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The aim of this article is to consider Hegel's unity, which is "the Unity of Identity 

and Difference" Or to examine and explain the "unity of seemingly contradictory 

features in a single coherent whole" in the light of the main problem of Hegel's 

philosophy, that is, the overcoming of divisions or dualities, as the solution of her 

philosophy. Unity (Einheit) is an important ideal, goal and end for Hegel's 

philosophical system. Hence, in his entire philosophical system and in different 

periods of his intellectual life, the traces of the search for unity are always obvious, 

from the beautiful artistic unity in Greece to his desired unity, which is a rational, 

speculative, philosophical, absolute and Mediated unity. For him, the whole of 

philosophy is nothing but the study of the definition of unity and its realization in 

society. A unity that, instead of eliminating or absorbing another, tries to preserve 

and eliminate pluralities and differences by accepting and recognizing another in a 

single coherent whole. A unity in which differences and dualities do not disappear 

but are preserved as necessary and inevitable moments. Unity that is not the result 

of direct intuition but the product and result of passing through different stages and 

an intersubjective matter. For Hegel, it is not atomism and excessive individualism 

in the modern world that led to rupture, not mere mystical and abstract unions that 

wipe out all differences, but the unity of the whole in which All distinctions are 

preserved. 
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Extended Abstract 

By adopting the problem-oriented approach instead of the subject-oriented or language-oriented approaches, 

this article sought to investigate and explain what is the main and main problem of Hegel's philosophy? 

What was Hegel's solution and what are its unique features? The topic of the article, the general framework 

of the article, abstract, introduction, titles, headlines and conclusion are designed and written to answer the 

above questions. The most important finding of this research is that the main problem of Hegel's 

philosophical system; It is the solution of dualities and dualities; On this basis, Hegel's special unity, i.e. 

absolute and subjective unity ("the unity of this Identity and this non-immediate" or "the unity of apparently 

opposite characteristics in a single coherent whole") is considered as the solution of Hegel's philosophy and 

as the ideal and goal of his philosophy. As we said, Hegel's philosophical system is an attempt to overcome 

the divisions or dualities before him and his time; The dichotomy that existed in the culture and philosophies 

before it in Greece and the Middle Ages or new philosophies in diverse and numerous forms (such as mind 

and object or subject and object, reason and experience, reason and faith, man and God, reason and 

revelation, freedom and necessity, determinism and discretion, substance and accidents , etc.) have been 

produced and reproduced. According to Hegel, these dualities are the result of a reflective and 

understanding-oriented view and approach; he considers reflective and understanding-oriented philosophies 

to create duality. He considers the necessity of philosophy to overcome these divisions. It can be said that 

Hegel's philosophy is an attempt to create unity between these philosophical and metaphysical gaps, an 

attempt that starts with Kant, Fichte and Schelling also continue it, but the attempts that lead to failure 

according to Hegel, often the unifying actions of the previous ones are insufficient because they are based 

on the sense of And it is imagination and understanding, they are not more or earlier than the beautiful unity 

of art, religion, mysticism, existence and imagination, and they are unable to create a concrete unity between 

the opposites and sides of the duality. In Fichte and Schelling, it is intuitive and immediate, and in Kant it 

is based on understanding and imagination. But Hegel's philosophy claims that the unity he is looking for is 

based on reason (both negative or dialectical reason and positive or reflective reason), a concrete, absolute, 

rational, philosophical and conceptual unity, with the mediation and result of a process and process. Long 

of unity between opposites. Hegel considers the relationship between different aspects not dualistically but 

dialectically, related to each other, not completely dependent and not completely independent) and as the 

unity of opposites in the Identity difference or the unity of this Identity and this non-immediateness. For 

Hegel, dialectic or negative reason is considered to be the mediator between understanding and positive 

reason. Understanding is dualistic, it considers all objects as independent and unrelated, but dialectic seeks 

to create a relationship between those opposite and different objects and at the same time proves their 

incompleteness and interdependence, and finally, positive reasoning or positive reason seeks the concrete 

unity of those opposite objects. It is absolute. A unity that tries to preserve and eliminate pluralities and 

differences by accepting and recognizing the other in a single coherent whole instead of eliminating or 

absorbing it. Hegel's special unity not only does not diminish the plurality, difference and the other, but tries 

to maintain them in a single whole. A whole that is not like a melting pot but like a colorful salad. Therefore, 

the unique feature of Hegelian unity, i.e. the unity of opposites or the unity of identity and otherness, 
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questions the structure of the previous logics, i.e. the principle of identity and the principle of refusal of 

contradiction, and presents a more democratic and pluralistic basis for managing the real and concrete world 

and polyphonic societies. But these are issues that require more, better and more detailed research from 

different angles. 
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  ها:واژهکلید

 آنی،نهاین ،همانیاین وحدت،

 یا گیدوپاره نظرورزانه، مطلق،

  ثنویت

 

 
( The Unity of Identity and Difference) «آنینههمانی و اینوحدتِ این» ،نظر هگل وحدت موردبر آن است تا این مقاله 

ها یا گیرا در راستای مسألۀ اصلی فلسفۀ هگل یعنی غلبه بر دوپاره «های ظاهراً متضاد در یک کلِ منسجمِ واحدوحدتِ ویژگی»یا 
آل (، ایدهEinheit/Unity) هگل، وحدتهدف و غایت فلسفه کند.  ، بررسی و تشریحویفلسفۀ  کارحل و راهعنوان راهبها، ثنویت
همواره ردپای جستجوی وحدت رو از این ؛چیزی جز مطالعۀ تعریف وحدت و تحقق آن در جامعه نیست ،فلسفهکل هگل به نظر است. 

 شزیبای هنری در یونان تا وحدت مورد نظر از وحدت ؛اش آشکار استهای مختلف زندگی فکریو در دوره او کل نظام فلسفی در
رسمیت ه وحدتی که بجای حذف دیگری یا جذب آن، با قبول و ب ؛تواسطه اسکه وحدتی عقلی، نظرورزانه، فلسفی، مطلق و با

ها دوگانگی ها وکند. وحدتی که در آن، تفاوتها تالش میدیگری در یک کلیت منسجم واحد به حفظ و رفع تکثرات و تفاوت ختنشنا
محصول  هواسطه بلکوحدتی که نه حاصل شهودِ بی ؛شوندناپذیر حفظ میهای ضروری و اجتناببلکه بعنوان مؤلفه ؛رونداز بین نمی

های افراطی در جهان فردگرایی االذهانی است. برای هگل، نه اتمیسم وهای مختلف و یک امر بینو نتیجۀ گذر از مراحل وگذرگاه
، ها را در دیگ ذوبهای صرفِ عارفانه و انتزاعی که همه تفاوتگراییمطلوب است نه وحدت -آوردکه گسیختگی به بار می-مدرن 

 شوند.ها حفظ میر آن همۀ تمایزات و تفاوتمطلوب هگل است که دکلیتی  کند، وحدت ومحو و نابود می
 

