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 1لجهي يالكتيكد

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 فراس الحمدانترجمة: 

 

 

 

 

ح  ي ديالكتيك هيغل، ل الجدلي وحججه، جف لمهنج هيصوو شر
ه، وعن وتطبيقواألنماط النحوية والمصطلحات ف 

جم للـد.  من األساس؟الجدل  إذا ما كان منهجه منطقًيا من عدمه، ولم يستخدم هجيل ي جولي نص متر منشور وال مايب 

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةعىل )
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي قد رابطهذا ال(. ننوه بأن التر

، والبر

 عن 
ا

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  الدارجةالنسخة تختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر
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أطراف  بني  اقض  تنما عملية  فلسفية تتضمن نوعا   حجاج  خدم لوصف طريقة ست  اهو مصطلح "الدايلكتيك" 
يف ما ميكن اعتباره  سفيالفيلسوف اليوانين القدمي ، أفالطون ، حجاجه الفل سبيل املثال ، قدم. على ضاّدةمت

بني ل عام بشك أو مناظرة ، تدور تبادلية حماورةعلى شكل دايلكتيك )اجلدل( كثر كالسيكية للالشكل األ
من األشخاص ممن كان حيدثهم سقراط  )حماوروه(  أو جمموعة شخصية سقراط ، من طرف ، و بني شخص ما

عن وجهات  ونب فلسفية أو يعسقراط تعريفات ملفاهيم  حماورو، يقرتح  أثناء احملاورات. ، على الطرف اآلخر 
تقدم اخلطي أو نوع ا من ال ضادةبني األطراف املتاحملاورة التبادلية نتج ت  .  عارضهاياط أو سقر  سائلهانظر ي

سقراط  ياور حم فإن، مستمرة اورات احملطاملا أن : الفلسفية أو املواقف املّتخذة وجهات النظر  يف رتقاءاال
أكثر عقيدا  و أكثر تإىل تبّّن آراء يذهبون و ط سقرا تساؤالتوجهات نظرهم استجابة  ل ونأو ينقحيغريون 

 املتبادل بني سقراط و حماوريه إذن سبيل أفالطون يف احلجاج ضد اآلراءي صبح الدايلكتيك )اجلدل( . رقّيا 
 ، وضد أكثرها تعقيدا  و رقيا  الحقا  . واملواقف األولية و األقل تعقيدا  و رقيا  

القرن يلسوف فاستخدمه  ذيال ( االستثنائي)اجلديل دايلكتيكيال سلو شري "دايلكتيك هيجل" إىل األي  
اليب شأن األس عتمد ، شأنهذي يوالللحجاج ، فيلهيلم فريدريك هيجل  ورج، جاألملاينالتاسع عشر 

راف املتضادة هم " األط ملّا كان الناس. بني " األطراف املتضادة " تناقضاألخرى ، على عملية  "الدايلكتيكية"
فإن " األطراف املتضادة " يف عمل هيجل تعتمد على مادة املوضوع ه( ، و ن )سقراط وحماور طو أفال" عند 

خمتلفة  ريفاتتعضادة " هي "األطراف املتفإن ، على سبيل املثال ، يف عمله على املنطق . الذي يبحثه 
هيجل  إبيستيمولوجيةل ميثوالذي " فينيمونولوجيا الروح  ". يف عارض بعضها البعض نطقية اليت تللمفاهيم امل
الوعي أو  دركهي يالذ شيءهي تعريفات خمتلفة للوعي وال "ضادة األطراف املت ملعرفية ، فإن "ا أو فلسفته
" يف ضادةب املتبني "اجلوانالتناقض احلاصلة عملية  فإنأفالطون ،  حماوراتاحلال يف  ي. كما هته يدعي معرف
و آراء تعاريف  إىلتعقيدا  و رقّيا  أقل  آراء  أو تعاريف ر  من تطو  أوخطي ارتقاء إىل تؤدي هيجل  دايلكتيك

التعاريف أو ضد  يف احلجاجهيجل أسلو   تشّكل فإن العملية اجلدلية. وابلتايل عقيدا  و رقّيا  الحقا  كثر تأ
" املعرفة أو  ةجلدليا قةه الطري. اعتب هيجل أن هذتعقيدا  و رقّيا  إىل أكثرها تعّقدا  و رقيا  الحقا  اآلراء األقل 

لروح فينيمونولوجيا االطريقة يف  نفس السمة املميزة لفلسفته ، واستخدم ي( هPR §10" )النظرية 
Phenomenology of Spirit (PhG)  ا اليت نشره الرصينةيف مجيع األعمال استخدمها ، وكذلك

ا أبكملها )مب Encyclopedia of Philosophical Sciencesموسوعة العلوم الفلسفية  -الحق ا 
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 Science ( ، وعلم املنطقEL) Encyclopaedia Logicاملنطق الصغري يف مستهّلها يف ذلك ، 
of Logic (SL)  فلسفة احلقأصول ، و Philosophy of Right  (PR )- . 

 إىل عهد ميتدّ  فلسفيراث قته اجلدلية كانت جزء ا من تأبن طريقد اعرتف هيجل أن  الحظ أنه على الرغم من
أفالطون كتيك دايل و قد دّلل على نقده أبن. إال أنه قد انتقد هيئة اجلدل عند أفالطون، يف الِقدم أفالطون 

–SL-M 55أو العدم ) ّيةعلى جتاوز الشكوك غري قادرأنه  إال مع ادعاءات فلسفية حمدودة و يتعاملال 
6; SL-dG 34–5; PR, Remark to §31  ملنطق حّجة " برهان اخلَلِف "  (. وفقاreductio 

ad absurdum argument املقدمات املنطقية حلّجة ما تقود إىل تناقضكانت   ، إذا التقليدية ، 
الق مما جيعلنا بال مقّدمات و بال شيء على اإلط – تلك املقدمات ابطلة أو خاطئةج أن استنتا فيجب علينا 

،  رمات أخرى بشكل اعتباطي من مطرح  آخوار حىت تتشكل لدينا مقدو جيب علينا إذن االنتظار يف اجل. 
و من مثّ نرى ما إذا كانت تلك املقدمات ستعيدان إىل العدم أو اخلالء مرّة  أخرى ، إذا كانت أيضا  ) أي تلك 

و ألن هيجل اعتقد حبتمية توليد العقل للتناقضات ، كما سنرى الحقا  ، . املقدمات ( تقود إىل تناقض آخر 
 : إذن  ، حجتهطرح يكما و    .فقد فكر أبن املقدمات اجلديدة ستنتج ابلتأكيد تناقضات إضافية 

" والريبية اليت ختت م بتجريد الليس أو ابخلالء ال تقدر  على املضّي قدما  انطالقا  منه ، بل 
 PhGإن عرض هلا جديٌد و ما هو، حىت تلقي به يف عني الغور اخلايل " )جيب أن ترتقب 

§79) 

فقط حقائق  ينتج فإنه،  ريبّيةتجاوز التعسف واليأفالطون ال ميكن أن  دايلكتيكأبنه نظر ا ألن  زم هيجلجي
 SL-M 55–6; SL-dG 34–5; PR, Remark) أن يكون علما  أصيال  رقى إىل يتقريبية ، وال 

to §31; cf. EL Remark to §81.) 

 

 هنجج  لدجليهيجل ملو وصف  شرح. 1

 على حجج مهنجج هيجل لدجلي . تطبيق 2

 ؟هيجل لدجلي مهنطقي مهنجج. هل 3
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 ؟للجل لدج. ملاذل يستخلم هي4

 هيجل دايلكتيكحوية ولملصطلحات لخلاصة يف . لألمناط للهن5

 قائمة لملرلجع 
 للرئيسية هيجل لجنلييية لهنصو  للرتمجات لإل 
 للرتمجات لإللجنلييية للمصادر لألولية لألخرى 
 اثنوي أدب 
 لألدولت لألكادميية 
 لإلنرتنت لألخرىصادر م 
 صلةذلت  مللخل 

 

 

 هيجل لطريقت  لدجللية شرح. 1

ذي ، وال"ية علوم الفلسفال ةموسوع" يف اجلزء األول من  اجلديلنظرته األمشل و األعّم ألسلوبه يقدم هيجل 
 من حيث الشكل والعرض املنطقإن  : [. يقولEncyclopedia Logic] غالبا  منطق املوسوعة يسّمى

 حلظات  ابألحرى  لكنهامن املنطق ،  أجزاء  انب ليست (. هذه اجلو EL §79له ثالثة جوانب أو حلظات )
؛ سنرى ملاذا اعتقد هيجل  EL Remark to §79" )حقيقة  أاّي  كانتكل " " ، وةمنطقي فكرة " كلّ 

ظة الثبات ، هي حل -حلظة الفهم  -(. اللحظة األوىل أبن الدايلكتيك موجود يف كل شيء يف القسم الرابع
 (.EL §80) مستقر عنّي تعريف أو تعلى ما يبدو حيث يكون للمفاهيم أو األشكال 

هي  -( EL §79" ) السلبية للعقلاللحظة ( أو " EL §§79, 81حظة اجلدلية )الل -اللحظة الثانية 
 قدمةأو أحادية اجلانب املوجودة يف حلظة الفهم إىل امل يتقدم التعنّي عدم االستقرار. يف هذه اللحظة ، حلظة 

(EL Remark to §81)عب  يف اللحظة األوىل ي كان اثبتا  ي  عنّي الذ، والت ( إىل نقيضهEL §81 .)
(. يرتجم الفعل EL §81" )self-sublation – ( ذايت)جتاوز ة أبهنا عملية "ملييصف هيجل هذه الع
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 ا  مفهومالذي يعّد  ، و aufhebenفعل األملاين م هيجل التقّن لل" استخداto sublate اإلجنليزي "
فهو يعّن اإللغاء ) أو النفي ( و : يني معن aufhebenللفعل . يقول هيجل أن أسلوبه اجلديل يف  ا  أساسي

 PhG §113; SL-M 107; SL-dG 81–2; cf. EL the) ذاته االحتفاظت يعّن يف الوق
Addition to §95 .) اوز ية اجلانب أو أحاد كوهنا  – أو طبيعتها ميزهتاأن نفسها بسبب حلظة الفهم جت 

أو ،  ذايت رفعملية عإذن ظة اجلدلية تتضمن اللح. و تقودها إىل العبور حنو نقيضها  اتعريفه تزعزع –حمددة 
و كأنه ،   اآلن ذاتهليها يفوحيافظ ع نفي نفسهي مبعىن أن، أو  " من حلظة الفهم ذاتهاحلدّ فيها " جياوزعملية 

 .يدفع نفسه إىل العبور حنو نقيضه 

 هي اللحظةو  –( EL §§79, 82" )اللحظة " اإلجيابية للعقل " أو  نظريةاللحظة " ال -لحظة الثالثة ال
 EL §82) لتحول و تفكك تلك احلدود جيابية، أو هي النتيجة اإلاألّولني اليت ت درك وحدة تضاّد احلّدين
and Remark to §82 .)نه عندما و اليت تقول أب،  يرفض هيجل هنا حجة " برهان اخلِلف " التقليدية

دون ترك ،  هادمة كلّيا  و جتاهلالتخلص من املق، فيجب حينئذ  تقود املقدمة املنطقّية حلجاج ما إىل تناقض
 أشار هيجل يف " الفينومينولوجيا " أبن هذه احلجة . كما شيء 

" إمنا هي حقا  الريبّية اليت ال ترى يف النتاج إال الليس احملض ، فتجّرد من ذلك كون هذا 
 ( ".PhG §79جه التحديد لَيس  الذي ينتج عنه )الليس إمنا هو على و 

اج عملّية  ا نتألهن معّرفحمدد أو ذو مضمون ، إال أهنا عدم اللحظة النظريّة تلغي التناقضعلى الرغم من أن 
معنّي  جانب، أو  معنّي ضعٌف  –يف حلظة الفهم  ضمون احملددامل بشأن خمصص. هناك شيء حمددة مميزة 

 أو هلا تعريف ريةاللحظة النظ.  إىل االهنيار يف اللحظة اجلدليةقوده مما ي - أ مِهل يف أحاديّة جانبه أو تقييده
حدة من القضااي و  "هي أو  األولية و توحدها ، من هذه امليزات اخلاصة ابلتعّيناتا تنمو أو حمتوى ألهنعنّي ت

" ليست عدما  فارغا  أو جمّردا  ، و إمنا هي سلٌب لقضااي  اللحظة النظريةلتايل فإن (. وابEL §82)"  املميزة
، كما  "من حيث ي ؤخذ مبا هَو ) ليس  ( الذي يتأّتى منه  " يكون النتاج(. عندما EL §82)"نوعّية  خاّصة 

 PhG)"يف الواقع النتاج احلق ، و هو ذاته عندئذ  ) ليٌس ( مقّيٌد و ذو مضمون ما  " يقول هيجل ، فإنه
 كما يكون على احلقيقة ، أي كنفي مقّيد  –ابلعكس  – و ملّا ي درك النتاج "و كما يعّب هو عنه (. 79§

" ألن أو، كما يقول، ( PhG §79. )"  –يف احلال  –، فإن صورة جديدة تكون جنمت مع ذلك  )حمّدد(
 SL-dG 33; cf. SL-M" )فإن له مضموان  ما  – bestimmte -النتاج ، النفي ، نفٌي مقّيد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نفي  مقّيد ملية " ع و علم املنطق أن فلسفته تعتمد على فينومينولوجيامن ال ل يف كلّ  جهي اّدعاءإن (. 54
قد دفع الباحثني يف بعض األحيان إىل وصف دايلكتيكه كمنهج أو مذهب " "  bestimmte)حمدد( 

 cf. Rosen Science of Logic Hegel, section onsee entry on ;). " للنفي املقّيد 
1982: 30; Stewart 1996, 2000: 41–3; Winfield 1990: 56.) 

