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 مثابه آغازی نومطلق هگل به 1

  

 ۴۷۹۱است که رایا دونایفسکایا در اکتبر ای رساله]یادداشت مترجم: متن پیش رو 

 برای لهرسان ارایه کرد. این ودر دانشگاه جورج تا «ی هگل آمریکاجامعه»به نشست 

انتشار یافت،  1ی هگلهنر و منطق در فلسفهدر کتاب  ۴۷۹۱نخستین بار در سال 

های دونایفسکایا در ها و نامهها، سخنرانیمقالهمنتخبی از در  ۲۱۱۲و سپس در سال 

ن انجم»فارسی این رساله توسط  یبازنشر گردید. نخستین ترجمه 2قدرت منفیت

متن پیش  ۳انتشار یافته بود. ۴۷۷۳در ژوئن « دیسخن آزا» ۳در بولتن شماره « آزادی

جدید،  یقبلی انجام شده است. امیدوارم این ترجمه یرو با مقایسه با ترجمه

عبارات داخل دو ابرو )( از خود نویسنده  برطرف کرده باشد.نیز های آن ترجمه را کاستی

م. مشخص های مترجم با حرف و عبارات درون دو قالب ][ از مترجم است. زیرنویس

 [ها، از خود نویسنده است.شده است. سایر زیرنویس

 

 

(، نه چون یک فرمان، که das ursprungliche Wortبود ) کالمدر آغاز 

 لقی مطایدهتحرکی -شود. رهایی خودسخنی فلسفی که ناگهان در هوا دود میسان به

ت، تگی کامل در منفیّگونه که با آمیخگستراند، اما نه در سکون، بلکه بدانخود را می

که  یابیممی، درعلم منطقاز همان نخستین بند از بیست و هفت بند فصل پایانی 

                                                      

۴ Art and Logic in Hegel’s Philosophy, ed. By Warren E. Steinkraus 
and Kenneth L. Schmitz; Atlantic Highands, NJ. Humanities Press, 

 م. - ۴۷۹۱

۲ Power of Negativity, ed. By Peter Hudis and Kevin Anderson, 

Lexington Books, ۲۱۱۲ - م.  

۳ 

https://drive.google.com/file/d/۴LaH۳QWbdIzTtCAozjuxaihJTuyU۴vF

zG/view?usp=share_link – .م 

https://drive.google.com/file/d/1LaH3QWbdIzTtCAozjuxaihJTuyU1vFzG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LaH3QWbdIzTtCAozjuxaihJTuyU1vFzG/view?usp=share_link
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 den« )ترین تعارض در درون خود است.عالی»ی دارندهی مطلق دربرایده

hochsten Gegensatz sich[ )۹۲۱; SLM,p.۱44SLII,p.]۱ 

رام بود، نه دیالکتیک، دیالکتیک، ای آی مطلق وهلهی رویارویی با ایدهچنانچه وهله

 یلهمنزبه ی نظری و عملیایده وحدتبود. بنابراین، به جای آنکه و نه هگل، هگل می

باشد، یک آغاز نوین است؛ یک آغاز نوین  مراتبسلسلهی اوج یک غایت، یا نقطه

 است« کلیت انضمامی»ی مطلق یک بدان خاطر که ایدهدقیقاً ، ناپذیراجتناب

[SLII,p.۱۹۲; SLM,p.۹۳۱].  ی فراروی است. ، شامل تمایز و انگیزهروازاینو

ای از منفیتی که نیرویی که برای لحظههگل، بدون آن گامبهگامجهت دنبال کردن 

بند  ۲۹تر است غافل شویم، شاید بهتر باشد محرکه به سوی آغازهایی هرچه نوین

تضاد در  ترینبند نخست که بر عالیی اصلی تقسیم کنیم. سه ]پایانی[ را به سه حوزه

، ی نظری و عملیایده وحدتی ی مطلق تمرکز دارد، یعنی درست در لحظهایده

یک محتوای جدید، سان به[ را نه self-determinationکنندگی اش ]تعیین-خود

کند؛ [ خود آشکار میUniversalشکل جامع ] مثابهبه[ Method] روشبلکه در 

 تیک.یعنی در دیالک

و  مفهوم همه چیز است»کند که می تأکیدبه محضی که هگل )در بند چهارم( 

-تعیین کننده و خود-جامع است، یعنی حرکتی خودکنشِ مطلق حرکتِ آن همانا 

ی هگل بر آنچه من دومین زیر شاخه ،[SLII,p.۱4۹; SLM,p.۹۲4« ]بخشتحقق

واسطگی ه بر آغازهای نوین، بی، ک۹تا  ۵های کند: الف( بندنامم تمرکز میاصلی می

( در حین ترسیم تکامل ۴۵تا  ۹کند، و ب( )در بندهای منتج شده از وساطت، تکیه می

 ، و مفهوم نفی دومدهدش میاش را گسترتاریخی دیالکتیک از افالطون تا کانت، حوزه

 کند:سان متمایز میخود را بدین

-ها، تمام خودفعالیت یتتمامترین منشاء ی عطف حرکت مفهوم... درونینقطه»

 و از آن برخوردار است،ای ای که هر چیز حقیقیدیالکتیکی روحجنبی زنده و روحانی، 

                                                      

۱ SLI & SLII : Science of Logic, Johnson and Struthers Trans., Vol. I 

& Vol.II; NY. The Macmillan Company, ۲nd Ed. ۴۷۵۴.- .م 

  SML: Science of Logic, Miller trans., Humanities Books, ۴۷4۷. – .م 
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حقیقی است؛ چراکه رفع تعارض بین مفهوم و واقعیت، و وحدتی که طریق آن فقط از 

 ;SLII,p.۱۹۹] «بر مبنای این سوبژکتیویته استوار است.صرفاً حقیقت است، 

SLM,p.۹۳۵] 