 :DOI .011-000 :(13)10، های فلسفیپژوهش. آل فلسفه هگلوحدت به مثابه ایده(. 1051) .محمد، اصغری ؛علیرضا، صیرزاده بکرآبادن: استناد
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  مقدمه
 آل وحدت است. برای هگل،تنها هدفِ فلسفۀ هگل، تحقق ایده اصالً غایت و .ستهگل ا فلسفه آلایده غایت، هدف و 1وحدت

( و تحقق 05: 1300هگل، ) «آنینهدر این همانیتعریف وحدت؛ یعنی وحدت درکثرت یا اینمطالعۀ »کل فلسفه چیزی نیست مگر 
غایت شناختن » آید. برای هگل،آن وحدت در جامعه به صورت هارمونی بین فرد و جامعه است و در آگاهی به صورت مطلق در می

 2زندگی اخالقی» و (00: 2510)ایفرگان،  «ی اخالقیاجتماعی یعنی زندگ -و تحقق مطلق، وحدت است و ظهور آن در حوزۀ سیاسی
 .(13: 2552، گرییر) «شودمیآنی در نظر گرفته نههمانی و اینبعنوان وحدتِ این

تعارض و تضاد، قاعدۀ غالب بر حیات آدمی است و کشف تعارضات کار فلسفه است. هگل قهرمان کشف تعارضات  نزد هگل
ی اش آن را وجه اساسبرده و شارحان تعبیری که خود هگل به کار طبقحیات آدمی و کوشش برای رفع آنها و نیل به وحدت است. 

(. بنابراین آشتی، سازگاری، یگانگی و وحدت بین عناصر 20: 1130 ح،)مصل است 1آشتی فلسفۀ ،ویفلسفۀ  دانند،اندیشۀ وی می
« آشتی دادن»کل شاید ناظر به نوعی  هدف هگل در است: متعارض و متضاد هدف هگل است. چنانچه استرن هم ذکر کرده

هگل  کتئودور آدورنو( دیالکتی)حتی به نظر  نشان دادن موانع و مشکالت تحقق این آشتی دادن است... ،روحپدیدارشناسی باشد...
 .(111 :1131 )استرن، هم( در خدمت هدف آشتی است)

های انعکاسی بر اغلب فلسفه ویاست، نقد  هگل آل و غایتوحدت و آشتی بین عناصر متضاد و متعارض، ایدهبا توجه به اینکه 
 ، با طرحهمچنان که ؛گیردآل و غایت صورت میدهبر اساس این ای نیز، نامندآفرین و ثنوی میمحور که آنها را شکافو فاهمه

 کند بین اشیا و امور متضاد وحدت ایجاد کند. سعی می 0در فلسفۀ نظرورزانه 0مطلق

 ضرورتِ فلسفه، مسئله اصلی آن و ایدۀ وحدت. 1

خاستگاه و منشأ نیاز برای فلسفه ، 0گیدوپاره» :هگل، چیرگی بر دوآلیسم و ثنویت علتِ نیاز اصلی ما برای فلسفه است به عقیده
گی ها در تاریخ اندیشه و فلسفه؛ کلی و جزئی، خدا و انسان، نامتناهی و ها و دوپارهنمونۀ این ثنویت (.03: 1322هگل، ) «است

روح، عین  متناهی، فرد و دولت، فرد و اجتماع، انتزاعی و انضمامی، سوژه و اوبژه، روح و جسم، نفس و بدن، ماده و صورت، ماده و
تفاوت بین نظام فلسفی » رساله تفاوتهگل در  کثیر، ضرورت وآزادی، خدایگان و بنده و غیره... است. و ذهن، عقل و سنت، واحد و

ترین کند که بدان نیاز باشد. شاید یکی از اساسیپردازد. فلسفه وقتی حدوث پیدا میبه بحث ضرورت فلسفه می 2«گفیشته و شلین
ا گسیختگی ی: ماند و آن اینکهتا پایان عمر فلسفی خود به آن وفادار میاست که در این بند از رساله هگل جمالت و اصول 

یختگی گی نزد هگل، گسگی خاستگاه ضرورت فلسفه است و رسالت فلسفه هم چیرگی بر آن است. مثل اعالی این دوپارهدوپاره
حق هر کدام را نیز ادا  اوبژه را دریابد و - فلسفه بایست جدایی سوژه باشد...)تمامیت واقعیت عینی( می )مطلق( و جهان بین خدا

 .(200 ،212: 1100 مرادخانی،) رسدبا طرح مطلق به انجام می] نظرورزانه[ کند. این دقیقه در فلسفۀ نظری

ابژکتیو، کل دانایی و ساختار  است. مطلق تمامیتی 0«امر مطلق»پاسخ اجمالی هگل مبنا قرار گرفتن  ها،برای غلبه بر دوگانگی
آن نیست  اما این به معنای ؛کنندشناخت ماست. با مطلق، استقالل و محدوده های ترسیم شده به وسیلۀ امور متضاد ارتفاع پیدا می

سفه پس لبا تکلیفی که برای فلسفه تعیین شد، گویی که ف.  شوند؛ زیرا که دوگانگی الزمۀ زندگی است...ها برطرف میکه دوگانگی
ا هنر ی ها را در اندیشه و زندگی انسان بر عهده خواهد داشت. رفع دوگانگی و تعارضات، دیگر کار دینترین نقشاز این، بزرگ

                                                 
1. Einheit/Unity 

2. Sittlichkeit: اصول، عرفها و قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و سیاسی نه اخالق فردی 
1. Versöhnung  
0. Absolute 
0. Spekulativ/Speculative: 

حتی استفادۀ  هیچ کدام رسانندۀ معنا و مفهوم هگلی آن نیست و توان گفتمی .ترجمه شده است ...نگر، نظروری ونظرورزانه، نظری، متعالی، فراکران در فارسی اشپکوالتیو
 م است.هذهن باهم ما از معادل نظرورزانه هم نباید بدین معنا باشد که اشپکوالتیو صرفاً ذهنی و نظری است بلکه اشپکوالتیو هم نظری و عملی، هم عین و 

0. Entzweiung -Dichotomy  

2. The Difference Between Fichte's and Schelling's System of Philosophy 
0. Das Absolute 
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برسد. این کاری است که تنها در فلسفه ممکن  1نیست. فقط فلسفه قادر است که از سطح فاهمه فرا رود و به مرحلۀ تأمل عقلی
شود. جزء تنها در نسبت با دیگر اجزاء است که آنگونه که هست شناخته هر جزء در نسبت با کل دیده میشود. در تأمل عقلی می
امکان وجود پیدا  2ای است که فلسفۀ نظریشود. با چنین رویهشود. معنا و مفهوم هر جزء نیز فقط در نسبت با کل حاصل میمی
ها در نسبتی کند. فلسفۀ نظری تمامیت دانایی انسان، آن هم به صورت نظام مند است؛ البته در نظامی که تعارضات و محدودیتمی

