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  چكيده
در  بـار  را نخسـت  آنهگل است كـه   يمنطق هاي نوآورياز  يكي نظرورزانه گزارة

گـزاره بـر اسـاس     يـن ا يمفهوم اساس. كردطرح مروح  پديدارشناسيدرآمد كتاب 
مقالـه   يندر ا. دارد يبه منطق كانت يزو ن يبه منطق سنت ويكه  گيرد يشكل م ينقد
 يچه نسبت گيرد يهگل چگونه شكل م انديشةدر  گزاره ينتا نشان دهم ا كوشم يم

برداشت خاص از گـزاره   ينا يزو ن دارد گفته پيش منطق دودر  يادينبن هاي گزارهبا 
  .آورد يفراهم م ويو منطق  يزيكمتاف يرا برا يچه امكانات
حكـم   يني،پسـ  تـأليفي حكـم   يشـيني، پ تأليفيحكم  نظرورزانه، گزارة :ها كليدواژه

  .ديالكتيك يلي،تحل
  

  مقدمه. 1
 ازرا  يممفـاه  ديالكتيـك  يادين،بن يكمك انتزاع بهت كه اس اين منطقهگل در كتاب  روش
) implications( يهـا  و راه خود را بر اساس لـوازم و تضـمن   كردهناب آغاز  هستي مفهوم
 نظرورز فيلسوف عنوان به ما ينظر و به. كند مي باز مفاهيم ديگر سوي به مفهوم اين يِدرون
: گويـد  مـي همان گونه كـه خـود   . كنيم) explicate( آشكار را پنهان هاي تضمن و لوازم بايد

 كـه  كنيم اثبات را امري كه ينجز ا يستن يزيچ مندبودن، روش و ورزي فلسفه روند تمامي«
  ).Hegel, 1991: 141( »است بوده مفهوم در پيش از

 كه ديالكتيك روش همانجز  يستن يزيدرواقع چ وآشناست  يارما بس يروش برا اين
. گذارد ينم تأثيربرآمدن  ينبر ا بيروني امر هيچو  آيد يبرم يشينپ ةاز دل مرحل ينپس مرحلة
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 يـن دخل مقـدر از ا  يكدفع  ياخواننده  يساز آماده يجاها هست كه هگل برا ييارالبته بس
و  دادهبه ما هشدار  يمشو رو روبهاست  قرار تر سپسچه  و نسبت به آن كند يم يروش تخط

  .كند يم يگر روشن
 يعنـي  ديالكتيك روش اعمال امكانِ زباني، بستر يا گزاره كدام كه جاست اين پرسش اما
 سـوي  بـه  مفهوم يك از حركت. دهد مي هگل به را مفهوم يك ضمني و دروني لوازم بسط
گذر  ينكه چن يمناسب گزارة دادنِ نشان بدون پيشين، مفهوم دل از آن برآوردن و ديگر مفهوم
 گـزاره،  ايـن  هگـل  بـراي . ادعا خواهد بود يكشود صرف  بر اساس آن ممكن  اي يمفهوم
  ).Hegel, 1977: 38( است) speculative sentence/ spekulativ Satz( نظرورزانه گزارة

موضـوع و محمـول در آن از نظـر     نسـبت كـه   ياست حمل يا گزاره نظرورزانه، گزارة
  .است متفاوت يحمل يها گزاره يگربا د يمنطق

 گـزاره،  دراست كـه اصـل    چنيننسبت موضوع و محمول  ي،عاد يحمل گزارة يك در
ـ   يموضوع يبرا يديوصف و نسبت جد صرفاًموضوع است و محمول،   يشاست كـه از پ

نمك شور « گوييم ياگر م ينبنابرا. به محمول نداشته است نيازيتقوم هم  دروجود داشته و 
خـاص از   يصفت صرفاًموجود است و ما  يشاست كه از پ ينمك جوهر و موضوع» است

و ثابت  يوابژكت يامر ،نگاه موضوع يندر ا. شناسيم يگزاره م يندر ا است بودنآن را كه شور
موضـوع   ارتبـاطيم  در آن با كه اي اساسي امر. است شده تعريف پيشآن از  يتاست و هو

  ).ibid: 37(است نه محمول 
 حـد  يـق از طر صـرفاً اسـت كـه    يـزي چ ناممـا   يموضوع حد نظرورزانه، گزارةدر  اما
 يژگـي و هـا،  گـزاره  گونـه  ايـن  در محمـول . شـود  مي تعريف و شناخته درستي به يمحمول
 بندي مفصل و كردهموضوع را آشكار  حقيقت بلكه نيست متعين و معلوم پيشاز  يموضوع

)articulation (يزيجوهر، ذات و مفهوم آن چ« ،محمول گويد يكه هگل م گونه آن. كند يم 
 نخسـت در خـود   ،موضـوع  يقـيِ حق ويژگيِ درواقع و »گوييم ياش سخن م است كه درباره

 كـه  اسـت  ذاتـي  يـا  هستي« نامِ محمول، بنابراين. شود مي بندي مفصلحمل است كه  عملِ
 .)ibid: 38( »كند مي) exhausts/ erschöpft( استخراج كامل طور به را سوژه طبيعت

 از نمونـه  دوو  كنـد  مي بحثگزاره  ينا از بار نخست براي پديدارشناسي كتابدر  هگل
 كلـي  ،)يواقعـ ( بالفعـل امـر  «و  »)god is being( است هستي خدا،« دهد؛ ميارائه  نيز را آن

 ).the actual is universal(« )ibid: 38( است
 دارد ثابت هويتي موضوع، كه آيد مي نظر بهموارد گرچه  ينا يدر هر دو وي، نظر بر بنا
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بـه محمـول    صـرفاً كـه   شـود  يو شناخته م يفتعر درستي به زماني فقط موضوع درواقع اما
و  دهـد  يدست مـ  زا داشت موضوع در كه را يثابت يوِابژكت يانِآن بن يشه،اند ينبنابرا. يمبنگر
 چيزي هيچ ديگر خدا رو اين از. شناساند مي ما به محمول كه شود مي شناخته گونه آن صرفاً

