم منطقيگر را بگنجانيم. در و بسياري مقوالت د» مكانيكي«، »تنوع«و 

بيني كند كه قلمرو پيشامدپذيري بيروني (يا طبيعت) جامع و انديشيدني تواند پيشتر ديگر هستند. بنابراين، ميهاي جامعانديشه

  است.

تر برود، بايد انديشيدن را به طور كلي كنار گذارد و اينكه پيش تواند به آن برسد. برايي ناب مياين حدي است كه انديشه

به خود اجازه دهد فراتر رود و خود را در دوسويگي ناب به روي آنچه غير از انديشه است بگشايد. تنها زماني كه كشف مي 

نحو بازتابي تشخيص دهد كه چه  ي آن بپردازد و بهتواند به انديشيدن دربارهكند كه جهان پيشامدپذير خارجي چگونه است، مي

مستلزم انديشيدن ابداً شود. اما ابتدا چيزي بايد رخ دهد كه وجور ميچيزي ذاتي است و راهي را درك كند كه با كل تصوير جفت

هنگام ي ناب است (چنانكه خدا در سنت مسيحيت هنگامي كه جهان را خلق كرد انجام داد، يا كاري كه ما در نباشد. و آن اراده

تواند موضع تجربي كامًال راديكالي بگيرد، و صرفًا آنچه را كه هست ايم) يا ميگرفتن به انجام عملي كه پيشتر  نكردهتصميم

ي ديگري از انديشه توصيف كند زيرا اين حركت تواند اين حركت را با توسل به خصيصهدريافت كند يا بگيرد. انديشه نمي

، »دهد فراتر رودبه خود اجازه مي«اي متوسل شويم: انديشه ه است. در عوض، ما بايد به استعارهبه آن سوي انديش» فرارفتن«

  كند.انديشه كنترلش را رها مي

  

  گيري. نتيجه9

رود كه نخستين بار خود انجام دهد. او با معمايي كلنجار مي علم منطقطور خالصه چيزي بود كه هگل تالش كرد تا در اين به

توانيم تأثرات افالطون در ارتباط با نقش انديشه در شناخت تشخيص داده بود. همانطور كه كانت نشان داده بود، ما صرفًا نمي

دهيم و در اجزايي مي اني حسي را سازمكنيم؛ وفور تجربهشويم و مقايسه ميحواس را دريافت كنيم. ما تمايز قائل مي

رود. در ر ميتاي سازمان را مشخص كند. اما هگل فراكوشيد تا اصول پايهكنيم. مقوالت كانت ميتشخيص ساختاربندي ميقابل

ي دوم، اصول سازمان شامل دهد كه مفاهيم بسيار بيشتري از دوازده مقوله كانت وجود دارد. در وهلهي نخست، نشان ميوهله

كنند. اما شوند، تركيب و تعيين ميكنند و ميكند، به هم گذر مياي پويايي است كه مفاهيم را به يكديگر مرتبط ميفراينده



مند اي نظامترين ادعايش اين است كه اين مفاهيم و مقوالت صرفًا متنوع نيستند. پويش انديشه پيچيده را از ساده به شيوهايريشه

  كند.ايجاد مي

تر ند كه هرگز پيش»آشكار«كند كه چنان مأنوس و اي را مشخص ميتمامي استنتاجات پايه ،يند تمام عيارواكاوي اين فرا

تواند منطقي است. آنچه واقعي است، مي كند كه جهان خودْ توسط انديشه موشكافي نشده بودند. همچنين اين باور را توجيه مي

هنگام، روابط ذاتي در شود. همي از آن جهان است كه خودآگاه مي، زيرا انديشه بخششودطور كامل توسط انديشه درك به

بودهايي كه يابند. با وجود تمامي پيشامدها و برونناپذيري در جهان جلوه مياند كه به نحو اجتنابورزي چنان بنياديانديشه

  اعتنا به مقوالت منطق نخواهد بود.تواند ظهور كند، طبيعت و تاريخ كامًال بيمي

  بخشد كه عقالني واقعي است و واقعي عقالني.هگل است كه ادعايش را مشروعيت مي علم منطقبه بيان ديگر، 

   



  ها:يادداشت

) The Cambridge Companion to Hegel( ي نوزدهمي سدههگل و فلسفه راهنماي كمبريج بهي حاضر فصل سوم كتاب *. مقاله

  .به كوشش فريدريك سي بيرز است) 1993(

افتخاري انجمن هگل بريتانيا در جان بربيج استاد فلسفه در دانشگاه ترنت كانادا و رييس پيشين انجمن هگل كانادا و رييس  **.

  ي هگل.ي هگل و فلسفهها و مقاالت گوناگون دربارهي كتابو نويسنده ٢٠٠٨

مطرح كردم كه واكاوي هگل  (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities, 1981, pp 125-192). من در منطق هگل: قطعات يك تفسير 1

  توانست همچنين در خصوص عناصر و دستورهاي منطق نمادين مدرن اعمال شود كه به نفع دو طرف است.مي

  گويم.سخن مي der Sache selbst. براي كساني كه با واژگان فني هگل آشنايند، من در اينجا از 2

دهد گيرد و با دنبال كردن تبعات يك موضع، به نحو پيگيرانه نشان ميمباحثه خط سير مشابهي را در پيش ميترين . پژوهشگرانه3

  انجامد.است مي كه به آنچه ضدش

اي بر ي پديدارشناسي روح است كه به عنوان مقدمهكند اما نه در خود منطق هگل. اين درونمايه. هگل نكته را روشن مي4

  ي ناب نوشت.فلسفه

ي تي. اف. گريتس، اچ. . ر. ك. به سه پيشگفتار بر دانشنامه كه اكنون فقط به زبان انگليسي در ويراست منطق دانشنامه با ترجمه5

  انتشار يافته است. (Indianapolis: Hackett, 1991)اس. هريس و دبليو. اي. سوشتينگ 

  . به معناي منفي توجه كنيد.6

 ي مكانيكي است.انديشهشناسي هابز راه مكانيكي . روان7

  

 