آنی است؛ به تعبیر دیگر همراه شدن نههمانی و اینهمانیِ این این امر مطلق...» اند کنار رفته است. با این وصفکه با مطلق داشته
 .(122 :1130 )مصلح، «تعارضات و یگانگی در آن

کند گی ها به معنای حذف آنها نیست چون مطلقی که هگل طرح میقبل از هر چیز باید توجه کنیم در نزد هگل، غلبه بر دوپاره
)هویت(  همانینکلیتی شبیه دیگ ذوب نیست که در آن افراد و اجزاء؛ ذوب، حل و یا نابود شوند بلکه مطلق برای هگل، وحدتِ ای

در قالب آثار هنری، مراسمات مذهبی و آثار فلسفی شکل  )دیگری و تفاوت( است و این مطلق در آگاهی انسان و آنینهو این
صلی به مثابۀ رسالت ا «مطلق»و برای فهم راستین ضرورت دریافت و تصریح «... مطلق»برای فهم معنا و درک اهمیت » گیرد.می

چرا برساختن آن در آگاهی را  بیند ورا در ارتباطی ضروری با فلسفه می« مطلق»که هگل از کدامین منظر،  فلسفه، باید ببینیم
ار در آگاهی همیشه رسالت فلسفه نبوده است، بلکه در روزگ« مطلق»داند. البته از نظر هگل این برساختن رسالت اصلی فلسفه می

یازی پدید آمده است، ن« نیاز فلسفه» ایر روزگار هگل و برای اوست که گونههگل و برای هگل، رسالت فلسفه شده است ، زیرا د
است. صحنه نمایان شدن این دوگانگی آنجاست که « مطلق« »دوگانگی» نیاز زمانه و منشأ آن همانا )آن(...«سبب بیرونی» که

از  .(00: 1130 جامد کرده است )صفاریان،« رخود استوا بر» جدا افتاده و خود را به مثابه« مطلق»است از « مطلق» آنچه پدیدار
ه فاهمه به تر، هنگامی کجان بکوشد خود را چونان زنده بنماید، یا به سخن دقیقآید که بیمی منظر هگل نیاز فلسفه آنگاه پدید

های ورش فرهنگی زمانهاین چیرگی فاهمه خود را در پر چیرگی بر همه چیز را وجهه همت خود بگرداند... مثابه نیروی جامد کردن...
 ...کندمی های متمایز از تضادها مانند تضاد روح و ماده، نفس و بدن، ایمان و فاهمه، آزادی و جبر و غیره آشکارمختلف در صورت

 ترین صورت وضعیت تضاد خود را در آنشناسد؛ جدالی که اکنونیهای این دوگانگی را در جدال فاهمه و خرد باز میواپسین نشانه
تنها در  است...« مطلق»رفع دوگانگی  رسالت فلسفه، حفظ و تضاد سوبژکتیویته مطلق با ابژکتیویته مطلق نماینده است... به مثابه

ی به تواند در یک خود سنجشگری دیالکتیکشود؛ یعنی تنها آگاهی میمی آگاهی است که حفظ و رفع این دوگانگی پذیرای تحقق
 .(05، 00ان: این حفظ و رفع نائل گردد )هم

جستار مایۀ فلسفه، در واقع، مطلق است.اما مطلق، تمامیت است یعنی واقعیت درکل آن است، یعنی عالم. فلسفه » برای هگل، 
افزون بر این ، این تمامیت یا کل، زندگی بیکران است و فرآیندی است که از خود  با حقیقی سر و کار دارد و حقیقی یعنی کل.

ای است که پایان خویش را هم چون غایت خویش، پیشاپیش در بردارد و فرآیند صیرورت خویش است، دایره پروری. مطلق، همانا
البته تمامی .کندمی پایان آن همان آغاز آنست... مطلق دراساس نهایت یا پایان این فرآیند است که ماهیت مطلق را براستی آشکار

 .(120-121: 1120 )کاپلستون، «رت فهم سیستماتیک این فرآیند غایتمند درآیدباید به صوفرآیند همان مطلق است... و فلسفه می
)تمامیت( است. اما یک کل، وجودی است که  است، کل 1آنچه حقیقی» گوید:می هگل در پیش گفتار کتاب پدیدارشناسی روح

( به نظر هگل، کار فلسفه)باز( 00: 1102)هگل،  «ذاتاً یک نتیجه است امر مطلق... شود.اش، ذات کامل میهفقط در سایۀ توسع
ساختنِ آن در کرانمند و از راه آنست و نشان دادن آنست که مطلق، چگونه از راه ذهن  )باز( همانا ساختن زندگانی مطلق است...

آیند کلی دهد...نزد هگل،مطلق...عبارتست از فرانسانی و در آن، خود را به ضرورت هم چون روح، هم چون خودآگاهی، نشان می
 شود: ایدۀ منطقی،زندگانی مطلق از سه مرحلۀ اصلی تشکیل می ...کرانمند و از راه آن نمایانگری در-یا خود 0فرانمایی-خود

در »حالت(  که هر بخشی از آن با مطلق سر وکار دارد. منطق، مطلق را )در ...طبیعت و روح. و سیستم فلسفی سه بخش خواهد شد
کند و فلسفۀ روح، مطالعه می ]لنفسه[ «0برای خویش»)در حالت(  کند؛ فلسفۀ طبیعت، مطلق راعه میمطال ]فی نفسه[ «0خویش

                                                 
1. Vernüftige Reflektion  
2. Spekulative Philosophie  
1. Das Wahre 
0. self-expression 
0.  in itself 
0. for itself 
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این سه بخش باهم ساختار فلسفی زندگانی مطلق را  کند...مطالعه می ]فی نفسه و لنفسه[ «در خویش و برای خویش»مطلق را 
 (122،120،122،120: 1120 )کاپلستون، است 1آنینهاین -در- )و( مطلق این همانی ...دهندمی تشکیل

ها دوگانگی وظیفه و تکلیف فلسفه، فائق آمدن بر .بنابر آنچه ذکر شد در نزد هگل، دوگانگی و ثنویت ریشۀ نیاز به فلسفه است
های منطقاحکام  ها وخواهد ضمن نقد فاهمه و نقد گزارهمی« نظرورزانه» و فلسفۀ «مطلق» و هگل با طرح امر هاستو ثنویت

 حل خاص خود را ارائه نماید.از خودش از جمله کانت، فیشته و شلینگ، راه های قبلقبلی و نقد فلسفه

 ای و انعکاسیهایِ فاهمهها و منطقفلسفه و منطقِ نظرورزانه در برابر فلسفه. 2
دیدارشناسی پکتاب و  رودبزرگ به شمار میاش یک سیستم فلسفی ساز و فلسفههگل یک فیلسوف نظام 2به نظر دونالد فیلیپ ورنه

است. کتاب پدیدارشناسی روح هم چون یک دایره  1مقدمۀ سیستم فلسفی هگل است. هر سیستم هم به مثابۀ یک کل او روح
ثابۀ یک کل به م گفتار نیز خودشکتاب نوشته شده است. پیشگفتار پدیدارشناسی است که بعد از پایاناست. مرکز این دایره، پیش