 ما كه اين نه. است واقع امر ذات بيان نيز بودن كلي صورت همين به. هستي جز بود نخواهد
 يگـر د يرا هم صـفت  بودن كلي توان مي كه بگوييم گاه آن و باشيم شناخته را واقعيت پيش از

  ).Houlgate, 2006: 94( دانستيم مي پيش از كه واقعيت هاي صفت ديگر كنار در دانست
جز  يستن يزيچ« يريمحد ذاته در نظر بگ يرا ف» خدا« واژةكه اگر  گويد يبه ما م هگل

و  يستخدا چ گويد يمحمول است كه م صرفاً ينا«و  »نام يك صرف يا معنا يب صوت يك
  ).Hegel, 1977: 12( »بخشد يم او معن) content( يهما به آن درون

را در آثار هگـل   نظرورزانه يها گزاره يمذهن داشت كه هرگاه بخواه در بايد همواره البته
 گويند ياست كه به ما م ينها ا گزاره ينا يژگيو كه يمامر توجه كن ينبهتر است به ا يمبشناس
 يمحمل نظرورزانه، يها در واقع گزاره. و شناخت يافتدر درستي چگونه به يدرا با مقوله يك

  ).Houlgate, 2006: 95( يشهاند يمقوالت اساس يمعنا گام به گامِ آشكارشدنِ يهستند برا
 مقـوالت  دربـارة  هـايي  گـزاره  گفتـه  پيش گزارة دو كه داشت توجه بايد سخن ديگر به
 گزارة دو عنوان به اما نيستند، كند مي استفاده خود منطق در ها آن از هگل كه انديشه منطقيِ
  . اند نظرورزانه گزارة نماي خصلت اوليه، و كلي

از  يتا موضوع را نـه بـه صـورت امـر     دهند يامكان را به ما م ينا نظرورزانه هاي گزاره
 بـه  گـام   بـه   ماز شناخت كه گـا ) process( يفراروند نتيجة عنوان به بلكه شده شناخته  يشپ

 گـزارة در  يماسـت كـه بـدان    ياساسـ  هـا  آندر درك  يارنكته بس ينو ا يابيمدر رود مي پيش
 يممفـاه  يسـتاي ثبـات و ا  آن كه به وجه يساده به جا يحمل گزارة يك برخالف زانهنظرور

  . يمها توجه دار آن يناميكو د ياپو ةبه جنب تر بيش يمتوجه داشته باش
 مطالـب  ادعاي و گزاره به ما نگاه تغيير صرف به آيا دهد؟ مي رخ چگونه پويايي اين اما
  كرد؟ بسنده توان مي گفته پيش

 گـزارة در  يدو وجـه اثبـات و نفـ    وجـود  بـه پرسش بهتر است كـه   ينپاسخ به ا براي
 گـرِ  يـان محمول، ب وجه، اين در كه گفتيم سخن تر پيش اثبات وجه از يم؛نظرورزانه توجه كن

  .دارد) identity( هماني اين آن با نتيجهموضوع است و در و ذات يعتطب
 هگل. است يزن) non-identity( آن نه اينآن  باموضوع  با هماني ينمحمول افزون بر ا اما

 آنـيِ  نـه  ينا جنبة باشد نظرورزانه مايه، درون اگر« گويد ياست كه م ينف عنصرِ همين بيان در
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 برقـراريِ  يندر ع چراكه). Hegel, 1989: 91(» است يعنصر ذات يك يزموضوع و محمول ن
محمول به عنوان تحقق موضـوع، محمـول بـه     يتتثب باموضوع و محمول،  يانم هماني، ينا

 دارد دربـر  را آني نه اين يك هماني اين اين. ايستد يم شدر برابر موضوع از غير يعنوان امر
 گرفت نتيجه توان مي اساس اين بر. است يگرد ةمقوله به مقول يكحركت  آورندة فراهم كه
دو و رفتن  ينا يانم يگذار مناسب و سپس فاصله مقوله با محمولِ يك يفتعر روند در كه

 گـذريم  درمي ديگر زانةنظرور گزارةبه  نظرورزانه گزارة يكهمواره از  يبعد ةمقول يبه سو
  .اند يهگل ديالكتيكو محمل  بسترها  گزاره ينا گوييم يسبب است كه م ينبه هم درستو 

در » است«) copula( ةرابط يژگيو دقيقاً يالكتيكيد يژگيو ينتوجه داشت كه ا يدالبته با
 همـاني  يـن ا» است«نه  رود يها به كار م گزاره ينكه در ا ي »است«درواقع . هاست گزاره ينا

  ).Houlgate, 2006: 96(حمل » است«است و نه 
 ايناست كه  ييجا يندر نخست نظرورزانه گزارة دربارة هگل به شلينگ نقدهاي از يكي

. »اسـت  نيسـتي  نـاب،  هستي« گويد مي هگل كه جا آن. شود مي مطرح هگل منطق درگزاره 
 بـدون  را »اسـت « همـان  يا رابطه يعني اي گزاره صورت هگل« كه است باور اين بر شلينگ
 گزاره اين و »برد مي كار به بگويد، را »است« از منظورش ما به نخست كه آن بدون و انديشه
 يـك گـزاره را   يـن ا يو درواقـع، . »اسـت  نيستي نيستي،« بگوييم كه است آن برابر درست

  ).Schelling, 1994: 140( داند يم) tautology( گويي همان اين
 گزارة همانيِ ينا وجه فقط ينگكه شل كند يهگل ادعا م يشينپ گفتة به استناد با هولگيت
» اسـت «با دو گونـه   اًصرف كهاست چرا يافتهآن را درن آني نه ينو وجه ا يدهرا فهم نظرورزانه

 »ِاسـت «(اسـت   گنجيـده  ياز آن دو نمـ  كـدام  يچدر ه نظرورزانه گزارة» است«آشنا بوده كه 
كـه   كنـد  يناگهـان ادعـا مـ    شـلينگ  كه است سبب همين به و ،)حمل »ِاست«و  هماني ينا
  ).Houlgate, 2006: 96-97(است  گويي همان  ينا گويد يكه هگل از آن سخن م ي»است«

