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  چكيده
انـد،   اي مفاهيم اسپينوزايي و هگلـي پرداختـه   مفسران تاكنون بارها به بررسي مقابله

ماننـد  (كنـد   ها مستقيماً به اسپينوزا اشاره مي اري كه هگل در آنآث اساس بر ژهيو به
كوشيم كار دشـوارتري   ما در اين تحقيق مي). گفتارهاي تاريخ فلسفه درسو  منطق

را دقيقـاً در همـان مقطعـي از فلسـفة      اخالقمفاهيم اسپينوزاييِ كتاب : انجام دهيم
كنــيم كــه هــيچ نــامي از اســپينوزا در ميــان نيســت، يعنــي در  هگــل رديــابي مــي
دهد كه هيچ كتاب يا  هاي متفاوت نشان مي وجو در زبان جست. پديدارشناسي روح

اي تاكنون پژوهش خود را مشخصاً و منحصراً بر اين موضوع متمركز نكـرده   همقال
  .است نوآورانه ث،يح نياز ا ريز قيو تحق است

اي كوتاه دربارة نسبت آثار هگل با اسپينوزا،  ما در اين تحقيق پس از بيان مقدمه
روح هگلـي،  ـ   هـايي از قبيـل جـوهر اسـپينوزايي     به اسـتخراج و واكـاوي تقابـل   

هگلــي و ) organism(وارگــي  انــدامـ   اســپينوزايي) mechanism( انگــاري ينماشــ
و درنهايت نشان خواهيم داد كـه   پردازيم تاريخيت هگلي مي- سرمديت اسپينوزايي
  .اي هگلي رفع كرده است شيوه  اسپينوزا را به اخالقچگونه  پديدارشناسي روح

  .روح يدارشناسيپد، اخالقاسپينوزا، هگل، جوهر،  :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
. ايـم  نزديك و متقابل فكري ميان متفكران بوده اي در طول تاريخ فلسفه همواره شاهد رابطه
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ها پس از مرگ فيلسوف ديگري به  ها يا حتي قرن ايم فيلسوفاني كه سال همچنين بارها ديده
اند؛  خود را آگاهانه يا ناآگاهانه خلف فيلسوف پيشين نشان داده اند ي مشغول شدهزور فلسفه

. وجه كاري ساده نيست هيچ ها فاصلة زماني، به با اين حال تبيين رابطة ميان دو متفكر با قرن
انـد، ولـي    يا الهام گرفتـه  اند و بيش از فيلسوفان پيش از خود تأثير پذيرفته  همة متفكران كم

تنهـا تأثيرپـذيرفتن، بلكـه فـرا رفـتن از       شارح و يك فيلسوف، نـه  وجه تمايز يك متفكر يا
  .خورد اين امر در رابطة فلسفي اسپينوزا و هگل نيز به چشم مي. فيلسوف پيشين است
  : كرد يابيمتون هگل رد از جا چند در را نوزاياسپتوان حضور  به طور كلي مي

در . ايراد كـرد  1826و  1825در  را فلسفه خيتار يگفتارها درسهگل : فلسفه خيتار. 1
تاريخي فلسفه در قرون وسـطي و دوران مـدرن   - جلد سوم اين كتاب كه به بررسي تحليلي

انجـام و تحقـق   «اختصاص دارد هگل بخشي را به اسپينوزا اختصاص داده اسـت و وي را  
كنـد و پـس از بيـان سرگذشـتي      معرفي مـي ) Hegel, 1990: 3/ 151(» منطقي اصل دكارتي

اما . كند هايي از انديشة وي اشاره مي گونه از تولد تا مرگ اسپينوزا، مختصراً به بخش تانداس
دهـد   اي كه هگل در شرح مختصر خود آن را بيش از همه مورد بررسي قرار مي متن اصلي

ي، جـوهر، صـفت،   متنـاه  ،»خود علت« فيتعاراست، يعني  اخالقتعاريف بخش نخست 
جا كه اين بحث از محدودة اهداف پـژوهش حاضـر    از آن. خداحالت، نامتناهي و درنهايت 

خوبي بررسي شده اسـت،   شناسي ديگر به خارج است، و همچنين پيش از اين توسط هگل
  1).1380مرادخاني، (دهيم  ما مخاطب را به همان تحقيق ارجاع مي

اسـپينوزا  نيز، چه صريحاً و چه تلويحاً، به  علم منطقدر فقراتي از كتاب  هگل: منطق. 2
، تحت عنـوان امـر   »يافتگي فعليت«براي مثال در انتهاي نخستين فصل از بخش . اشاره دارد

ايـن انتقـادات هـم    . دهد مطلق، بخشي را منحصراً به بحث از فلسفة اسپينوزا اختصاص مي
را دارنـد هـم رنـگ و بـوي     پديدارشناسـي روح   گفتار لحن آشناي انتقادات هگل در پيش

عليه جوهر اسـپينوزايي مطـرح    گفتارهاي تاريخ فلسفه درسكه هگل در انتقادات صريحي 
  :نويسد هگل مي. كرده است

اي بيرونـي   اش، انديشـه  هاي چندگانـه  مكتب اسپينوزايي، در اين امر كه بازتاب و تعين
جـوهر در ايـن نظـام، يـك جـوهر، يـك تماميـت        . اي داراي نقص است است، فلسفه

، اصل مطلق فلسفة اسپينوزايي اسـت؛  »بودگي، نفي است نيمع«.  ... استناپذير  انفكاك
لـيكن  . دارد بودگي مطلـق جـوهر را مسـتدل مـي     مند و مطلق، يكي اين نگرش حقيقت

ماند، او به شناخت ايـن   بودگي يا كيفيت متوقف مي كردن به مثابة معين اسپينوزا در نفي
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رود؛ درنتيجـه جـوهر نـزد     كنندة خود بـه پـيش نمـي    امر به مثابة نفي مطلق يا نفي نفي
گيرد و شناخت آن، شـناخت ذاتـي نيسـت     شكل مطلق را دربر نمي هشخص اسپينوزا به

 ).528-527: 1391هگل، (

تر تصـلب و وحـدت انتزاعـي جـوهر      هگل پس از بيان انتقاداتي از اين دست كه بيش
سازد كه مشابه همان انتقاداتي است كه به  اند مباحثي را مطرح مي اسپينوزايي را هدف گرفته

ما به بخشي از اين . بيان شده بودگفتارهاي تاريخ فلسفه  درسمندتر در  تر و نظام طور جامع
 جـوهر  هيـ عل روح يدارشناسيپدار گفت شسي و تحليل انتقادات هگل در پيانتقادات در برر

  .نامتمايز اسپينوزايي خواهيم پرداخت
كـه فلسـفي باشـد اخالقـي و      رابطة هگل جوان با اسپينوزا بـيش از آن : هگل جوان. 3

اش در مجموع به مسـائل فلسـفي در معنـاي     هگل در جواني«به گفتة لوكاچ، . االهياتي بود
يقين مورد گواهي قرار گرفته است، رسالة  اما يگانه اثر اسپينوزا كه به... اعتنا بود  ن بيدقيق آ

ي او بـه تـاريخ و نقـد    بسـتگ  دلخواندن اين اثر چه بسا در رابطـه بـا   . ي اوستاسيس- ياله
شـده كـه بگـذريم     اما از مباحث صريحاً مطرح). 31: 1386لوكاچ، (» خداشناسي بوده است

هاي هگل، شـلينگ، و حتـي دوستشـان هولـدرلين نـوعي       بر انديشه حاكمنطفة ايدة اصلي 
 ليتبـد  يوجوداين انديشة بالقوه بعدها در شلينگ به همان شب . وحدت وجود ناپخته بود

اي در  هولدرلين در نامه«). Hegel, 1977: 9( »ندا اهيستمام گاوها در آن «شد كه به قول هگل 
زنوي، (» گويد مطلق فيشته و جوهر اسپينوزا سخن مي» من«ساني  همان ايام به روشني از هم

در  اندك اندك يو. نماند يهگل اما در حد وحدت وجود محض باق شةياند). 105: 1381
. شناختن آن، به شكلي از كثرت يا نـوعي تضـاد راه بـرد    دل همان وحدت، و با به رسميت
كند كـه هگـل از همـان زمـان      ميهاي فلسفي هگل ادعا  ماركوزه با اشاره به نخستين نوشته

كنـد،   چون وحدت نامتمايز شلينگي، و البته اسپينوزايي، معرفي نمي وحدت وجودش را هم
). 66: 1367مـاركوزه،  (» گيـرد  بلكه آن را به عنوان وحدت پويايي از اضـداد، درنظـر مـي   «
بـر   اكمحـ  كيـ مانتبا روح ر ختنيدرآم ةواسط گراي اسپينوزا به نتيجه هرچند روح وحدت در