؟ نقد گفتار پدیدارشناسی روح هگل چه چیز قرار داردوار کل یعنی پیشبیان کلی سیستم هگلی است. در مرکز این سیستم دایره
 .(1: 2552ورنه، ) ِناکافی فلسفیدن و اشپکوالسیون بجای این اشکال 0و جایگزینی عقل 0انعکاسی هایو فلسفه 0هگل بر فاهمه

داد؛ اگرچه بازتابِ اضداد و سایر تعیناتِ بازتاب در یکدیگر، در را در مقابل فلسفه انعکاسی قرار می «فلسفۀ نظرورزانه» هگل
کاربردِ  ویژگی اصلی اشپکوالسیون در است...« نظرورزانه»اند، چنین بازتابی فقط یک مرحله از منطقِ اشپکوالسیون تنیده شده

بخشد. به این گونه، در تقابل با فاهمۀ متضاد و ظاهراً جداگانه را وحدت می)و چیزهای(  هامورد نظر هگل این است که اندیشه
فرض اما از این لحاظ با آنها فرق دارد که مفهومی است و حاصل فاهمه را پیش ؛تحلیلی، شبیه به تخیلِ شاعرانه و عرفان است

های است که بر کاربرد فقط یکی از جفت محمول دهد. اشپکوالسیون با جزم گراییِ مابعدالطبیعه پیش کانتی، ناسازگارقرار می
مقابل، اندیشۀ  تواند هر دو باشد. درکرد که جهان یا کرانمند است یا بیکران و نمیها تأکید داشت یعنی مثالً تأکید میمتقابل به ابژه

، با کمی 003، 000: 1100 )اینوود، داند هم بیکرانبخشد و به این گونه، جهان را هم کرانمند مینظرورزانه دو مفهوم را وحدت می
سه جنبه یا مرحله برای  02، 01، 05، 23یعنی علم منطق بندهای  المعارف علوم فلسفیدایرههگل در بخش اول کتاب . تغییر(

 کند:منطقی مطرح می تکوین و توسعۀ اندیشه
اهیم شود. در این مرحله با مفکه اندیشه در این مرحله با وضع تمایزها و تقابل ها شروع می تفکر انتزاعی یا فاهمه، .1

 گی ها ، طرفداری از این یا آن است.در برابر ثنویت ها و دوپاره محدود و متناهی سر وکار داریم و فرمول ما

شوند و تناهی ان بررسی میاست که اشیاء در هستی و حرکت خاص خودش جنبه دیالکتیکی یا مرحله عقل سلبی .2
 ریزد.ها فرو میشود و تقابلمی مقوالت ناقص فاهمه اثبات

ها و که ویژگی اصلی آن وحدت بخشیدن به اندیشه یا نظرورزانه و یا مرحله عقل ایجابی 7جنبه اشپکوالتیو .1
ینیت را بین ذهنیت و ع صرفاً ذهنی و نظری نیست بلکه تضاد کند که نظرورزانهچیزهای متضاد است. هگل تأکید می

 .(003: 1100 اینوود، ؛21: 1131 استرن،؛ 202: 1015هگل، ) کندهمراه با تضادهای دیگر حفظ و رفع می

ما هگل در برابر ا ؛شودثنویت و دوگانگی ایجاد می فاهمه است، هگل، در مرحلۀ اول تفکر یا مرحلۀ انتزاعی که مبتنی بر از نظر
عقل دارای دو وجه سلبی و ایجابی است. عقل سلبی و منفی همان دیالکتیک است، عقل ایجابی و  .کندمیفاهمه، عقل را مطرح 

ات، جدایی و کند و ثبمثبت هم، نظرورزانه است. عقل سلبی یا دیالکتیکی بین دو طرف شکافها نسبت، رابطه و وساطت ایجاد می
بی یا نظرورزانه، آنها را در یک کل منسجم واحد یعنی مطلق، در حین اما عقل ایجا ؛کنداستقالل آن دو طرف را سلب و نفی می

                                                 
1. identity-in-difference 
2. Donald Phillip Verene 
1. whole  
0. verstand-understanding :فاهمه  
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آنی، وحدت اضداد، وحدت در کثرت یا نههمانی و اینبخشد. وحدتِ نظرورزانه، وحدتِ اینحفظ تفاوت و تمایزشان، وحدت می
 رود.وحدت در عین حفظ تمایز و تفاوت به شمار می

برای ساخت مطلق به -های پروژۀ نظرورزانۀ هگلریشه» ،روح پدیدارشناسیگفتار ز پیشالبته باید توجه داشته باشیم که قبل ا
های فلسفی فیشته و شللینگ و دانش و ایمان چاپ شده در تواند در کتابهای تفاوت نظاممی -همانی و این نه آنیمثابۀ وحدت این

 )رابطۀ علی بین این متون، مسألۀ وحدت نسبی یا انتزاعیدر دورۀ ینا، یافت شود. محور مرکزی هر دوی  1052و  1051های سال
 «است شود.(می سوژه و اوبژه( در برابر وحدت مطلق)تعین متقابل بین سوژه و اوبژه که هر دو در عین وحدت، تمایزشان نیز حفظ

 «ین یعنی شناخت مطلقدیدن کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است و ا رسالت فلسفه،» به نظر هگل، (.00 :2551، )سینربرینک
وساطت در انواع تفاوتها و اختالفاتی است که به حسب ضرورت  تنها رسالتِ فلسفه....» به عبارت دیگر، (.10 :1132)مرادخانی، 

: )همان «این وحدت مالحظه کند ]هامؤلفه[ 2تواند آنها را چونان دقایقشوند و فلسفه است که میپدیدار می 1در هئیت وحدتی
10). 

هگل معتقد است که قبل از او کانت و فیشته از دست یافتن به نوعی نظام واحد از عقل که خود آن را نشانه رفته بودند، ناکام 
نشدند. هگل با درنگ در تمییز بین فاهمه و عقل که با خود  0فراتر نرفتند و رهسپار حوزۀ عقل 1آنها از حوزۀ فاهمه»ماندند چرا که 

آنها فاهمه را مقدم بر عقل گرفتند و این تقدم، تأسیس نظام واحد  نامید... 0، فلسفۀ آنها را فلسفۀ انعکاسیکانت صراحت یافته بود
 .(21- 22)همان:  «کندمی چون فاهمه، مضمون فلسفه را گرفتار شقاق و تقابل و وحدانی را محال نمود؛

 وحدتِ هگلی. 3
 داهای انعکاسی یا بازتابی یکطرفه که مال تفکر انتزاعی یا فاهمه است جفلسفهبنابر آنچه که گفتیم هگل، فلسفۀ نظرورزانه را از 