جدل أفالطون  ّيةسمو مبنهجه اجلديّل فوق تعسفتواليت يعتقد هيجل أهنا هلذا االعتبار هناك العديد من امليزات 
اوزات يف حلظة عّينن الت. أوال  ، نظر ا أللتصل إىل مستوى العلم األصيل   دايلكتيك، فإن ها " نفس الفهم " جت 

 )قيود( تنتقال إىل تعيناامن ذلك ، فإن اال . بدال  ن يتطلب ظهور فكرة جديدة  بشكل  اعتباطي هيجل ل
 ,see) "لضرورةع "ابالنتقال مدفو ، فإن اهيجلالسابقة. يف الواقع ، ابلنسبة لـ تعّيناتطبيعة الب مدفوعجديدة 

e.g., EL Remarks to §§12, 42, 81, 87, 88 .)نفسها تقودها أو جتبها  طبيعة التعّينات
اللحظات  اإلجبار منتتضمن  طريقة "اجلدلّية"فكرة أن ال -لضرورةعىن ل. هذا املعلى العبور إىل أضدادها 

كما يقول و  .  املنطق ضر  من ضرو ك  دايلكتيكهود هيجل إىل اعتبار يق - تأخرةإىل اللحظات املاملبّكرة 
 PhG) "البيان اخلاص ابملنهج فإمنا هو من غرض املنطق ، أو هو املنطق برأسه ، فإن "الفينومينولوجيايف 

" املنطق ة هي مس - مبعىن أهنا دفٌع أو إجبار للوصول إىل االستنتاجات أو اخلالصات –(. إن الضرورة 48§
 يف الفلسفة الغربية. " املميزة

فإنه ال حاجة  ، " من حلظة الفهم لذاته  " التعيني جتاوز نتاجهو  شأالذي ين عينيأو الت الشكلألن و اثنيا  ، 
كل ضروري اجلديد يتأتى بش الشكل أو التعيني من ذلك ، فإن . بدال  حلضور و ظهور فكرة جديدة من اخلارج 

 -االعتباطيّ  الطونعلى عكس دايلكتيك أفالعملية نفسها.  منينشأ فإنه ، وابلتايل السابقة من اللحظات
" كتيك هيجل ابلتايل فإنه ابلنسبة لدايل –من اخلارج  والذي جيب أن ينتظر يف اجلوار حىت أتيت فكرة أخرى

إن جدله إذن  (.SL-dG 33 .راجع ؛   ;SL-M 54كما يقول )ال يقّدم شيء عرضي أو خارجي "  
 SL-dG 33؛ راجع  SL-M 54) مدفوع ابلطبيعة " طبيعة الشيء " ، احلضورية أو " جوهر الشيء "

ايث الدينامية اليت تضفي وحدها االرتباط احمل " ولى حد تعبريه ، فإن الدايلكتيك ه(. عPR §31؛ راجع 
 (.EL Remark to §81")و الضرورة الكامنة يف جسم العلم 

اوز" التعييناتنيالتعياثلث ا ، نظر ا ألن   نفيهاقة مل يتم إلغاؤها أو الساب تتعيينا، فإن ال الالحقة ات السابقة "جت 
فظ  السابقة فإن التعييناتعلى العكس من ذلك ، بل . بشكل  كامل   من حدود التعييناتتبقى ضمبعىن أهنا ُت 

https://plato.stanford.edu/entries/hegel/#SciLog


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"   being for itselfعلى سبيل املثال ، عندما يتم تقدمي " الوجود لذاته . الالحقة ليتم االستفادة منها 
 اآلخر"  -الشيء "، و ي عّرف بكونه حمتضنا جملموعة من ألول للمثالّية أو الكلّية يف املنطق على أنه التصور ا

ر " يبقون اآلخ -لكنهم " أي الشيء ،اآلخر بكوهنم التصّور اجلديد –فإن الوجود لذاته يستبدل الشيء ،
 اصطفاءا و أن يواصل اآلخر "  –على هؤالء " الشيء  جيبو . فّعالني ضمن تعريف تصور الشيء لذاته 

"األشياء" الفردية قبل أن يستطيع تصّور الوجود لذاته أن حيصل على تعريفه اخلاص بصفته تصورا  جامعا  هلم 
لب منهم القيام تطال يزال ي ، ألن تعريفهتفظ هبم أيضا  ، لكنه حي اآلخر " –يستبدل الوجود لذاته " الشيء . 

 (.EL §§ 95–6)صطفاء األشياء الفردية بعملهم يف ا

ه فيما بينها سيكون معرّفا  جبمع " أشياء " فردية تتشاب، الوجود لذاته، على سبيل املثال ، ك مفهوم " التفاحة "
" لآلخر " و  فقط ابلنسبة)كتفاحة( كل تفاحة حباهلا ميكن أن تكون ما هي عليه (.  كتّفاحات)و تتماثل 

تقييد و الهأو  ه هي أحادية اجلانب. هذ الالذي هو نفس " الشيء " و يكون هنا " تفاحة " على سبيل املث
" جمتمَعني اآلخر-اء" إذن هي "الشيء. "األشيالذي يقود كل "شيء" للعبور إىل "اآلخر" اخلاص به أو نقيضه 

ااب  وإاياب  إىل بعضهم ذه يف العبورثل تمتغري منتهية إىل عملية تؤدي عمليات تعريفهم  أنذلك ،  أضف إىل. 
ميكن أن يكون ما هو عليه ) كتفاحة ( فقط ابلنسبة إىل "شيء" آخر يكون نفسه أو مثله " الشيء: " البعض
بة إىل ابلنس تفاحة( فقطك، ميكن أن يكون ما هو عليه ) الشيء األول ( ، والذي يف املقابلمثل ) أي 

.  (EL §95)راجع  ، ذهااب  وإاياب  ، إىل ما ال هنايةعلى هذا املنوال ، و الذي يشبهه أيضا  خر اآلشيء" ال"
اآلخر -ضّمن " الشيءابحتواء أو تتلك  عملية العبور غري املنتهية ابعتباره وجودا  لذاته "التفاحة"مفهوم يوقف 

جيب  لكن .فهو يقبض على أو يدرك مساهتا أو كيفّيتها ) كتفاحات ( ." الفرديني )التفاحات( يف مضموهنا 
قبل أن يتمكن  (اتوفصل تلك العناصر الفردية )التفاح صطفاءيف ا مابعمله اأن يقومخر" اآل-شيءال" على

من  وجود لذاتهالنا أن نتصور مفهوم اخلاص. ميكن من جتميعها لتعريفه - كوجود لذاته  –مفهوم "التفاح" 
 :خالل هذا الشكل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .تستبدل و لكنها أيضاّ ُتتفظ ابملفاهيم السابقة وابلتايل فإن املفاهيم الالحقة 

ز التحديدات السابقة تتجاو . و تتخطى أيضا  هناايت و حمدودية املفاهيم السابقة  رابع ا ، ُتدد املفاهيم الالحقة
ك لهنا .فاهتا ريأو التقييد يف تع أحادية اجلانببسبب بعض الضعف أو اخلاص هبا  إىل اآلخر تعب -نفسها 

ء املتناهي يالشكما يقول هيجل ، "و  . تحديدات اليت تقودهم للعبور إىل أضدادهم قيود يف كل من الإذن 
التحديدات الالحقة تعّرف (. EL Remark to §81" )يطمس معامل نفسه ، و سيضع نفسه جانبا  

 -شيءالهوم "مففإن ، لذاته من وجهة نظر مفهوم الوجود على سبيل املثال ،  . حمدودية التحديدات السابقة
مسة إن ، ف مثل بعضيهما أن يكوان فرتضمن املاآلخر  -: على الرغم من أن الشيءأو متناه  خر" حمدود اآل

وى أرفع ، بواسطة شيء من مست ،م لتقطة و مرئية من األعلى فقط( ات على سبيل املثالتفاح)كتشاهبهما 
ر " ، كما أنه اآلخ -يكشف الوجود لذاته عن تقييدات مفهوم " الشيء .تصّور  أكثر كونية "للوجود لذاته"

هبذا يتيح لنا  و .اآلخر" فعله  -يء  ال يستطيع مفهوم " الشيءفعل ش يستطيعألنه  ذلك ، يتعاىل عنها
وصوال  إىل الكونية . " و ابختصار سيظهر املبدأ اجلديل على أنه هو الذي يشكل  الدايلكتيك ختطي املتناهي

 EL Remark toي، و هكذا يرتفع فوق املتناهي " )و واقعي يف معارضة ما هو خارجما هو حقيقي 
 كما يقول هيجل.  (81§



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وألن التحديدات يف اللحظة النظرية ت درك وحدة اللحظتني األولّيتني، فإن أسلو  هجل اجلديل يقود  ،خامس ا
"  لعملية اجلدليةاتاج نفإن هيجل ، يل إليها كما حي  و .على حنو متزايد تصورات أو أشكال مشولّية و كلّية إىل

فإنه ابلتايل و سوابقه ألنه ينفي أو يعارض ثرى أ – هبقوامن س ثرىو أ رفعهو مفهوم جديد ولكنه مفهوم أ
  راجع ؛ ;SL-dG 33 ) .و حيتوي أكثر من ذلك حىت ، ما يكون وحدة نفسه و معارضتها  حيتويهم

SL-M 54). 

لسابقة ، ا أهنا مبنّية من التحديدات ألهنا توحد أو كلّيةفإن املفاهيم الالحقة أكثر  ، و مثل " الوجود لذاته "
ن املفاهيم أو ميف الواقع ، ميكن أيض ا تصور العديد و وتشمل تلك التحديدات السابقة كجزء من تعريفاهتا. 

 ,cf. Maybee 2009: 73, 100, 112األخرى أبهنا حميطة حرفي ا ابملفاهيم السابقة ) تحديداتال
156, 193, 214, 221, 235, 458.) 

كاملة ف سلسلة  ، فإهنا تنتج يف هناية املطاكلّيةدي إىل زايدة الشمولية والاجلدلية تؤ ألن العملية  ا  نظر و ، ا  أخري 
قود يو ابستخدام مصطلح هيجل ، .  (SL-dG 33; cf. PhG §79)، أو تدفع "إىل االكتمال" 

، املتعلق شروط أو غري اململا قبله األخري ، النهائي ، الشامل شكل ، وهو املفهوم أو الالدايلكتيك إىل "املطلق"
 طلق" أو شكلهمفهوم "امل.  ، األخالق / السياسة وما إىل ذلك(فينومينولوجيا)املنطق ، القيد النقاش ملوضوع اب

يف العملية  مسبق ا ط وَِّرتاألشكال األخرى اليت  املفاهيم أو كلتعريفه أو ُتديده حيتوي على   غري مشروط ألن
ن م املش وشكل ضروري ألن العملية تتطور بو . عالوة على ذلك ، ذاك املوضوع قيد النقاش اجلدلية ل

و من  .ابلتايل ليس هنالك ُتديدات مهملة أو مت تركها خارج العملّية  ،ُتديدخالل كل مفهوم أو شكل أو 
ن ُتدده ن املمكن أم –مفاهيم وأشكال تقبع خارج نطاق "املطلق"  –ليس هناك بقااي مفاهيم أو أشكال  مثّ 

ليس هو  و ،يف مضمونه الشروط  كلق" غري مشروط ألنه حيتوي  "املطليستتبع ذلك إذن أن  و. أو تعرّفه 
اك للكونّية اخلاصة بذ هذا املطلق هو أعلى مفهوم أو شكل)أي مضمونه( .  مشروط ا أبي شيء آخر خارجه

لى سبيل املثال ع. ميكننا املتعلق مبادة املوضوع املدروسة  النسق الفكري الكاملفكر أو مفهوم ال. إنه املوضوع 
حييط شكل بيضاوي ممتلئ و أهنا على  -"املطلق" للمنطق واليت متّثل  (،EL §236) "الفكرة املطلقة"تصوير 

واليت متثل   ،من تلك احمليطة هبمأصغر حجم ا من أشكال بيضاوية ودوائر املكونة ابلعديد من احللقات املضمنة 
 (:Maybee 2009: 30  ،600)راجع  السابقة واألقل كونية من عملية التطور املنطقيتحديدات الل ك

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لفلسفي سق االن تشكل و بذلك، عندما يتم مجعها مع ا ، إىل بعضها البعضلكل موضوع تقود مفاهيم "املطلق" 

(. EL §15" )من الدوائر أو دائرة ُتتوي دوائر "يقدم نفسه كدائرة : هليجل ، والذي ، كما يقول الكامل 
 (:Maybee 2009: 29)راجع  هبذا الشكلكمله أب نسقال رتصو  ميكننا

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا ما ف هم املبدأ اجلديل  و" :. يقولجتعل هذه املميزات جمتمعة  أسلوبه اجلديّل أسلواب  علميا  أصيال  ، كما يعتقد 
أبن  و يقرّ (. EL Remark to §81" )على هذا النحو فسوف يكون روح التقدم العمي و حياته 

دفوع مبادة مأو التقدم  نهجولكن نظر ا ألن امل ،يكون أكثر اكتماال  وتفصيال  نهج كان من املمكن أن وصف امل
 (.SL-M 54; SL-dG 33)" املنهج الوحيد احلقيقي" وه ا املنهج اجلديل، فإن هذ املوضوع ذاهتا

 

 على حجج مهنجج هيجل لدجلي . تطبيق 2

ا املنهج هذّحص أو تفكيف ميكننا قراءة   بعد   ، لكننا مل نرَ  اجلديل منهجهرأينا حىت اآلن كيف يصف هيجل 
يستخدم الباحثون غالبا  األطوار الثالثة األوىل من املنطق "كمرجع  يف احلجج اليت يقدمها يف أعماله. 