آلمان به وادي فلسفة ايدئاليستي وارد شد، هگـل، از همـان ابتـدا، كـامالً      18نيمة دوم قرن 
صراحت، انتقادات خود را عليـه آن مطـرح    مقهور آن نشد و عمدتاً به تلويح و گاهي نيز به

 و ،تـر  تـر، دقيـق   ي پختـه شـكل  بـه  روح يدارشناسـ يپد در 1807همان انتقاداتي كه در . كرد
 .تر پديدار شد فتهيا نظام

هگل اين كتاب را در دوران سكونتش در ينـا نگاشـت؛ همـان     :روح يدارشناسيپد .4
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در اين دوران، چـه پـيش از   . كوشيد تا از سلطة تفكر شلينگ رهايي يابد دوراني كه وي مي
 و درشت به زياز ارجاعات ر مملوهگل  يها نوشته ،و چه در خود اين كتاب پديدارشناسي
بيزر نيز معتقد است كه هرچند هگل پيش از اين نيز با اسپينوزا آشنايي داشت، . اسپينوزاست

كـه   يكسـ  ،شـلينگ  بـا  اش يهمكـار  نيحـ  درهاي نخستين حضورش در ينا  تنها در سال«
 خود علناً هم بودنش يا ختهيف دورة در يحت كه يكس و بود نوزاياسپ ريتأث تحت خصوص به
بـه  ). Beiser, 2005: 90(» اسپينوزا برگشت سمت به كامالً كرد يم يمعرف يينوزاياسپ كي را

پديدارشناسي هاي اسپينوزا در  جوي ردپاي انديشهو هر ترتيب شايد دشوارترين كار، جست
را از همـان  ) چـه سـلبي و چـه ايجـابي    (تواند ايـن ردپاهـا    يك ذهن دقيق مي. باشدروح 
 ،ياضيروش ر يريكارگ به ازهگل  يانتقاد شدت به، در رويكرد سو كي ازگفتار كتاب،  پيش

 صـورت  بـه جـوهر   فيـ تعر ازانتقاد  اي ،يكيزيو چه در مباحث متاف يچه در امور انضمام
 شـده  مباحـث اسـپينوزاييِ مطـرح    هگل بـه  دالنة همدر نگاه  گر،يد يو از سو لب،ص يامر
تـا   ديكوش ميمقاله خواه نيدر ا. مشاهده كند ،»نيتع«و  »ينف«دو مفهوم  انيم رابطة رامونيپ

و در پرتـو   مينـ ك يو بررسـ  ييشناسا ع،موضو كيردپاها را به تفك نياز ا يكم تعداد دست
 نـة يزم هرچندالبته روشن است كه در اين راه، . دهيم دست به ها از آن ينييتب يهگل كرديرو

است، كاوش خود را صرفاً بـه مـتن ايـن آثـار      رشناسي روحدايپدو  اخالقاصلي بحث ما 
ساختن و تبيين موضـوع بـه سـراغ مقـاطع ديگـري از       محدود نخواهيم كرد و براي روشن

  .انديشة اين دو فيلسوف نيز خواهيم رفت
 

  جوهر. 2
اسـت كـه تمـام    » جوهر«ترين مفهوم در فلسفة اسپينوزا  ترين و محوري رسد مهم نظر مي به

هماني بينجامـد   خواه اين ارتباط به نوعي اين. كنند ارتباط با آن معنا پيدا ميمفاهيم ديگر در 
شمار روند  مانند مفاهيمي نظير خدا، طبيعت، و جهان؛ خواه اين مفاهيم از مشتقات جوهر به

، جـوهر  اخالقترين كتاب خويش،  اسپينوزا در مهم. ها مانند صفات، حاالت، افراد، و انسان
در خودش است و بـه نفـس     مقصود من از جوهر شيئي است كه«: كند را چنين تعريف مي
ء ديگري كه از آن ساخته شده باشـد   آيد، يعني تصورش به تصور شي خودش به تصور مي

  ).4: 1376اسپينوزا، (» متوقف نيست
ارسـطو در  . هاي فلسـفي ايـن جـوهر بايـد بـه سـراغ ارسـطو بـرويم         براي يافتن ريشه

  :شود براي جوهر قائل ميدو معنا  عهيمابعدالطب
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 واعـراض  ( يگـر يد يزهايچ هشود، بلك جوهر آن است كه بر موضوعي حمل نمي. 1
  ؛)212: 1378ارسطو، ( شوند يم حمل آن بر همه) صفات
اسـت كـه نـه در     يزيـ آن، چ ريتعب نيو بهتر نينخست ن،يتر قيدر دق) ousia( اياوس. 2

  ).همان( ياسب اي يهست؛ مانند انسان يو نه در موضوع شود يگفته م  يموضوع

گرفتـه از ارسـطو    جـوهر، وام  به نوزاياسپ نگاه كه شود يم روشن فوق نكات به توجه با
است؛ تفاوت شايد در اين باشد كه اسپينوزا همان نگـاه ارسـطويي را بـه حـدود و غايـات      

 .ارسطويي ارائه دادتر و فراگيرتر از جوهر  تر تعريفي بنيادي خودش رسانيد و به بياني دقيق
، بلكه »بودن«اما در هگل داستان به كلي متفاوت است؛ اصل و بنياد براي هگل نه بر 

 هگـل . سـت ين »رپتو« يجوهر وجه چيه به يهگل جوهر جهيدرنت. است استوار »شدن«بر 
تـرين   عبارتي شگرف دارد كه تفسير آن همواره يكي از مهم يدارشناسيپدگفتار  پيش در

: نويسـد  وي مـي . كردنـد  براي خـود تعريـف مـي    يدارشناسيپدوظايفي بود كه مفسران 
تنها به منزلة جـوهر بلكـه همچنـين بـه      چيز منوط به شناخت و بيان امر حقيقي، نه همه«

پس هگـل حقيقـت را نـه در جـوهر، بلكـه در      ). Hegel, 1977: 10(» منزلة سوژه است
جا مراد هگل از جـوهر، جـوهر    ترديد در اين بي. دهد مقابل آن و در كنار سوژه قرار مي

شدن بحث، بايد به اين حقيقت اشاره كرد كه  تر براي روشن. اسپينوزايي است-ارسطويي
رايج است، ابتدا يك  يدارشناسيپدگفتار  هگل با ترفند و شيوة خاص خود، كه در پيش

كشد، پس از اين نقد و نفي ديالكتيكي، تعريفي نو از همـان مفهـوم    مفهوم را به نقد مي
مفهوم جوهر نيـز از  . گيرد كار مي مفهومي از آنِ خود به مثابة بهرا  آندهد و  دست مي به

 ، وقتـي 18هگل اندكي پس از عبارت فوق، در پاراگراف . اي مستثني نيست چنين قاعده
گويـد كـه    برد، ديگر نه از جوهر ارسطويي، بلكه از جوهري سخن مـي  از جوهر نام مي

درون خود به تناقض تن داده و تنش مفهوم را به جان خريده است و چيزي جز سـوژه  
يعني جوهر ايدئاليستي كه از نفي ديالكتيكي هر دو سوي ابـژة صـلب و سـوژة    . نيست

  :پويا حاصل شده است
م سوژه، سلبيت سادة محض است و دقيقاً به همين دليل محـل شـقاق   اين جوهر، در مقا

و سپس اقدام به نفـي  . آورد سازي است كه تضاد را به وجود مي امر بسيط است؛ مضاعف
فقـط ايـن   . كند مي] واسطه يعني بساطت بي[تفاوت و امر متضاد با آن  مجدد اين تنوعِ بي

يا اين بازتابيـدن در دگربـودگي در   ) self-restoring sameness(تجديدگر - سانيِ خود هم
واسطه به خـودي   بطن خويشتن است كه امر حقيقي است، نه نوعي وحدت آغازين يا بي

  ).ibid(خود 
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از  افـت؛ يدر را نوزاياسـپ  با هگل توان ريشة اصلي رابطة دوسويه و نوساني جا مي همين
 بود يلسوفيف گانهي نوزاياسپ هگل، باور به كه چرا داند يم يينوزاياسپ را خود هگلسو،  كي

ر، اسـپينوزا را مـورد انتقـاد قـرار     گـ يد يسـو  از اما ،افتيجوهر دست  يقيكه به اثبات حق
دهد كه چرا جوهرش مرحلة آخر نفي ديالكتيكي را پشـت سـر نگذاشـت و بـه چنـان       مي

. ادصلبيتي دچار شد كه سر از سرمديت انتزاعي درآورد و سوبژكتيويته را به كلي از دست د
  :تر به تعبير دقيق