ژکتیویسم، ها هستند برای نمونه رئالیسم و اوبهای این یا آن هستند و طرفدار یک طرف از ثنویتهای انعکاسی، فلسفهکند. فلسفهمی
گرایی آلیسم، عقلدانند. ایشان رئالیسم، ایدهمنعکس کننده ذهن میآلیسم، عین را ذهن را منعکس کننده عین و سوبژکتیویسم و ایده

کند، ارتباط و نسبتی داند و با طرح اندیشه دیالکتیکی بین تضادها و ثنویتها نسبت و ارتباط برقرار میگرایی را یک سویه میو تجربه
های گیکند بین شکافها و دوپارهمی سعی 0قح مطلالخره با ارائه فلسفه نظرورزانه و با طراشود و بکه باعث حرکت و تحرک می

اما هگل، وحدت و مطلق مورد نظر خود را از وحدت و مطلق صرف، انتزاعی، شهودی و عرفانی  ؛ذکر شده در باال وحدت ایجاد کند
 «ی استسپینوزایاینها شامل مفهوم من فیشته، مفهوم وحدت صرف شلینگ، مفاهیم شهود و ایمان یاکوبی و جوهر ا»کند، جدا می

اما  ؛های پرفراز و نشیب استمفهومی با واسطه، حاصل بحث و استنتاج و گذر از راه ،وحدت و مطلق هگلی(. 00: 2510سیپ، )
 .2روندها از بین میواسطه و حاصل بینش و شهود است. در وحدت و شهود آنها همه تمایزات و تفاوتوحدت شلینگی و عرفانی، بی

                                                 
1. unity  

2. momens 
 das به معنای دم، لحظه، دقیقه و هنگام نیست بلکه der momentها، مراحل و غیره ترجمه شده است، اما مومنت مورد نظر هگل، ها به دقایق، لحظات، برآیندها،مؤلفهمومنت

moment   ،لکه شود بنمی مومنت هگل یک جنبه ای از چیزی یا یک تکه یا مؤلفه از کل که بطور واقعی و فیزیکی تقسیم عنصر زنده، جنبه و تکۀ غیر فیزیکی است. به معنای مؤلفه
 کتاب شناخت هگل گرایی، زیرنویس مترجم( 22صفحه فرهنگ لغت هگل اثر مگی و  105)برای توضیحات بیشتر رجوع شود به: صفحه  صرفاً در اندیشه و عقل، قابل تقسیم است.

1. verstand  
0. vernuft 
0. reflexionsphilosophie 

. 0 absolute 
2
نه شهودی  دباید مفهومی باشاعتقاد رسید که فلسفه هگل در آثار اولیه به ویژه در روح مسیحیت و سرنوشت آن، مفهوم انتزاعی را در مقابل زندگی و عشق قرار داد...اما در دورۀ ینا به این  .

 یا فاهمه مگفتار پدیدارشناسی روح اعالم نمود و هرگز آن را رها نکرد. باید توجه کنیم که هگل عالوه بر نقد شهود و عشق و بی واسطه گی، منتقد فهیا عاطفی. او این اعتقاد را در پیش
(Verstand است .ایشان، فلسفه های انعکاسی یا بازتابی یک طرفه )تاجی و های کمی و استنداند و به نظرش منطق حاکم بر فاهمه، منطقآفرین را حاصل نگاه فاهمه ای میو ثنویت

ر فاهمه که نتایج کا و با واسطه همانی )هوهویت( و اصل امتناع تناقض است. آلترناتیو هگل برای شهود، عشق و فاهمه، عقل است . اما کدام عقل؟ عقل مفهومیمنطق مبتنی بر اصل این
آفرین که ویژگی ها و چیزهای متنوع و متضاد را در یک کل منسجم و واحد در کنار حفظ پردازد. عقلِ نظرورزانه و وحدترا هم بعنوان پیش فرض قبول دارد اما به حفظ و رفع آن می

 بخشد.تفاوتها وحدت می
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؛ اما در مطلق و وحدت مورد نظر (10: 2511هگل، ) انددر آن همه گاوها سیاه»کند که تشبیه می« شب»را به  آناز این رو، هگل 
 اتحادشان است. تعارضات و جمع و برتر از شهود و راه حل تناقضات و 1مانند و مفهومهگل، تمایزات و تفاوتها می

بیند. به نظر او، مطلق چیزی است یکسره حاضر یعنی انسانی نمیهای مطلق را در چیزی فراسوی تجارب و فعالیت» هگل
چیزی که موجود و بالفعل است و نه چیزی بر فراز چیزها یا زیر آنها. مطلق هگلی نه در آگاهی فرازمینی نه در دیدگاهی جامع و 

حقق مند فیلسوف تهای نظامبینشهای خالقانه و محصوالت هنرمند، ایمان و پرستش انسان مذهبی و زمان، بلکه در فعالیتبی
(. فلسفه برای هگل در کتاب پدیدارشناسی روح، صورت معقول مطلق است، در مقایسه با 13: 1102 ،؛ بربیج)فیندلی« یابدمی

به  فلسفه، برترین حالت درک مطلق آید.فلسفه، هنر؛ صورت محسوس و دین هم صورت تمثیلی یا خیالی از مطلق به حساب می
 و عرفان( و نه حس و نه خیال. )شلینگ، بویمه مفاهیم است نه به واسطۀ شهودواسطۀ 

آن هم نتیجه و حاصل یک پروسه و روند طوالنی با ( 10: 2511)هگل، « اساساً یک نتیجه است امر مطلق...»نزد هگل،  
ا یا عناصر متحرک و زنده یک امر همنازل مراحل مختلف و با نمودها و صور متناقض و متفاوت که نزد هگل، همه آنها؛ مؤلفه

واحداند و هریک به اندازه دیگری ضرورت دارند. کتاب پدیدارشناسی روح هم نمایش روند و پروسه ظهور و رشد و تحقق آن امر 
شکوفایی یک غنچه و بعد گل و شکوفه دادن و نهایت میوه شدن آنها در یک درخت به  واحد و مطلق است. مثل بررسی رشد و

بنابراین جستجوی وحدت در فلسفۀ هگل در مقایسه با دیگر فالسفه و عرفا هم شامل موضوعات متنوع و  مایش زنده.صورت ن
 رود.می برای حفظ تنوع و تکثر در حین وحدت و این همانی به شمار ترمتکثر است و هم چنین تالشی موفق

 و را که در اصل از اسپینوزا است، در سر داشت« خداوحدت جهان در » هگل هم مانند فیشته، شلینگ و شالیرماخر، اندیشۀ
تر است. در دوگانه انگاری خواهد به آنها وحدت بخشد، از دیگران موفقالاقل از جهت گستردگی دامنۀ موضوعات متکثری که می

ه صورت یشته بکانتی بین جهان محسوس و مقوالت عقل و تکلیف اخالقی و قواعد طبیعت تعارض وجود دارد. همین تعارض در ف
که تنوع و تکثرات عالم نفی نشده باشد، حفظ  تقابل میان تکلیف و واقعیت درآمد. هگل درصدد است که وحدت هستی را در حالی