بدأ على حججه. ي منهج هيجل اجلديل( لتوضيح كيفية تطبيق Forster 1993: 133) كالسيكي"
ميكننا التفكري يف  .واليت من شأهنا أن توضح حلظة الفهم ،  البسيطة واملباشرة للوجود اخلالصابلفكرة املنطق 

ف  ابلنسبة أو غري معرّ  –مفهوم آخر  وجود غري م توسَّط  أبياخلالص. أو احلضور الوجود هنا كمفهوم للوجود 
-EL §86; SL) تعيني إضايفو هبذا فإنه غري متعنّي أو ليس له  –إىل مفهوم آخر ) أي ال يتعلق به ( 

M 82; SL-dG 59 .) هذا الوجود أو احلضور ال ميلك تعيُّنا  ، لكن يؤكد هذا الوجود أنه وجود جمّرد
لف حق ا عن تخيأنه ال  إالوكذلك التجريد اخلالص ، متعنّي غري  الصنظر ا ألن فكر الوجود اخلو . إضافيا  
 SL-M 82)هو ابلتايل )أي الوجود( عدٌم ابملثل (. EL §87املطلق ) اخلالص أو السلب سلبال إثبات

؛ EL §87) َعَوز الوجود إىل التعنّي يقوده إذن إىل جتاوز نفيه والعبور إىل فكرة العدم(. SL-dG 59؛ 
SL-M 82 ؛SL-dG 59 ، )اللحظة اجلدلية. و هبذا يصّور لنا هذا التجاوز 

. يف الواقع ،  ونضما هلا نفس املم، فإن تعريفاهتالعدم نفسها على تعريفات الوجود و  لكن إذا ركزان للحظة
شيء ما هو " بينهماالفرق الوحيد . و بذلك فإهنما ميلكان نفس املضمون غري املعّرف، تعنّي  مكالمها غري
ي عتب أو من املفرتض ،  هو مضمون غري معّرف( ، أي أن الوجود EL Remark to §87" )مقّدر فقط

فهوم امل . عتب أو من املفرتض أن يكون غيااب  مضمون غري معّرف أيضا  ، ي   العدم هو، بينما  أن يكون حضورا  
ابلتقاطه  تني د اللحظتني األوليّ وحي – تصوير أو توضيح اللحظة النظرية من شأنهي والذ –نطق من امل الثالث

ورة" هو الفكر مفهوم "الصري . األولّيتنيالتعارض بني اللحظتني من  - استخالص النتيجةأو  - أو إحاطته بـ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ي عتب كغيا  )عدم( و من مثّ  ، أوو من مّث كغيا  )عدم(  ي عتب كحضور )وجود(، ملضمون غري معّرف 
صيغها أو كما ي، أو من العدم إىل الوجود العدم أن تنتقل من الوجود إىل  يعّن ريأن تصكحضور )وجود( . 

(. التناقض بني الوجود و SL-M 83; cf. SL-dG 60يف اآلخر" ) للواحد باشر"التالشي امل هيجل:
كما قال   - ال يؤدي إىل نبذ املفهومني و ابلتايل إىل العدم أو الالشيء، أو  "برهان اخلِلف" العدم ليس إذن

إمنا يؤدي إىل نتيجة إجيابية،  –( SL-dG 34-5؛  SL-M 55–6) هيجل عن دايلكتيك أفالطون
 اليت توحد املفهومني األوليني املتعارضني. – ةالتوليف -أي إىل التقدمي ملفهوم جديد 

 يجل عنه لتوضيح مفهوم الصريورة -العدم  -للوجود  مثال املرجع الكالسيكيميكننا أيض ا استخدام 
يقول  .و النفي( واالحتفاظ يف الوقت ذاته والذي يعّن كما رأينا اإللغاء )أ، " )التجاوز(aufhebenال"

تنفي (. SL-dG 80؛ راجع  SL-M 105) مفهوم الصريورة يتجاوز مفهومي الوجود والعدم أنهيجل 
تفظ ابلوجود لكنها أيضا  ُتأو تلغي الصريورة الوجود والعدم ألهنا مفهوم جديد يستبدل املفاهيم السابقة، 

 ةعينيّ  أول فكرة الصريورة هي، حقيقة   .من أجل تعريفها اخلاص املفاهيم السابقةوالعدم ألهنا تعتمد على هذه 
و هبذا كانت  ،اللذين ليس هلما تعريف أو تعنّي كأفكار حبد ذاهتما، الوجود والعدم. على عكس يف املنطق

الصريورة ، ( EL Addition to §88؛ راجع SL-dG 59–60؛  SL-M 82–3) جتريدا  فقط
تنجح الصريورة (. SL-dG 80؛ راجع  SL-M 105) متعّينة ُتتوي كال الوجود والعدمهي وحدٌة 

 فكريت الوجود -)داللة على االعتماد( أو راكبة  على أكتاف -ابحلصول على تعريف أو تعنّي ألهنا معرّفة بـ
 والعدم .

ة أبن دايلكتيك ة القائلصريورة( بقوة ابلفكرة التقليدي –عدم  –وجود الكالسيكي ) يرتبط املثال املرجعي
رة جديدة عند تطبيقه على املنطق يعّن أنه هناك فكوالذي ، توليفة( –نقيضة  – بع منط )أطروحةهيجل يت

أو  األوىلكرة فعارض التنفي أو فكرة اثنية ت تطور بعد ذلك إىلت يتالو ،  أو فكرة موجبة" أطروحةمقّدمة "ك
 )انظر ، على سبيل تنيلياألو  فكرتنيوحد الت يت"، الة، "التوليفةاثلث فكرةإىل  تقود ا بدورهيت"، والنقيضتها"

 McTaggert 1964 [1910]: 3–4; Mure 1950: 302; Stace, 1955، املثال
[1924]: 90–3, 125–6; Kosek 1972: 243; E. Harris 1983: 93–7; Singer 

 Forster)على سبيل املثال ،تستمر رواايت تفسري دايلكتيك هيجل هذه ابالنتشار (. 79–77 :1983
1993: 131; Stewart 2000: 39, 55; Fritzman 2014: 3–5 ، الوجود (. يف هذه القراءة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هو الفكرة املوجبة أو "األطروحة"، والعدم هو اللحظة السالبة أو "النقيضة" ، والصريورة هي حلظة 
حلظة التجاوز "التوليفة"، و هي الفكرة اليت تلغي و ُتتفظ ، أو اليت توحد و تدمج الوجود أو  aufhebenال

 و العدم .

بقية  على دغمائيطبق هذا املثال املرجعي الكالسيكي بشكل من أال نومع ذلك ، جيب أن نكون حذرين 
 لتوليفةا - نقيضةال - حةطرو كالسيكي لقراءة األالنقد رؤية ال)لأو منهجه اجلديل بشكل عام منطق هيجل 

وصف االنتقاالت من طور إىل طور أو ميكن هلذا النمط العام (. 1958دل هيجل ، انظر مولر اخلاصة جب
ولكن هناك العديد من األماكن اإلضافية ال يتماشى أو ال يتالءم  يف بعض األماكن، من مرحلة إىل أخرى

لمكان دو النمط مالئما  أو مناسبا  ليب ،على سبيل املثال. فيها هذا النشوء مع هذا النمط العام بشكل جّيد
 EL) ال قدر له الذيإىل  -اُتادا  بني الكيف والكم بوصفه  –( EL §107) فيه "القدر" الذي يتحول

ر( ، امل107§ ني واليت هي الوحدة أو الدمج ما ب، يتحول إىل املاهية ، والذي بدورهقابل أو املعارض للَقدر
َر املصوّ (. ميكن القول أن هذه السلسلة من التحوالت تتبع النمط العام EL §111) السابقنياجلانبني 
 له الذي ال قدرحلظة الفهم أو األطروحة ، و هو  قدرسيكون الحيث ": مثال املرجع الكالسيكي"بواسطة 
. حد اللحظتني السابقتنيتو  اللحظة النظرية أو التوليفة اليت ملاهيةكون ات، وس النقيضةدلية أو اجلحظة اللسيكون 

ر" قبل أن يتم التحول إىل املاهيةومع ذلك ،   EL) فإنه يتم إعادة تعريف "الذي ال قدر له" ذاته " كَقدر
ر  مبا أن التحول من،  الصريورة الكالسيكي –العدم  –بتواز  حمدد مع مثال الوجود  ُتجيمٌ  –( 109§ الَقدر

ر)ال قدر له( ابألحرى  ه، ولكنماهية  –ال قدر له  –إىل املاهية لن يتبع منط قدر  ر  –سيتبع منط }َقدر  –َقدر
  . ماهّية{

 الكما الحظ املفسرون الداعمون للقراءة التقليدية لدايلكتيك هيجل، فإن أقساما  أخرى من فلسفة هيجل 
بعد س ستييذهب والرت . صريورة على اإلطالق –عدم  –وجود اثلوث املرجع الكالسيكي مع  تتناسب

منهج هيجل اجلديل يتضمن مثلثات تسمى أعضاؤها أبن  حجاجللصريورة  –عدم  –وجود استخدام مثال 
[، إىل ُتذيران أبن هيجل مل ينجح بتطبيق Stace 1955 [1924]: 93]توليفة  –نقيضة  –"أطروحة 

 بعضمن ط املتوسحلد كيف أن ارؤية  . يقول ستيس إنه من الصعب هذا النمط على النسق الفلسفي ككل 
!" حدودة ُتتوي على أربعواليث( ث) أنه يوجد  حىت" ،نقيض احلد األول أو ميثل املقابل هيجل ثواليث

(Stace 1955 [1924]: 97 .) هك ينت – عرفةوهو القسم اخلاص ابمل - بل إن قسما  من منطق هيجل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتذمر ستيس ة. ، بدال  من ثالثالتوليفة ألنه ذو تقسيمني فرعيني فقط –النقيضة  –و يكسر منط األطروحة 
سري قادم ملا يوجد تف . والعن النهج الثالثيهيجل هنا يتخلى اثلث.  حدّ ال ""الثالوث غري مكتمل". أبن :
 (.McTaggart 1964 [1910]: 292؛ راجع  Stace 1955 [1924]: 286)فعله" 

و أحياان  و كأنه يبدهيجل  لشكوى أو االهتام القائل أبن دايلكتيكلو عديدة حلوال  خمتلفة  املفسرونعرض 
يطبق بعض العلماء الشكل الثالثي على حنو غري مضبوط إىل حد ما على . ينتهك و يكسر الشكل الثالثي 

آخرون طّبقوا هنجه (. Taylor 1975: 229–30؛  Burbidge 1981: 43–5)مثل  مراحل عّدة
ابلنسبة إىل ، لعلى سبيل املثا. بدال  من املراحل الفردية أو اجلزئية  ،ام كاملة من فلسفتهالثالثي على أقس

للدايلكتيك  النظرة الثالثيةمع  يتالءم إبجادة عرفةفإن القسم اخلاص ابملجوفري رجينالد جيلكريست مور 
توليفة" ألن القسم كله بدوره هو النقيض للقسم الذي يسبقه ، القسم اخلاص ابحلياة  –نقيضة  –"أطروحة 

(Mure 1950: 270حي .)قناه على كلما طبيسهل متييزه  اخلاص هبيجل شكل الثالثي المور أبن  اجج
كل كب  املقياس املعتمد كلما كان الش  وكلما على عدة مقاييس،. يقول: "يظهر الشكل الثالثي نطاق أوسع

 (.Mure 1950: 302")الثالثي أوضح

ن من انحية االنتقال م –وقد حاول العلماء الذين يفسرون وصف هيجل للدايلكتيك على نطاق أصغر 
يميري جون نحياجج أن يشرحوا ملاذا يبدو أن بعض األقسام تنتهك الشكل الثالثي.  - مرحلة إىل أخرى

أن هذه املراحل  -الثية"، أو ابلثيربط الدايلكتيك "ابلثالوث الذي مثله مثل ستيس، على سبيل املثال فيندالي
(. Findlay 1962: 66ميكن أن تتناسب مع هذا الشكل الثالثي "أبكثر من وجع أو أكثر من معىن" )

، كما يقول اثن   غري أنه مبعىن  . الصريورة" –العدم  –للثالثية حياكي املثال الكالسيكي "الوجود األول  املعىن
سب  أو "، ليست مرحلة منفصلة حبد ذاهتا" التناقضي فإن اللحظة اجلدلية أو "االهنيار :فيندالي أهنا ال ُت 

بل هي ُتول بني مرحلتني جمردتني متعارضتني لكنهما متكاملتان و متطوران إىل ، كواحدة من هذه املراحل"
الثالثية على أي عدد من  (. قد يشتمل هذا النوع الثاين منFindlay 1962: 66) حد ما يف اآلن ذاته"

و يذهب (. Findlay 1962: 66" )أو مخاسّية .. إخل ةاملراحل: "كان ميكن توسيعه بسهولة ليصبح رابعي
تالءم العديد من التحوالت يف فلسفة هيجل ال يبدو أهنا تمع ذلك مثله مثل ستيس إىل مواصلة الشكوى أبن 

لحد األول" يكون "املناقض الواضح واملباشر ل والنمط الثالثي بشكل حَسن. فاحلد الثاين يف بعض الثواليث
و ، "ذاليكما يصيغه فيند،  قابل أو املعارضيف حاالت أخرى، فإن املبينما . كما يف حالة الوجود والعدم   –
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و يتوسط احلد الثالث يف بعض الثواليث احلّدين (. Findlay 1962: 69" )شّدة أو تطرف طابع أقل
ط  حمتمل أو وحدةٌ  الثالث ديف حاالت أخرى كما يقول، فإن احلو  األوليني بشكل واضح. من بني  جمّرد متوسِّ
واضحة على  تالثالث ليس حدلل يةوظائف التوفيقفإن ال، "بعد؛ ويف حاالت أخرى  وحدات أخرى حمتملة

 (. Findlay 1962: 70اإلطالق" )

النمو ر أو صريورة" يصف فيه التطو  –عدم  –ما ال يبدو أن املثال الكالسيكي "وجود  لننظر بتمعن إىل مكان  
الغاية رات ، من عدة تكراب متر فكرة الغايةحقة من املنطق ، . يف مرحلة الاجلديل ملنطق هيجل على حنو  حسن

 مث مرورا  بعدة مراحل من القياس( ، EL §205) الغاية املنتهية أو املتوّسطة( ، إىل EL §204) اجملردة
(EL §206 )دركة

 
الغاية اجملردة هي الفكر اخلاص بـ أو فكرة أي نوع (. EL §210) وصوال  إىل الغاية امل

ت اليت تطرأ يف الوعي أنواع الغااي ال تتضمن هذه الغاية اجملردة. تتعنّي أو ت عّرف الغاية بعد، حيث مل  من الغائية
 طرحها الفيلسوف يتفقط، مثل الدوافع أو احلاجات، لكنها تتضمن أيضا  "الغرضية اجلوانّية" أو النظرة الغائية ال

واليت تقتضي أن (، EL Remark to §204اليوانين القدمي أرسطو )انظر إىل "مدخل إىل أرسطو"؛
 م.تسعى إىل الوصول إليها أو ُتقيقها، أو "لديهم الغاية للتالؤم" مع ماهّياهت األشياء يف العامل هلا ماهّياهتا و

 يتّم إدراكهسلغاية اجملردة عندها بتجميع و اختيار مواد خمصصة أو مضمون الغاية املنتهية هي اللحظة اليت تبدأ ا
(EL §205 .) بح مدركة  لنفسها مثل "الكلّية" تص اليت مثبلهاعملية تلك المتر الغاية املتناهية بعد ذلك خالل