ستود كه او به اثبات جوهر دست يازيده بود، اما از سـوي   هگل از آن جهت اسپينوزا را مي
از نظر هگل جـوهر  . ديد ديگر ضعف اسپينوزا را نيز در بيان و تفسير او از مسئلة جوهر مي

نين تلقي از با چ. شد اي در آن نشاط و انعطاف ديده نمي اسپينوزا چنان متصلب بود كه ذره
اگر او جوهر را به مقام . برد نرمك به تفسير الحادي راه مي مسئلة جوهر بود كه اسپينوزا نرم

داد، كاري كه هگل به انجام رساند، ديگر نفس و آگـاهي انسـاني صـرفاً بـه      سوژه ارتقا مي
خدا را شد كه او مفهوم  رو راه باز مي شد و از اين عنوان حالت و امر غير جوهري تلقي نمي

نه در معناي لخت، تهي و به لحاظ منطقي مصادره به مطلوب بلكه در معناي روح انضمامي 
  ).137: 1384مرادخاني، (مالحظه كند روحي كه از نحوي حركت ذاتي برخوردار بود 

داند  ترين اشتباه اسپينوزا را اين مي جايگاه يك ايدئاليست، بزرگ در هگل كه نيا خالصه
اش بلكه  كننده و ديالكتيكي با دگربودگي در نسبت با جهان، نه در رابطة نفيكه جوهر را نه 

به زعم هگل، اين اشتباه اسپينوزا را بـه ايـن   . فقط و فقط در نسبت با خودش درنظر گرفت
تر  اي نازل دهد كه فكر را نه در ذات جوهر بلكه در خارج آن، در مرتبه اشتباه بدتر سوق مي

 مقام دراسپينوزا جوهر را از فكر و امتداد، «به تعبير هايدمان، . بجويد از آن، به منزلة صفتش
كـه از   باشـد  يمحمول تواند يفكر نم هگل،عكس آن، به باور  به. آن، جدا ساخت» صفات«

بخـش اصـلي ايـن     خارج به نخستين اصل يك نظام فلسفي حمل شود، بلكه فكر بايد تعين
رمان هگليِ جوهر در مقام سوژه نيز ريشه در همين آ). Heidemann, 2008: 7-8(» نظام باشد

بخشيدن به فكر، ايده، روح، و در يك كالم سوبژكتيويته است؛ يعني  ساختن و ذاتيت دروني
  .همان عنصري كه اسپينوزا آن را به يك حالت صرف فردي تقليل داد

  
  روح هگلي، جوهر اسپينوزايي. 3

هگلي درواقع جوهري اسپينوزايي اسـت كـه   توان نتيجه گرفت كه روح  از مباحث فوق مي
 روح در نگاه هگل« سد،ينو يم لوريكه ت روست نيهم از. است افتهي ارتقا سميالبه سطح ايدئ
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آورد و شـالودة آن اسـت،    همان چيزي است كه خود را در سرتاسر واقعيت به تجلي درمي
اما اگـر بخـواهيم ايـن     ).50: 1379تيلور، (» بود» جوهر«يعني همان چيزي كه نزد اسپينوزا 

تر مورد بررسي قرار دهيم، ابتدا بايد به واكاوي تصور و رابطة آن با واقعيـت   پيوند را عميق
  .نزد اسپينوزا بپردازيم

وجود دارد؛ معمـوالً در مـورد اسـپينوزا، و البتـه      ideaمفهومي كليدي به نام  اخالقدر 
دوم قرون وسطي، اين اصـطالح را بـه   گرايان مدرن و بخشي از فيلسوفان نيمة  اغلب عقل

 ديـ گو يم نوزاياسپ، 6و در اصل موضوعة  اخالقدر همان ابتداي . كنند ترجمه مي »تصور«
اسـپينوزا،  (» چه مـورد تصـور اسـت، مطـابق باشـد      تصور درست بايد با متصور يا آن«كه 

رنتيجـه  جا مراد از تصور همان صورت اشيا در ذهن سـوژه اسـت و د   در اين). 13: 1376
زدن آن بايد آن را با ابـژة بيرونـي    گويي تصور امري مطلقًا سوبژكتيو است كه براي محك

پاركينسـن اشـاره   . رود اما تصور اسپينوزايي از اين معناي كالسيك فراتر مـي . مطابقت داد
اي آن است، اما واقعاً يـك   گرچه يك تصور، تنها يك تصوير به معناي استعاره«كند كه  مي

يا همـين نكتـه را ياسـپرس بـه نحـوي ديگـر بيـان        ). 91: 1381پاركينسن، (» ستموجود ا
در نظر اسپينوزا مفهومي اسـت كـه روح، چـون انديشـنده اسـت،      ] يا تصور[ايده «: كند مي
حال پرسـش  ). 50: 1387ياسپرس، (» ها ذوات عيني هستند ولي در عين حال ايده. سازد مي
ا ايـدة اسـپينوزايي وجـود دارد كـه آن را از     جاست كه چه عنصر خاصـي در تصـور يـ    اين

بـه تعريـف   . بخشـد  سازد و به آن نوعي عينيـت مـي   ساحت سوبژكتيويتة محض خارج مي
در خـودش اسـت و بـه نفـس     «جوهر بازگرديم؛ به زعم اسپينوزا، جوهر چيزي است كـه  

ن تصـور  جا شاهد پيوند تنگاتنگ ميـا  در اين). 4: 1376اسپينوزا، (» آيد خودش به تصور مي
 نيتـر  ياديـ بن وتـرين   اسپينوزا در تعريف جوهر، يعني در تعريـف كليـدي  . و وجود هستيم

نتيجـه،   در. شـمارد  كه علت خود بداند، متصور بالذات مـي  ، آن را پيش از آناش فلسفه جزء
رود و  فراتـر مـي  » تصـور «رسد مراد اسپينوزا از تصور از معناي رايج و كالسـيك   نظر مي به 

  .كند جودي يا علّي نيز پيدا مياي و سويه
پيوند معرفت با وجود، يا به تعبير اسپينوزايي پيوند شناخت با عليـت، در همـان اصـل    

شناختن معلول وابسته بـه شـناختن   «. قابل مشاهده است اخالقمتعارفة چهارم، بخش يكم 
م در فلسفة شود كه به ياد بياوري تر مي مسئله زماني روشن). همان(» علت و مستلزم آن است

اسپينوزا منظور از شناخت، نه برداشتي سطحي يا حتي شناختي عميق، بلكه شناخت مطلـق  
وجود «: است اخالقشاهدي ديگر بر مدعاي فوق، صورت قضية پنجم از بخش دوم . است
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جا اسـپينوزا هـم بـراي     در اين). 76: همان(» شناسند بالفعلِ تصورات، خدا را علت خود مي
ها شكلي از شناخت را نسـبت   فعليت و عينيت قائل شده است و هم به آنتصورات نوعي 

جا بحث تاحـدي پيچيـده اسـت و ذكـر ارجاعـات و       كنم كه در اين كتمان نمي. داده است
يگانه راه اين است كه . هاي ديگر به متون اسپينوزا حتي بر ابهام مسئله خواهد افزود قول نقل

  . را مورد واكاوي قرار دهيمها  به سراغ ريشة مسئله رفته و آن
 .كـرد  وجـو  جست يينوزايدر وحدت جوهر اسپ توان يمريشة رابطة تصور با عينيت را 

ها براي مـا   تا از آن 2شمار بعد است كه  دانيم، جوهر اسپينوزايي واجد بي گونه كه مي همان
صفت فكر و  توان تصور و عينيت را به ترتيب با مي. يعني فكر و امتداد: قابل شناخت است
ن پيوند ميان آن دو بايد به سراغ تعريف خود كرد همچنين براي روشن. امتداد متناظر دانست

 )8- 7: نهمـا (» مقـوم ذات جـوهر  «ترين شاخصة صفت اين است كه  مهم. صفت نيز رفت
درواقع در فلسفة اسپينوزا صفت نه عرضي خارج از شيء و نه از نوع كيفيات ثانويه، . است

تر، بعد و فكر مقـوم يـك ذات    به تعبير دقيق. و حتي برسازندة ذات جوهر استبلكه ذاتي 
اين چنين پيوندي بـين فكـر و امتـداد كـه بـه      . مشترك هستند كه همان جوهر واحد است

سابقه بوده است، راه را بر فهم موضوع  توان گفت تا پيش از اسپينوزا در فلسفه بي ت ميئجر
داد، يا تصور و عينيت دو چيز ذاتاً مستقل و متمايز نيستند كـه  درواقع فكر و امت. كند باز مي

هم   ها به توهماتي دكارتي روي بياوريم، بلكه اين دو ذاتاً به زدن ميان آن بخواهيم براي پيوند
تصور همان عينيت است و سوژه روي ديگر ابژه . اند و درواقع دو روي يك سكه اند پيوسته