خواهد مثل شلینگ وجود را به هویت نامتعین مطلقی بازگرداند که تکثر و تنوع آن از بین برود. وضع مطلوب در نظر کند. وی نمی
 .(220: 1130 )مصلح، امی است که در آن عالم معنای واحد داشته باشد و تنوع آن نیز پذیرفته شده باشدهگل رسیدن به نظ

آل است، اما وضعیت مطلوب در تحقق امر وحدت، حفظ تنوع، تکثر، تفاوت و اضداد با اینکه وحدت برای هگل یک امر ایده
اش درون خود دارد. پس اجزای نفی را به عنوان عنصر برسازنده شود کهوحدت نهایی صرفاً در دل کلی محقق می»است. در هگل، 

ود بدل به کند و خگیرند، چرا که امر حقیقی دیگر موضع منفعالنۀ خود را ترک میمطلق، در وحدتی صوری کنار یکدیگر قرار نمی
نها به خت و بیان امر حقیقی، نه تهمه چیز منوط به شنا»گفتار پدیدارشناسی( به گفتۀ خود هگل در پیش) شودای فعال میسوژه

امر حقیقی، زیر سؤال « سوژه قلمداد کردن»توان ادعا کرد که هدف از می «...منزلۀ جوهر بلکه هم چنین به منزلۀ سوژه است.
شلینگ،  انگارانۀنگرش وحدت شلینگی و تأکید بر این مسأله است که اتفاقاً همه یکی نیست...« همه یکی است» بردن آموزۀ

دهد یم خاصیت تقلیلور ساختن سوژه در جوهر، آن را به نوعی بساطت بیبرد و با غوطهمی دوگانۀ سوژه/ ابژه را به تمامی از بین
به حقیقتش « کل» تا دیگر نشانی از شقاق و دوپارگی باقی نماند. هگل نیز با بخشی از رویکرد مزبور موافق است که سوژه در دل

)اردبیلی،  «شناسدرا نیز به رسمیت می« کل» در عین حال، وجود نوعی تمایز میان سوژه و ؛«قی، کل استامر حقی»یابد و می دست
ها و هاست اما ایشان دنبال حذفِ دوگانگیپس برای هگل مسألۀ فلسفه اگر چه غلبه بر دوگانگی ها و ثنویت .(05-01 :1130
نه تنها با  هگل ، وحدتِ صرف هم نیست.اواست اما وحدت ِمورد نظر ها نیست و از سوی دیگر، هگل اگر چه دنبال وحدت تفاوت

وی از سویی وحدت  جنگند.می گرایی صرف همبلکه با مونیسم و وحدت ؛سازگاری ندارد هاو دیکوتومی 2انگاری()دوگانه دوآلیسم
و فاقد  1دهد و آن را به طرزی افراطی خودهمانمی انگاری ایدئالیستی شلینگ را مورد انتقاد قرار انگارانۀ جوهری اسپینوزا و وحدت

همانی در عین کند. اصطالح هگلی اینمی افراطی را رد داند؛ و از سوی دیگر اتمیسم طرفداران روشنگری یا ثنویت گراییمی تمایز
تن خواند که با یافمی ایهگل، روح را سوژه» همانی بواسطه و از طریق دیگری است. ... چنانکه استرن تأکید کرده:تفاوت و این

در نتیجه، سوژه با وجود  بخشد؛تفاوت را در نسبت با جهان تجسم می-)عین( در -همانیاش، این رابطۀ این«دیگری»خود در 

                                                 
1. begriff 
2. dualism 
2. self-identical 
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« انگاری افراطی( نیز نیست)وحدت گرایی افراطی( نیست؛ در عین حال غیر قابل تشخیص از جهان)ثنویت اینکه جدای از جهان
  .(02-01 )همان:

آورد نه می های افراطی در جهان مدرن مطلوب است که گسیختگی به باربنابراین در اندیشۀ هگل، نه اتمیسم و فردگرایی
کند، بلکه وحدت وکلیتی که در آن ها را در دیگ ذوب، محو و نابود میهای صرفِ عارفانه و انتزاعی که همه تفاوتگراییوحدت

 شوند.همۀ تمایزات و تفاوتها حفظ می

 های وحدت هگلیمشخصه. 3-1

فلسفی و هم  -آل هم در حوزه های تئوریکگیرد... ایده)وحدت( را به صورت هدف و غایت فلسفه در نظر می آلهگل، تحقق ایده
)به  Einheit دهد تا ازمی هگل اغلب ترجیح»به نظر مایکل اینوود:  (.01: 2510)ایفرگان،  «فرهنگی.. -در حوزه های اجتماعی

 Identität به معنای یک و نیز حرف تعیین نامعین( استفاده کند، زیرا گرایش دارد Einو مشتق از « وحدت، یگانگی»معنای 
اما ؛ (220- 220 :1100، )اینوود «( را به همانندی انتزاعی ناشی از فاهمه مربوط سازد«همان»التینی به معنای Idem )مشتق از

 لمۀنه تنها ک توانیم بگوییم در نزد هگل،باب وحدت بخشیِ نظرورزانۀ عقل، دقت کنیم می اگر به محتوای اندیشۀ هگل در
وحدت، یک بیان ناقص از »بخشی نظرورزانۀ عقل، ناقص و نارساست. هم برای این وحدت« وحدت» بلکه کلمۀ« همانیاین»

اما وحدت مورد نظر هگل، در بطن و متن (؛ 13: 2552)گرییر،  «کندحقیقت نظرورزانه است زیرا آن همانندی انتزاعی را بیان می
ند عبارت های مهم وحدتِ هگلیویژگیاز برخی  همانی، شامل و حافظِ این نه آنی و اضداد نیز است.خودش عالوه بر همانندی و این

 :از

 . وحدتِ نظرورزانه3-1-1

مفهومِ نظرورزانۀ هگل، مفهوم ویژۀ وحدت  .محور، آلترناتیو هگل، فلسفۀ نظرورزانه استهای انعکاسی و فاهمهدر مقایسه با فلسفه 
سازی کند. ویژگی اصلی آن وحدت بخشیدن دهد تا این فرم ویژۀ وحدت در عین تفاوت و تمایز را مفهوممی است که به هگل اجازه

متضاد است. برای هگل، نظرورزانه صرفاً ذهنی و نظری نیست بلکه تضاد بین ذهنیت و عینیت را همراه با ها و چیزهای به اندیشه
 کند. فلسفۀ نظرورزانۀ هگل، ساختن مطلق به مثابۀ وحدتِ این همانی و این نه همانی است.تضادهای دیگر رفع می

هاست. به نظر هگل، بعد از وجه طرفدار یکی از شکافگرا ای؛ انتزاعی و ثنوی است. متفکر فاهمهنزد هگل، تفکر فاهمه
اش هستیم، ای یا انتزاعی تفکر که شاهد شکاف و دوپارگی ذهن و عین با تمام اشکال متافیزیکی، دینی، سیاسی و اجتماعیفاهمه