ة، ( ابالنتقال إىل اخلصوصيو ابلتايل تصبح غاية  مدركة) بوصفها الغاية لتلك املواد املخصصة أو ذاك املضمون
يف ارجا  خالفردية املوجودة ملواضيع ا إىل" ، أو تخارجّية( ، ويف النهاية إىل "الU-P-Sقياس ) فردانيةمث إىل ال
 (.Maybee 2009: 466–493؛ راجع  EL §210العامل )

و أ صريورة" الكالسيكي –عدم  –ال يبدو أن وصف هيجل لتطور أو نشوء الغاية يتالءم مع مثال "وجود 
وفقا  للمثال أو النموذج فإن الغاية اجملردة ستكون حلظة الفهم أو  توليفة". –نقيضة  –مع منوذج "أطروحة 

ركة هي ستكون الغاية املد من مثّ  و، املتناهية هي اللحظة اجلدلية أو النقيضةو ستكون الغاية ، األطروحة
تنقح و ) ردةالغاية املتناهية هلا تعنيُّ خمتلف عن تعنيُّ الغاية اجملعلى الرغم من أن و . اللحظة النظرية أو التوليفة
ية( كم قابِلة اّمة الغاية املتناه فإنه من الصعب رؤية كيف ميكن أن ت صّنف )أي( ، هتذ  تعريف الغاية اجملردة

 .أو كنقيضة للغاية اجملردة بنفس الطريقة اليت يناقض أو يعارض فيها العدم نقيضه الوجود
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هنالك إجابة رغم ذلك لذلك النقد القائل أبن العديد من التعيينات غري متضادة بشكل دقيق. املصطلح 
—( EL §§81, 82)للحظات الدايلكتيك األملاين الذي ت رجم إىل "التضاد" يف شرح هيجل 

entgegensetzen—  :له ثالثة مقاطعsetzen ،)أن يضع أو جيلس( gegen  ،)ضد|مقابل( ،
من مّث ميكن ترمجة الفعل  اليت تشري إىل أن شيئا  قد دخل إىل حالة جديدة. entوالبادئة 

entgegensetzen "ال. حرفيا  بـ"أن يوضع أو جيلس على الطرف املقابل entgegensetzen  الذي
تعب  إليه التعيينات إذن ليس ابلضرورة  أن يكون مضادا  أو مقابال  متاما  لألول، بل ميكن أن تكون جمرد تعيينات 

 تعييناالتدخول اليت تشري إىل  - entوميكن تفسري البادئة "توضع ِقبال" أو فقط خمتلفة عن التعيينات األوىل. 
و ُتتفظ أيضا (  تتجاوز)تلغيفهم المن حلظة لتعيينات املتناهية دعاء هيجل أبن ااب -األوىل يف حالة جديدة 

تضع التعيينات الالحقة التعيينات السابقة يف حالة جديدة ابحتفاظها هبا بعد إلغاء ما (: EL §81نفسها )
 مت إلغاؤه.

و مبا أن . ةللتعيينات السابقهناك حس تقّن يف ذات الوقت مفاده أن التعيينات الالحقة ستظل "أضدادا " 
 .التعيينات الثانية خمتلفة عن التعيينات األوىل، فإهنا النفي املنطقي لألوىل، أو أهنا "ليست" التعيينات األوىل

 Kosek) ين ليس ايء  التعيني الثاأي مثال  إذا كان التعيني األول ايء ، فألن التعيني اجلديد خمتلف عنه فهو إذن 
ظرا  ألن الغاية املتناهية على سبيل املثال لديها تعيني أو تعريف خمتلف عن ذاك الذي و ن. (240 :1972

و  .متتلكه الغاية اجملردة فإهنا ابلتايل ليست غاية جمردة، أو أهنا النفي هلذه الغاية اجملردة أو ما يقابلها و يضادها
كرة األوىل لثانية هي املقابل أو نفي الفمن أجل هذا فإنه يوجد حس منطقي و تقّن يف كون الفكرة أو الصورة ا

ن الفكرة الثانية ال جيب أن تكون مقابلة أو مضادة للفكرة ست هي، و على أية حال، جمددا ، فإأو أهنا لي
 .األوىل مبعىن دقيق

فهو ، يةقياسمن خالل عملية  معّرفٌ " ةالغاية املدرك. نظر ا ألن مفهوم "رغم ذلكمشاكل أخرى ال تزال قائمة 
 عيني" كتةَ غاية املدرك"ال اعتبانإذا  )على األقل أربعة مراحل حسب إحصائي ذاته نتاج عدة مراحل من التطور

"  اية املدرَكة"الغ ال تبدو فكرة، فو رغم ذلك. ينتهك و يكسر النموذج الثالثي، والذي يبدو أنه منفصل(
درَكة هي ا. الدقيق لكلمة الوحدة أو الدمج دمج بني الغاية اجملردة والغاية املتناهية، ابملعىنككوحدة أو  

 
لغاية امل

)و كذلك توّحد( للعملية القياسية اخلاصة ابلغاية املتناهية، واليت تركز عليها الغاية املتناهية و ت دَرك النتاج 
درَكة بدووابلتايل ت. يف املادة املخصصة أو املضمونبواسطتها 

 
ثر منها وحدة  أك، تناهيةغاية املتطوير للك  الغاية امل
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 أو دجما  بني الغاية اجملردة و الغاية املتناهية، مثلما ميكن القول أن الصريورة هي الوحدة أو الدمج بني الوجود
 والعدم.

 عائهالباحثني ليفسروا دايلكتيك هيجل بطريقة تتضمن قراءة أكثر َحرفّية الدّ  قادت هذه األنواع من االعتبارات
لحظة الدلية و لحظة اجلالحلظة الفهم و  أي -املنطق أو صورة الثالثة لشكل  اجلوانب ، أبنيف "منطق املوسوعة"

 EL Remarkفكرة شاملة" ) {jedes}فكرة منطقية أعّن كل  {jedes}"هي حلظات كل  - نظريةال
to §79 .)"لثالث من اللحظات اكل ر بمت فكرةاالقتباس إىل أن كل  يشري، و هبا ترمجة بديلة لكلمة "كل

 يه لسلب املتعنّي اعملية ة جنتي نالفينومينولوجيا أبيف  مدعوم ابدعاء هيجلاقرتاح و هو  –العملية اجلدلية 
(. وفق ا هلذا التفسري ، فإن "اجلوانب" PhG §79" )صورة جديدة تكون قد جنمت مع ذلك يف احلالأن "

 –مثال "وجود وحي كما ي  - ة ببعضها البعض يف اثلوثأو أشكال خمتلفة مرتبط أفكارالثالثة ليست ثالثة 
، ن صّح القولإ ،" خمتلفة يف احلياةتعييناتخمتلفة أو " حلظيةجوانب هي بل  -صريورة" الكالسيكي –عدم 

كلني وابلتايل تتضمن اللحظات الثالث مفهومني أو ش. ةالتالي فكرةإىل ال ا/أو شكل أثناء انتقاله فكرةكل ل
 ريقةالفالسفة الذين يفسرون جدلية هيجل هبذه الط من)أمثلة  أييت أوال  و ذلك الذي يليهذلك الذي : فقط

 (.and Winfield 1990: 56؛ Rosen 2014: 122 ،132؛  Maybee 2009 الثانية

 يهيتم التأكيد عل هي حلظة استقراره، حيث الفهم اخلاصة بهفإن حلظة  ابلنسبة ملفهوم الوجود على سبيل املثال
ا آخر ، يتجاهل جانب  ، ألنه كما رأينارغم ذلك فإن هذا التعيني أحادّي اجلانب أو مقّيدخالص. حضور ه أن

. دليةأن الوجود معّرف يف حلظته اجل، وهو كيف عينيأو ت ضمونليس له مالوجود أن  أي، الوجودمن تعريف 
ىل إ الوجود نفسه إذن ألن أحادية اجلانب اخلاصة بلحظة الفهم اخلاصة به تقّوض ذلك التعيني و تقود جياوز

هي تؤكد أن الوجود هذه اللحظات: ف نتائج نظريةلحظة الال. تستخلص التعريف الذي ميلكه يف حلظته اجلدلية
يف  وحدة احلدود أو القضااي")أي اللحظة النظرية( . إهنا أيض ا يدل على العدم أو حيتويهخالص(  كحضور)

ىل ُترك  من فكرة إعملية تصّور أهنا و مبا  ، ترمجة بديلة(:EL §82[ )Entgegensetzung]تضادها"
 ،فإهنا تشتمل على حلظة فهم الوجود )كحضور خالص( و حلظته اجلدلية )كعدم أو عدم تعيني(، أخرى
  .ا البعض( بعضهمgegen) ضد( setzen)  تضعهما، أو ين أو التعييننيدّ بني هذين احلتقارن أيضا   هاولكن
 و يلغي)سيجاوز، العدم، التايلفهوم ( ألن املentالبادئة  تفيدع الوجود يف حالة جديدة )كما ضت اأهن كما

 .الوجود (حيتفظ
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عندئذ ، فإهنا هوم الوجودملف نظريةهنا النتيجة الأب تثبتعندما يتم الف. كل اللحظات الثالث   ملفهوم العدم أيضا  
. يني أو التحديدبكونه غيا  التع، ا  خالص غيااب   م عّرف بكونه، إنه العدم لحظة الفهم أو االستقرار:تتمتع ب

موٌن غري فالعدم أيضا  مض: مثل الوجود ، حلظة الفهم اخلاصة ابلعدم هي أيضا  أحادية اجلانب أو مقيدةلكن 
فبما أنه : سه إذنالعدم نف جياوز. ون غري احملدد( تعيينه يف حلظة العدم اجلدليةالذي يكون )أي املضم، و معّرف

إنه  .و لكن كان له نفس احلضور الذي كان للوجود ،د اآلننه ليس غيااب  خالص ا بع، فإمضمون غري معّرف
فظ ته حين)يلغي( الوجود ، لك فهو يستبدل: الوجود جياوزابلتايل فإن العدم .  حاضر كمضمون غري معّرف

تصور  . ميكنناودان للوج( واحلضور الذي كعّرفغري م ضمون)كمما لكونه مياثله التعريف  قدر  بلوجود اب أيض ا
انظر  ؛للدوائر خطوط تفصيلية متقطعة لتشري إىل أهنا، كأفكار، غري معرفة) على هذه الشاكلة والعدمالوجود 

Maybee 2009: 51:) 

 
وحدة احلدود أو القضااي يف تضادها ، والذي هو "من مث فإن العدم يف حلظته النظرية يتضمن احلضور أو الوجود

"Entgegensetzung" (EL §82; ألهنا تشمل .)العدمالتحديدين السابقني لـ ؛ ترمجة بديلة"" -  
 .ا فيه من حضورمبقدر  واثني ا ،أوال  كغيا  خالصهما، أيض ا بين و تقارن – أخرىإىل  فكرةمن ُترك كعملية 

 –نقيضة  –"أطروحة ليس من خالل منط  - الصريورة - ت ساق العملية اجلدلية إىل املفهوم أو الشكل التايل
و بواسطة نتائج  – واليت تقود العدم إىل جماوزة نفسه –بواسطة أحاديّة جانب العدم ثالثي ولكن ال توليفة"
كمفاهيم ا   و إبسه" قد مت ُتليلهما بشكل شامل العدممن "الوجود" و " اّل  كو مبا أن  . إىل ذلك احلدالعملّية 
: دليةسبيل واحد فقط للمضي قدما  ابلعملية اجل، فهناك هومان الوحيدان يف العمليةألهنما املف، و منفصلة

، لى ذلك. عالوة ععلى أي مفهوم سيأيت الحقا  أخذ الوجود والعدم يف احلسبان و يف ذات الوقتيتوجب 
(، وأن ااب  )أو غي العدم دل على)أي الوجود( يحضورا   ي عتب أن مضموان  غرَي معّرفكشفت العملية فقد  
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الوجود إذن  املفهوم التايلأيخذ (. حضورا   أووجود )الدل على ( يالعدم ي عتب غيااب  )أي عّرفغري م مضموان  
إذن . ودالوج العدم يدل على، وأن العدم الوجود يدل علىأي أن  - والعدم و يستخلص منهما تلك النتائج

حنن اآلن أمام الصريورة، م عرّفة  أبهنا عمليتان منفصلتان: عملية يصبح فيها الوجود عدما ، و عملية أخرى 
 (:Maybee 2009: 53)راجع تصّور الصريورة هبذا الشكل يصبح فيها العدم وجودا ، ميكننا 

 
اصة تقود أحادية اجلانب أو التقييد يف التعيينات اخلاصة ابلغاية املتناهية إىل جانب النتائج اخلبطريقة مماثلة ، 

درَكة.ابملراحل السابقة إىل الغاية 
 
 حلظة تعّرف أو ختصص )أو َُتض ر( الغاية املتناهية نفسها يف مضموهنا يف امل

على  لغاية تناول العشاء(. أذهب إىل مطعم EL §205)هم "كشيء ما م فرتض" أو كموضوع "َمنرِوّي"الف
لكن هذا لطة. سال - موضوع منويّ  مسبقا  تخصص كتمن تناول العشاء  غاييتطلب سلطة. أ، و سبيل املثال

والذي  –(: هلا حمتواها اخلاص EL §205داخلي ا" ) منعكسة"هي  -مثاال  السلطة  - املوضوع أو هذه اجلزئية
 هبذه الطريقة: ملتناهيةالغاية ا. ميكننا تصور اية املتناهيةوالذي يتجاهله تعريف الغ - تطور يف املراحل السابقة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تجاَهليف اللحظة اجلدلية تتعنّي الغاية املتناهية 

 
تتطلب . ون اآلخربواسطة ذاك املضم ، أوبواسطة املضمون امل

اية استمرار العملية اجلدلية من خالل سلسلة من األقيسة اليت ُتدد الغأحاديّة اجلانب اخلاصة ابلغاية املتناهية 
تجاَهل

 
من املضمون يف وىل ابلطبقة األ الغاية املتناهية. يربط القياس األول املتناهية ابلنسبة إىل املضمون امل