 فلسـفة  و شـلينگ  ،در كتاب خـود  بووي اندروكه  آورم يم ينگاز شل قولي نقل زير در
 دهـد  ينشان م خوبي بهنقل قول  ينا. نقل كرده است ،)Bowie, 1993: 131( ،ييمدرن اروپا

 نظرورزانـه  يهـا  از سنخ گـزاره  ييها با گزاره خوبي به شلينگ يت،هولگ يادعا برخالفكه 
قـرار دارد كـه    اي يـالكتيكي د روشبـا   يقعم يونديدر پ» است«گونه از  ينا يراز. آشناست

  .آن است متعاطيان نخستيناز  يكي ينگشل
كه به نظر او همـان   اي يآزاد يد،سخن بگو يآزاد دربارة خواهد  مي كه هنگامي شلينگ

 يـن بـه ا  جـا  يـن نظرورزانـه در ا  گزارة( ،است) absolute subject is freedom(مطلق  ةسوژ
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 چـون  هـم  است ممكن آزادي اين زيرا«: گويد يم) است يمطلق، آزاد ةسوژ: صورت است
 مسـتقل  و متفاوت خودش از كه گيرد مي فرض پيش را موضوعي كه آيد نظر به صفت يك
 آزادي مگر نيست هيچ سوژه كه اين يا است سوژه ذات آزادي، گفت بايد كه حالي در است

  ).eternal freedom(« )Schelling, 1969: 21( جاودان
 آشناسـت  هـا  گزاره گونه اين با شلينگ كه ديد توان مي خوبي به باال قول نقل به استناد با
 يـا رابطـه   گويد يم ينگگاه كه شل آن يدد يدبا ينبنابرا ؛نظرورزانه يها نه با نام گزاره اگرچه

  .است چه در نظر دارد هماني ينا ةرابط نظرورزانه يها نسبت در گزاره
 يـابيم را در يهگل ةانزنظرور گزارة يگاهجا يمبخواه يكانت يشناس بر اساس اصطالح اگر

در آن كتـاب  كانـت  . يمبنگـر  نـاب  خـرد  سـنجش مشهور او در كتـاب   بندي يمبه تقس يدبا
در . يابد يو به سه گونه از گزاره دست م كند مي بندي يمتقس يژگيها را بر اساس دو و گزاره
 يلـي تحل ةمحمول در موضوع بـه دو دسـت   اندراجها را بر اساس  نخست گزاره بندي يمتقس

)analytic ( تأليفيو )synthetic (كند يم  يمتقس )Kant, 1997: A 7-10.(  
 مـا  دانـش  بـه  نتيجـه دراست و  يليما تحل گزارةوع مندرج باشد اگر محمول در موض

بـا   يمنتهـ  ايم دانسته يمحمول را هم م ،موضوع دانستنِ با پيش از چراكه افزايد نمي چيزي
سه بعـد   يهر جسم ييمنمونه اگر بگو يبرا. آوريم يم يلگزاره آن را از اجمال به تفص ينا

مـا   درنتيجه ،بوده شده گرفته فرض پيش جسم، تعريف در داشتنبعد   جا كه سه دارد از آن
 شـلينگ (اسـت   يليتحل يزگزاره ن يگرد يو از سو ايم يفزودهگزاره به دانش خود ن يندر ا

گـزاره   يـن ا ييماگـر بگـو   يراز بياورد؛دسته  ينهگل را در ا ةنظرورزان گزارة خواهد يم يزن
 يگـر صـورت د  ينو در ا يما دانسته يليتحل يكانت يدر واقع آن را به معنا گوست همان ينا

خواهد  يناب منتف يهست يعني يننخست ةاز مقول يمنطق مقوالت يالكتيكيِد استنتاجِ امكانِ
همان  ينو ا شود يناممكن م ،مقوالت يانحركت و گذر در م امكانِ يزن يشد و به طور كل

  ).به آن باور دارد ينگاست كه شل يزيچ
 اضـافه  مـا  دانـش  بـه  و اسـت  تأليفيما  گزارةاگر محمول در موضوع مندرج نباشد  اما

 يحسـ  يها اگر ما محمول را بر موضوع بر اسـاس شـهود   گزاره گونه اين در حال. كند مي
كه ما پس از  امعن ينبه ا شود يم) synthetic a posteriori( پسين تأليفيما  گزارة يمحمل كن

محمول را بر موضوع بر  اگراما  يمرا صادر كن يا گزاره ينچن يمتوان ياست كه م يشهود حس
 پيشين تأليفيو  يشاتجربيما پ گزارةصورت  يندر ا يمحمل كن يشاحسياساس شهود نابِ پ

)synthetic a priori (شود يم يدهنام.  
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سـه گونـه گـزاره     يـن از ا يـك  هگل با كدام ةانزنظرور گزارةاست كه  ينپرسش ا حال
 خـوبي  بـه ذكر شـد   نظرورزانه گزارة يكه برا يژگيبا توجه به دو و. دارد تري بيش يكينزد
ها  گزاره گونه اين ما كهچرا يست؛ن يشهود حس گزاره، گونه ينكه مناط حكم در ا دانيم يم

 بـريم  يبه كار م ديگر يكاز  يشهاند هاي ينتع مثابةبرآمدن مقوالت به  يچگونگ يانب يرا برا
  .آيند يبه دست نم يحس ير نظر هگل از شهود تجربد وجه هيچ به هيشاند هاي ينو تع
 همـاني  ينافزون بر وجه ا يليتحل يها برخالف گزاره نظرورزانه گزارةدر  يگرد يسو از

 يزسبب و ن ينبد. شود يدرنظر گرفته م يزها ن آن يانم آني نه ينموضوع و محمول، وجه ا يانم
كـه مـا    امعنـ  ينمحمول در موضوع مندرج است به ا يلي،تحل يها كه در گزاره دليل ينبه ا
 گزارةو با صدور  شناسيم مياز صدور حكم، موضوع را به صورت مستقل از محمول  يشپ