بند نهایی است. این بندها وجه  ۴۲کنم شامل ای که من طرح میسومین زیرشاخه

کنند؛ در هر یک از آنها ای واحد آشکار میانضمامی را هم در کلیت آن و در هر عرصه

 دستگاهی فراروی نهادینه است. و این شامل خود همانگونه که در کلیت، انگیزه

[Systemمی ]نوین محدود به این امر نیست کامالً زهایی نشان کردن آغاشود. پیش

 پرورش صدددر هگل که دارند وجود – روحو  طبیعت –ها و علوم دیگری که عرصه

های همان موضوعی است که آمدپیها نهادینه است، نشان پیش این در آنچه. است آنها

 ایم.در حال سروکله زدن با آن بوده علم منطقما در کل 

دارد، آغازی نوین که هم در کنش و هم در فلسفه ریشه  مثابهبه ی مطلقایده

هایی که تا پایان فصل نی این نویسنده است. با اینعهدهسهمی است که مسئولیت آن بر

کرد، ضروری است در اینجا، « ثابت»توان چنین چیزی را موشکافانه ولی روان هگل نمی

لب ج ی علوم فلسفینامهدانش ، توجه شما را به سه سیلوژیسم نهایینگریپیشبا 

نیادین های بنزد این نویسنده، این افزودهآن درج نشده بود.  تألیفکنم که در نخستین 

، بلکه کل نامهدانش بندیجمعی منزلهبه فقطنه ۴۹۳۱و  ۴۹۲۹های بر ویراست

سال طوالنی و بغرنج تمدن غرب است که  ۲۵۱۱ ی دانش و واقعیت در سرتاسرچرخه

هگل برای سرانجام بخشیدن به آن در تالش بود. همانطور که ای دانشنامهنبوغ ذهن 

 – در مرکز ثقل ساختماندقیقاً که کند، ( آشکار می۵۹۵اولین سیلوژیسم )بند 

یز ن علم منطققرار دارد، بند نهایی  طبیعت بلکه منطق، نه – ذهن طبیعت، منطق،

 دهد.همان کار را انجام می

برون » عنوانبه، یا به روش سارتر «برونیت» مثابهبهمفهوم هگلی طبیعت چه به 

، ادراک شود، نکته این «کنش» مثابهبهی جنگ جهانی اول، ، یا در لنینِ دوره«بودگی

د. وقتی واسطه ادراک کر مثابهبهطبیعت را بود که است که نه سارتر یا لنین، بلکه هگل 

ین موضوع را بیشتر پرورش دهم، خواهیم دید که عصر ی کنونی اکه من در پایان رساله

حرکت از سوی کنش آشکار ساخته است که به ما در سروکله ی درباره ما چه چیزی را
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ام رساند. اما در حال حاضر بهتر است سه بخش پیشنهادیزدن با دیالکتیک یاری می

 را دنبال کنیم. 

ترین ه توجه ما را به عالی، کی مطلقایدههمان نخستین بند از ]فصل[  - ۴

ی نظری دهد که به این وحدت جدیدی که بین ایدهتعارض جلب کرده بود، هشدار می

ه دو بهریک از آن»دست آمده است، یک دوگانگی کهنه را تحمیل نکنیم. هو عملی ب

شافی انک-برعکس، این تعارض عالیِ نوین، باید خود« سویه است...تنهایی، کماکان تک

[ نیست، بلکه مفهوم سوبژکتیو آزادی برای خود، soul] روحصرفاً مفهوم » پیدا کند.

مر اآشکارا همانا »نیست بلکه « تکین»این فردیت « است. شخصیت، دارای روازاینو 

« ی آن است.، ابژهعینیت خودشاست، و در دگرِ خود،  شناختو  جامع

[SLII,p.۱44; SLM,P.۹۲۱ ،بنابراین ] به آن نیاز  مطلقی ایدهتنها کاری که

کند  «برونی»، خود را «دهدبه سخنان خود گوش فرا»ین است که دارد ا

(Ausserungخود .)-فهمی آن است. یا، به عبارت دقیق -آن، همان خودگری تعیین

 شکل مثابهبهیک محتوای جدید نیست، بلکه برعکس، « اشیافتهکلیتِ کمال»تر، 

از آن لحظه به بعد، هگل « است. روشهمانا  بُعد جامع شکل آن»موجودیت دارد و 

 حقیقتِ هیچ چیز قابل شناخت»دارد.به بیان او نگاه نافذش را از روی دیالکتیک بر نمی

 als der Methode« )مشمول روش شده باشد.کامالً که نیست، مگر آن

vollkommen unterworfen ist) 

[SLII,p.۱4۹; SLM,p.۹۲4] 

، است، مفهوم، روش، مطلقر که امر جامع همانا شکلِ به دنبال این اعالم نظ – ۲

کند که محوری که همه چیز به دور می تأکیدآید. هگل بارها و بارها یازده بند دیگر می

 همثاببهباید ، میروازاین»است که  روشیاست، « فعالیتِ مطلقِ جامع»چرخد آن می

[ به یک کالم، SLII,p.۱4۹; SLM,P.۹۲4« ]جامعیتی نامحدود شناسایی شود.

ی دهای وحدتشکل دیگری از شناخت نیست، بلکه صرفاً ایم، آنچه بدان دست یافته

یا همچون شناخت تحقیقی، « شکلِ بیرونی صرف»یک  نظری و عملی است. این ابداً

مفهومی که در خود و »تعینات نیست، بلکه « جمع محض»یک وسیله نیست؛ روش 

 عنوانبهعینی است و  چراکهنی، واسطه، است، ، میا«برای خود تعین یافته است
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 ;SLII,p.۱4۷« ]مفهوم سوبژکتیو.» عنوانبهاست، یعنی « همانندی برنهاده شده»

SLM,p.۹۲۹] 

جا که درآمیختن با دیالکتیک، همانا تجربه کردن جهش به آزادی است. اما از آن

، ضروری است سرانه غرق شودنباید اجازه داد ژرفای اندیشه در یک سرمستی سبک

ای، با گذار از درون این بندها راه خود را باز کنیم. نخست، بدون گم کردن هیچ حلقه

ی . هنگامی که هگل ما را به وهلهی شروعنقطه مثابهبهمطلق ی شروع است: نقطه

دهد، یعنی هنگامی که ابتدا این پرسش را طرح رجوع می ی هستیآموزهآغازینِ 

، هدف او اثبات این امر نیست که مطلق، «د با چه چیز آغاز شود؟علم بای»کند که می

تلویحی وجود داشت.  طوربهتجلی و بازگشایی از همان چیزی است که از آغاز صرفاً 

ه هگل کنفیِ مطلق. با این –شود نوین تبدیل میکامالً مطلق، همچنین به یک مبنای 

هنگام حاوی به نظر برسد، همچند ساده هر کرده بود که همه چیز، تأکیداز ابتدا 

قدری با منفیت [، اکنون بهSLI,p.۹۱; SLM,P.4واسطگی و وساطت است ]بی

، لیتفعشود، در تصور میعموماً  گونه کهآن»نویسد عجین شده است که وقتی هگل می

 ;SLII,p.۱4۷شود ]یافت نمی« ساده و انتزاعی باشدصرفاً چیزی که  اندیشه،یا در 

SLM,p.۹۲۹به خاطر یادآوری امور گذشته نیست.صرفاً  [، این 

روابط و نیروهای متضاد و گوناگون، « کلیت انضمامیِ»مسیر طوالنی گذار از درون 

هر شروعی باید از  یسازد که گرچه نقطهی هستی به ذات و مفهوم، آشکار میاز آموزه

« کامل شده باشد.»شود که هنگامی تبدیل به مطلق می« فقط»باشد،  مطلق

[SLII,p.۱۹۴; SLM,p.۹۲۷ این در درون حرکت فراروی از تعارض بین مفهوم و ]

واقعیت است که آن فراروی در سوبژکتیویته، و فقط در سوبژکتیویته، تحقق پیدا 

کند. به یک کالم، این آغاز نوین هم در اندیشه و هم در فعلیت، هم در نظر و هم می

فراتر از یک آغاز محض است، و »که  دیالکتیکی« وساطتی»در عمل، است؛ یعنی، در 

عام  ورطبه»برعکس، « آن وساطتی است که به ادراک توسط اندیشیدن متعلق نیست.