ن بجای شکاف هن با عیتفکر دیالکتیکی یا عقل سلبی داریم که مرحله عبور از تفکر انتزاعی و ذهنی فاهمه به ساحتی است که ذ
کند؛ رابطه دیالکتیکی همراه با سلب و نفی امر جداگانه و محدود است و در نهایت وارد شدن به مرحله گی؛ رابطه برقرار میو دوپاره

 هایشان است.یا وجه سوم تفکر یعنی نظرورزانه که وحدت اضداد در حین حفظ تفاوت

ۀ سازد. آن معمای اصلی یا وظیفراز اشپکوالسیون را نمایان می تریننه آنی، مخفیهمانی و اینوحدتِ این»
هایی شتواند بعنوان یک سری کوشمی کند. علم منطق و حتی کل فلسفۀ هگل،فلسفه نظرورزانه را بیان می

)چنین وحدتی( را  کند کهفاهمه اصرار می آنی تفسیر شود...نههمانی و اینبرای فهم و درک وحدتِ این
اشپکوالسیون، قادر به درک این وحدت  فهم و تصور بنامد. با این همه، طبق نظر هگل، عقل یا غیر قابل

  (.05: 2550)موریس،  «است
ه آنی بنههمانی و اینگرایش آن دیدنِ این ؛ زیراخوردآنی شکست مینههمانی و اینفاهمه یا انعکاس برای درک وحدتِ این

آنی منجر به یک سلسله مسائل فلسفی هم نههمانی و ایناین شکست برای درک وحدتِ اینصورت مقوالت کامالً متضاد است. 
ون، )اما( عقل یا اشپکوالسی شود...می های بین روح و ماده، روح و بدن، ایمان و عقل، آزادی و ضرورتچون مسائل مرتبط با دوگانگی

واقعی[  معیار ]برای فلسفۀ نظرورزانۀ»به نظر هگل  .(30مان: )ه تواند به طور صحیح آن وحدت را درک کندمی وجهی از تفکر،
 (.01: 2510)ایفرگان،  «شودآنی است که هم چنین بعنوان اصل وحدت سوژه و اوبژه آشکار مینههمانی و ایناصل وحدتِ این

 وحدتِ دموکراتیک. 3-1-2

ها را بعنوان یک گیهای دوپارههگل، هر یک از طرفکند که ویژگی و مشخصۀ نظرورزانۀ وحدتِ هگلی این امکان را ایجاد می
گاهی[ کند...]بلکه آبخشد یا آنها را ترکیب نمینمی آگاهی هرگز آنها را ]دو مومنت را[ وحدت»کند. مؤلفۀ ضروریِ وحدتش حفظ می
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شود نگاه و رویکرد هگل می اعثو این ب( 1: 2552)ورن،  .«دارداجتناب خودش نگه میقابلهای غیرآنها را صرفاً به صورت مؤلفه
ر، تآنها در یک کلیت قوی شان، حفظ و رفعشان، یا جذب و حلبه دیگری، غیریت و اضداد، بجای حذف و پاکسازی و نابودی

شناسی یترسمه بجای رویکرد حذفی یا جذبی دیگری و غیریت، قبول و بتر باشد. کلیتی که در آن تر و حتی دموکراتیکغنی
های اما فلسفه ؛ها و ثنویت هاستشکاف گیرد. چنانکه گفتیم در نزد هگل؛ ضرورت فلسفه بخاطر وجوددیگری شکل میمتقابل 

اند و فیلسوفانی چون شلینگ نیز با طرح مطلق سعی در ایجاد وحدت ها را ترجیح دادهای فقط یک طرف شکافانعکاسی و فاهمه
اما در وحدت مورد نظر هگل در فلسفۀ نظرورزانه؛  ؛و دیگری نبود هاجز حذف تفاوتاما وحدتشان چیزی  ؛ها بودندگیبین دوپاره

توانیم یاید و از این رو ما میمی واحد ارتقاء و تعالی شود و در یک کلیت منسجممی های متفاوت و متضادش حفظدیگری با ویژگی
گری، وجود )الیناسیون( دی )ترور( و یا حل و جذب فرهنگی های حذف فیزیکیبا استفاده از این امکانات فلسفه هگل بجای سیاست

ها و تمایزها برسمیت بشناسیم و در یک کلیت منسجم واحد؛ همگی آزاد، مستقل و و هویت دیگری و دیگران را با تمام تفاوت
 شیستی، قرائتخواهانه و فاهای تمامیتتواند به ما کمک کند که بجای برداشتبرابر زندگی کنیم، پس این رویکرد می

 ارائه بدهیم.  هگلاز  یتردموکراتیک

 وحدتِ مطلق . 3-1-3

در  (.00: 2510)ایفرگان،  «مطلق، وحدتِ سوژه و اوبژه است» کند. برای هگلمی تحقق پیدا« مطلق»وحدت مورد نظر هگل در 
بلکه بعنوان مؤلفه های ضروری و اجتناب ناپذیر حفظ  ؛روندها از بین نمیمطلق هگل برخالف امثال شلینگ، تفاوتها و دوگانگی

عنوان شود بلکه بشوند. در مطلق هگل، جزئیت در کلیت، کرانمند در بیکران یا متناهی در نامتناهی حذف، جذب و یا حل نمیمی
ای شش باریک بینانههگل، کو»شود و مطلق، امری متعال یا فراسوی اجزاء، افراد و امور متناهی نیست. مؤلفه ضروری حفظ می

د یا آن آن که بیکران را با کرانمند یکی کنکند تا میان کرانمند و بیکران پیوندی برقرار کند و آن دو را به هم نزدیک کند بیمی
ران زید، خواه پای کلیت بیککه کرانمند را غیر واقعی یا وهمی بینگارد و طرد کند. کلیت از راه نمودهای ویژۀ خویش و در آنها می

 (11 :1120، کاپلستون) «در میان باشد، یعنی مطلق، خواه کلیتی نسبی بنام دولت
ل وحدتِ اند، هگهای انعکاسی که به رابطۀ علی بین سوژه و اوبژه قائلدر مقایسه با وحدت صوری، انتزاعی و نسبی فلسفه

  شود.وحدت و تمایزشان حفظ می در عینکند که تعین متقابل بین هر دوی سوژه و اوبژه می مطلق و انضمامی را طرح
وحدت نسبی یا انتزاعی )رابطۀ علی بین سوژه و اوبژه( در برابر وحدت مطلق )تعین متقابل بین سوژه و »

 (.00: 2551)سینربرینک،  «شوداوبژه که هر دو در عین وحدت، تمایزشان نیز حفظ می

 وحدتِ عقلی و فلسفی . 3-1-4 

عرفانی بویمه و شلینگ، وحدت وجودی هولدرلین و نسبت به  -زیبای هنری و حسی یونان، وحدت شهودیدر مقایسه با وحدت 
های هگل، وحدت عقلی و فلسفی است. وحدتی که محصول و نتیجه گذر از مراحل و گذرگاه ای کانت، وحدت مورد نظروحدت فاهمه