 يانم توان يباز هم نم كنيم يمندرج در موضوع اشاره م يها از جنبه يا به جنبه صرفاً يليتحل
  .يافت هماني ينهگل ا ةانزنظرور گزارةكانت و  يليتحل يها گزاره
 آنـي،  نه ينوجه ا يعنيها  گزاره يندر ا يمنف جنبة بر تأكيد با بايد نيز شلينگ به پاسخ در
مثبـت   يا جنبـه  يعنـي انـدراج   يـك با  صرفاًما  يليتحل گزارةدر  يراز گفت؛ پاسخ را او نقد
 بـه  نسـبت  محمـول  كفايـت  عدم از توان  نمي وجه هيچ بهو پس از صدور حكم،  ييمرو هروب

  .كرد باز ديگر اي گزاره سوي به را راه و گفت سخن موضوع
 ينتر كانت مهم يبرا كه يشينپ تأليفي ي ها هگزار يعني يكانت يها گزاره سومِ نوع ماند مي

 از گونه اين وجود تا داد انجام سبب ينا به تر بيشرا  بندي يمتقس اينهاست و  نوع از گزاره
 گـزاره  گونـه  ايـن . اثبات كنـد  بود شده انگاشته  ناديده وي زمان تا نظرش به كه را ها گزاره
 اگـر  دانشـي  هـر  كـه  يـن ا يعنـي علم است  ياِنبن كند ياشاره م يزكه خود كانت ن طور همان

 تمهيـدات همان گونه كـه در كتـاب    ،داشته باشد ييها گزاره چنين بايد باشد دانش بخواهد
 يـز ن مقالهبخش دوم  درما  كار. جويد يم كمك فرضيه اين ازها  امكان دانش دادن نشان براي 

  .استدو گزاره  ينا يها و شباهت تمايزهاپرداختن به 
  

  نظرورزانه گزارة با پيشيني تأليفي گزارة سنجش. 2
 تـر،  دقيـق  بيـان  بـه  يـا  )the form of the proposition( گزاره يك صورت صورت، هر در

حكم يك صورت )the form of the judgment (در اين و است ناتوان انضمامي امرِ بيانِ از 
 سويه يك صورتش، خاطر به حكم. است نظرورزانه و انضمامي حقيقي، امرِ كه است حالي
  ).Hegel, 1991: 69( خطاست رو اين از درست و است
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 نظـر  بـه  دارد شـناخت  اي گـزاره  صورت از هايش عبارت در هگل كه نقدي به توجه با
 هـم  و خواننـده  هـم  امـا  ندارد صورت اين به خود انديشة بيان به اي عالقه وي كه رسد مي

 صـورتي  بـه  خود نيز شناخت اي گزاره صورت از وي نقد حتي كه آگاهند امر اين از هگل
 نهايت در دارد درنظر هگل كه گونه آن واقعيت از علمي گزارش هر و شود مي بيان اي گزاره
 نقـد  از هگـل  منظـور  ديـد  بايد كه است سبب همين به. شود بيان اي گزاره اي گونه به بايد

 و چيسـت  باشد مطلق گرِ بيان است قرار كه اي نظرورزانه گزارة و چيست اي گزاره صورت
  .دارد هايي ويژگي چه

 ايِ گـزاره  بنيـانِ  بـر  اسـت  نقدي اي گزاره صورت از هگل نقد كه است آشكار خوبي به
 حكم عنوان تحت كتاب اين در را اي گزاره صورت كانت، چراكه. كانت نابِ خرد سنجش
 محـدودكردن  بـا  ديگـر  سوي از و دهد مي قرار دانشي هر بناي سنگ عنوان به پيشين تأليفي
 به ها گزاره اين رسيدن بر را راه تجربي، امر و ناب شهود اساس بر ها گزاره گونه  اين كاركرد
  .بندد مي كلي طور به نامشروط يا مطلق امر و نفسه في شيء
 بيانِ براي اي گزاره صورت از دورشدن با شلينگ همانند خواهد  نمي هگل ديگر سوي از
 علمـي  نگـاه  از) شهود( مطلق امرِ بيانِ هنريِ و شاعرانه صورت به شدن نزديك و مطلق امرِ

 بسيار هگل براي ابژكتيويته و عينيت مسئلة كه نكنيم فراموش. شود دور فلسفه به) مفهومي(
 بـه . اسـت  فلسـفه  اصلي مشكل ابژكتيويته، پرواي شلينگ، نظر به كه حالي در است اساسي
 فلسـفة  به و كند مي حركت مطلق امرِ گرِ بيان يگانه مثابة به هنر سوي به وي نيز سبب همين
 پردازد مي نظرورزانه گزارة از بحث به كه جا همان اما هگل. شود مي نزديك خود هماني اين
 ايـن  بـا  شـلينگ  نگـاه  از را خود نگاه تمايز آشكارا روح پديدارشناسي كتاب آغاز در يعني

 شـبي « )philosophy of absolute identity( مطلق همانيِ اين فلسفة كه كند مي اعالم عبارت
  ).Hegel, 1977: 9( »هستند سياه گاوها همة...  آن در كه است
 بـدون  مطلـق،  امـرِ  بـه ) direct/ immediate access( واسـطه  بـي  دسترسيِ هگل، نظر به

تحـت  مطلـق،  امـر  كـه  آن بـراي  اما است، ناسازگار فلسفه علمي ويژگي با مفاهيم وساطت 
 بـراي  تالش گونه هر وي. شود تكيه زبان بر كه آن جز نيست اي چاره درآيد مفاهيم تصرف
 بـراي ) nonconceptual or nonlinguistic organon( نازبـاني  يـا  نـامفهومي  ابـزاري  معرفي
  ).Lau, 2006: 56( كند مي رد فرارود بتواند طبيعي زبان هاي محدوديت از كه را فلسفه
 گزاره سو يك از گرچه كه باشد داشته باور گزاره از اي گونه به بايد هگل دليل همين به
 گريِ نمايش قابليت و توان دارد، سازي عيني امكان درنتيجه و دارد اي گزاره صورت و است
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 گـزارة  همـان  اي گـزاره  چنـين . باشـد  داشـته  نيـز  را نفسه في شيء هاي ويژگي و مطلق امرِ
  .است نظرورزانه
 و خـود  ميـانِ  هگل كه آشكاري تمايز به كه است ضروري بحث اين شدن روشن براي