ی قطهناست، تحققی که در خودِ  تحقق بخشیدن به مفهوم به معنی درخواستی برای

« ی کل رشد بعدی شناخت است.نهفته نبود، بلکه برعکس، هدف و وظیفهآغاز 

[SLII,p.۱۹۱; SLM,p.۹۲۹] 
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 هدف مطلق باشد یا نه، یعنی، ۵«براندازی»چه کسی پیرو مارکس، یعنی پیرو 

مل، ع آل و واقعیت، نظریه و، وحدت ایده«اومانیسم نوین»یک  مثابهبه« تحقق فلسفه»

مطلق « فرجامِ»( و Weitergehenتوان پیشروی )نمی 4در واقع فلسفه و انقالب،

یک شروع جدید از مطلق، نادیده گرفت،  ابهمثبهاورد، دست ونتیجه  عنوانبههگل را 

، آزادی آگاهیتاریخ  عنوانبه فقطنهچراکه او هرگز از ادراک کل تاریخ، تکامل انسان، 

، عدول نکرد. حتی در بالفعلدستاوردی  عنوانبهطور که خواهیم دید، بلکه همان

به تاریخ اندیشه، محدود  به مقوالت فلسفی، جا، در جایی که هگل خود را اکیداًاین

 گیری کشفیات مفهومی درزند. به همراه پیکند، از رویارویی با واقعیت سر باز نمیمی

ی نفی دوم خودش، او توجه ما را به سوی دیالکتیک، از افالطون و کانت تا نظریه

چیزها را در خود و  بایدکه این»کند، ی شناخت جلب میدرخواست افالطون درباره

در جامعیت آنها مالحظه کرد، اما درعین  ایتا اندازهدر نظر گرفت، یعنی،  ودبرای خ

 ;SLII,p.۱۹۲« ]ها و سنجش آنها منحرف نگردید.ها، نمونهحال از درک موقعیت

SLM,p.۹۳۱] 

                                                      

گیرد عهده میای که با هگل به اتمام رسیده بود را بهی فلسفهمارکس وظیفه»نویسد: کارل لوویت می۵ 

« کند.شده، جایگزین کل سنت پیشین میخردی عملی مثابهبهو مارکسیسم انقالبی ناب را 

ظریه و نکند که در آنجا به اثر مانفرد ریدل، سپس پروفسور لوویت زیرنویسی به گفتار خود اضافه می

برای نخستین بار »دهد که در اینجاست که کند. سپس ادامه میرجوع می ی هگلعمل در اندیشه

اراده، اراده به آزادی  مثابهبه، نظر و عمل اولویتی یکسان دارند، چراکه روح نزد هگلشود که مقرر می

 «است و آزادی سرمنشاء کل عمل تاریخ است.
Manfred Reidel: Theorie und Praxis im Denken Hegels, Stutgard, 

۴۷4۵. 

Karl Lowith: “Mediation and Immediacy in Hegel, Marx and Fuerbach” 

in W.E. Steinkraus, ed. New Studies in Hegel’s Philosophy, NY. 

Holt, Rinhart & Winston, Inc. ۴۷۹۹, p.۴۲۲ 

ی جدید اندیشه: ماتریالیسم تاریخی مارکس قاره»فلسفه و انقالب، ن. ک به فصل دوم کتاب من، 4 

 ، انتشاراتحسن مرتضوی و فریدا آفاری ی فارسی، ترجمه«ناپذیری آن از دیالکتیک هگلیو جدایی

 ۴۳۹۳خجسته، 

Philosophy and Revolution, NY. Delacorte Press, ۴۷۹۳ 
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هایی ، پرورش وحدت«در خود و برای خود»ی چیزها هگل بر آن است که مالحظه

کرده است. این دستاورد روش مطلق است.  پذیرامکانتر بین نظر و عمل را هرچه جدید

خود  رِدگ مثابهبهصرف نظر از اینکه تا چه حد تحلیلی یا ترکیبی باشد، روش، خود را 

 وحدت مثابهبهرسد مگر هنگامی که )نمیدیالکتیکی فرای سازد، و وهلهمینمایان 

دگرِ »ا همچون ای که به همان اندازه ترکیبی است که تحلیلی( خود روهله»دو(، آن

[ نکته در این است که عنصر SLII,p.۱۹۳; SLM,p.۹۳۴] تعیین کند.« خود

کند، منفیت مطلق است، خالق، قدرت نفی است. آنچه پیشرفت حرکت را تضمین می

های دیگر متمایز ی فیلسوفجا که این هگل را از کلیه[. از آنsynthesis] نهادهم نه

در خود امر جامع که »که چگونه یک این –ی فلسفی، هکه این زمین کند، و از آنجامی

« کنددگر خود مکشوف می مثابهبه، ابتدا خود را و برای خود درنظر گرفته شده باشد

[SLII,p.۱۹۵-۹4; SLM,pp.۹۳۴-۳۱ ]–  ،]این ایده، پس از رویارویی ]با بند زیر

 دهد:دوازده بند پایانی را به خود اختصاص می

ای از آن که هر چیز حقیقیای دیالکتیکی روحکت مفهوم... ی عطف حرنقطه»

حقیقی است؛ چراکه رفع تعارض بین مفهوم و طریق آن از  فقطو برخوردار است، 

 «بر مبنای این سوبژکتیویته استوار است.صرفاً واقعیت، و وحدتی که حقیقت است، 

[SLII,p.۱۹۹; SLM,p.۹۳۵] 

دهد کامل پرورش می طوربهکه نفی دوم را که به آن ]دوازده[ بند اما پیش از آن

د ، رسان«ی نیکیایده»ی مطلق، ی ایدههایی که ما را به آستانهوارد شویم، مایلم گام

ای روسی هدنبال کنم، و توجه شما را به جشن صدمین سالگرد تولد لنین که کمونیست

معضل زمان ما سالگی تولد هگل مصادف بود. این  ۲۱۱برگزار کردند جلب کنم که با 

ی تاریخ علم و فناوری، آکادمیسینی به نام کدروف همؤسسسازد. مدیر را آشکار می

[Kedrov است که یک بار دیگر تالش کرد لنین و هگل را از هم ]«او «. جدا کند

[ پیش از این گفتاورد alias[ ]LCW ۳۹, p.۲۴۲« ]کلمه قصار»ی ادعا کرد که واژه
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دهد ، نشان می«ی آن استازتاب جهان است، بلکه آفرینندهب فقطنهشناخت »لنین که 

 ۹حرف هگل را تکرار کرده است.صرفاً ، «یسم هگلآلایده»که لنین بدون کرنش در برابر 

ریالیست ترین ماتحقیقت صاف و ساده این است که والدیمیر ایلیچ لنین، که انقالبی

سوسیالیستی،  المللبینوط سق وزمانی وقوع جنگ جهانی اول ی همبود، با مشاهده

واند توحدت اضداد، بازگردد که می مثابهبهخود را مجبور دید که به دیالکتیک هگل، 

علم ی طور که چکیدهجنبش انقالبی را توضیح دهد. همان در درونانقالب -ضد

منفیت مطلق به معنی تدارک فلسفی لنین برای  ۹،دهدلنین نشان می منطق هگل

د کنرسد، لنین اعالم میی مفهوم میهای او به آموزهگامی که یادداشتانقالب بود. هن

کند شامل خودش بر جمع است که روشن می تأکیدها )و که هیچ یک از مارکسیست

 ورطبهرا « فصل اول آن ویژهبه»، کاپیتالترین اثر نظری مارکس، هم هست( عظیم

هگل،  منطقتمامیت فهم ی دقیق و بدون مطالعه»اند، چراکه کامل نفهمیده

 دقت» -ی مفهوم شور و شعف او به هنگام نزدیک شدن به آموزه« نیست. پذیرامکان

 ,LCW ۳۹« ]( فرجام، آگاهی، تالش، دقت شود'یا'شود: آزادی = سوبژکتیویته، )

P.۴4۹ ]–  ،در آزادی، سوبژکتیویته، ۴۷۴۱روشن ساخته بود که لنین در این زمان ،

کند، و هم دانشی نسبت ی پی برده بود که هم جهان را دگوگون میمفهوم، به مقوالت

 یاو پیشاپیش، در آموزهچراکه دهند، دست میهعینی واقعی است ب طوربهبه آنچه 

                                                      

 ی کدروف در ن.ک. به مقاله۹ 

“Soviet Studies in Philosophy”, Summer, ۴۷۹۱. 