اخلس كمثال ) فردي، الوصوال  إىل حمتواها)السلطة(  جلزئيةعب ااء( )العش متّر الغاية أو الكلّية: املوضوع 
غاية أو كلّية، "واليت ة( هي يف حد ذاهتا السلطزئية ). لكن اجلu p s  (EL §206)القياس  –( للشيء

، ابلنسبة إىل ؛ ترمجة بديلة( EL Remark to §208 ")[sichهي بذات الوقت قياس داخل نفسه ]
اثن  ،  قياسٌ ا هن ،يف هذا اخلس فرديتها ا( وهللشيءخس )كنوع من اخمصصة كَ   كلّية/غاية. السلطة  مضموهنا
u p s يت هي يف القياس الثاينلوا –( شيء)"اخلس" كنوع من ال الفردية األوىل. وابلتايل ، فإن، ( جزئيةp )
أو بوصفه نوعا  من الشيء هو  uككلي " : تقول أبن اخلس  sهي   "uأن  ؤكدتأو ( EL §207ُتك م )
هذه الفردية اجلديدة )اخلس هنا( هي نفسها دمج بني الذاتية  .، أو أنه "اخلس هنا" على سبيل املثال sفردي 

السهم ) تعريف تبادليةكون يف عالقة ، ت)"اخلس"(ا فكرة داخلّية أو مميزة إهن (:EL §207واملوضوعية )
ة املتناهية يتم تعيني الغاي. اتواهبوصفه حم)"هذا هنا"(  املوضوعي اخلارجيذاك ارجي أو ما هو خ الدائري( مع

زئي املخصص يف عندما ع رّفت ابجل –بواسطة عملية التطور أبكملها ابتداءّ من حلظة الفهم  اللحظة النظريةيف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابملضمون  ا  حيث ع ّرفت أيض –وصوال  إىل حلظتها اجلدلية  –جبانب املضمون الذي تتجاهله موضوع منوّي 
َتجاَهل سابقا  

 
 هبذه الطريقة: الغاية املتناهية من نظريةلحظة الال. ميكننا تصور امل

 
درَكة

 
تقوم ، تناهية كل احملتوىملمتّثل الغاية ا. مبجرد أن تقودان اللحظة النظرية اخلاصة ابلغاية املتناهية إىل الغاية امل

عملية إرجاع )سلسلة من األسهم الراجعة( بتأسيس و تثبيت كل طبقة و تعيد تعريف الغاية املتناهية كغاية 
ية مفهوٌم الواقع)احلقيقة شيء لخس" كنوع من الل" احلقيقة الواقعيةاخلس هنا" هذا " حضور . يؤسسم درَكة
"، سلطةال" تؤسس[( ، واليت EL §142] و داخلي و ما هو خارجيالتعريف املتبادل بني ما هعالقة  يصور
دعملية برمتها. ميكننا تصور من خالل ال كغاية م درَكة  " العشاء "ؤسستبدورها واليت 

 
 هبذه الطريقة: ركةالغاية امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فهوم أو شكل، إذن ميكن ألي حلياة كل م نظرة هيجل إىل الدايلكتيك أبنه وصف أو شرح عام تإذا كان

ط تلك املراحل عصر أو ضغ. بدال  من حماولة قسم احتواء تلك الكثرة أو القلة من املراحل اليت يتطلبها التطور
 PhG) ذاتهيجل به تقنية يرفضهاو هي  –( Solomon 1983: 22)راجع لتناسب شكال  ثالثيا  

حت اخلاص: ما الذي جن حسابهعلى  تعيني ميكننا أن نرى العملية مدفوعة بكل -( 4؛ راجع القسم  50§
تصّوره  ت يف إدراكه أوا الذي فشلهم( ، ممن أجل حلظة الفا أن تكون مستقرة ، يف إدراكه )والذي يسمح هل

أحاديّة حيح ول تصشكل جديد حيا أومفهوم  ( إىلحلظتها النظريةؤدي )يف تجدلية( وكيف  تها)يف حلظ
يجل نتج كما وعدان هيقد  جاجعن نوع من احل املعاجلة . قد يكشف هذا النوع مناجلانب يف حلظة الفهم

ابجلدل أو  السموّ يف كل موضوع ، ابإلضافة إىل  عينيلكل مفهوم أو شكل أو تاستكشافا  كلّيا  و شامال  
 .ئي لآلراء الفلسفية املختلفة للوصول به إىل مستوى العلم األصيلالدايلكتيك فوق التحليل العشوا

 

 . هل طريقة هيجل لدجللية مهنطقية؟3

قادت املخاوف القائلة أبن حجج أو براهني هيجل قد فشلت يف مالءمة نظرته إىل الدايلكتيك املفسرين إىل 
 :Findlay 1962)استنتاج أن منهج هيجل تعّسفي أو أن عمله ليس فيه منهج جديل على اإلطالق 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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93; Solomon 1983: 21).  أو  تفكرة وجود أي ضرورة منطقية للتحركا املفسرونيرفض هؤالء
، كتب روبرت "هذه هي النقطة املهمة اليت جيب إثباهتا هنا، مرارا  و تكرارا  من مرحلة إىل أخرى. "االنتقاالت 

 :سولومون، على سبيل املثال يس

أو االنتقال من الشكل األول للفينومينولوجيا إن االنتقال من الشكل األول إىل الثاين، 
ي أي االرتباطات ه. األشكال ضرورة استداللية مباشرة  إىل الشكل األخري ليس بشكل من

و ميكن للفينومينولوجيا دائما  أن تسلك مسارا  آخر أو تتخذ من ، شيء إال كوهنا استلزاما  
 .(Solomon 1983: 230. )نقاط أخرى مكاان  لالنطالق

 مبتكرة،ت حاذقة و مهما كانصياغة منطق هيجل "أن  ولومون، يضيف س و على هامش هذا املقطع
 (.Solomon 1983: 230" )ةمستحيل

، على انرورة منطقية. اقرتح والرت كوفمأن تكون ض مل يقصد هباأن ضرورة هيجل  لباحثنيوقد جادل بعض ا
حركات يف أن الت هيجل هي نوع من الضرورة العضوية. و دايلكتيك الضرورة الفاعلة يفسبيل املثال، أن 

اليت ريقة قال إن التحركات يف علم الظواهر تتبع بعضها البعض "ابلطعض،الفينومينولوجيا تتبع بعضها الب
 "سنستخدم هبا التصور اهليجلي من املقدمة حيث يتتاىل البعم مث الزهرة مث الفاكهة وراء بعضهم البعض 

(Kaufmann 1965: 148; 1966: 132 .)ما أمساه تزّود  املراحل الالحقة  و حاجج فيندالي أبن
بشكل السابقة  املراحلعن احل الالحقة املر تنتج ، حىت لو مل املراحل املبكرة على "ن مستوى أعلىتعليقا  م"

عىن ملأن الضرورة اليت يريدها هيجل ليست "ضرورة" اب سولومون(. اقرتح Findlay 1966: 367) مبتذل
 Solomon) و التوايل من التقدم ا( ، بل نوعSolomon 1983: 209، )احلديث "للضرورة املنطقية"

يعّرف جون بوربيدج و (. Solomon 1983: 209")لغاية ماسياق ( ، أو "ضرورة داخل 207 :1983
كان الضرورة   و آخر تلك املعاين،  وفقا  لثالثة معان  للعالقة بني احلقيقة الواقعية و االحتمالية,ضرورة هيجل 

 (.Burbidge 1981: 195–6) املنطقية

. تبدأ احلجة (ة)ترانسيندينتالية ز ضرورة يف جدل هيجل و فقا  حلجة متعالية أو متجاوِ ون العّرف ابحثون آخر 
أو  –ختص التجربة و ُتاول إظهار أن تلك الشروط ال بد أن تكون حاضرة غري مثرية للجدل املتعالية حبقائق 

يجل يف ه جدلأبن ". جيادل جون ستيوارت، على سبيل املثال، جلعل تلك احلقائق حمتملة  –ضرورية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النوع من احلجاج  فإنه لضرورّي امتالكه ذلك، وابلتايل " هبذا املعىنالفينومينولوجيا هو اعتبار ترانسندنتايل
(Stewart 2000: 23; cf. Taylor 1975: 97, 226–7; for a critique of this 

view, see Pinkard 1988: 7, 15.) 

يف استقصائه ستفال يقدم كينيث ر. وي. اظرات بتفسري جدل هيجل بطريقة أدبيةجتنب بعض املفسرين هذه املن
ة مسرحية "منوذج ا أدبي ا" جلدل هيجل استناد ا إىل قصلنظرية املعرفة يف الفينومينولوجيا على سبيل املثال 

 تفسري ا جيمع بني إرمانو بينسيفينجايقدم و  (.Westphal 2003: 14, 16"أنتيجون" )سوفوكليس 
ا سردا  لقصة تصور الضرورة يف املنطق اجلديل هليجل ابعتبارهومفهوم الضرورة. ابلنسبة له ، ميكن  مقاربة سردية

 Bencivenga) على أن القصة مبتكرة أو إبداعية و صحيحة يف الوقت ذاته" تدل "اجليدة حيث – جيدة
2000: 43–65.) 

لدائر حول ما إذا كان منطق هيجل منطقيا  أم ال بسبب عدم االرتياح من عالمته قد ي ثار جزء من النقاش ا
و . اليّل أيضا  و لكنه د، حنواي  فقط  ، ليسعاصرعلى عكس املنطق الرمزي امل يذ، والالفارقة اخلاصة ابملنطق

عاين دفوعة مبم، إال أن احلركات األخرى عض التحركات من مرحلة  إىل أخرى مدفوعٌة ابلضرورة النحويةبينما ب
 ا اعتبههذه األنواع من املنطق الشكلي أو الصوري واليتابلفعل ل جرفض هيو قد . قائمة يف العمليةاملفاهيم ال

احلجج املنطقية مع صور  نطق يتعامل فقطم(. EL Remark to §162) على اجملال يف أايمه ةالطاغي
ى احلقيقة ل من حيث احلفاظ عللن يكون أفضالصور احلجاجية خدمة يف هذه معاين املفاهيم املستمع وليس 

دخالت غري املنطقية أو : تلك النكتة القدمية عن برامج الكمبيوترمن 
 
قمامة داخلة، قمامة خارجة )تعّن أن امل

 qأو ال pال إذا أدخلت شيئا  على، هذه األنواع من املنطق. يف غري ذات املعىن ستنتج لنا خمرجا  غري منطقي(
 x" أو "  G" أو "  F، على سبيل املثال( أو " "qإىل   pتؤول " أو "  Q إذن P"إذا كان  فرتاض)يف اال

املثال( هذا يعّن  "، على سبيلF x → G x" أو "  xهو  G، فإن  xهو  F"إذا كان  فرتاض" )يف اال
ئا  شيأدخلت ذا ذه احلقيقة. ولكن إه الرمزي ملنطقاب ةاخلاص غةستحفظ الصيمث من ، صحيحا  أو حقيقيا  شيئ ا 

 شكليطق الملناب صيغة اجلملة اخلاصة( ، فإن )قمامة داخلة غري حقيقي أو بال معىن على هذه املصطلحات
ا م أننا نعرف مليو ا الفرضينطق امل(. يفرتض قمامة خارجةؤدي إىل استنتاج غري صحيح أو ال معىن له )تس

تطوير منطق ال حيفظ احلقيقة فحسب، ، أراد هيجل نطقنواع من املضد هذه األو ". isالكون ىن "يكون مع
املفاهيم ّرف عهيجل أن املنطق الذي ي اعتقد. األول االدعاءات الصادقة يف املقام لكيف ت شّيدأيض ا  حمددا  بل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( سوف ي ظهر كيف ميكن دمج املفاهيم يف أشكال النحواهتا مع بعضها البعض ))الدالالت( وكذلك عالق
فقد يعتبون  ،نحوء اجلملة أو الركز على بنات اليت فسرين متآلفون مع أنواع املنطق احلديثةألن املو ذات معىن. 

 (.cf. Maybee 2009: xvii–xx) منطق هيجل الداليل والنحوي غري منطقي.

ط من ، ليس فق أو م ساقة يف أعمال هيجل األخرى مدفوعةغالب ا ما تكون التحركات من مرحلة إىل أخرى 
أيض ا  إمناو  -( ألخذ ابالعتبار نظرته إىل املنطقملنطق )ابابأي  - دالالهتااجلملة و أو صيغة  يةخالل بن

كون ت ،بيل املثالعلى س الفينومينولوجيا. يف املدروس و ذات العالقة بهعن املوضوع  ةنبثقاملالعتبارات اب
، يكون الدافع ان. يف بعض األحي والعوامل الفينومينولوجية ،بنائها و داللتها مدفوعة بصيغتها أو التحركات

ذها  و إاي  غري ملية احلاجة إىل إيقاف ع —وراء االنتقال من مرحلة إىل أخرى هو احلاجة النحوية 
و يف (.  5قسم )راجع الالية ، أو اختاذ مسار جديد بعد استنفاد مجيع اخليارات احل، على سبيل املثالمنتهية

كون تشيء". وأحياان الذا" أو "اهل، يكون الدافع وراء ُترك ما هو معىن مفهوم ما ، مثل مفهوم "أحيان أخرى
تدور  فينومينولوجيان الأ القائلة قيقةابحلأو  مبتطلبات الوعي، –احلركة مدفوعة حباجة أو ضرورة فينومينولوجية 

، أو منطق منطق -فينومينو هو ابلتايل  فينومينولوجيايعرف( شيئ ا ما. منطق ال )أو يدرك حول وعي يدعي أنه
مثل   ملفسرونا ، اقرتحمع ذلك. فينومينولوجيةاعتبارات و بواسطة  –دالالت البناء اجلملة و  -نطق مدفوع مب

 ،ابلنسبة هليجلأنه ، كوينتني الور

حىت و  ،التضمني ،مثل أي منطق آخرمنطق هي ، فإن الفينومينولوجيا هي منطق الظهور
 (Lauer 1976: 3) لو أنه ليس االستلزام الرمسي الذي أيلفه املناطقة والرايضيون.

 :Lauer 1976على اإلطالق )منهج هيجل أو ضرورة يف تضمني ود أي من رفض فكرة وج حيذران الور
تشمل و  مينولوجياالفينو للدايلكتيك يف  منطقية(. )الباحثون اآلخرون الذين يعتقدون أيض ا أن هناك ضرورة 3

Hyppolite 1974: 78–9  وHS Harris 1997: xii). 