 فاهمـه  اصـطالح  دو از اسـتفاده  بـا  وي كنـيم؛  توجه گذارد مي كانت ويژه به فيلسوفان ديگر
)understanding/ der Verstand (خـرد  و )reason/ die Vernunft ( آشـكار  را تمـايز  ايـن 

 گـزارة  بـا  سـنجش  در نظرورزانـه  گـزارة  دريافت به بسياري كمك تمايز اين درك. كند مي
  :گويد مي منطق كتاب آغاز در وي. دارد پيشين تأليفي

 ديالكتيكي و منفي خرد، اما دارد مي نگاه ثابت را ها تعين اين و كند مي متعين را امور فاهمه،
 نيز مثبت خرد، البته. كند مي بدل نيستي به و گشايد مي هم از را فاهمه هاي تعين زيرا است
  ).Hegel, 1991: 28( كند مي درك آن در را جزئيات كه آفريند مي را اي كلي زيرا است

 تعريـف  را كـدام  هـر  و كرده اشاره مثبت و منفي خرد و فاهمه به هگل عبارت اين در
 بـه . اسـت  تغييرناپـذير  و ثابـت  بخشـي،  تعـين  اين اما است، بخشي تعين فاهمه كار كند؛ مي

 هـا  آن ميان همواره بلكه كند درك هم با را متناقض امر دو تواند نمي وجه هيچ به كه اي گونه
 اين دادن نشان و زدايي تعين كارش ديالكتيكي و منفي خرد. دهد مي قرار پرناشدني اي فاصله

 مثبت خرد اما ندارند ديگر يك با را است الزم كه اي دروني وحدت آن ها تعين كه است امر
 بتوانـد  رود مي فرا متضاد امورِ ميان تضاد از كه امري و كلي امر درك با كه است اين كارش
 اگر ديگر سخن به. كند متعين نو از كلي، امر اساس بر را ها آن و بشناسد را ها تعين حقيقت
 در وحـدت  مثبـت،  خرد را كثرت منفي، خرد و يابد ميدر را كثرت برابر در وحدت فاهمه،
  .آورد مي دست به را كثرت

 تعيني هر بر كه است) self-critical thinking( گر خودسنجش انديشيدنِ از اي گونه خرد،
 خـرد،  انديشـيدن  گونـه   ايـن  بـه  هگـل . كند مي تأمل كرده، ايجاد را آن فاهمه يا خودش كه

 نظر به چه آن خالف بر انديشيدن گونه اين. گويد مي جامع تفكر يا) speculation( نظرورزي
. نـدارد  گويـد  مي شلينگ كه چنان آن عقلي شهود فرامفهوميِ نيروي با اي نزديكي هيچ آيد مي
. اسـت  انديشيدن به انديشيدن بلكه رود نمي بيرون انديشه از گاه هيچ انديشيدن گونه اين زيرا

 اين اساس بر. كند مي تأمل آن بر و تاباند بازمي را ما انديشة كه است اي آينه نظرورزي، گويي
. كند تأمل روزمره تجربة در فاهمه هاي فرض پيش بر تواند مي انديشه كه است گي آينه ويژگي
 از بلكـه  الهي اسرارآميز نيروي اساس بر نه البته است نامتناهي ذاتاً نظرورز خرد هگل، براي
  ).Lau, 2006: 58( درگذرد آن از و دريابد را خويش ضروريِ تناهيِ تواند مي كه رو آن
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 آن از كانـت  كـه  اي محمـولي ــ   موضـوع  يـا  اي گزاره صورت به هگل نقدهاي از يكي
 سـاختار  در كـه  اسـت  ايـن  اسـت  گرفته وام سنتي منطق از را آن درواقع و كند مي استفاده
 بـه . دارد وجـود ) logical asymmetry( منطقـي  تقارن عدم يك ها گزاره محموليِـ  موضوع

 به محمول يا عرض چون هم مايه، درون كه است موضوعي« ساده گزارة يك محور وي نظر
  ).Hegel, 1977: 36-37( »است مربوط آن

 نگاه اين كه اين نخست: برشمرد صورت اين به را ها آن توان مي كه دارد لوازمي نگاه اين
 عـرض  از مسـتقل  صورت به جوهر يعني است استوار ارسطويي عرضيـ  جوهر ديدگاه بر

 باشـد،  گـزاره  موضوع همان كه جوهر، آن هاي صفت از صفتي صرفاً عرض، و دارد وجود
 ديگـر  يـك  با شان نسبت نيز و وجود نحوة در محمول و موضوع ميان تقارن عدم اين. است
 در كـه  وحـدتي  بنـابراين . نيايد پديد كامل توافقِ محمول، و موضوع ميان كه شود مي سبب
  .نيست حقيقي و كامل وحدتي شود مي بيان ها گزاره گونه اين

 كه است ابژه خودthe Concept (( مفهوم زيرا. كند مي رفتار ديگري گونة به نظرورز انديشة
 مفهـوم، . نماياند مي) coming-to-be of the object( ابژه درآمدنِ هستي به چون هم را خودش

 امـري  بـرعكس  بلكـه  كند پشتيباني را اَعراض جنبشي، هيچ بي كه نيست منفعل موضوعي
  ).ibid: 37( گرداند بازمي خود به را هايش تعين كه است) self-moving( خودجنبنده

 بـه  شـود  نگريسـته  فاهمـه  منظـر  از اگر محموليـ  موضوع صورت كه جاست اين نكته
 و حركـت  توانـد  نمي سبب همين به و نگرد مي مقابل قطبِ دو چون هم محمول و موضوع
 و موضوع ميان نسبت نظرورز، انديشة براي اما كند، بندي صورت خوبي به را مفهوم جنبشِ
 خود به و رود مي فرا خود از و است خودآفرين« كه باشد »ديالكتيكي حركتي« بايد محمول
  ).ibid: 40( »گردد بازمي
 گـذر  محمـول  به بلكه نيست منفعل و نامتحرك جوهري ديگر موضوع صورت اين در