( منتشر ۴۷۵۹)نیویورک،  مارکسیسم و آزادی ی خود من است که به پیوست کتابم،این ترجمه۹ 

ی کتاب چکیده» عنوانبه، ۴۷4۴ای که خارج از بافتار در سال «رسمی»ی جمهگشت. اما من آن را با تر

ام. نگاه شود به ، منتشر شد، مقایسه کرده۳۹لنین، جلد  ی آثارمجموعه ، در«علم منطقهگل، 

روفسور ی پای که لنین به مطالعه، برای اثبات عالقهفلسفه و انقالب، کتابم ۳۴۹، صفحه ۲۲۴زیرنویس 

ان داد که در آن زمان به خاطر مخالفت با انقالب بلشویکی در زندان بود و لنین او را آزاد کرد. ایلین نش

های یادداشت ، فقط در نخستین انتشار۴۷۲۴در « ی لنینهمؤسسآرشیو »ارجاع به این مساله در 

  ی دبورین.در مقدمه ویژهبهلنین منظور شده بود، فلسفی 
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ی بین ذهن و ماده را برای توضیح رابطه« علم»ذات، نقد هگل از علیت، و محدودیت 

 تشخیص داده بود.

هنگامی که هگل  ویژهبهرود، لنجار میک در هگلدر ادامه لنین با نقش عمل 

اده س رطوبهاز کرامت امر جامع، بلکه همچنین از آنچه  فقطنه»ی عملی نویسد ایدهمی

 [ گفتاورد لنینSLII,p.۱4۱; SLM,pp.۹۴۹-۴۷برخوردار است. ]« بالفعل است

یار سخواهند آن را پاکسازی کنند، بها میشناخت که در حال حاضر کمونیستی درباره

 دهد،را به شناخت نسبت می« خالقیتی»بدین خاطر که او چنان  فقطنهمهم است، 

گل کند که هآفرینندگی به شناخت، در ادامه به این امر توجه می« اعطای»بلکه پس از 

 ,LCW ۳۹استفاده کرده است. ] سوژهی از واژه« در اینجا ناگهان به جای مفهوم»

p.۴۹۱ی ای بود دربارهدان روسی، تمام آن اظهارات در جمله[ و برای عذاب بیشتر مقل

اش در خود و برای یابیدر یقینِ به خودی که سوژه نسبت به این امر دارد که تعین»

 «جهان وجود دارد. عدم فعلیتخود اوست، یقینی نسبت به فعلیت خود و 

، «نعدم فعلیت جها»ی درباره ی لنینهای مبتذل نسبت به نوشتهماتریالیست

، چنان شوکه شده اند که بجای آنکه مانند لنین از هگل «یقین به خود فعلیت سوژه»

کند ینم یعنی، جهان انسان را ارضا»کنند: لنین را نقل می« ترجمه ی»نقل قول کنند، 

[ LCW ۳۹, p.۲۴۳« ]گیرد آن را تغییر دهد.و انسان توسط کنش خود تصمیم می

پس از آن ترجمه، کل گفتاورد هگل را در مغایرت با  جا است که ]لنین[اما نکته این

دیدار جهانی عینی پ مثابهبهصرفاً این فعلیت »جا کند، در آنشناختِ تحقیقی بازگو می

دار جهانی عینی پدی مثابهبهجا ی مفهوم است، و در اینشود که فاقد سوبژکتیویتهمی

ی هوم است. این است ایدهی درونی و موجودیت بالفعل آن، مفشود که زمینهمی

 « مطلق.

[SLII,p.۱4۵; SLM,p.۹۲۵; LCW ۳۹, p.۲۴۷ ] 

زمینی یا در افالک، بلکه در چیزی فراسان بهی مطلق، نه در این قدردانی از ایده

دهد، است که از زمان مفهوم تشکیل میدقیقاً واقعیت جهان عینی که مبنای آن را 

یک  و به سوی نظر عملظهور جنبشی از  ، و۴۷۵۳ژوئن  ۴۹خیزش آلمان شرقی در 

چنان آشفته کرده است. را نسبت به لنین آن مداردولتهای ی نوین، کمونیستجامعه
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نی ی فلسفی خودش، یعتشخیص داده اند که گسست لنین با گذشته درستیبهآنها 

 گرایی، گسستی عظیم در جنبشی ارادهی فتوکپی واقعیت به عالوهگسست با نظریه

 ۷اد کرد که هنوز به فرجام نرسیده است.ایج

ای با شروع از بند پانزدهم تا پایان فصل، به محض رویارویی با سوبژکتیویته – ۳

آموزیم که چون این سوبژکتیو که تعارض بین مفهوم و واقعیت را مرتفع کرده است، می

 ;SLII,p.۱۹۹نیز هست ]« ترین وهلهعینی»است، در عین حال « تریندرونی»

SLM,pp.۹۳۵-۳4 سوژه، یک شخص»عینیت، همانا  مثابهبه[، و این سوبژکتیویته ،

واضح است که قدرت  [.SLII,p.۱۹۹; SLM,P.۹۳4است ]« یک هستی آزاد

ی مطلق ی ایدهکنندهی جهش به عمق آزادی و نیروی متحدکنندهخالقِ آزاد، تضمین

یزی قابل تصرف نیست، بلکه چ»است. و از آنجا که منفیت مطلق، یک مبنای نوین، 

تواند [، سوبژکتیو نمیSLII,p.۱۹۱; SLM,p.۹۳۹« ]شده است اثباتو  ستنتاجا

 کند.گسترش پیدا می خودِ دستگاهی که به طوربهعینی نباشد، 

آموزیم که محتوا به روش تعلق دارد، تداوم روش است، به جا همچنین میما در آن

 ;SLII,p.۱۹۴دیگری است ]« یتازه آغاز»یک صرفاً وجهی که دستگاه نیز 

SLM,p.۹۳۷ی، های پیشرونشانه و ناپذیرِ امور گذشتهی یادآوری پایان[ که به واسطه

نه  ۲۵تا  ۲۱(. از همین روست که بحث بندهای Weitergehenحاصل شده است )

که لشود، بای فراروی کننده، دور نمیواسطه مثابهبهاز منفیت مطلق،  وجههیچبهتنها 

شود یم« ترتر و انضمامیغنی»نشانگر آن است که هر پیشرفتی در دستگاه کلیت، 

[SLII,p.۱۹۲; SLM,p.۹۱۱.] 