األنواع من هذه  والرمزي. حىت يف شكلينطق ال"ضرورة" امل يف أال نبالغ يف تقديرأيض ا  ذرينجيب أن نكون ح
التعامل مع  ، ميكنالنتيجة نفسهامن بعض املقدمات إىل ما يكون هناك أكثر من مسار واحد غالب ا ف، املنطق

، وميكن استخدام جمموعات خمتلفة من العمليات للوصول إىل نفس  نطقية بعدة أوامر خمتلفةالعوامل امل
ن أن االستنتاج ، على الرغم موضروري من خطوة إىل أخرى دقيق" تلزاميوجد "اسال  غالب ا ابلتايلاالستنتاجات. 
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يعتمد ، ن، إذعاصرةنطق املأنواع املكما هو احلال يف و  جمتمعة.  ن اخلطواتسلسلة كاملة ميكون مالزما  لقد 
من املراحل  –رة ابلضرو  -مضطرون  ا  على الدرجة اليت ي ظهر هبا أننامنطقيما إذا كان دايلكتيك هيجل اعتبار 

 (. 5املبكرة أو سلسلة املراحل إىل املراحل الالحقة )انظر أيض ا القسم 

 

 هيجل لللايلكتيك؟ . ملاذل يستخلم4

وال  ،الستخدام املنهج اجلديل يف دراسة املشروع الذي أعده لنفسههيجل يتكشف اآلن السبب الذي دفع 
يوم ضد ما حاجج هسيما فيما يتعلق أبعمال ديفيد هيوم وإميانويل كانط )انظر مقاالت عن هيوم و كانط(. 

، فإننا نكتسب اذجةوفقا  هلذه الرؤية الس. لكيفية ُتصيلنا للمعرفة العلمية  "ساذجة"ميكن أن نفكر فيه كنظرة 
من على الرغم و  .ن صّح القول، إإلدخاله، أي العامل، إىل رؤوسنا وتثبيتها فيهمعرفة العامل ابستخدام حواسنا 

رآة  أو إال عكس م إال إن معرفتنا ابلعامل أساسا  ما هي، أننا قد نستخدم مالحظات  دقيقة و جنري التجار 
و قد برهن هيوم رغم ذلك على أن ادعاءات تلك العلوم الساذجة عن أن . نسخة ملا يكونه العامل يف األساس

بيل املثال. وفق ا سعلى  علة. خذ املفهوم العلمي للمعرفتنا مماثلة للعامل أو انسخة له غري فعالة أو غري انفعة
ة( بب آخرا  يعّن القول أبن هناك صلة ضرورية  بني احلدث األول )العلّ حداث  ما يس، فالقول أبن عّلةملفهوم ال

أو املعلول، وعلى ذلك يرتتب أنه عندما حيدث احلدث األول ال بّد للثاين أن حيدث  واحلدث الثاين )األثر(
ن ادعاءان إووفقا  هلذه العلوم الساذجة، فإننا عندما نّدعي أو )نعرف( أن حداث  ما يسبب حداث  آخر، ف. أيضا  

ني احلدثني بالسببية الضرورية  تلك الصلة. ويرتتب على ذلك أن يعكس أو ينسخ ما ما يكونه العامل أساسا  
لحظ مثل نننا ال أ هيوم و على الرغم من ذلك فقد برهنيف العامل. خارجا   ذاهتا موجودةجيب أن تكون هي 

 استداللناحد بناء  على وايء شأن نستنتج وجود حىت ضرورية يف جتربتنا للعامل ، وال ميكننا السببية الصلة ال تلك
(see Hume’s A Treatise of Human Nature, Book I, Section II; 

Enquiry Concerning Human Understanding, §6 .) ال تعكس وال تنسخ فكرتنا
 عن العلّية أي شيء موجود  يف العامل.

 ابلريبّية فيما يتعلقورفض حل هيوم ومتشكك ،  هيوم أدت إىل استنتاج غري مقبول اعتقد كانط أن حجة
(see Kant’s Critique of Pure Reason, B5, B19–20 اقرتح هيوم أن فكر .) تنا عن
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د مالحظات عن تصوراتنا اخلاصة بعمتولدة ، ألهنا تستند يف مضموهنا إىل العرف والعادةالضرورة السببية 
 see Hume’s A Treatise of) لنوع من األحداث حيدث بعد نوع آخر من األحداثمتكررة 

Human Nature, Book I, Section VI; Hegel also rejected Hume’s 
solution, see EL § .)ال  ح اقرتحو فيجب على العلم واملعرفة أن يستندا إىل العقل، ، ابلنسبة لكانط
تضمن حل   .واليت ق طعت بسبب حجاج هيوم الشكوكيّ بني العقل واملعرفة عالقة يهدف إىل إعادة أتسيس ال

(. كان نيكوالس  Critique of Pure Reason, Bxviاقرتاح ثورة كوبرنيكية يف الفلسفة ) كانط
 ، وليس العكس. اقرتح كانط حال  حول الشمس بدوران األرض البولندي الذي قال يكوبرنيكوس هو الفلك

  ، ولكنونه العاملتدور حول ما يك. يفرتض العلم الساذج أن معرفتنا هيوم حلل كوبرنيكوس لكن لريبّيةمماثال  
. لاكتسا  معرفة لألسبا  العلمية من خالل العقميكننا  أننا اليستلزم فإن هذا الرأي ، كما ينص نقد هيوم

تدور حول ما ال  أن املعرفة ، إذا قلنابني العقل واملعرفة رغم ذلك كما اقرتح كانط ميكننا إعادة أتسيس العاللقة
ر حول العامل، ال ندو  يقول أنناألغراض معرفتنا  . ونكونه حننتدور حول ما  ها أي املعرفةلكن – كونه العاملي

على البعض تعمل ا نية مع بعض، فإننا نتشارك بنية معرفكائنات عقالنيةألننا  و يدور حولنا. هو الذي العامل بل 
شرتكةتنظيم جتاربنا يف العامل. هذ

 
و ليس  –ها معرفتنا هي ما تؤسَّس علي "لتوافق الذوات" ه البنية العقلية امل

 .العامل

بينما تسمح  .أدى حل كانط املتعلق بريبّية هيوم رغم ذلك إىل استنتاج رييّب هو اآلخر كان هيجل رافضا  له
املشرتكة لتوافق الذوات اخلاصة بعقلنا أن منتلك معرفة حول العامل من منظوران الشخصي، إن لنا هذه البنية 

صّح القول، إال أننا ال نستطيع اخلروج من أذهاننا أو من بنيتنا العقلية لنرى كيف من املمكن أن يكون العامل 
 Dingذاته" ) يء يفشالذاته أو "بمل  ال يزال هناك عاأنه ، ، وفق ا لنظريتهو كان على كانط أن يعرتف. يف ذاته

an sich )ال ميكننا معرفة شيء  عنه (see, e.g., Critique of Pure Reason, Bxxv–
xxvi يف ذاته"يء الش"(. رفض هيجل استنتاج كانط املتشكك أبنه ال ميكننا أن نعرف شيئ ا عن العامل أو ،

 see, e.g., EL §44 and the) رّدا  على نظرة كانط خلاصة أن تكونفلسفته اأن تكون وكان ينوي 
Remark to §44.) 

نا عاء كانط أبنأو إد ،هيجل قد تقّبل ثورة كانط الكوبرنيكّية خاصة وأن - كيف رد هيجل على ريبّية كانط
لرؤية رؤوسنا روج من ، ميكننا اخلف، ابلنسبة هليجل؟ كيعقلنا، بسبب كونهالعامل بسبب ما نمنتلك معرفة حول 
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 .كانت إجابته قريبة جدا  من رد الفيلسوف اليوانين القدمي أرسطوطاليس على أفالطونذاته؟   العامل كما هو يف
 نماذجهذه ال. النماذجإىل القول أبننا منتلك معرفة حول العامل فقط من خالل األشكال أو أفالطون  ذهب

إىل عاملها  هذه النماذجون أفالط فقد أبعد، مثايل ألن العامل غريو . هي أفكار أو مفاهيم عقلّية كلّية متاما  
هذه أن  إال ،مشاطرة هوية النماذجهتا من خالل تعريفا كتسبمن أن األشياء يف العامل تعلى الرغم و . اخلاص

–see, e.g., Parmenides 131)كلّيةخ غري كاملة من النماذج ال، نسأحسن حاالهتا األشياء، يف
135a سطوطاليس أما أر . ايف عامل منفصل خاص هبإمنا ليست يف هذا العامل،  النماذج هذه(. وابلتايل فإن

فقد زعم أبن العامل قابل للمعرفة ليس بسبب أن األشياء نسخ غري مثالية من النماذج، بل ألن النماذج نفسها  
 see, e.g., De Anima [On the)كامنة يف داخل األشياء بوصفها املاهّيات املعرّفة هلذه األشياء

Soul], Book I, Chapter 1 [403a26–403b18]; Metaphysics, Book VII, 
Chapter 6 [1031b6–1032a5] and Chapter 8 [1033b20–1034a8].) 

ذاته  لعامل يفكيف يكون ا  ميكننا اخلروج من رؤوسنا لنرى ناهي أن كانط، فإن إجابة هيجل على  بطريقة مماثلة
د يف رؤوسنا موجوٌد العقل املوجو ألن العقالنية ذاهتا أو  -ابلعامل يف ذاته وابلتايل ميكن أن يكون لدينا معرفة  -

ناقض يبدو أن هيجل أشار إىل هذه النقطة يف حماضرة أبن التعارض أو التكما و  . ابملثل يف العامل كما هو بنفسه
 قال القدماء: بني الذايت واملوضوعي خيتفي ابلقول ، كما

أن الّنوس أو العقل حيكم العامل، أو بقولنا حنن "إن العقل موجود يف العامل". و هو قول يعّن 
أن العقل هو روح العامل فهو حالٌّ فيه و هو مبدؤه الكامن احملايث و هو طبيعته الداخلية و 

 (EL Addition 1 to §24. )هو الكّلي فيه

 

 لتوضيح هذا الرأي: سيطالن أعمال أرسطو استخدم هيجل مثاال  مألوف ا م

، و هذا هو قانون النوع الذي هو الكلي لكن من خواص كل حيوان جزئي أن يكون حيواان  
يف هذه احلالة، و هو الذي يكّون ماهيته احملددة: احذف من الكلب حيوانّيته جتد أنه 

 (EL Addition 1 to §24. )يستحيل عليك بعد ذلك أن تقول ما هو
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 EL) جل، ال كما يقرتح هيكان خطأ كانط حينذاك أنه اعتب العقل أو العقالنية موجودين فقط يف رؤوسنا
 استخدام عقلنا ليكون لدينا معرفة حول العامل ألن ميكننا. أنه موجود فينا و يف العامل ذاته (،44–43§§

العقل يف العامِل الواقَع  وجتعل العقالنية أ. العقل ذاته املوجود فينا موجود يف العامل أيضا  بوصفه مبدأه املعّرف له
ال  – للعقل رة هيجلالذي ميّثل نظ – والدايلكتيك. و هلذا ميكننا معرفة أو فهم الواقع بعقالنّيتنا، قابال  للفهم

 (.EL Remark to §79" )كل حقيقة أاّي  كانت، بل وأيضا  "ميّيز املنطق فحسب

تطيع البدء برؤية ما نس؟ منهجا  جدليا  ، ومن مث يعتمد وفقا  للدايلكتيك لكن ملَ يصل هيجل إىل تعريف العقل
كننا امتالك زعم أفالطون أنه مي. الذي دفع هيجل العتماد منهج  جديل ابلرجوع مرة أخرى إىل فلسفة أفالطون

غري  ياء يف العاملو نظرا  ألن األش. معرفة عن العامل إبدراك النماذج، تلك األفكار أو املفاهيم العقلّية الكلّية متاما  
 يف النتيجة،. ابل يف عامل خاص هب، ماذج ليست يف هذا العاملص أفالطون إىل أن النلَ ، خَ مثالية ابملرّة أو انقصة

. لكن يلنيابلتايل هو أو هي لن يصبحوا غري مج، على سبيل املثال ان إنساٌن ما مجيال  بشكل فائق مثايلإذا ك
من ا غري كاملة ، نسخ  أحواهلمميكن أن يكونوا يف أحسن  هبذا، و البشر يتغريون، يتقدمون يف السن وميوتون

ابلنسبة  ،. وعالوة على ذلكذج اجلمالأي قدر من اجلمال مبشاركتهم لنمو  ميتلكونرغم أهنم  –اجلمال  منوذج
فإن األشياء يف العامل جمّرد نسخ غري مثالية ال ميكننا من خالهلا أو من خالل دراستها ُتصيل معرفة  ،ألفالطون

ع الوصول مبعىن، فقط ابستخدام عقالنّيتنا نستطي عن النماذج الكلية، لكن ميكننا ذلك فقط من خالل العقل،
 as Plato argued in the well-known parable of )اخلاص ابلنماذج.إىل العامل املنفصل 

the cave; Republic, Book 7, 514–516b.) 