يي نوزاياسپ ييطال قانون نيا به توان يم كه است مقدمات نيا بر هيتك با طفق. رود شمار مي به
  ).78: همان(» نظام و اتصال تصورات همانند نظام و اتصال اشياست«پي برد كه 

ي جز سرگذشت ارتباط ميان اين دو نظام زيچ روح يدارشناسيپد ايآ. ميبازگردبه هگل 
و اتصال است؟ پيوند ميان سرگذشت سوژة بشري با تـاريخ جهـان ابژكتيـو؛ پيونـد تـاريخ      

اسـپينوزا صـريحاً ادعـا    . زند اما هگل در سطح پيوند اسپينوزايي درجا نمي. انسان و طبيعت
شـواهد   نياز بهتر يكي. دبگذارن گريد كي بر توانند ينمكند كه فكر و امتداد هيچ تأثيري  مي
 حالـت  رسـد  يمـ  نظر به كيكالس يمنظر از اتفاقاً كه شود يم مطرح ييجا در قاًيدق ادعا نيا

 يعنـ يمتقابل و تنگاتنـگ دارنـد،    يا از امتداد رابطه يناش نيبا حالت مع ،از فكر يناش نيمع
توانـد نفـس را بـه     نه بـدن مـي  «كه  كند يم ادعا هم جا آندر  يحت نوزاياما اسپ. نفس و بدن

تواند بدن را به حركت يا سكون و يا به حالـت ديگـر، اگـر     انديشيدن وادارد و نه نفس مي
اما رابطة اين دو وجه سوبژكتيو و ابژكتيـو در  ). 145: همان(» حالت ديگري باشد، وادار كند
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 از و نبـرد بـه آن راه   اي است كـه اسـپينوزا   اين همان رابطه. اي ديالكتيكي است هگل رابطه
  .گرفت نظرواحد در يجوهر از تأثربرآمده و م را امتداد و فكر صفت دو هر رو نيهم

گويد مجبور است به آن، وجهي علّي و  كه از تصور سخن مي از همين رو اسپينوزا زماني
بودن  گويد بايد در دل آن متصور ابژكتيو نيز ببخشد و همچنين زماني كه از جوهر سخن مي

شود تا از ثنويت جـوهري دكـارتي    درنهايت هرچند اسپينوزا موفق مي. آن را نيز لحاظ كند
رنـگ و بـه    متقابل اين دو وجه فكر سوبژكتيو و امتداد ابژكتيو بسيار كم ةفراتر رود، اما رابط

  .بيان بهتر مبهم است
شـود،      هرچند تمايز آگاهي و طبيعت در دل روح هگلي رفع مـي  روح يدارشناسيپددر 

خوانـد و   مـي ) Aufhebung(» هبونـگ  آوف«را  آناين رفع از همان سنخي است كه هگـل  
روح هگلـي  . كنند ديگر برقرار مي اي ديالكتيكي با يك درنتيجه آگاهي، طبيعت و روح رابطه

ترجمـة  . گيـرد  جامع است و هم ابژكتيويتة طبيعي و هم سـوبژكتيويتة بشـري را دربـر مـي    
»Geist « همواره حقيقـت و وجـه ابژكتيـو روح را از قلـم     » جان«، يا حتي »روان«، »ذهن«به

توان متناظر با جوهر واحد فراگير و مطلق اسـپينوزايي دانسـت    روح هگلي را مي. اندازد مي
گيرد، امـا نبايـد فرامـوش كـرد كـه       مي دربر توأمانطور  بهكه سوژه و ابژه، فكر و امتداد را 
اي متقابل و ديالكتيكي با هم هسـتند و اصـالً    ز واجد رابطهسوژه و ابژه، آگاهي و طبيعت ني

يالكتيكي سوژه و رفعِ د جةينت بلكه داده، شيپ از ينه امر ،يينوزايبرخالف جوهر اسپ روح،
 روح يدارشناسيپدهگل در . ابژه در طول تاريخ و درنتيجه در حال شدن و صيرورت است

كند كه از ايـن ثبـات،    با اشاره به همين جوهر اسپينوزايي، روح خود را جوهري معرفي مي
  :حيات يافته است و آمده در به مرگ از جهيدرنتپارچگي فراتر رفته و  تصلب، و يك

ناپذير اسـت، امـا همـين روح در مقـام      همانيِ درست و تزلزل- روح، در مقام جوهر، خود
 هـركس  نخواه، است كه در آ و نيك ازخودگذشته شده، تكه تكه يِهست خود،- براي- هستي

گسلد و سهم خود را از  بخشد، هستي كلي را از هم مي كار مخصوص به خود را تحقق مي
هستي كلي حاصل ] همچنين[، حركت و جانِ جوهر است، و ]فرايند[اين . ... گيرد آن برمي

شـده در خـود اسـت، ذاتـي مـرده       اي تجزيه جايي كه هستي فقط از آن] اين جوهر. [از آن
  ).Hegel, 1977: 264(ذات و زنده است  نيست، بلكه برون

بـودن جـوهرش، بـرخالف جـوهر مـردة اسـپينوزايي را        بر زنده توان ادعاي هگل مبني مي
بخش جوهر روحاني هگلي و وجه  يابي كرد و به عناصري رسيد كه حيات تر از اين ريشه بيش
  .جهان است به هگلوار  يكي از اين عناصر رويكرد اندام. اسپينوزايي هستند جوهر از آن زيتما
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  انگاري اسپينوزايي وارگي هگلي، ماشين اندام. 4
گرايـان مـدرن قـرن     به زعم اين طيـف از عقـل  . دكارتي بود- دار فيزيك هابزي اسپينوزا وام

بر آن عليت مطلق نيوتني  هفدهم طبيعت چيزي جز يك ماشين بزرگ نيست كه قانون حاكم
 شياجزاهركدام از  و استعمل كرده  نيماش كي چون هم جهان مطلق، تيعل نيا در. است
 زريـ ب كـه  روسـت  نيهم از. هستند يدائم تأثر و ريتأث در گريد كيبا  نيماش ياجزا چون هم
» نيستنهايت، جوهر كلي واحد اسپينوزا درواقع چيزي جز يك ماشين عظيم  در«: نويسد مي

)Beiser, 2005: 90 .(جا دريافت كه چرا هم دكارت و هم اسـپينوزا صـريحاً    توان از اين مي
نوع علـت بـه اصـطالح    «كند كه  بردند؟ دكارت صريحاً ادعا مي علت غايي را زير سؤال مي

دكـارت،  (» هيچ كاربرد سودمندي نخواهد داشـت ] يا طبيعي[غايي در مورد اشياي فيزيكي 
 مينخـواه لب كالم دكارت اين بود كه ما به غرض و غايـت الهـي دسـت    . )75- 74: 1385

اسـناد   قابـل  ريـ جـز بـه توهمـات غ    دادهايـ و رو اياش ييعلت غا يجوو جستپس  افت،ي
رود، و اصالً وجود علت غايي يا هرگونه  اسپينوزا حتي از اين هم فراتر مي. نخواهد انجاميد

طبيعت در كـار خـود   «به زعم او، . دهد ار ميغرض و قصديتي را در طبيعت مورد انتقاد قر
: 1376اسـپينوزا،  (» هاي غايي ساختة ذهن بشر هسـتند  هيچ غايتي درنظر ندارد و همة علت

گونـه كـه ارسـطو ادعـا      يا علت غايي جهـان آن (وي با نقد خدا در مقام غايت جهان ). 64
هيچ غايتي براي افعـالش   كند كه خود خدا هم حتي از اين هم فراتر رفته و ادعا مي) كند مي

تنها اسپينوزا تصور خدايي را كه غايت يا هدف جهان است رد  نه«به تعبير پاركينسن، . ندارد
). 120: 1381پاركينسـن،  (» كند كند، بلكه با صراحت تمام هدف داشتن خدا را انكار مي مي
غايتي كاري انجام  اگر خدا براي رسيدن به«ي آن نيز به گفتة اسپينوزا اين است كه اصل ليدل

كـه   ايـن ). 65: 1376اسـپينوزا،  (» آيد كه چيزي را طلب كند كه فاقد آن اسـت  دهد الزم مي
چـه   آن. انتقادات اسپينوزا بر عليت غايي تا چه حد درست است موضوع بحـث مـا نيسـت   

اسـپينوزا در نقـد    دكـارت و  يهـا  زهياز انگ يكي كم دستاست كه  نيتوجه است ا لبجا
. ها به جهان يا طبيعت بود انگارنة آن فايده يا توهم پنداشتن آن، نگاه ماشين و بيعليت غايي 