های سوبژکتیویته، ، درست مانند مقوله«ترتر و انضمامیغنی»ممکن است عبارت 

ی ، جنبشی که انسان به واسطه«ماتریالیستی»خرد، آزادی، در فکر خواننده جنبشی 

ه فلسفرا در « ذهن آزاد»نکند، اما ببینید هگل چگونه  ، را القاکندا آزاد میآن خود ر
 کند:ی خود تشریح میذهن دانشنامه

                                                      

ام. نگاه کنید به فصل سوم کتابم گسست فلسفی لنین را پرورانده هایآمدپیمن در جای دیگری ۷ 

متن فارسی، . ]۴۲۱تا ۷۵، صص. «گی فلسفی لنیندوگان ناشی از تشخیص و شوک»، فلسفه و انقالب

 [۴۵۷-۴۹۷ماخذ قبلی، صص. 
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ها نفوذ کند، به محضی که مفهومِ انتزاعیِ آزادیِ کامل به ذهنیت افراد و ملت»

هن ذبه این خاطر که جوهر دقیقاً ناپذیر آن نیست، گاه هیچ چیز مانند نیروی کنترلآن

ها، افالطون و ارسطو، حتی رومی ،هایونانی اش است...است، و آن ]آزادی[ فعلیت محض

یعنی آگاه بودن از  – ایدهمند نبودند... اگر آگاه بودن نسبت به رواقیون، از آن بهره

 نظرورزانهموضوعی  -ی خود ذات، هدف و ابژه مثابهبهها نسبت به آزادی آگاهیِ انسان

 عنوانبههم نفسِ خود این ایده درحکم فعلیت آنهاست، نه چون چیزی که باشد، باز 

 [PM, P.۱۹۲.« ]هستندآنچه  عنوانبه، بلکه دارند انسان در تصاحب خود

مراحل متعدد  عنوانبه، مراحل پیشروی دیالکتیکی علم منطقاین امر که در 

یک دایره، که به تکامل آزادی انسان نمودار نشده است، بلکه در آخرِ کار همچون 

یک ی منزلهبهشود، در عین حال شود، بازگشایی میها تبدیل میای در دایرهدایره

یادآوری دایمی است که هر مطلقی، یک آغاز نوین است، پیش و پسی دارد، و اگر 

تر، فقط دارد، یا به بیان دقیق بازمانده»، یک آمدپیای نداشته باشد، قطعا یک «آینده»

« خود دارد. جانشینبر  اشارتآخر، است که دست یشینهپیک  دارای

[SLII,p.۱۹۱; SLM,p.۹۱۲صرف ]که هگل در این اظهار که جغد مینروا نظر از این

گستراند چه مقصودی داشته است، چنین چیزی فقط به هنگام غروب بال خود را می

مان حال او که در آن پیشرفت در ز بندیجمعنیروی محرک، از  عینیتوضوح از به

ای حاضر و آماده تهیه شود. درحالی که برای آینده نه نسخهمان است، منتج نمیدرون

فلسفه، چه « پایان»ای به این کار داشت، او نه مجذوب مرگ بود، و نه کرد و نه عالقه

تا »است که « پایان»ی منزلهبهبدین معنا صرفاً ی او برسد به پایان جهان. فلسفه

رسیده است. از همان آغاز، « من»ی منفیت مطلق فلسفه به وهله، «ی کنونیلحظه

تای ، با جلجپدیدارشناسی ذهنترین اثر بنیادین او، هنگامی که نخستین و عظیم

[Golgothaروح پایان یافت، هگل موفق شد عمل نهایی را به گونه ]ای توصیف کند 

شود،  وش دیالکتیکیمطیع ر گیرینتیجهکه گویی یک بازگشایی ابدی است. چنانچه 

ه شود کروشی که بنا به نظر هگل هیچ حقیقتی یارای گریز از آن را ندارد، معلوم می

ای وجود ندارد. با اینکه کرانمند آن نتیجه، یک آغاز نوین است. در اندیشه هیچ تله
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ی به ورای لحظه گسلد، و اگر نه به سوی ابدیت، قطعاًبندهای داده شده را میاست، راه

 یازد. یخی، دست میتار

ی مطلق، هستیِ کمال یافته، مفهومی بریم که برای ایدهما در دو بند نهایی پی می

کند، مفهومی که به محتوای خودِ ایده تبدیل شده است، هیچ که خود را ادراک می

ها و علوم وقفه، به عرصهسکونی وجود ندارد. منفیت، کشش به فراروی، حرکت بی

 ;SLII,p.۱۹۵« ]آزادی مطلق»گاه برای نخستین بار به د و آنکنجدیدی گذار می

SLM,p.۹۱۳رها کردن »ی مطلق به هنگام یابد. آزادی مطلقی که ایده[ دست می

شود. برعکس، برای بار کند، باعث عروج آن به عرش نمیتجربه می« ی خودآزادانه

دون و زمانی که ببودگی مکان برون»کند، یعنی ی تشخیص را تجربه مینخست شوکه

 ;SLII,p.۱۹4« ]به اعتبار خود موجودیت دارند. ی سوبژکتیویته، مطلقاًوهله

SLM,p.۹۱۳] 

ت دسای دورکنند هگل نسبت به جهان عینی در نقطهبرای کسانی که تصور می

، همین «استخراج کرد»زیست، در برج عاجی دور که در آنجا طبیعت را از ایده می

یک  همثاببهدهند هگل گذار به طبیعت را کند. اما کسانی که تشخیص میکفایت می

گیرند که هگل بر روی سر ایستاده کند، اما نتیجه میفرایند بالفعل واقعی ارایه می

نظر از اینکه چنین دستاورد عظیمی در اشتباه هستند. صرف هاست، نیز به همان انداز

ی فلسفه، و هم علم منطق، الزم است هم به آمیز باشدتوانست برای هگل افتخارمی
سه سلوژیسمِ پایانی آن، رجوع کنیم تا دریابیم هگل چه حرفی برای  ویژهبه، ذهن

 گفتن به ما داشت.

دانشنامه یک واسطه بود، در پایان  عنوانبهای به طبیعت اشاره منطقآنچه در 
یعت طب –منطق ت: نخستین سیلوژیسم هجی شده اس مثابهبه[، ذهن یفلسفه]در 

طبیعت که مابین ذهن و »دهد که ی آن بند به ما اطمینان می. هگل در ادامهذهن –

های انتزاعی کرانمند، و گسلد، اما نه به غایتدو را از هم میذاتِ آن ایستاده است، آن

 [PM,P. ۵۹۵« ]نه با منزوی کردن خود از آنها.
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، اثر رینهارت ۴۷4۱ی بط در دههی بسیار مرتهای اندیشمندانهیکی از پژوهش

به  ۴۱.هگل و پایان تاریخ: تفسیری بر پدیدارشناسیکلمنس ماورر است، به نام 

حقیقت داشته باشد که نخستین سیلوژیسم از آن  ی او، ممکن است این واقعاًعقیده

رویکرد هگل »( که طبیعت را واسطه قرار داده است، ۵۹۵سه سیلوژیسم پایانی )بند 

، و نیز «خذ پیدایش طبیعی انسان استآن، به ماتریالیسم دیالکتیکی، و سایر مبه داروی

 گذارد.را پشت سر می« مسیر ضرورت»است که در آنجا « آزادی»به معنی رویکرد به 

جا در تسلسل بعدی کند. در اینمی« تصحیح»اما خودِ هگل در بند بعدی آن را 

ر ماورر در ادامه آن سیلوژیسم را . سپس پروفسومنطق –ذهن  –طبیعت خوانیم: می

ه این که نسبت بکند. گذشته از آنمی« مصادره» پدیدارشناسیدیالکتیکِ  مثابهبه

ای که ی تاریخ یا هر چیز دیگر، چه نظری داشته باشیم، نکتهفلسفه عنوانبهتحلیل 

ارند این ( بر سر آن توافق د۵۹۹سیلوژیسم پایانی )بند ی درباره اغلب پژوهشگران هگل

برخالف تفاسیر معمول »کند: بیان می ۴۷4۴است که، همانطور که آتو پوگلر در سال 

لسفه فنیست، بلکه  منطقاز متن هگل، من مایلم پیشنهاد کنم که: علم واقعی روح، 

 ۴۴«است. روح

ه بر این امر گذاشت درستیبه تأکیدکانون سومین سیلوژیسم عوض شده است و 

شود، نه تسلسل، بلکه نتیجه جایش، آنچه حاصل میده، و بهشده که منطق جابجا ش

این »شود که ی هگل، از این امر ناشی می؛ که به دیدهاندیش-ی خودایدهاست: 

شود، اما این حرکت به همان ماهیت امر واقع، مفهوم، است که باعث حرکت و رشد می

 (۵۹۹)بند، « میزان، به کنشِ شناخت بستگی دارد.