 هذه النماذج يف هذا العامل و وجو  نفيها أو إبعادها إىلالحظ مع ذلك أبن استنتاج أفالطون بتعّذر وجود 
االّدعاء القائل أبن العامل مكان غري مثايل أو كامل و . األول، يعتمد على عاملها اخلاص مبّنٌّ على ادعاءين

املفاهيم أو  – االفرتاض القائل أبن هذه النماذجدعاء يصعب إنكاره. لكنه يعتمد أيض ا على اوهو  - فوضوي
العامل ثنااي هذا اخل د شواشال إدراك، وابلتايل ال ميكنها ساكنة و اثبتة – األفكار العقلّية الكلّية للعقل نفسه
بدال  من فاملنا الفوضوي عن طريق تغيري تعريف العقل. بع عقل مرة أخرىالناقص. هيجل قادر على ربط ال

هي  ةالنماذج الكليّ ، يقول هيجل إن املفاهيم أو أو أفكار ساكنة كلّيةمفاهيم يتكون من  عقلقول أن الال
املفاهيم  ه أبن يبهن أنه إبمكان هذهفإن منهج هيجل اجلديل يسمح ل، أفالطون و بعكس. نفسها فوضويّة

( الطبيعة اجلدلية  übergreifen" )من الفعل األملاين( overgraspدرك و تتعدى ميكن أن "تٌ الكلّية 
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قة تعتمد نظر ا ألن املفاهيم الالحو ، . عالوة على ذلكةجدليا هي نفسها، أي األفكار، الفوضوية للعامل ألهنم
 ت درك كلّيةألكثر  ن املفاهيم الالحقة اأيض ا( ، فإ ُتتفظ هبا)تلغيها ولكن  تتجاوزهاعلى املفاهيم السابقة أو 

 إدراك الالحقة ىاملستوى األعلذات فاهيم امل ال تستطيع، لذلك العمليات اجلدلية للمفاهيم السابقة. نتيجة  
ية اليت جتعل لعمليات اجلدلبل أيضا  إبمكاهنا إدراك ا، السابقة فحسب نماذجبيعة اجلدلية للمفاهيم أو الالط

جلماَل اثبتا  أو ساكنا ، ا، لن يعتب التعريف األعلى ملفهوم اجلماِل على سبيل املثال. العامل نفسه مكاان  فوضواي  
ابلنسبة لنفسه  الفكرة القائلة أبن اجلمال سيصبح ،و لكنه سيضّمن يف ثناايه طبيعة اجلمال اجلدلّية أو تناهَيه

 تناهيةية واملالطبيعة اجلدل درك و يتعدى"ي"هم اجلديل ملفهوم اجلمال أن . ميكن هلذا الفال  قبحا  أو ليس مجا
من املمكن مجيلة. أو  ت صبح غري ن األشياء اجلميلة نفسهافإيف العامل، احلقيقة أنه للجمال يف العامل، وابلتايل 

من يف التعيني األعلى ملفهوم الشجرة سيتض، فإن . وابملثلأن تكون مجيلة من منظور واحد و ليس من اآلخر
كما يقول و  .تعريفه العملية اجلدلية اليت تتمثل ابلتطور و التغرّي من البذرة مرورا  ابلشتلة و وصوال  إىل الشجرة

روح (، أو "SL-dG 35؛  SL-M 56احلياة الطبيعية والروحية" )كل "مبدأ   والدايلكتيك هفهيجل 
 .فالدايلكتيك إذن يدفع كال  من العقل واألشياء يف العامل إىل التطور (.EL §81" )التقدم العلمي و حياته

 .عقل جديّل يستطيع ابلتايل إدراك و تعّدي عامل جديلّ 

  والبهنة. على إظهار ملَ اختار هيجل اجلدل منهجا  له يف احلجاجيف اريخ الفلسفة إضافّيتان ستساعد رحلتان 
يف موجود  هكن، ولابقرتاح أن العقل ليس موجودا  فقط يف رؤوسنا كانط  ريبّيةهيجل ضد  اججحي ،كما رأينا

عرض كيف أن ييف العامل نفسه، يتعني على هيجل أن  عقل يكمنإلظهار أن الو على أي حال فالعامل نفسه. 
 لعقلو يتعنّي عليه أن يظهر كيف يستطيع ا. مساعدتنا حنن البشرالعقل ميكن أن يكون كيفما هو بدون 

و ليست خلقا   العامل يفاليت )على األقل ابلنسبة لتلك األشياء  وال حيتاج منا أن نطّوره، التطور من تلقاء نفسه
تطور من ت األشكالأن املفاهيم أو   هي كما رأينا يف القسم األول لججدل هيالفكرة األساسية يف  (.بشراي  

اوز )تلغي و ُتتفظ يف اتلقاء نفسها ألهنا  ىل مفاهيم أو أشكال و تعب من مّث إ، آلن ذاته( نفسهاترفع أو جت 
تاج إىل ، وابلتايل ال حيفالعقل كما كان، يدفع نفسه. الحقة بواسطة أنفسها بال مساعدة من قوة خارجية

 اخلاص ابلعقل ليتجاوز ريبّية كانط. -الدفع الذايت-تعليل رؤوسنا لتطويره. حيتاج هيجل إىل 

ه للعقل املدفوع تعليله أو تفسري ل اخلطوط العريضة األساسية شتقهيجل ي فإن للمفارقةو من سخرية القدر أو 
أو فاهيم امللفهم ا ستخدمي. َمَلكة الفهم و َمَلكة العقل: َمّلكتنيإىل  . قسم كانط العقل البشريكانطمن   ذاتيا  
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الفهم  تصنيفات نسيق مفاهيم ويف تقل الع. تتمثل وظيفة و ترتيب جتاربنا اليت نقوم هبا يف العامللتنظيم األفكار 
ل مستقل ، بشكحسب رأي كانت مبفردهمل ، وهو يقوم هبذا العمفاهيمي موحد متام اسق من خالل تطوير ن

لفهم ابتباع سالسل هذه املفاهيم اخلاصة ابالعقل ينسق تطبيق هذه املفاهيم على العامل.  ميكن عن كيفو بعيدا  
ذه العملية يف ستقود ه. إلنتاج مفاهيم تصل إىل مراحل أعلى و أعلى من الوحدة املفاهيمّيةقياسّية ضروريّة 

يدعو كانط  .الواقع العقَل إىل إنتاج أفكاره الرتانسندنتالية اخلاصة به، أو تلك املفاهيم اليت تتجاوز عامل التجربة
–cf. Critique of Pure Reason, Bxx )هذا العقل خاّلق املفاهيم الضرورية ابلعقل "النظري".

xxi, A327/B384 .)ه ملفاهيم وليدبت – أو يتكهن "نظّرإنه "ي -مفاهيمه أو أفكاره اخلاصة  يبتكر العقل
يتبع مثل يف النهاية كما فّكر كانط فإن العقل س، بشكل مستقل عن الفهم. متزايد خاصة به و مشولّية بنحو  

يث تتضمن كل كلّية حب  –مشولّية ابلكامل أو كلّية غري مشروطة  ا  هذه السالسل القياسّية حىت يطّور مفاهيم
فدايلكتيك ، األول يف القسمكما رأينا و  . واليت ساعدت يف تعريفها –الشروط اخلاصة ابملفاهيم األقل مشولّية 
رة  عن العقل املدفوع ذاتيا  و العقل خاّلق املفاهيم، و كذلك على فك هيجل يعتمد على أو يتبىن فكرة كانط

 كانط القائلة أبن العقل يسعى إىل مفاهيم كلّية غري مشروطة أو إىل مفاهيم مطلقة.

 إنتاج تناقضات إىلسيقود نشاط الدفع الذايت الضروري اخلاص ابلعقل فو كما اعتقد كانط  يف هناية املطاف
ري عندما يوّلد العقل هذه املفاهيم غمثال  . ةتتكون من أطروحة ونقيضهي ، و التضادات" واليت أمساها " –

، األول ضاديف الت .للعامل أمجع ، فحسب كانط ميكنه، أي العقل، النظر إىل العامل بطريقتني متناقضتني املشروطة
األقيسة اليت آلت سلسلة فه بوص( 2، أو )ككلّية امة أو بوصفه غري مشروط(  1ميكن للعقل أن يرى العامل )

عندها  ،كعامل غري مشروط أو ككلّ  ام غري مشروط أبيِّ شيء آخرالعامل  يرى العقل  كان. إذا  إىل هذه الكلّية
ه وعندها سيستنتج أن "األطروحة" القائلة أبن العامل ل ،سريى العامل كبداية و هناية من انحية الزمان واملكان

و لكن إن كان يراه كسلسلة و كل حلقة من هذه السلسلة مشروطة ابحللقة . بداية و هناية أو أنه حمدود
السابقة، عندها سيّظّهر الظامل و كأنه بال بداية أو هناية، و حينها سيستنتج العقل "النقيضة" القائلة أبن العامل 

–cf. Critique of Pure Reason, A417–18/B445) حمدود من حيث املكان والزمان. غري
ات يتضمن رؤيتني للعامل إحدامها حمدودة واألخرى غري حمدودة يف ذ: فهو يقود العقل ابلتايل إىل تناقض(. 6

ن يكون جدليا  هبذه ألإىل تطوير تناقضات أو  اخلاصة ابلعقل ستقوده التطوير الذايتنظر ا ألن عملية و . الوقت
قول فإن أي كما ي  الفهم. وبواسطة جيب أن يظل قيد الفحص من عقل أن البظّنه كانط فقد ذهب  ، الطريقة
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، استنتاج يستخلصه العقل وال يتالءم مع أو ال يدخل يف نطاق الفهم فإنه غري قابل للتطبيق يف العامل التجرييب
 (.Critique of Pure Reason, A506/B534) و ابلتايل فال ميكن اعتبارها معرفة أصيلة.

حمق ا يف ط . كان كانةخبصوص املعرف طغيان الفهم من العقل، لكنه حيرر كانط اجلديل للعقل  تصوريتبىن هيجل 
ة أو هذه العملية النظرية مدفوعة ابلضرورة و تؤدي إىل مفاهيم كليّ  ، والعقل يوّلد املفاهيم بنفسه نظراي   أن

أنه ، أو جديلعقل أن ال - نقاش التضاداتكما أظهر يف   - حىت أنه كان حمقا  يف اقرتاحه. متزايدمشولّية بنحو  
إن هذه  قوله يف أخفقكان خطأ كانط أنه   فقد ،قاء نفسه. مرة أخرىمن تلبشكل ضروري تناقضات ال ينتج

 على " األشياء يف لتناقضاترؤى نقاشه خبصوص اقد فشل يف تطبيق و تناقضات موجودة يف العامل نفسه. ال
لعقل أن الطبيعة اجلدلية لالبهان اخلاص بكانط ثبت ي، (. يف الواقعSL-M 56; SL-dG 35 ذاهتا")

من دون احلاجة ، نفسهب ور تلك التناقضاتيطالقائلة أبن العقل قيقة احل. يف ذاهتا"األشياء "ميكن تطبيقها على 
يف العامل أو  ،تناقضات ليست فقط يف رؤوسنا، بل هي موضوعيةذه ال، توضح أن هللمساعدة بواسطة رؤوسنا
استنتاجات ن أستمر يف اعتبار يف التوصل إىل هذا االستنتاج ، واكانط فشل   فقد نفسه. كانط ، ومع ذلك

عتبها  افلسفة كانط الفكرة العامة اليت مفادها أن التناقضات اليت  بررت رغم هذا فقدوهام. أحمض العقل 
كانط   فإنل جيهيصيغها كما و  . و ضرورية –موجودة خارجا  يف العامل  –كأوهام هي يف احلني ذاته موضوعّية 

؛ راجع  SL-M 56)" ضروريّة التناقضات اليت تنتمي إىل طبيعة تعّينات الفكرو موضوعّية األوهام يبر فكرة 
SL-dG 35لطبيعة املفاهيم نفسها. ( ، أو 

  تجاوزييجل كيف ميكن للدايلكتيك أن هل(  Fichte)راجع املدخل على  عمل يوهان غيتليب فيختهأظهر 
يف يتجاوز "برهان ك،  كيف يتجاوز التناقضات اليت يطورها العقل من تلقاء نفسه كيفما عرضها كانط  – كانط

دعاء  او أ و كيف يتجاوز ريبّية كانط، ،(التناقضات تؤول للعدميقول أبن ما رأينا أعاله، والذي ك)اخللف" 
حياجج معرفة. كها  ال ميكن اعتبار أنه الفهم و  ِقبلمن  أن يتم التحكم هباأبن تناقضات العقل جيب القائل كانط 
  و الال نفس فسنبني ال تعارضية كلها تؤدي إىل تناقض أو املعرفة اإلنسان صلشاف أكتسأن مهمة ا فيخته

تدالل الذي نوع االس .ليس من املهم ألغراضنا هنا معرفة مل تبىّن فيخته هذه الرؤية()و الذات و عدم الذاتأ
استنباط  منتض، والذي ييقود إىل هذا التناقض كما يقول هو املنهج التحليلي أو العكسي يف االستدالل

. يف حني أن هامقارنتها أو مساواهتا ببعضاليت تتم ( الال نفس والنفس بني العناصر )يف هذه احلالة،  تعارض
د برهن فيخته أن هذا فق، الصفرنفي أو رفض طريف التضاد واالبتداء من برهان اخلِلف التقليدي سيقودان إىل 
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فرتاض اب. على وجه اخلصوص، يتم حل التناقض التناقض أو التعارض بني النفس و الال نفس  ميكن حّله
 :The Science of Knowledge, Iالذي يوحد اجلانبني ) -مفهوم القسمة  -مفهوم اثلث 

110–11; Fichte 1982: 108–110 .)ليت ا، ينتج مفهوم القسمة عن عملّية استدالل تركيبية
 The Science of) تتضمن "االستكشاف يف التعارضات من حيث ما تكون هي عليه"

Knowledge, I: 112–13; Fichte 1982: 111 .)فيخته أن حركة حل  و ابلفعل يبهن
النتقال من التناقض ا بشأنكما يقول و  . التناقضات مبفاهيم تركيبية ليست فقط ممكنة بل هي أساسا  ضرورية

 الرتكييب:إىل مفهوم القسمة  نفس الالو  نفسبني ال

ال ميكن ، و ه )التوليفة( أو الرتكيبةؤال آخر حول إمكانية هذال ميكن أن يكون هناك أي س
و حنن خمّولون بذلك من غري أي  ،فهي ممكنة بشكل مطلق؛ فسري لذلكإعطاء أي ت

 ,The Science of Knowledge. )تفسريات أو تبيرات إضافية من أي نوع
I: 114; Fichte 1982: 112) 

نا فقط إذا استخدم أننا جادل قائال  فقد ، أو تناقضات تعارضاتؤدي إىل سلو  التحليلي ينظر ا ألن األ
فإننا لسنا كما يقول كانط ال نذهب بعيدا  بل حنن ال نذهب إىل أي مكان على تحليلية ، "األحكام ال

(. بدون The Science of Knowledge, I: 113; Fichte 1982: 112 ")اإلطالق
شيء على اإلطالق. ي أ، بال ديةشري حجة برهان اخلِلف التقليكما ترتك  ألحكام الرتكيبية ، فإننا ن  املفاهيم أو ا

 على اإلطالق. قض من أجل أال ن رتك بال شيءالتنا تجاوزاألحكام الرتكيبية ضرورية ل ، فإن املفاهيم أووابلتايل