گیرد. بکار می (.00: 2510)ایفرگان،  «بخش( بعنوان قوۀ وحدتعقل را )در یک شیوۀ متفاوت از فلسفۀ انعکاس»مختلف است. هگل 
ک ها نیست بلکه یک این همانیِ انضمامی، یها و تعینبرای هگل، مطلق یک این همانیِ انتزاعی و خنثی به استثنای همۀ تفاوت

مفهومی و سیستمِ فلسفی عقلی درک مطلق نه از طریق شهودِ عقلی بلکه از طریق تفکرِ  آنی است.نهاین -درعین–همانی این
  (.12: 2515)اورمان،  شودمی

 وحدتِ باواسطه . 3-1-5

گری وساطتِ دیه بلکه وحدتِ حاصلِ قبولِ دیگری و ب ؛واسطه و شهودیِ عرفان و صوفیانه نیستوحدت مورد نظر هگل، وحدت بی
عی االذهانی و اجتماروانی، ذهنی و روانشناختی بلکه یک امر بینامر درونی،  و اضداد است. از این رو وحدت مورد نظر هگل، نه یک

ظهور و بروز وحدت  کردیم برای هگل، تحقق وحدت در جامعه به صورت هارمونی بین فرد و جامعه است و چنانکه قبالً ذکر است.
همانی بلکه بعنوان وحدتِ اینهمانی صرف هم نه به صورت این زندگی اخالقی اجتماعی یعنی زندگی اخالقی و -در حوزۀ سیاسی

 شود.آنی در نظر گرفته مینهو این

 گیرینتیجه
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ی و عمدۀ مسأله اصلدنبال بررسی و تبیین به محور بجای رویکردهای موضوع محور یا زبان محور، این مقاله با اتخاذِ رویکرد مسأله
ترها ها، سرتیموضوع مقاله، چهارچوب کلی مقاله، چکیده، مقدمه، عنوان آن بود. های منحصر بفردو ویژگیاو، حل راه، فلسفۀ هگل

صلی و مسأله اترین یافته این پژوهش این است که گیری، برای جواب به سؤاالت فوق طراحی و نوشته شده است. مهمو نتیجه
نی وحدت ِمطلق و نظرورزانه ها و ثنویت هاست؛ بر این اساس، وحدتِ خاصِ هگل یععمدۀ سیستم فلسفی هگل؛ حل دوگانگی

حلِ فلسفۀ هگل و به بعنوان راه «(های ظاهراً متضاد در یک کل منسجم واحدوحدتِ ویژگی»یا  «آنینههمانی و اینوحدتِ این)»
 در نظر گرفته شده است. او آل و غایت فلسفهمثابۀ ایده

فائق آید؛  اشهای قبل از خود و زمانهها یا ثنویتگیسیستم فلسفی هگل بر این است که برای دوپارهتالش چنانکه گفتیم 
 های جدید در قالب های متنوع و متعددهای قبل از خود در یونان و قرون وسطی یا فلسفههایی که در فرهنگ و فلسفهگیدوپاره

جوهر  ضرورت، جبر و اختیار، آزادی و انسان و خدا، عقل و وحی، )همچون ذهن و عین یا سوژه و ابژه، عقل و تجربه، عقل و ایمان،
ان محور است، ایشها حاصل نگاه و رویکرد انعکاسی و فاهمهاند. به زعم هگل، این ثنویتو عرض و غیره( تولید و تکثیر شده

توان ید. مها غلبه کنگیداند که بر این دوپارهداند. ضرورت فلسفه را این میآفرین میمحور را ثنویتهای انعکاسی و فاهمهفلسفه
شود، های فلسفی و متافیزیکی، تالشی که از کانت شروع میگفت فلسفۀ هگل تالشی است برای ایجاد وحدت بین این شکاف

 آفریناغلب اقدامات وحدت شود،هایی که به زعم هگل به شکست منتهی میدهد اما تالشاش میفیشته و شلینگ هم ادامه
و خیال و فاهمه است، از وحدت زیبای هنری، دینی، عرفانی، وجودی و خیالی بیشتر و پیشتر  مبتنی بر حس زیرا ؛اندها ناکافیقبلی

شان در یونان حسی و هنری، در بویمه و هولدرلین، های ثنوی عاجزاند، وحدتنیستند و از ایجاد وحدت انضمامی بین اضداد و طرف
 انت نیز مبتنی بر فاهمه و قوۀ خیال است.واسطه و در کعرفانی و وجودی، در فیشته و شلینگ، شهودی و بی

)هم عقل سلبی یا دیالکتیکی و هم عقل ایجابی یا  وحدت مورد نظرش مبتنی بر عقل است که دارد اما فلسفۀ هگل ادعا
نظرورزانه(، وحدتی انضمامی، مطلق، عقلی، فلسفی و مفهومی، با واسطه و حاصل و نتیجۀ یک پروسه و روند طوالنی از وحدت 

اضداد. هگل رابطۀ بین وجوه مختلف را نه ثنوی بلکه بصورت دیالکتیکی، مرتبط به هم، نه کامالً وابسته و نه کامالً مستقل(  بین
برای هگل، دیالکتیک یا عقل سلبی،  گیرد.آنی در نظر مینههمانی و اینیا وحدتِ این و به صورت وحدت اضداد در عین تفاوت

آفرین است، همۀ اشیاء را مستقل و نامرتبط فاهمه، ثنویت شود.یجابی یا نظرورزانه محسوب میحکم واسطه بین فاهمه و عقل ا
اما دیالکتیک درصدد ایجاد رابطه بین آن اشیای متضاد و متفاوت و در عین حال اثبات ناقص بودن و وابسته به هم بودنشان  ؛داندمی

انضمامی آن اشیای متضاد در مطلق است. وحدتی که بجای حذف  است و در نهایت، نظرورزانه یا عقل ایجابی درصدد وحدت
کند. یم دیگری یا جذب آن، با قبول و برسمیت شناسی دیگری در یک کلیت منسجم واحد به حفظ و رفع تکثرات و تفاوتها تالش

کند.کلیتی واحد تالش می کند بلکه به حفظ آنها در یک کلیتوحدتِ ویژۀ هگلی، نه تنها کثرت، تفاوت و دیگری را کم رنگ نمی
شبیهِ دیگِ ذوب بلکه شبیهِ ساالد رنگارنگ است. بنابراین، ویژگی منحصر بفرد وحدتِ هگلی یعنی وحدت اضداد یا وحدتِ  که نه

برد و برای مدیریت جهان های قبلی یعنی اصلِ هوهویت و اصل امتناع تناقض را زیر سؤال میهویت و غیریت، ساختارِ منطق
ائل این موضوعات و مس .گذاردتر و پلورئالیستی به نمایش میصدایی، اساس و پایۀ دموکراتیکانضمامی و جوامع چندواقعی و 
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