                                                      

۴۱ Reinhart Klemens Maurer: Hegel und das Ende der Gechichte: 
Interpretationen zur Phanomenologie; W. Kohlammer, Stuttgard 

Verlag, ۴۷4۵, p.۹4 – .م 
۴۴ Otto Poggeler, “Zur Deutung der Phanomenologie des Geistes,” 

Hegel-Studien, Bd. I; Bonn, Bovier Verlag, ۴۷4۴, pp. ۲۹۲-۹۳.  

 ، م.''تفسیری بر پدیدارشناسی روح''
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های عاج صعودی نبودند. دگرگونی انقالبی در گل هرگز یک سری برجهای همطلق

ی مطلق دیدیم، نیروی گونه که در فصل ایدهمان است. همانخودِ شکلِ اندیشه درون

 منطق، طبیعت، روحکننده همانا قدرت خالقیت است. منفیت مطلقی که در متحد

(Geist )هن ذی محرکه بود، زمانی که به مراحل انضمامی آزادی انسان، نیروی مثابهبه

جا دیگر هیچ تفاوتی بین نظر رسد، در آنی نهایی وساطت شده، می، به نتیجهمطلق

تواند مطلق هگل را بهتر درک گذارد. از همین روست که عصر ما میو عمل باقی نمی

ی طوالنی )از زمانی که مرگ استالین بختکی که بر ذهنیت کند، چراکه برای دو دهه

 یایم. به دیدهبوده جنبشی از سوی عملپای شرقی بود را برطرف کرد(، شاهد ارو

پایان د بیبه فراین او« سفر اکتشافی»این نویسنده، نبوغ هگل در این امر نهفته است که 

ی دیالکتیک ی جدید اندیشه، هم قاره«ما»شود. این اکتشافی برای ما تبدیل می

هگل، و هم جنبشی از سوی عمل را شامل  ماتریالیستی مارکس، هم پژوهشگران

م با توانمندی أاش به محض تشخیص قدرت اندیشه، تویگانگیخت-شود که خودمی

جسمی، به خودی خود یک شکل از نظریه بود. این نویسنده آن جنبش را از زمان 

دقت دنبال کرده است، و در آن جستجویی به سوی جامعیت ، به۴۷۵۳ژوئن  ۴۹خیزش 

نموده است، چراکه پیشاپیش در حرکت دیالکتیکی سه سیلوژیسم پایانی  را مشاهده

و در جنبش از سوی عمل را تشخیص  ایده ی عزیمت نوین در، یک نقطهذهن مطلق

 ۴۲داده است.

آیین و چه مارکسیست، ها، چه راستمورد توجه هگلی این جنبش از سوی عمل ابداً

د، که سرپرست چپ مکتب معروف ی فقینبود. این در تئودور آدورنو، فرهیخته

فرانکفورت بود، قابل مشاهده است. دیالکتیک، علت وجودی، اندیشه و فعالیت او بود. 

                                                      

 ۴۷۵۳مه  ۲۱و  ۴۲ی مطلق است که دونایفسکایا درایدهی درباره ی سرنوشت سازاشاره به دو نامه۴۲ 

 به هم رزم خود گریس لی باگز نوشت.
(Grace Lee Boggs)  

 نگاه کنید به ماخذ قبلی:
Power of Negativity, ed. By Peter Hudis and Kevin Anderson, 

Lexington Books, ۲۱۱۲ , pp. ۴۹-۳۱ - .م 
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 13دیالکتیک منفیاز ماحصل زندگی اندیشه و میراث نظری خود را  بندیجمعاو 

که  ،سوژهاما این کتاب نه ربطی به دیالکتیک منفیت دارد، و نه با مفهوم  نام نهاد.

در فاً صری فیلسوفانی که جستجوی حقیقت را وسط آن نظرات خود را با کلیههگل ت

ی پرولتری طور که مارکس آن را برای طبقهمتوقف کردند، تفکیک کرد. همان جوهر

ی پذیرفت. اما آدورنو کماکان فاصلهرا می سوژهآدورنو نیز باید ً کرد، قاعدتا« انضمامی»

نامد، محبوس می دیالکتیک منفیر آنچه کند و اصالت خود را دخود را حفظ می

دهد ( به ما اطالع میxixشروع پیشگفتار اثرش )ص.  یکند. آدورنو از همان نقطهمی

صدد است که این کتاب در»است:  -« نفی در نفی» -که دشمن، وجه مثبت در نفی 

اش را تقلیل دهد، آن را از خصوصیات کنندگیکه تعییندیالکتیک را بدون آن

بر محوری « های هگل و مارکسکاستی»اصطالح به« اش آزاد کند.کنندهتصدیق

، و «برندهپوششِ تحلیل»زعم او اهریمنی فراگیر، مفهوم، آن چرخد که بهمی

 ۴۱(۴۲( آن است. )ص.autarchy« )خودکامگی»

و مبتذلیات جناب کارل پوپر و مکتب معروفش، « هاپوزیتیویست»طبعا آدورنو با 

کند. با این وصف، آدورنو بدون هیچ ی خود را حفظ می، فاصله«مهگل و فاشیس»

کشد و بین آن و منفیت مطلق، نوعی ای ناگهان آشوویتز را پیش مینشانهپیش

سازی مطلق کشتار جمعی، همانا یک دست»نویسد: کند. او میخویشاوندی ارایه می

ضوح ومنفیت مطلق بهیید کرد...أی تشابه محض را در مرگ تآشوویتز فلسفه است...

 (۳4۴)ص. « کند.دیگر کسی را متعجب نمی ،پیداست

                                                      

شود از انتشار یافت. گفتاوردهایی که از آن نقل می ۴۷44ثر در سال نخستین ویراست آلمانی آن ا۴۳ 

 متن انگلیسی است.
 Theodor Adorno, Negative Dialectics, Trans. By E. B. Ashton, 

Seabury Press, NY. ۴۷۹۳ 

و ی آدورنبه مارکس که به دیده« وارگی کاالییبت»در ]مبحث[ معروف « وارگی مفهومیءشی»اتهام ۴۱ 

جا موضوعیت ( در این۴۹۷)زیرنویس ص. « ی کالسیک آلمان استای از سنت فلسفهقطعه قیقتاًح»

ندارد. این را با تحلیل کارل کوسیک، در اثری که در زیر در مورد همان قطعه توصیف شده است، مقایسه 

 کنید.
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نه این است که آشوویتز واقعیت « اینشانهبدون هیچ پیش»مقصودم از  طبعاً