يگانه عليتي كه بر ماشين حاكم است از سنخ عليت فاعلي است و درنتيجه خداي دكـارتي  
يك مهندس خبره است و خداي اسپينوزايي كل ماشين را در خـود دارد و بـه بيـان ديگـر     

  .بيعت نيستچيزي جز كل ماشين يا همان ط
شده عليه غائيت طبيعت  البته هگل انتقادات مطرح. روح هگلي اما امري ذاتاً غايي است

انه به جهان انگار دهد، اما ايراد را نه در غائيت، بلكه در رويكرد ماشين را مورد توجه قرار مي
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داند و رسالت روح هگلي همانا فائق آمـدن بـر همـين جـدايي      و جدايي ذات از غايت مي
وارگي زنده  به زعم هگل، هيچ راهي جز تبديل جوهر اسپينوزا به يك اندام«درنتيجه، . ستا

وي انتقادات خود را بر چنين رويكردي، بيش از همه در ). Beiser, 2005: 95(» وجود ندارد
در اين بخـش فصـلي تحـت    . سازد مطرح مي پديدارشناسيبخش مربوط به عقل از كتاب 

مكانيكي به جهـان  - اي از رويكرد مدرن ماشيني ود دارد كه نمونهگر وج عنوان عقل مشاهده
تر با اصالح و احياي آن، آن را نه خارج از  وي با دفاع از عليت غايي، يا به تعبير دقيق. است

  دهد؛ ذات، بلكه در خود آن جاي مي
كنـد بـه خـود     دهـد كـه از خـود صـيانت مـي      وار خود را موجودي نشان مي موجود اندام

گر در اين موجود مفهوم غايت  اما اين آگاهي مشاهده. گردد و به خود بازگشته است بازمي
مفهـومِ غايـت   ] دهد كه و در عين حال تشخيص نمي[دهد،  را بازنشناخته و تشخيص نمي

. جا و به صورت يك شيء وجود دارد، و نه در جايي ديگر و در فهمـي ديگـر   فقط در اين
خود - براي- هستي] از سوي ديگر[مفهومِ غايت و ] ك سواز ي[اين آگاهي تمايزي را ميان 

كه درواقـع   اين. نيست] درحقيقت يك تمايز[شود، تمايزي كه  خود قائل مي- از- و صيانت
از آن بـاخبر نيسـت؛   ] گـر  مشاهده[هيچ تمايزي وجود ندارد، حقيقتي است كه اين آگاهي 

شود كـه هـيچ    ش آشكار ميبراي) contingent(چون عملي حادثي  برعكس، ايجاد تمايز هم
چه توسط آن عمل پديد آمده است، ندارد؛ و وحدتي كه ايـن دو را   اي با آن پيوند ضروري

ديگر جدا  زند يعني عمل مذكور و غايتش، به زعم اين آگاهي، از يك ديگر پيوند مي به يك
  ).Hegel, 1977: 158(افتند  مي

ئيت با غائيـت ارسـطويي متفـاوت    بنابر نقل قول فوق، روشن است كه مراد هگل از غا
براي هگل غائيت نه در خارج، بلكه در ذات امر است، چرا كه در سطحي روحـاني،  . است

در يك كالم، تفاوت اصلي در اين است . وار است طبيعت نه يك ماشين، بلكه يك كلِ اندام
بسـته   ت هـم وار هگلي با غائي كه ذات جوهر ماشيني اسپينوزا با فاعليت، و ذات جوهر اندام

اي  وار است، و هر رويكرد مكانيستي يا ماترياليستي جهان به زعم هگل يك كل اندام. است
بر آن را از ذات آن جدا كرده و  كه آن را به منزلة يك ماشين درنظر بگيرد، عليت غايي حاكم

  .وار را ناديده گرفته است درنتيجه حقيقت ذاتي اين كل واحد روحاني اندام
  

  هماني در عين تفاوت هگل گراي اسپينوزا، اين ني وحدتهما اين. 5
ويژه بـا توجـه بـه     گونه كه در بحث از جوهر ديديم، تعريفي كه اسپينوزا از جوهر، به همان

جـوهر اسـپينوزايي   . انجامـد  دهد، منطقاً به وحدت وجـود مـي   دست مي مفهوم نامتناهي، به
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گـذارد،   موجودي جز خود، جايي باقي نمـي خواه است كه ديگر براي هيچ  چنان تماميت آن
چون افالطون آن را فرع بر وحدت و در مرتبـة دوم   نتيجه اسپينوزا براي تبيين كثرت، هم در

كثرت موجود در جهان، درحقيقت نه ذاتي و جوهري، بلكه كثرت در . دهد يا سوم قرار مي
از يك سـو بـه گفتـة    . دارد اي دوگانه با اسپينوزا در اين زمينه نيز هگل رابطه. حاالت است

تـأثير  . هاي خود او، سخت وحـدت وجـودي اسـت    فلسفة هگل، به رغم اعتراض«لوكاچ، 
 نگ،يلسـ  بـا  كـه  هجدهم، قرن انيپا در آلمان يگر وشنجنبش ر شةياند بر نوزاياسپ رومندين

شود گرايشي وحدت وجـودي را در ايـن جنـبش بـه وجـود       هردر، و گوتة جوان آغاز مي
  ). 650: 1386اچ، لوك(» آورد

چـه او   گـراي مطلـق، يـا آن    اما از سوي ديگر، هگل همواره در مـورد فلسـفة وحـدت   
هـاي بـارز چنـين     از نمونـه . كنـد  موضع انتقـادي اتخـاذ مـي   » نشده هماني تمايزگذاري اين«

به زعـم هگـل، هرچقـدر    . اسپينوزا و شلينگ: كند رويكردي، هگل به دو فيلسوف اشاره مي
پينوزا و شلينگ بكوشند به شكلي از كثرت در دل وحـدت نائـل شـوند، از    هم كه امثال اس

. هماني ندارد، از تبيين كثرت عاجزند جايي كه جوهر واحدشان با چيزي غير از خود اين آن
هماني نـدارد، خـود را    چيز جز خود رابطة اين هماني كه با هيچ گونه اين آن«تر،  به بيان دقيق

هماني با  برون نشود و اين] يا ديگري[اني اگر از خود به سوي غير هم اين. كند نيز معدوم مي
طور كه هگل نيز پي برده بود، از بـن و   نباشد همان] هماني مضاعف به چيزي يا اين[چيزي 

توان كتمـان كـرد كـه بـيش از همـه خـود        البته نمي). 406: 1385 آدرنو،( »بنياد هيچ است
ن را بـه تصـور   و آ زنـد  يمـ  بـاز  سرو مشخص فرد  قيدق نييمقصر است كه از تب نوزاياسپ

دانان واجد نـوعي   كاهد كه به تعبير فيزيك مبهمي از صيانت ذات يا مجموعة مركبي فرو مي
اسـپينوزا هـيچ مكانيسـم مناسـبي بـراي رجعـت       «نويسد،  اينوود مي. است) inertia(لَختي 

از (چيـز   كند كه همه دعا مياو درواقع فقط ا: كند هاي مستقل به جوهر فراهم نمي موجوديت
  ).600: 1388اينوود، (» در مطلق يگانه است) جمله خودش

گـراي   كه نامي از اسپينوزا ببرد، به انديشة وحدت بدون آن پديدارشناسيهگل در انتهاي 
رفت بـه فردگرايـي    ها پس داند كه يكي از آن تازد و آن را مواجه با آفاتي مي انتزاعي وي مي

 وجـود  بـدون  ز،يـ چ همـه باشـد، و اگـر    زيچ كي زيچ همهاگر  تر ادهعبير سبه ت. مطلق است
 بـه  ريـ فراگ تيـ كل نيا گاه آنحل شود،  پارچه كي جوهر كي درون در ،يذات زيتما هرگونه

  :به تعبير هگل. شود روي ديگر سكة خود يعني فرديت تكين بدل مي
واسطة تفكر و هستي، وحدت ذات انتزاعـي   بدين وسيله وحدت بي] اين آگاهي[گاه كه  آن
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گـاه كـه نـور آغـازين را در صـورتي       و خود، را به نحوي انتزاعي بيان كـرده اسـت؛ و آن  
و در انجام ايـن عمـل، جـوهر    ... تر، يعني وحدت امتداد و هستي بيان كرده است،  محض
 ،يانتزاعـ  وحدت از وحشت با باره كيبه  حا كرده است، رورا در تفكر احي) orient( شرق

نشـيند، و بـر خـالف آن فرديـت را      ، عقب مـي )self-less(از اين جوهريت عاري از خود 
  ).Hegel, 1977: 489(كند  تصديق مي