 تعين موضوع، چراكه است امر جوهرِ بلكه نيست عرض يك صرف ديگر محمول و كند مي
 بـه  كامل وحدتي در محمول و موضوع حركت، اين در. يابد مي محمول در را خود حقيقي
 نكتـه  امـا . شوند مي چيره بود داشته روا ها آن بر حكم كه اي دوگانگي بر و آيند درمي توافق
 به محمول سوي از است حركتي يعني دارد نيز بازگشت حركت، و سير اين كه جاست اين

 و اسـت  انديشـيدن  سـوژة  يـا  موضـوع  بلكـه  نيست پيشين موضوعِ آن ديگر كه موضوعي
 چيزي خود سوي به بازگشتش و محمول جانب به مفهوم حركت كه است دريافته درنتيجه
  ).Lau, 2006: 60( انديشه خودشناسي جز نيست
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 اي گزاره صورت كه دريابد انديشه كه اين جز نيست چيزي نيز انديشه خودشناسي اين
 از بايـد  درنتيجه و است ناكامل و ناكافي صورتي شناخت، بيان براي محموليـ  موضوع يا
 ايجـاد  محموليـ  موضوع انديشة در كه تناقضي و نظرورزانه گزارة با درواقع. كرد گذر آن
 قـدر  آن بايـد  رونـد  اين هگل نظر در. شود مي فراهم نگاه اين از فرارفتن براي راه كند مي
 موضـوعي  به انتزاعي پرداختنِ سوداي آن در كه برسيم انديشه از دستگاهي به تا يابد ادامه
 كليـت  يـك  در و ديگـر  يـك  بـا  نسـبت  در بايد را مفاهيم كه دريابيم و برود بين از واحد

  .است هگل منطق نهايي هدف اين. دريافت دستگاه يك در مشترك،
 متافيزيـك  در كـه  است اي دوانگاري با هگل مشكل كه گفت توان مي خالصه طور به
 و منطـق  زبـان  در محمـول  و موضـوع  به نسبت كانت استعاليي منطق نيز و ارسطو سنتي
 چيـزي  آن جوهر كانت، براي. دارد وجود شناسي هستي زبان در عرض و جوهر به نسبت
 يابـد  وجـود  اگر مفهومي چنين و انديشيد توان نمي موضوع صورت به جز آن به كه است
  ).Kant, 1997: A 348( يافت خواهد وجود جوهر صورت به نيز

 است كانت كار مبناي كه اي گزاره صورت در را خود وضوح به دوانگاري اين
 ميان هماني اين و توافق ايجاد با تا كوشد مي هگلي انةزنظرور گزارة و دهد مي نشان
 از را ما دوانگاري، اين به باور وي نظر به. شود چيره گفته پيش شكاف بر دو، اين

 نسبت يا كل مثابة به جهان تماميت و افراد ميان پوياي و دوسويه نسبت تشريحِ
 براي هگل حل راه. كرد خواهد ناتوان انديشه، دستگاه و مقوالت ميان پويا و دوسويه

 محمول، به موضوع از حركت با آن طي كه است نظرورزانه گزارة معرفي موضوع اين
 و موضوع به محمول از بازگشتي حركت با و شده تخريب جوهر از سنتي برداشت
 مفهومِ طريقِ از سوژه از نويني برداشت انديشيدن، و انديشنده منِ ساختار دريافتن

 و گسترش با است مطابق كلي طور به حركت دو اين. شود مي بازسازي سوبژكتيويته
 مفهوم به ذات از و ذات مرحلة به منطق در هستي مرحلة از ديالكتيكي پيشرفت

)Lau, 2006: 64.(  
 روندي كل توان مي آن در كه است اي آيينه نظرورزانه گزارة گويي تعبير، اين اساس بر

 از آغـاز  بـا  و كننـد  مـي  طي ديالكتيكي صورت به مقوالت هگل، فلسفي دستگاه در كه را
 هـيچ  نـاب،  هسـتيِ  كـه  طور همان درست. آورد چشم پيش رسند مي مفهوم به ناب هستي

 گـزارة  در موضـوع  ،)indeterminate immediate( نـامتعين  اي واسـطگي  بـي  مگـر  نيسـت 
 تعـين  بـه  كـه  است محمول طريق از صرفاً و است هيچ و ندارد تعيني هيچ نيز نظرورزانه
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 تعيني حيث از فقط بودن، هيچ اين كه كرد فراموش نبايد البته. گيرد مي مايه درون و آمده در
 نيـروي  گـزاره،  محـرك  موتـور  و شـود  مـي  آغـاز  موضوع از حركت تماميِ گرنه و است

  .است موضوع خودانگيختة
 واژه ايـن  اما شود، مي آغاز خدا واژة با گزاره ،)است هستي خدا( دست اين از اي گزاره در
 بـا  محمـول  صـرفاً . نيسـت  نام يك صرف و معنا بي صداي يك جز چيزي خود خودي به

 تهيِ آغازِ گزاره، پايان در فقط. بخشد مي معنا و مايه درون خدا به چيست، خدا كه اين گفتن
  ).Hegel, 1977: 12-13( شود مي واقعي شناخت به تبديل آن،

 نيسـت  هـيچ  آغاز در و ندارد محمول از جداي تعيني و استقالل هيچ موضوع اين بنابر
 آن، اسـاس  بـر  كـه  است عرض و جوهر به هگل نگاه تغيير توجه قابل نكتة. تهي نامي جز

 جوهر قراردادن با سنتي متافيزيك كه است باور اين بر وي. كند مي تغيير نيز واقعيت ساختار
 سـنتي،  متافيزيـك  تعبيرِ به بنا جوهر. است شده مرتكب بنياديني خطاي هستي، مقوالت در

 موجـود  موضـوع  فـي  ال و مسـتقل  صـورت  بـه  شود موجود بخواهد اگر كه است ماهيتي
 شـد  اشـاره  آن بـه  تـر  پـيش  كـه  كانت تعريف ياد به را ما خوبي به كه تعريف اين. شود مي
 شـده  گرفتـه  هستي مقوالت از سنتي متافيزيك در جوهر چگونه كه دهد مي نشان اندازد مي