 یی چنین موضوعی در نقطهی ارایهفاشیسم نبود، و نه به صرف ناگهانی بودن و شوکه

دم این است که نادرست است. نه، مقصو« مالتی در متافیزیک.أت»اوج کتابی به نام 

دوران  که آدورنو کلهم با توجه به ایندیالکتیکی است، آنمنطقی و غیرغیرکامالً یعنی 

تیک ی مقابل دیالکاش را وقف مبارزه با فاشیسم کرده بود که درست نقطهبلوغ زندگی

ی هگلی است؛ کسی که مرگ دیالکتیک در آلمان نازی را دیده بود. شاید به جای واژه

د. بوتر میبرد، مناسبکه آدورنو برای دشنام به کار می« لوحدهاس»ی ، واژه«نادرست»

ه از تشاب ، تقریباًوجوه دیالکتیک هگلی، او در اثر ۴۷۵۹مقصودم این است که تا سال 

 کرد.ابژه دفاع می-سوژه

ی آن توق گرایی منطقی رد کرد...گویی مطلقگزاف مثابهبهابژه را -توان سوژهنمی»

ظرورزانه یسم نآلایدهی محض ادراک کنیم، پیشاپیش به ورای سوبژکتیویته مثابهبهرا 

د، ی سوبژکتیو فراتر رورفته ایم... شناخت، چنانچه اصیل باشد، و از نسخه برداری ساده

 ۴۵«باید عینیت سوژه باشد.

د، نویسجا میآنکند. او در ، همان ایده را تکرار میدیالکتیک منفیو در واقع او در 

د، دهخالف آن را نیز انجام می»کرده است، « مقدس»که هگل سوبژکتیویته را با این

 (۳۵۱)ص.« نمایانگر.-عینیتی خود مثابهبهبینشی به درون سوژه 

پس آن فروکاست مبتذل منفیت مطلق برای چیست؟ تراژدی آدورنو )و مکتب 

ساحتی است، که ی تکاندیشه جا نهفته است. این تراژدیِفرانکفورت( در همین

دهد ینمکه به فریادها از پایین گوش فرا ی پشت کردن به سوژه است؛ هنگامینتیجه

گر بودند. بسیار رسا، شیوا و مطالبه 4۱ی و نیمه ۵۱ یدههی و آن فریادها در نیمه –

این تراژدیِ بازگشت به برج عاج است که هدفش را به این کاهش داده است که 

« د.ها، بحث کنهای فلسفی و اهمیت دخالت در آن رشتهامون مفاهیم کلیدی رشتهپیر»

                                                      
۴۵ Theodor Adorno, “Aspects of Hegel’s Philosophy,” in Hegel: 

Three Studies, Trans. By Shierry Weber Nicholsen, Cambridge MIT 

Press, ۴۷۷۳, pp.۵-4. .م 
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به جای  فقطنه( گام بعدی، قابل مقاومت نبود. جایگزین کردن نقد مداوم، xx)ص.

 «خود انقالب مداوم.»منفیت مطلق، بلکه همچنین به جای 

چه به خاطر  حال، دلیلی که موضوعیت پایدار هگل از پس آزمون زمان برآمده است

که  از پایینتعهد و موشکافی پژوهشگران هگل باشد، یا به خاطر جنبشی برای آزادی 

 منفیت چونشناخت گردید، تردیدی نیست که  یهایی جدید در عرصهموجب پژوهش

ادی ها، دیالکتیک آزمطلق دال بر دگرگونی واقعیت، دیالکتیک تضاد و کلیت بحران

زمانِ زایش »که او آن را  –ی تاریخ کنندهعیینی هگل در مقاطع تاست، اندیشه

عالوه، پژوهشگران مارکسیست، دگراندیشانی شود. بهزنده می –نامید  ۴4«تاریخ

ای نوین بنا کردند. درحالی که یک پژوهشگر غربی، انقالبی، وجود داشتند که بر زمینه

بود، کارل کوسیک، ی پایان هگل سرگرم مانند رینهارت ماورر، با مفهومِ کجاییِ نقطه

 های اروپایفیلسوف چکسلواکی، درگیر آن بود که از کجا آغاز کنیم. از میان پژوهش

نقد دیالکتیک » ویژهبهها بودند، و حول اومانیسم مارکس، شرقی که همراه خیزش

دیالکتیک ها، اثر ترین پژوهشزدند، یکی از موشکافانهمارکس، دور می« هگلی

 ۴۹است.کارل کوسیک  انضمامی

                                                      

 . م.پدیدارشناسی ذهناشاره به پیشگفتار هگل بر ۴4 

، و ۴۷4۹به انگلیسی منتشر شده است )پاییز  تلوسی در نشریه دیالکتیک انضمامیفصل از  دو۴۹ 

تهی شلینگ را با هگل مقایسه میان هایی دوم مطلق(. درحالی که کوسیک در شماره۴۷4۷پاییز 

 مانند فشنگی از درون یک»دستیابی به مطلق  مثابهبهها که هگل آنها را های رومانتیککند، مطلقمی

با کاال  کاپیتالی شروع نویسد، نقطه، می۴۷4۹ی قبلی کند، کوسیک در شمارهتوصیف می« تفنگ

وحدت وجود و عدم وجود، تمایز و همسانی،  همثاببهتواند با مصادیق هگلی می»بدان معنی است که 

ی جامعه 'مطلق'تر یا توصیفات ی تعینات بعدی، تعاریف غنیتشابه توصیف شود. کلیهتشابه و عدم

که تواند معضل مرکزی را تحت الشعاع قراردهد: اینویل یا تبیین نمیأسرمایه داری هستند. دیالکتیک ت

 یابد...دیالکتیک روشی تقلیلی نیست، بلکهدست می ضروری بازنماییی شروع نقطهعلم چگونه به 

هی پژوتنها کسی که در دنیای آکادمیک هگل« ی واقعیت است.روش بازتولید روحانی و اندیشمندانه

، پرداخته است، دولتیجدی به خودِ مارکس، و نه با کمونیسم موجود، حاضر، و مستقر  طوربهغرب 
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ی فرانتس فانون، محدود نبودند. به دیده۴۹«شرق»های جدی به این پژوهش

یید نامنظم أای پیرامون امر جامع نیست، بلکه ترساله»ی آفریقا برای آزادی مبارزه

البته تردیدی نیست که  ۴۷«یک مطلق ارایه شده باشد. مثابهبهی اصیلی است که ایده

یشی بگیرد، وحدت نظر و عمل، ساحتی از زندگی به محضی که عمل از ذهنیت هدف پ

رفاً صیابد. به باور این نویسنده، این نوین ظهور میکامالً است که از درون آن ابعادی 

غاز نوین، یک آ مثابهبهاست، یعنی، مطلق  علم منطقی پایانی نقطه« اثبات»ی منزلهبه

طبیعت و روح  –جدیدی  هایجا که اثر عظیم هگل افقخودـزایی آزادی است. از آن

( Befreiung« )آزادی مطلق»ی مطلق باید دستخوش را مد نظر داشت، ایده –

( نیست؛ آزادی نامحدود است که Ubergangصرف )« گذار»این یک  گشت.می

( خواهد کرد. اما vollendet« )تکمیل( »Geist) ی ذهنفلسفهرهایی خود را در 

فهوم همانا سوژه، واقعیت، است، و نه یک ، معلم منطقهیچ تردیدی نیست که در 

که  محوری»ی کند که وقتی هگل دربارهشناسی مدار بسته. اگر کسی فکر میهستی

                                                      

ی دیوید گرین است. متن اصلی آلمانی آن در سال ، ترجمهاز هگل تا نیچهه نام کارل لوویت در اثری ب

 منتشر گشت. ۴۷۱۴

Karl Lowith, From Hegel to Nietzsche, New York, Vintage, ۴۷4۱. 