هـاي فردگرايانـه از انديشـة     همين نقاط تاريك در انديشة اسپينوزاست كه امكان قرائت
دلوز از يك سو، وجود را نه به جـوهر،  . سازد ن دلوز را ممكن ميوي توسط متفكراني چو
پارچـة   دهد كه تجليات جوهرند، درنتيجه جهان نه يك كـل يـك   بلكه به حاالت نسبت مي

هاست كـه هركـدام بـه نحـوي اشـتدادي       شماري از تكينگي واحد، بلكه كثرتي از تعداد بي
كشـد كـه    ز تكينگـي را پـيش مـي   دلوز همچنين نوع ديگري ا. قدرت خاص خود را دارند

تمـايز   پارچه و بي شايد بتوان ادعا كرد كه اسپينوزا جوهر را چنان يك. تكينگي وجود است
دلوز در . گويد پارچه، بلكه از يك فرد ممتد سخن مي سازد كه گويي نه از يك كليت يك مي

  :نويسد مي اسپينوزا، فلسفة عملي كتاب
تفرد ذات، كه با تكينگي هر درجه از ] يكي: [تفرد بسيار متفاوت وجود دارد] نوع[اما دو 
ناپـذير و جـاودان تعريـف شـده اسـت؛ و       اشـتدادي، تقسـيم   جـزء  كي مقام در قدرت،

پذيري از اجزاي امتدادي تعريف شـده اسـت    تفرد وجود كه با مجموعة تقسيم] ديگري[
)Deleuze, 1988: 77-78.(  

دهـد،   هايي كه دلوز به اسپينوزا نسبت مـي  از مصادره به مطلوب بودن قرائت صرف نظر
و  يسـ ينو بـا مـبهم   گـاه  گه كهگونه كه اشاره شد، اين انتقاد بر اسپينوزا هم وارد است  همان
يكـي از مشـكالت   . گشـايد  به دليل تناقضات دروني راه را بر چنين رويكردهايي مي گاه گه

درستي درون وحـدت جـاي    دهد كثرت به نگي، كه اجازه نميشلي- اصلي جوهر اسپينوزايي
گيرد، تا هم وحدت را قوام بخشد، هم خـود را منحـل نكنـد، فقـدان نگـاه ديـالكتيكي، و       

سال  3، كه منطق يناهگل در . گونه است درنتيجه فروكاستن ايدة فلسفي به توصيفات داستان
محسـوب   پديدارشناسـي بـر   منتشر شـد و درحقيقـت منطـق حـاكم     پديدارشناسيپيش از 

ــين رويكــردي،  شــود، صــريحاً ادعــا مــي مــي ــدبير آن كوشــش «كنــد كــه چن واپســين ت
اي قطعي با هـم تركيـب كـرده و از     گونه خواهد اضداد را به اي است كه مي خورده شكست

گذارد و به جـاي آن كـه    تنها انگشت مي] نهاد هم[ها درگذرد، زيرا بر نياز به اين تركيب  آن
  ). 349: 1386لوكاچ، (» كند ز را عملي سازد خود را به توصيف آن راضي مياين نيا
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رسـد، بلكـه    تنها به سطح ايدة ديالكتيكي هگل نمي درواقع در اين خصوص اسپينوزا نه
جوهر اسـپينوزايي همچنـان در   . هنوز به مفهوم طبيعت و سوژة كانتي نيز دست نيافته است

ده و هنوز ديوار ردناشدني ميان سوژه و جهان در آن سطح همان رئاليسم ارسطويي باقي مان
اش را در آن سـوي ديـوار و در وادي    كنـد فلسـفه   اسپينوزا اما گمـان مـي  . حفظ شده است

از همين رو، تيلور با هوشـمندي خاصـي ايـن نكتـه را تشـخيص      . ابژكتيويته بنا كرده است
ايـن تقابـل، جـدايي ميـان     تقابل ميان خودآگاهي و وحدت با طبيعت، و وراي «دهد كه  مي

كراني كه در طبيعت جريان داشت، حايلي ميان سـوژة كـانتي و    ذهنيت متناهي و زندگي بي
كه بنا به  نكند، عبور ليحا نيااست، و تا اسپينوزا از ) 23: 1379تيلور، (» جوهر اسپينوزايي

- آميز ديالكتيكي وحـدت  ة نبوغديا به تواند ينم كند، عبور تواند ينممنطقاً  اش يفلسف يمبان
تمايز را  گرايي مطلق و بي اي كه هگل به كمك آن هم وحدت ايده. تفاوت راه ببردـ  عين  در

تر در جايي ديگر بـه ايـن نكتـه     پيش. گرايي اتميستي را دهد، هم كثرت مورد انتقاد قرار مي
  :اشاره شده است كه

وي از سـويي رويكـرد    .در اين مقطع، گويي هگل با هر دو سـوي دعـوا سـر جنـگ دارد    
انگاري ايدئاليستي شلينگ را مـورد انتقـاد قـرار     انگارانة جوهري اسپينوزا و وحدت وحدت

دانـد؛ و از   و فاقد تمايز مـي ) self-identical(همان - دهد و آن را به طرزي افراطي خود مي
د تنهـا  شاي. كند گرايي افراطي را رد مي گري يا ثنويت داران روشن سوي ديگر اتميسم طرف

تفـاوت  - ]عـين [در - همـاني  در بستر تضاد ديالكتيكي فوق بتوان از اصـطالح هگلـي ايـن   
)identity-in-difference ( سخن گفت) ،64: 1390اردبيلي.(  

شـده بـر جـوهر     رغـم تمـام انتقـادات مطـرح     در عين حال نبايد فراموش كرد كه علـي 
كند،  صريحاً از اين جوهر اخذ مي اش را ترين مفاهيم فلسفه اسپينوزايي، هگل يكي از كليدي
گرا،  اگر در نظر اسپينوزاي وحدت. گذارد را بر آن مي» روح«اما آن را ديالكتيكي كرده و نام 

 چـه  آن زيـ اسـت، در نظـر هگـل ن    ريفراگ ، وواحد ،پارچه كيجوهر  كيوجود دارد  چه آن
چيز اعـم از   كه همهپارچه، واحد، و فراگير روحاني است  دارد، به تعبيري جوهر يك وجود

  .گيرد طبيعت و تاريخ را دربر مي
  

  مطلق. 6
كم به ادعاي خود وي، تفاوتي ماهوي ميان  دانيم در نظام اسپينوزايي، دست گونه كه مي همان

رود  جا پيش مـي  انگاري اسپينوزا تا آن  وحدت. بسياري از مفاهيم اصلي فلسفي وجود ندارد
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ها در تاريخ فلسفه همواره محل بحث بوده اسـت   ميان آنكه رابطة ميان مفاهيمي كه ارتباط 
سازد؛ براي مثـال در فلسـفة اسـپينوزا، خـدا، جـوهر،       هماني محض بدل مي را به نوعي اين

  .هستند زيچ ك، مطلق، مختار، وجود، واحد، و طبيعت عيناً ي»علت خود«
فلسفة اسپينوزا  گذاري معنايي مطلق نيز يكي ديگر از اين مفاهيم است كه در نظام ارزش

درنتيجه، انتقادات هگل بر مطلق اسپينوزايي شباهت زيادي . رود شمار مي ارز با جوهر به هم
شدن  به زعم هگل، مطلق اسپينوزايي به علت دچار. با انتقادات هگل عليه مفهوم جوهر دارد

نـد بـه   توا نكردن آگاهي سوبژكتيو يا همان فكر در خود، نمـي  به ابژكتيويتة محض و دروني
اين خصيصة اساسي موضـع فلسـفي   «به تعبير هايدمان، . مرتبة روح مطلق هگلي نائل شود

تواند حقيقـت باشـد كـه     هگل در طي دورة ينا يا بعدتر است كه مطلق فقط در صورتي مي
  ).Heidemann, 2008: 7(» برخالف فلسفة اسپينوزا، خود را از فكر متمايز نسازد

گفتار آن، بخش اعظم انتقاداتي كه بر مطلق  به ويژه در پيش ،پديدارشناسيالبته هگل در 
سازد درواقع خطاب به مفهوم مطلق در فلسفة شلينگ است كه البته تا حد زيـادي،   وارد مي

البته الزم به يادآوري است كه . دست كم در موارد مورد انتقاد، مشابه مطلق اسپينوزايي است
بـراي فهـم بهتـر بحـث، بهتـر اسـت       . ناميد نوزايي مياي، علناً خود را اسپي شلينگ در دوره

  :دهد گزارشي را نقل كنيم كه سولومون از مطلق شلينگي و شباهت آن با اسپينوزا ارائه مي
مثابـة واحـدي    مثابـة واحـد اسـت، بـه     كند نظر به امـر مطلـق بـه    چه شلينگ پيشنهاد مي آن