 كـه  نفسـه  فـي  شـيء  همان يا چيز يك جز بود نخواهد چيزي جوهر صورت اين در. است
 شـيء  همـان  محمـول،  بـدون  موضوعِ« دارد؛ وجود خود براي صرفاً و است ناب جوهري

 »تهـي  و نـامتعين  بنيادي يعني پديدارهاست سپهر در نفسه في شيء همان و ها كيفيت بدون
)Hegel, 1989: 628.(  

 و) doctrine of essence( ذات نظريـة  بـه  مربـوط  اسـت  اي مقوله جوهر هگل، نظر در
 خـود  در خـود،  ساختار مقومِ چون هم را عرض يعني خود ديگريِ كه نسبي است اي مقوله
 محمـول،  كـه  يابـد  درمـي  انديشـه  بود جاودان بنيادي چون هم كه موضوع از آغاز با« دارد؛

 »است شده رفع روي اين از و است شده تبديل محمول به موضوع و است حقيقي موضوع
)Hegel, 1977: 37.(  

 عـرض  و محمـول  شدن تبديل و محمول و موضوع ميان جايي جابه اين وصف در
 »اسـت  ذات هسـتي،  حقيقـت «: گويـد  مي هگل كه است جوهر و موضوع حقيقت به
)Hegel, 1989: 389.(  

 همراه و دريافتيم را نظرورزانه گزارة ديالكتيكي حركت در نخست گام كه آن از پس
 حركـت  گام، اين در. برداشت را نهايي گام بايد شد دگرگون نيز جوهر از دركمان آن با
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 كثـرت  كـه  ايـن  بـا  زيـرا  شـود؛  مـي  تبيـين  موضوع سوي به محمول جانب از بازگشتي
 موضوع خاصِ ويژگي يك كثرت، اين اما است، شده موضوع حقيقت به تبديل ها محمول

 بـر  كـه  اي ويژگـي . اسـت ) reflection-into-itself( خـويش  بـر  تأمل ويژگي اين. ندارد را
 و فقـدان  ايـن . اسـت  واحـد  هـم  باز ها صفت از كثرتي داشتن عين در ابژه يك آن اساس
 در كـه  موضـوعي  همان به نه البته است موضوع سوي به بازگشتي حركت ساز سبب نبود،
 انديشـنده  موضـوعِ  يا  سوژه خود از است عبارت كه موضوعي به بلكه داشت وجود ابتدا

)Hegel, 1977: 38.(  
 در. بينيم مي هگل در را كانت ويژه به و دكارت انديشة پاي جاي خوبي به كه جاست اين
 مـنِ  اگر. است آگاهي از وجه همين گرِ بيان) apperception( خوداندريافت مفهوم نيز كانت

 هـيچ  ببخشـد  وحـدت  را نفـس  هـاي  ادراك و ها دريافت تماميِ وحدت كه نبود استعاليي
: گويـد  مي كه جا آن كند مي اشاره مسئله همين به هم هگل. شد نمي حاصل ها آن ميان نسبتي

 ايـن  يافـت  نـاب  خرد سنجش در توان مي كه هايي بينش ترين درست و ترين ژرف از يكي«
 خوداندريافت اصليِ تأليفيِ وحدت چون هم است، مفهوم طبيعت مقوم كه وحدتي كه است

)the original synthetic unity of apperception (چون هم شود، گرفته درنظر  مـن  وحـدت 
  ).Hegel, 1989: 584( »خودآگاهي يا) كوگيتو( انديشم مي

 دهنـدة  تشـكيل  نظرورزانه، گزارة همان يعني هگل كشف اين كه است باور اين بر الو
ـــ  منطقــي تقــدم بــر مبتنــي فلســفي مــوقعيتي يعنــي هگــل در ســوبژكتيويته نظريــة بنيــان
 ما موضوع ديگر روي، اين از. است ديگر امر هر بر »من« يا انديشنده سوژة شناسانة هستي

 بسـتگي  هم و است برعكس و محمول به موضوع از حركت خود بلكه نامتحرك جوهرِ نه
 اوسـت  دوش بـر  حركت كلِ موضوع، جاي به كه است انديشنده سوژة به نيز حركت اين

)Lau, 2006: 66(ربـط  موضـوع  به را محمول و شود مي موضوع جانشين شناسنده، منِ« ؛ 
  ).Hegel, 1977: 37( »دارد مي نگاه را دو هر و كند مي يكي داده،
 ايـن  از نهـايي  هـدف  كـه  يابـد  درمـي  سـوژه  كه است انداز چشم تغيير اين طريق از

 يك نه ديگر نيز واقعي جوهرِ و نبوده) self-cognition( خودشناسي جز چيزي حركت،
 انديشـيدن  واقعـيِ  كـنشِ  خـود  كـه  انديشـه  از بيرون و) inert being( نامتحرك هستي

)actual activity of thinking itself (عينيـت  و وحـدت  مـادي،  چيزهـاي  بـه  كـه  است 
 زيبازسـا  گر نشان نظرورزانه، گزارة در موضوع به محمول از حركت بنابراين. بخشد مي

  ).Lau, 2006: 67( است سوبژكتيويته اساس بر جوهريت
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 ادراك بـه  حسـي  يقين از آگاهي حركت در ما كه است روندي همان درست روند اين
 نـاب   هسـتيِ  يـك  بـا  مـا  حسـي،  يقـين  در. بينيم مي خودآگاهي و فاهمه به سپس و حسي
 و تـرين  غني را خود نخست، وهلة در و گيرد مي قرار »اين« اشارة اسمِ متعلق كه روييم روبه

 همـان  ايـن . است ارتباط در فرداني ابژة با واسطه بدون كه دهد مي نشان شناخت پربارترين
 و شـويم  نزديـك  آن بـه  خـواهيم  مـي  كـه  همـين  امـا . است عادي حملي گزارة در موضوع

 از گـذر  همـان  ايـن،  و هايش عرض و ها صفت جز نيست چيزي كه يابيم درمي بشناسيمش
 بيـرون  عـادي  گـزارة  از كه جايي همان يعني. است نظرورزانه گزارة در محمول به موضوع