]Karl Lowith, Von Hegel bis Niezsche, Zurich, ۴۷۵۳. ]م.    

]Karel Kosik, Dialectics of the Concrete, trans. Karel Kovanda and 

James Schmidt, Boston and Dordrecht, D. Reidel, ۴۷۹4. .م[ 

 1۴۱۱ فلسفی-های اقتصادیدست نوشتههای کلیدی ، یکی از رساله«نقد دیالکتیک هگلی]»

ی فارسی دکتر محمود عبادیان، نشر مارکس است. برای اثر کارل کوسیک، لطفا رجوع کنید به ترجمه

ی . برای اثر کارل لوویت، لطفا رجوع کنید به ترجمهدیالکتیک انضمامی بودنیر عنوان ، ز۴۳۹4قطره، 

 . م.[ ۴۳۹۷فارسی حسن مرتضوی، انتشارات نیکا، 

ام، ولی البته مقصودم از شرق، آسیا، و تحریف مائو از من خود را به اروپای شرقی محدود کرده۴۹ 

ل ام. )نگاه کنید به فصر جای دیگری به آن پرداختهمفهوم تضاد است که من د ویژهبهدیالکتیک هگل، 

ی مائو اندیشه»خذ قبلی، فصل پنجم، أ]متن فارسی، م ۴۲۹-۴۵۱، صص. فلسفه و انقالبپنجم کتابم، 

 ، م. [ ۲۳۵-۲۹۱، صص. «تسونگ

۴۷ Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, NY. Grove Press, 

۴۷۹۳, p.۳۳. 
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ی مسیحیت در ایدهصرفاً نوشت، « چرخیدانقالب در شرف وقوع جهانی حول آن می

رومی را در نظر داشت، هم فراموش کرده است که مسیحیان را به کام -جهان یونانی

انقالب جهانی »ی که درباره 20حق یفلسفهکه هگلِ ان افکنده بودند، و هم اینشیر

تر برای بود، و نه هگل جوانی که پیش« تسلیم شده»نوشت، هگلِ « در شرف وقوع

 ۲۴انقالب کبیر فرانسه جام بلند کرده بود.

 طوربه، طبیعت یفلسفهاعتنایی به سال بی ۴۵۱آیا این تصادفی است که پس از 

ترجمه از آن به انگلیسی منتشر شد؟ یا، آیا این یک اتفاق صرف است که  دوزمان هم

 در هگلناگهان  ۲۲هگل، متفکری مانند پروفسور ریدلی درباره های تازهدر پژوهش

های کند؟ یا این که پژوهشی نظری و عملی مشاهده میاولویتی همسان برای ایده

نوردند، و بسیاری ب و شمال را در میهگل هم شرق و هم غرب، هم جنوی درباره جدید

ع اند؟ در واقفیلسوف مصادف شده مثابهبههای جهانی هگل با مارکس و لنین از همایش

ی نظر و عمل نیست؛ ی ما، کلیت پرسش پیرامون رابطهزدهآیا معضل جهان بحران

ی؟ فای فلسواسطه، بلکه پرسشی بر شالودهضمنی، یا در سطحی بی طوربههم نه آن

ردانه روشی نابخ»تردید، همانگونه که هگل ابراز کرده بود، پذیرش صوری یک مقوله، بی

[ اما این هم واقعیتی است که فرایند SLII,p.۱۷; SLM,p.۱۴« ]و وحشیانه است.

مود که فیلسوفان چنین وانخیزد. اینمیدیالکتیک واحدی از اندیشه و نیز از فعلیت بر

« هنابخردان»است، به همان میزان « کارِ سیاسیون»صرفاً مل ی نظر و عکنند که رابطه

ان آموزگونه که جهان عینی و کشش بنیادین به سوی جامعیت، برای دانشاست. همان

                                                      

۲۱ Hegel, Preface to The Philosophy of Right, Trans. Sir T. M. 

Knox, Oxford: Claredon Press, ۴۷۱۲, w. ۴۱. 

، ۴۳۹۹ی مهبد ایرانی طلب، انتشارات پروین، تهران، ، ترجمهعناصر فلسفه حق]همچنین نگاه کنید به 

 . م.[۴۹ص.

ردان خود در شهر ، به مناسبت سالگرد انقالب فرانسه، هگل در جمع دوستان و شاگ۴۹۲۱در سال ۲۴ 

این گیالس هم به »چرخاند: های شامپاینی که سفارش داده بود را دست به دست میدرسدن، بطری

 م. « ، روز باستیل.۴۹۹۷ژوئیه  ۴۱سالمتی 

 . م.۵ر.ک. به زیرنویس شماره ۲۲ 
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آموزان دیالکتیک نیز مفهومی اساسی برای دیالکتیک مفهومی اساسی دارد، دانش

به فردیت انضمامی گونه که حرکت از جامعیت انتزاعی جنبش از سوی عمل دارند. همان

کند )و در حقیقت این کل می آورالزامی امر خاص، یک نفی دوگانه را به واسطه

آن. چنانچه فیلسوفان « ادراک»طور نیز شود(، همانرا شامل می علم منطقحرکت 

ی آغاز مثابهبهگری را بیاموزند، در آن صورت، وحدت نظر و عمل، مطلق اجتناب از نخبه

ماند، بلکه فلسفه خود تبدیل به عمل ی صرف باقی نمیصرف یا ارادهنو، یک تمایل 

 شود.می

 گوید که ممکن استمی درستیبه، هگل: یک بازنگریپرفسور فیندلی در اثر 

ان ی انسای در اندیشهآمیز یا خداگونهبرای کسانی که هیچ چیز اسرار»تفاسیر هگل 

ما آیا این به همان میزان صحیح نیست ا ۲۳به نظر برسد.« یابند، سترون و نادرستنمی

ند، کننمی« درک»آن را  فقطنهبرند، که آنان که در برابر انقالب در وحشت به سر می

ه کامل درک کنند؟ و در واقع، هگل فلسف طوربهرا  در اندیشهبلکه قادر نیستند انقالب 

ه ند برای اصل هگل کتواآغازی نوین می مثابهبهی مطلق را دستخوش انقالب کرد. ایده

فراروی از تعارض بین مفهوم و واقعیت، و وحدتی که همانا حقیقت است، فقط به این »

[ به یک SLII,p.۱۹۹; SLM,p.۹۳۵« ]سوبژکتیویته بستگی دارد

فراخوانی به پیوستن به باریکادها نیست.  این لزوماً جدید تبدیل شود.« یسوبژکتیویته»

آهنگ هم« ضرورت روح»ها و مقوالت خود را چنان با خواهد گوشاما هگل از ما می

 ,Ph GB, p. ۹۴« ]بردباری، جدیت، مشقت و زحمت نفی»کنیم تا بتوانیم توسط 

Ph GM, p.۴۱زمان زایش تاریخ»ی یک [ و عملکردی که شایسته[ »Ph GB, 

p. ۹۵, Ph GM, p.۴4نوین بین فلسفه کامالً ی [ است، چالش پرورش یک رابطه

 .کندرا بپذیریم. این آن چیزی است که هگل را امروزی میو فعلیت 

   

  

                                                      

۲۳ J. N. Findaly, Hegel: A Reexamination, NY. Collier, ۴۷۵۹, p.۳۱4. 
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