المي كه طبيعت يك جنبة آن چهره و خودآفرين و پيوسته در حال كمال بخشيدن به ع چند
مشابه دو صفت فكر و جسم براي جوهر اسـپينوزا كـه   [و ذهن انسان جنبة ديگر آن است 

مانند اسپينوزا، مفهوم هرچيـزي غيـر از امـر    ]. ... متناظر با انسان و طبيعت در شلينگ است
يدني مطلق و مفهوم هرچيزي كه امر مطلق از آن غافل باشد در نزد شلينگ چيزي ناانديشـ 

بـودن هـر كوشـش بـراي      آورد نـامفهوم  براي او به معنا درمي» امر مطلق«چه  است و لذا آن
از قـوام كلـي و فـاعلي اسـت     ) موضـوعي (يا اعتبار عينـي  » موضوع«از » فاعل«دادن  تمييز

  ).76- 75/ 7: 1379سولومون، (

محض بر اين، هگل همواره شلينگ را متهم كرده است كه مطلقش دچار وحدت  عالوه
دهد؛ اين انتقاد پيش و بيش از شلينگ به مراتب بر  نتيجه تمايز را در خود راه نمي است و در

اسپينوزا وارد است كه تمايزات درون مطلق، يعني حاالت متكثر، را فقط به تمايزات فرعـي  
اش به شلينگ صريحاً وي را به  هگل با انتقاد به اين رويكرد، در نامه. دهد يا كمي تقليل مي
تـوان   تفاوت ما را در چند كلمـه مـي  «: نويسد كند و مي اسپينوزايي متهم مي داشتن موضعي
گويم مطلق به شكل تمايزهاي كمي وجود دارد، اما درواقـع   به نظر تو، من مي: خالصه كرد
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گويي و درست از همين روست كه من دستگاه تـو را نادرسـت    اين چيزي است كه تو مي
... كنـد   انديش ديگري، مـي  اسپينوزا، و درواقع هر جزماين همان كاري است كه ... دانم  مي

  ).539: 1386لوكاچ، (» مطلق، مطلق نخواهد بود اگر بتواند به هر شكلي وجود داشته باشد
نشدن با تعارضات دروني خـود   چيز باشد، و براي مواجه تر، مطلقي كه همه به بيان ساده
ناچار تمايزات دروني خود را از دسـت  حد و حصر پناه ببرد، به  انگاري بي به نوعي وحدت

چنان صـلب،   ها را به سطح كميت يا حالت فرو بكاهد، و درنتيجه آن داده و مجبور است آن
مطلق نه امري توپر، منجمـد، آرام، و   براي هگل،. پاشد شود كه فرو مي سخت، و استوار مي

: ق، و درنتيجه مطلقاً منفـي اسـت  مطلقاً ايجابي، بلكه اتفاقاً امري پرتنش، ناآرام، پويا، پرشقا
روح در نگاه هگـل همـان   . مطلق براي هگل، همانا سوژه است«به تعبير تيلور، . يعني سوژه

آورد و شـالودة آن اسـت، يعنـي     چيزي است كه خود را در سرتاسر واقعيت به تجلي درمي
  ).50: 1379تيلور، (» بود» جوهر«همان چيزي كه نزد اسپينوزا 

  
  ثبات صيرورت يا. 7

معادلـة  . پذير اسـت، در حكـم نفـي ذات اوسـت     تصور اين كه در وجود خدا تغيير امكان
به تمامي بر پاية همين دريافت » خدا يا طبيعت«: اسپينوزا دربارة خدا و طبيعت، يعني فرمول

پـذير   كه، حتي در انديشه، نظم ديگـري در طبيعـت امكـان    تصور اين. اساسي استوار است
چه هست باشـد   توانست چيز ديگري جز آن ين فرض است كه خداوند ميبود، معادل ا مي

  ).130: 1389كاسيرر، (يا بشود 

. است» شده از پيش داده«دهد كه براي اسپينوزا، خدا امري ثابت و  عبارت فوق نشان مي
گاه روشن است كه اين روح نه امـري   اما اگر خداي هگلي را با روح مطلق يكي بدانيم، آن

 پديدارشناسيگفتار  هگل در پيش. شده يا ثابت، بلكه پويا و در حال شدن است دهاز پيش دا
درواقـع  «ها، زنـدگي خداونـد    دهد كه به زعم آن مورد انتقاد قرار مي رويكردهايي را شديداً
دغدغه و وحدت با خويش است كه دگربودگي، بيگانگي  ساني بي بر يك نوعي زندگي مبتني

 ,Hegel(» شوند ر اين بيگانگي برايش مسائل مهمي محسوب نميغلبه يافتن ب] همچنين[و 

چيز ديگـري  «به عبارت ديگر در برابر دغدغة اسپينوزايي فوق كه خداوند نبايد ). 10 :1977
چه بايد بشود؛ و فقط پس  ، روح هگلي چيزي نيست جز آن»چه هست باشد يا بشود جز آن

امر مطلق «. شود ه روح مطلق، مطلق مياز طي كل سير تكوين آگاهي در طول تاريخ است ك
). ibid: 11(» درنهايت آن چيزي اسـت كـه حقيقتـاً هسـت     ذاتاً نوعي نتيجه است كه صرفاً
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هاي ناقص و خودمتنـاقض را بـا نفـي ديـالكتيكي از سـر       خداي هگلي بايد تمام اين قالب
كـه  » دبشـو «هـا، درنهايـت آن چيـزي     بگذراند تا علي رغم حضورش در يكايك اين قالب

  ؛»هست«حقيقتاً 
هاي پيشين آگـاهي   تمام قالب. واقعي است] و[بنابراين، روح موجودي حاميِ خود، مطلق 

ها از تحليل روح توسـط خـودش،    اين صورت. هستند] روح[هايي انتزاعي از اين  صورت
هـا، منـتج    هايش، و چند صباحي سكني گزيدن روح در هركدام از آن متمايز ساختن دقيقه

روح را از پيش فرض گرفته و در آن به ] وجود[هاي مذكور،  سازي دقيقه اين جدا. دشون مي
فقط در روح ] هاي مجزا و منفرد يا صورت[دهد؛ به بيان ديگر، اين جدايي  حياتش ادامه مي

  ).ibid: 264(» وجود دارد كه يك وجود انضمامي است

از جوهر يا مطلـق كـه   صراحت هر برداشتي  به پديدارشناسي،هگل در آخرين صفحات 
ماندگار روح تن ندهد، را از اساس انتزاعي  روحاني نباشد، يعني به حركت ديالكتيكي درون

موجود . خواند چون روح مي ماندگار موجود مطلق را هم اين حركت درون«داند؛  و پوچ مي
روح كـه  ي انتزاعي است، دقيقـاً هماننـد   خأل صرفاًمطلقي كه به عنوان روح دريافته نشود، 

  ).ibid: 465(» اي تهي و توخالي است دريافته نشده است، زيرا اين حركت فقط واژه
ـ  ،يينوزايجوهر اسپ يو جاودانگ يريرناپذيتغ بساطت،به نظر هگل  از همـه خـود    شيب

زند و با بيش از حد  ترين ضربه را به آن مي سخت و استرا هدف گرفته  يينوزايجوهر اسپ
ا نه به سوي حيات زنده و پويا، بلكه به مرگ و نابودي سوق سفت و سخت كردنش، آن ر

گونه كه در بحث از روش اسپينوزا اشاره شد، ثبات و جاودانگي امر  درنتيجه همان. دهد مي
تنها در نظر هگل ارزشي ندارد، نشانة دور شدن امر اليتغير از قلمـرو انضـماميت    انتزاعي نه

روح  در قلمـرو سـرد، مـرده، خشـك، و بـي      پويا و حقيقت روحـاني، و جـاي گـرفتن آن   
ذات «اي نرويم كـه در عبـارت     بنابراين، اگر ما فراتر از ايده«به تعبير هگل، . انتزاعيات است
بيان شده است، ذات بسيط و جاودان، فقط به صـورت واژگـاني تهـي و    » بسيط و جاودان

  ). ibid(» توخالي روح خواهد بود
» ديگرنـد  وجود و ذات خدا يـك چيزنـد و عـين يـك    «كه  كند اسپينوزا صريحاً ادعا مي

گونه پتانسـيل   اين عبارت درنهايت بدان معناست كه در خداوند هيچ). 41: 1376اسپينوزا، (
اما برعكس، يكي از . اي وجود ندارد كه اصالً حركت يا صيرورت در آن ممكن باشد يا قوه