 رتكييبأن املفهوم ال فيخته . اقرتحمبفتاح جتاوز كانط أو العبور عليهنظرة فيخته لألسلو  الرتكييب هيجل  زّودت
 ،كما قالو ا فقط. هديلغي اجلوانب املتناقضة متام ا، لكنه حيّ  الالتناقض املتولد دايلكتيكيا  الذي يوحد نتائج 

 The Science ofولكن جزئي ا فقط" ) ،، ليس كلي اأن ُتّد شيئا  أي أن تلغي حقيقته، "بشكل عام
Knowledge, I: 108; Fichte 1982: 108 .) و بدال من االستنتاج الذي يقرتحه أو يطلبه

أبثر رجعي  يب أو التوليفيكيالرت ، يبر املفهوم أو احلكم ي ستبعد جانبا التناقض سواي  برهان اخلِلف والقاضي أبن 
 The) إبظهار اجلزء الذي يرتبط ابلواقع واجلزء غري املرتبط به، ودهااملتعارضة إبظهار حد األطراف

Science of Knowledge, I: 108–10; Fichte 1982: 108–9 أو عن طريق ُتديد ، )
(، فإن 1 كما رأينا )راجع القسم  هيجل. ابلنسبة لـر تكون حقيقية أو إىل أي درجة تكون حقيقيةمن أي منظو 
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اوز الالحقة  شكالاملفاهيم واأل مبعىن أهنا  ابقة سواألشكال ال ماملفاهي –تلغي و ُتتفظ بنفس الوقت  –جت 
، فإن الالحقة شكالوجهة نظر املفاهيم أو األ من سابقة يف تعريفاهتا اخلاصة.الشكال األفاهيم و املتتضمن 

بواسطة مفهوم فة عرّ أن هلا صالحية حمدودة أو حقيقة م، أي بقة ال تزال تتمتع ببعض الصالحيةاملفاهيم السا
 .أو من مستوى عال   أو شكل رفيع املستوى

 ها، ولكن، كما قال كانطمالفه يـ َتحكَّم به بواسطةليست عيب ا  املتولدة دايلكتيكيا  ، فإن التناقضات وابلتايل
أن يوّلد العقل بدقة ذلك النوع من املفاهيم واألشكال الشمولية ، مبعىن آخر، "ينظّر"لكي  لعقلدعوات ل

كما رأينا )انظر   و ،يف هناية املطاف أن العقل يهدف لتطويرها.كانط والكلّية بنحو متزايد و اليت قال عنها  
قيد  كل موضوعل البّتةىل مفهوم أو شكل غري مشروط إتقود العملية اجلدلية  ، فقد فكر هيجل أبن( 1القسم 
قانون )فلسفة طلقة للحق وال، الفكرة امل(فينومينولوجياالفكرة املطلقة )املنطق(، الروح املطلق )ال - النقاش

 نسقال اليت تشكلو ( EL § 15تشكل "دائرة من الدوائر" ) ةجمتمعو هي  واليت – هل م جرّا احلق(، و
 يت ت درك و تتعدى العامل و جتعله مفهوما  ابلنسبة لنا.الو ( EL § 15الفلسفي أبكمله أو "الفكرة" )

ا  تبىن، إال أنه مل ييختهمن أتثر هيجل بشكل واضح بعمل فالحظ أنه على الرغم  "أطروحة يخته الثالثية لغة فأبد 
 :Mueller 1958: 411–2; Solomon 1983لفلسفته )و شرحه " يف وصفه وليفةت - ةنقيض -

 :LHP III) على الرغم من أنه قد استخدم هذا النمط بوضوح يف حماضراته لشرح فلسفة كانط( 23
؛ Triplizität (PhG §50] ألسلو  "الثالثية"شكلية الل االستخدامات جهينقد (. يف الواقع، 477

استخدامات  نجادل هيجل أبنقد ميكن أن يكون موجها  جتاه فيخته.  - من كانط ىستوحاملترمجة بديلة( 
]  علإىل شبح ابلف" و " خطاطة عريّة من احلياةقد ُتولت إىل "من كانط  ىاملستوحالنموذج الثالثي 

eigentlichen Scheinen, PhG §50  طة  فرضها ببسا، مترايضية؛ ترمجة بديلة( ، مثل صيغة
كما   –يتدفق االستخدام العلمي الصحيح لثالثّية كانط . بدال  من ذلك ، جيب أن املطروحةاملوضوعات على 

 من احلياة اجلوانية واحلركة الذاتية للمضمون. –قال أن منهجه قد فعل 

 

 هيجل دايلكتيكحوية ولملصطلحات لخلاصة يف . لألمناط للهن5
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فة ات اخلاصة ابملوضوعات املختلواالعتبار والدالالت  نحوالرغم من أن دايلكتيك هيجل مدفوع ابلعلى 
ية لتكون العميف عدة أماكن  .إال أن أمناطا  عديدة مهمة تظهر بشكل متكرر يف أعماله، ه(أعال 3)القسم 

ب العمليةاتيجمتثل نوع ا من االستنفاد: فعندما يتم استنفاد االسرت  حنويةاجلدلية مدفوعة بضرورة   ية احلالية ، جت 
سرتاتيجية الاأن ت ستنفذ  ( مبجرد2) القسم يف لى استخدام اسرتاتيجية جديدة. كما رأينا ع بشكل ضروري

اتيجية خمتلفة ، جيب أن تتبىن العملية اجلدلية ابلضرورة اسرت اليت تتعامل مع الوجود والعدم كمفهومني منفصلني
د أي اسرتاتيجية جتمع بني املفهومني معا . يصور مفهوم الصريورة الطريقة األوىل اليت يتم فيها اجلمع بني الوجو  ،

 cf. Maybee) يف تعريف كل العناصر الواحد والكثري، تتناو  مفاهيم الكم خالل العدد. يف مراحل والعدم
2009, xviii–xix:) 
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رتاتيجية خمتلفة ، ابلضرورة، اس، النسبة، جيب أن تستخدم املرحلة التاليةو مبا أن الواحد والكثري قد استنفدوا
و كما أن الوجود لذاته مفهوم كّلي للكيف و يصّور ميزة جمموعة من الشيء . أمامهاالعناصر املوجودة  دراكإل
مفهوم  ي( هبومةتطيل ابلكامل مع الزوااي امل)املس "فالنسبة" أيضا  ( ،  1)انظر القسم اآلخر يف مضموهنا  –
 ,EL §105–6; cf. Maybee 2009) ضموهنامن الكميات يف م يصور ميزة جمموعة و للكم كلّيةال

xviii–xix, 95–7.) 

شكوك فيها ة املالالهناي -ذها  و إاي  ال هناية هلا ، يؤدي التطور اجلديل إىل عملية شائع يف منط حنوي اثن  
ال تستطيع جدلية هيجل أن تراح بوجود الالهناايت . شكلنيبني مفهومني أو  -( EL §94أو "الزائفة" )

و لن ، ي أبدا  المتناهي ذهااب  و إاياب  بني عنصرين فإهنا لن تنتهبشكل  عبعملية اجلدلية تال و طاملا أن. الزائفة
 إيقافها، ويتم زائفة أو الالهناية ال لّ أن ُت  . لذلك جيب يستطيع املفهوم أو الشكل املعنيان هبذه العملية التعنّي 

لّ  من م جديد و ، يتم تقدمي مفه. يف بعض احلاالتكلّيةوأكثر  أعلى مستوى من  مبفهومحلها  دائما  ما ُت 
جود لذاته على الو . عملية الذها  واإلاي  أبكملها  يوقف الالهناية الزائفة عن طريق استيعامستوى أعلى 

عملية  –وقف وابلتايل ي   -يشمل  كلّيةم تقدميه كمفهوم جديد أكثر  ، يتسبيل املثال )راجع القسم األول(
 فهوم وبني امل لذها  واإلاي ذا حدثت عملية اإرغم ذلك ف .اآلخر –الشيء بني  الذها  واإلاي  أبكملها

 املعندئذ  يتم إعادة تعريف  - يف هذه احلالة يشمل املفهوم مضمونه أساسا   – مضمونه
 
بطريقة  شتملفهوم امل

شتِمل. يرفع التعريف اجلديد عملية الذها  واإلاي  كلهاوعب جديدة تست
 
ستوى أعلى من إىل م املفهوم امل

ر بوصفه الظاهثلة من املنطق إعادة تعريف األم تتضمنككل )"الكل"( أو كمفهوم كامل ومكتمل.   - الكلّية
( ، وهي احلركة اليت EL §132; cf. SL-M 505–7, SL-dG 443–4) عامل الظاهر أبكمله

 ;EL §147) ككلّيةاخلاصة ابلواقع املمكن تعريف الشرط   الالمتناهية تعيد فيها عملية الذها  واإلاي 
cf. SL-M 547, SL-dG 483، )  بتكرة

 
و هي العملية اليت تعيد فيها عملية الذها  واإلاي  امل

-EL §§234–5; cf. SL )بواسطة املعرفة املتناهية واإلرادة املتناهية تعريف الفكرة النظرية كفكرة مطلقة.
M 822–3, SL-dG 733–4.) 

ور أمناطا  حنوية صت –ذاته" و ل" و "يف لذاتهذاته" ، ""يف  -هرة يف أعمال هيجل بعض املصطلحات األكثر ش
 ضد "آخره" تعينٌي حيصل عليه ألنه ع رِّف"يف ذاته" عندما يكون لديه  شكل. يكون املفهوم أو الأخرى شائعة

(cf. Being-in-itself, EL §91 .) لنسبة ابعندما يتم تعريفه فقط " ذاتهل" الشكلاملفهوم أو و يكون



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  37

حقا  ليس "اآلخر"  ، فإن "اآلخر""اآلخر" ابلنسبة إىليتم تعريفه تقني ا  بينما أنهاص، حبيث اخل إىل مضمونه
، يف ذاته""الشكل الذي  خبالف املفهوم أو. ابلنسبة إىل ذاته حق ا فقط نتيجة لذلك، يتم تعريفهو ك. ابلنسبة له

خر أصيل ليتم آ" له تعريفه من تلقاء نفسه ، أو ال حيتاج إىل ذاته"لالذي  الشكلفهوم أو امل، يبدو أن ذنإ
، ومن دلية أيض ا" إىل جذاهتا"لاليت شكال األفاهيم أو امل، تتحول مثل املفاهيم أو األشكال األخرىو  ) تعريفه

الذي ( ، و  1" )راجع القسم ذاتهمفهوم " الوجود ل عدّ نطق ، ي(. يف املتدفع إىل مفاهيم أو أشكال جديدة مث
 ".ذاته، أول مفهوم أو شكل "لمضمونه" يف األشياء األخرىيتم تعريفه بضم "

 ضمونامل " ليس فقط من حيثذاته، أو "لمضاعف ا" ذاته"لذاته" عندما يكون و ل"يف  شكلاملفهوم أو اليكون 
 . إنهضمونهمتثيل م طاملا أنه لديه نشاط، أو التمّثل الشكلولكن أيض ا من حيث  - يشمل مضمونه إذ أنه –
) ما هو لذاته  حيتوي مضمونه اخلاص فقط)من خالل نشاطه اخلاص(، أو ال  ذاته( لحيتوي مضمونه" )لذاته"

يزود . ()ما هو لذاته اخلاص ابلشكل اخلاص نشاطه خالل من مضمونه أيض ا ميّثل ولكنه( اخلاص ابملضمون
تجاوز التعريف ف ا يمث تعري ومن( متثيل مضمونه أي)بنشاط منطقي  ملفهوماخلاص ابلشكل ا الثاين "ما هو لذاته"
ف اخلاص لديه تعريفا  خاصا  به منفصل عن التعري نظر ا ألنو منفصل عنه.  بذلك هو ، وضمونهاملوجود يف م

اخلاص  أصبح "اآلخر" الذيو ، مضمونه ضد –ذاته"  بنفس املعىن اخلاص مبا "يف – يصبح معرّفا  ، فإنه مبضمونه
 كليهما "يف ذاته" ولكن  شكلاخلاص، ومع ذلك، فإن املفهوم أو ال مضمونهذا "اآلخر" ال يزال . ألن هبه

 :Maybee 2009؛ راجع  EL §§148–14ذاته" )ل " يف نفس الوقت، أو "يف وذاتهأيض ا ال يزال "ل
سد فكرة أن وهي جت( ، EL §160) أصيل فهوم" السمة املميزة ملعالقة "يف و لذاته (. تعتب6–244
الل نشاطه اخلاص خ منليا  تناز ، ولكن أيض ا ضمونهفقط من خالل متصاعداي  يتم تعريفه  صيل الاملفهوم األ

)أي  ملضمونه حتوائهافقط من خالل  يس معرفا  ، لللحيوان على سبيل املثال صيل. املفهوم األبتمثيل مضمونه
يؤدي إىل تعيني  الضي ،تعريفه اخلاص املنفصل عن مضمونها من خالل ، ولكن أيض  تصاعداي  احليواانت( مجيع 

 ما يعد كحيوان ، و بشكل تنازيل.

اوز" و   aufhebenتعتب  "جمّرد" من املصطلحات التقنية و النحوية اليت رأيناها ابلفعل يف  abstract" جي 
ة ظ"جمرد" يعّن القول إنه جمرد تعريف جزئي. يصف هيجل حل شكلإن القول أبن املفهوم أو ال القسم األول.

أحادي اجلانب أو مقيد  تعيني( ألنه تعريف أو EL §§79, 80هنا جمردة )أبالفهم، على سبيل املثال، 
ذا ندما يكون ع األكثر أتسيسا  " ابملعىن تعّينا  أو واقعيا  "م شكل(. على العكس، يكون املفهوم أو ال1)القسم 
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كما رأينا ) و  . أو أشكاال   ا  مفاهيمبنائه مبواد أخرى تكون يف هذه احلالة تعريف حيصل عليه من  أومضمون 
 يف املنطق.واقعّي أول مفهوم هي  الصريورةاعتب هيجل أن فقد ، ( 2القسم 

، شكل ملحوظبميكن أن جتعل فلسفته صعبة  نيةتقعلى الرغم من أن كتابة هيجل واستخدامه للمصطلحات ال
من  ا  مدهش ا  دهناك عدفإن ، الرغم من الصعوبة أو رمبا بسببهاأن عمله ميكن أن يكون جمزاي  للغاية. على  إال

 األفكار اجلديدة يف عمله واليت مل يتم استكشافها ابلكامل يف الفلسفة.
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