  .كنيم مي حركت نظرورزانه گزارة سوي به و آييم مي
 ايـن  از وحدت به رسيدن دنبال به و شويم مي حيران ها صفت كثرت در بعدي گام در
 نيرويـي  جـز  چيـزي  را آن و داده وحـدت  ها اين به كه گرديم بازمي امري سوي به كثرت
 اعمـال  جـز،  نيسـت  چيـزي  نيـرو  ايـن . دارد مي نگاه هم كنار را ها كثرت اين كه بينيم نمي
 محمـول  از نظرورزانه گزارة در كه است جايي همان جا اين. انديشه هاي مقوله از اي مقوله

 بـدين . است شده سوژه يا انديشنده من به تبديل موضوع ديگر اما گرديم بازمي موضوع به
 پنداشـتيم  مي يگانه را آن خود، از بيرون كه موضوعي وحدت عاملِ كه بريم مي پي ترتيب
 و شـود  مـي  آگـاه  خود، عملِ از مرحله اين در كه اي سوژه انديشة عملِ جز نيست چيزي
 مرحلـة  مرحلـه،  ايـن  و اسـت  انديشـنده  سـوژة  وحـدت  حقيقـي،  وحـدت  كه يابد درمي

  .است خودآگاهي
 نقـش  نمايـد  بـازمي  را خـود  آشـكارا  نظرورزانـه  گـزارة  از بحث تمامي در كه اي نكته
 در كـه  اسـت  ثـابتي  و صلب منطقيِ مقوالت ميان در حركت امكانِ ايجاد در زبان اساسي
 سـبب  كـه  اسـت  هگل زباني هاي دقت اين درواقع. دارند وجود آن كانتي معناي به فاهمه
 گـزارة  اسـاس  بـر  كـه  پيشـين  تـأليفي  هـاي  گزاره اساسِ بر نه را خود منطقِ بنيانِ شود مي

 اي گزاره چنين به انديشيدن و داشتن امكانِ حتي كه است زبان اين و دهد، قرار نظرورزانه
  .سازد مي ممكن را

 مـورد  در جالبي بسيار نكاتي به است نوشته زبان و هگل كتاب بر كه اي مقدمه در سربِر
 بـه  تـا  كوشـد  مـي  نظرورزانه گزارة طرح با هگل وي نظر به كند؛ مي اشاره نظرورزانه گزارة
 بر. كند اشاره) judgment/ Urteil( حكم و )(sentence/ proposition/ Satz گزاره ميان تمايز
 از نگـاه  آن بينگـارد  گفتمـان  و انديشه اصلي مقوم را حكم كه نگرشي هر هگل، نظر اساس
 از سـوبژكتيو  تفسـيري  نيـز  و وحـدت  و همـاني  ايـن  از صوري كامالً برداشتي نفع به پيش
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 و زباني موجودي كه اندازه همان به گزاره برابر، در اما است، گرفته تصميم مفهوم و انديشه
  .است نيز سوبژكتيو انديشيدن محمل است ابژكتيو
 كـاركرد  بدانـد  منطقي حكم هاي صورت بر مبتني را زبان يا انديشه كه نگرشي چنين، هم
 كـه  دارد كـار  انديشه نتيجة با صرفاً كار اين با زيرا است؛ فهميده نادرست را انديشه واقعي
  .باشد حكم همان
 فروكاسته حملي صورت به كه است زبان همان اش كانتي نوع در حكم سخن، ديگر به
 كـه   حـالي  در. است فاهمه كاركرد نشانِ صورت و آفريده حملي، صورت اين و است شده

 گـرِ  خودمتعين روند بستة هم زبان، كه كند مي برجسته را واقعيت اين نظرورزانه گزارة مفهوم
 و تهي اي پوسته به تبديل شود فروكاسته منطقي حكمِ ساختارهاي به صرفاً اگر و است خرد

 هـاي  وحـدت  بنـدي  صـورت  و فـرآوردن  در خـرد  قـدرت  بيـانِ  از كـه  شود مي نامتحرك
  .است ناتوان اصيل، انديشيدن در تر پيچيده يافتة وساطت
 بـراي  آگـاهي  هـاي  تـالش  كـه  اسـت  زبـان  نظرورزانـة  طبيعت قدرت اين وي نظر به

 زبـان،  قـرار  بـي  و پويـا  ويژگـي  ايـن . دهـد  مي شكست را نظرش مورد يقين بندي صورت
 سادة گزارة يك در اش ابژه معناي تثبيت و بندي صورت براي آگاهي تالش هر از تر حقيقي
 ايـن  و اسـت  نـاتوان  دارد درنظر كه چيزي آن بيان از نيز آگاهي خود درواقع. است حملي
 است ديگر حالت به حالتي از رفتن براي آگاهي محرك موتور كه است زبان پوياي ويژگي

)Surber, 2006: 12.(  
  

  گيري نتيجه. 3
 آن كند مي تصريح هگل خود كه گونه آن چه و بدانيم زبان را محرك موتور سربِر، مانند چه
 گـزارة  طـرح  در مسـئله  تـرين  مهـم  صورت هر در بدانيم سوژه يا انديشنده من موضوع، را

 امكان خوبي به گزاره اين هاي ويژگي تبيين با توانسته هگل كه است اين هگل در نظرورزانه
 حركت. دهد نشان را مفاهيم نسبت از پويا تصويري ارائة و انديشه مقوالت ميان در حركت
 از و يافتـه  تعـين  موضوع، آن سيرِ در و شود مي آغاز موضوع خود از كه گزاره در دوسويه
 شـود  مـي  يكي خود با و گردد مي باز خود به درنهايت و شده بيگانه خود، نخستينِ وحدت

 از اسـت،  نمانـده  گو همان ما گزارة و است آمده دست به هم جديدي شناخت كه حالي در
 و ارسـطويي  حملـي  سـادة  گزارة از فراتر بسيار كه امكاناتي است نظرورزانه گزارة امكانات

  .است كانتي پيشيني تأليفي گزارة حتي
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