چه حقيقت است، نـه ثبـات    آن چه ذاتي است، اصول محوري انديشة هگل اين است كه آن
اصالتي كه هگل براي صيرورت و حركت قائـل اسـت،   . است) becoming(بلكه صيرورت 
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دهد كه تأثير غير قابل انكاري  اش را تشكيل مي ترين نظرات فلسفي ريشة اصلي يكي از مهم
هـاي انديشـة پـس از وي، يعنـي      شناسي، سياسـت، هنـر، و سـاير حـوزه     بر فلسفه، جامعه

  .خيت، گذاشتتاري
  

  تاريخيت هگلي و سرمديت اسپينوزايي. 8
گويـد،   از جوهر، صفات، حاالت، خداوند و طبيعت سخن مي اخالقگاه كه اسپينوزا در  آن

بـر ايـن    همانند ذات جوهر نامتناهي الهي، حقايق يا قوانين حـاكم . هيچ اثري از زمان نيست
دليل اين امر هـم  . سرمدي و اليتغير هستنداند،  بر طبيعت ذات واحد، كه همان قوانين حاكم

اوالً، بنا به تعاريف خود اسپينوزا در بخش نخست كتاب، جـوهر  : گردد به چند مسئله بازمي
تنها جـا   ناپذير است كه ديگر نه خواه، مطلق، كامل، و خلل چنان نامتناهي، تماميت يا خدا آن

بـرد، حتـي راه را بـر     وحيد راه مـي گذارد و درنتيجه به ت براي هيچ جوهر ديگري باقي نمي
ت مطلـق قائـل   ربندد؛ ثانياً، اسپينوزا به نـوعي ضـرو   هرگونه پيشرفت، حركت، و تكامل مي

جايي كـه   حال اگر جوهر يا خدا را مدنظر قرار دهيم، از آن. آيد است كه از ذات علت برمي
د، درسـت  شـو  است، وجودش همواره و بالاستثنا از ضرورت ذاتش ناشي مي» علت خود«
اش  گانـه  آيد كه زوايـاي سـه   طور كه از طبيعت مثلث از ازل آزال تا ابد آباد بيرون مي همان«

مقصـود  «نويسـد،   ؛ ثالثاً، خود وي در تعريف سرمديت مي)37: همان(» برابر دو قائمه است
من از سرمديت، نفس وجود است از اين حيث كـه تصـور شـده اسـت كـه بالضـروره از       

؛ رابعاً، در كنار اين منظومه بايد بـه قضـية   )10: همان(» شود ي ناشي ميتعريف شيء سرمد
در نتيجـة  ). 41: همـان (» خدا و همة صفات او سرمدي است«اشاره كرد كه بر طبق آن  19

هاي فوق، خدا موجودي سرمدي است؛ به اين معنا كه خود وي و تمـام صـفاتش    نقل قول
اند و چون چيزي در خود آن يا در خـارج از   شده اش ناشي ضرورتاً از ذات مطلقاً نامتناهي

آن وجود ندارد كه در مقابل اين ضرورت قد علم كند يا آن را تحت تأثير قرار دهد، از ازل 
جـايي كـه طبـق     همچنـين از آن . ماند تنها وجود دارد، بلكه به شكلي ثابت باقي مي تا ابد نه
گونـه بـالقوگي،    ، هيچ)همان(» رندديگ وجود و ذات خدا يك چيزند و عين يك«، 20قضية 

اراده، ميل، يا عدم فعليتي در ذاتش وجود ندارد كه تغيير يا حركتـي ذاتـي را در وي سـبب    
ايـن نكتـه را همچنـين    . پس سرمديت و ثبات خدا ارتباطي تنگاتنـگ بـا هـم دارنـد    . شود
گـويي  . نيـز اسـتنباط كـرد    اخالقوار كتاب  توان از لحن و نص خشك، مطلق و رياضي مي

مـورد مطالعـه قـرار گيـرد، دعـاوي       اش نگارش ازقرن بعد  10قرن پيش يا  10 ،اخالقاگر 
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اين مسئله با توجه به ثبات و فعليـت مطلقـي   . كنند ترين تغييري نمي موجود در آن كوچك
وضـع   پديدارشناسي روحرسد، اما در  نظر مي كه اسپينوزا براي جوهر قائل است، منطقي به

  .ستبه كلي متفاوت ا
به . كند داند، بلكه تاريخ را نيز روحاني قلمداد مي هگل روح را صرفاً امري تاريخي نمي

صيانت از ايـن  «به تعبير وي، . تر، تاريخ چيزي جز همين سير تكوين روح نيست بيان ساده
» شود، همانـا تـاريخ اسـت    ارواح، از جنبة وجود آزادشان كه به صورت حدوث پديدار مي

)Hegel, 1977: 493 .(كند كه ابژكتيويته بيش از  رود و ادعا مي هگل حتي از اين هم فراتر مي
بـه بيـان ديگـر،    . كه با ماديت يا جسمانيت پيوند بخورد، با تـاريخ پيونـد خـورده اسـت     آن

جوي امر مطلق در ماده و انتسـاب جسـمانيت بـه جـوهر مـا را دچـار دور باطـل        و جست
چـه   كند كـه آن  ادعا مي اما هگل صريحاً. اسپينوزا كردسازد و اين همان اشتباهي بود كه  مي

ذاتي امر مطلق، يا، در مقام صفت، مقوم ذات جوهر روحاني است نـه امتـداد، بلكـه زمـان     
  .دهد تغيير مي» فكر و زمان«را به » فكر و امتداد«درنتيجه وي فرمول اسپينوزايي . است

» من«هماني - مطلق، تفاوت مطلق است، خودهماني، در مقام سلبيت  جايي كه اين اين از آن
محـض و در عـين   ] تفاوتي[كند؛ تفاوتي كه در مقام  در برابر اين تفاوت مطلق قد علم مي

درنتيجـه، درسـت   . چون زمان بيان شود بايست هم داننده، مي- حال ابژكتيو براي خود خود
شد، اكنون  ه و معرفي ميگونه كه سابقاً ذات بايد به عنوان وحدت فكر و امتداد شناخت همان

  ).ibid: 489(چون وحدت فكر و زمان درك كرد  بايد آن را هم

رسد، سرمديت اسپينوزايي عنصري به جا مانده از نگرش سنتي به متافيزيك،  به نظر مي
آگوستيني و از سـوي ديگـر، خـداي    - ويژه از يك سو، احد و خداي متشخص افلوطيني به

هرچند نزد . مدرن است اًتوماسي بود، اما تاريخيت هگلي مطلق- ارسطوييثابت و نامتحرك 
هگل نيز روح واجد نوعي سرمديت است، اما اين سرمديت نه با ثبات، بلكه ذاتاً با پويـايي  

 اتيـ هدر اال يديجد انيجراين تاريخيت همچنين آغازگر . خورد و حركت تاريخ پيوند مي
خدا شـدنِ  « اي» برتر از خدا يخدا«مانند  ياتينظر(معروف است  يشيپو اتياالهشد كه به 

  ).رديگ يم يحوزه جا نيدر ا» خدا
  

  گيري نتيجه. 9
اين تحقيق كوشيد نشان دهد هگل چگونه در بسياري از مباني فلسفي خود متأثر و ملهم از 

 نيتر مهمدرحقيقت، نظام فلسفي هگل «كند،  گونه كه اسكروتن اشاره مي اسپينوزاست؛ همان



 هگل روح پديدارشناسيدر  رديابي و واكاوي مفاهيم اسپينوزايي   20

  1392 بهار و تابستاناول، ، شمارة چهارمسال  ،شناسي بنيادي غرب

اما اين ). 136: 1389اسكروتن، (» گرگون كرده و از آنِ خود ساخته استرا د اخالق نياهبر
تري كه در اين تحقيق كوشـيديم در   فقط يك وجه از حقيقت است، وجه ديگر و حتي مهم

حد توان آن را تبيين كنيم، چگونگي فراروي هگل از اسپينوزا با نقد ديالكتيكي انديشـة وي  
نهـد، وي را   كند و ارج مـي  است؛ يعني چگونه هگل، در عين حال كه اسپينوزا را حفظ مي

در عـينِ   اسـي روح پديدارشنكند؛ يا چگونه  مي )هبونگ وفآ( رفعاي هگلي  نفي يا به شيوه
  .رود ، آن را پشت سر گذاشته و از آن فراتر مياخالقزدن بر  تكيه

  
  نوشت پي

 

همچنين الزم به ذكر اسـت كـه   . است) 1380مرادخاني، (» اسپينوزا از نظرگاه هگل« ةمنظور مقال .1
 فلسـفة و  هگل«عنوان  تحتلف، ؤديگر م ةاين مقاله با اندكي ويرايش و تغيير به همراه چند مقال

هر  شناسي كتاب، كه اطالعات )1384 ي،مرادخان( است  رسيده چاپ به كتاب صورت به ،»مدرن
  .ذكر شده است نامه بكتادو منبع در 
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