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چکيده
برخی پژوهشگران به شکلی گذرا هماننديهاي دیالکتیکیِ هگل و موالنا را بررسی
کردهاند و حاصل کارشان بیشتر ادبی است تا فلسفی؛ زیرا از هگل که به غموض در
نوشتههایش حتی در زبان آلمانی شهره است ،آنگونه که باید اطّالعی نداشتهاند .اولین
اثري که به این موضوع توجه کرده ،متعلق به بیش از هفتاد سال پیش است .با توجه به
اینکه اغلبِ آثار هگل ،تاکنون هم در زبان فارسی ترجمهي شایستهاي ندارد ،عذر
پیشینیان پذیرفته است؛ اما امروزه صاحبنظران ،شروح راهگشایی بر فلسفهي هگل
نوشتهاند .با این حال پژوهشهاي متأخر نیز نه به آثار هگل توجه کردهاند و نه به شروح
معتبر .محورِ دیالکتیکِ هگل در این مقاله ،کتابِ پدیدارشناسی روح است؛ اما بنا به نیاز،
به آثار دیگر وي نیز مراجعه شده است .دیالکتیک بر سراسرِ فلسفهي هگل ،سیطره دارد
و از میان آثارِ موالنا ،در مثنوي به شکلی نظاممندتر دیده میشود .این مقاله براي
نخستینبار نشان میدهد مفاهیمی را که هگل به عنوانِ مثال براي سهگانههاي دیالکتیکی
(تز ،آنتیتز و سنتز) آورده است ،ابتدا در مثنوي با همان رویکرد وجود دارند .با توجه
به اینکه بر اساس فلسفهي هگل ،چنانکه در مقدمه آمده است ،مثالآوردن براي
سهگانهها محدودیتی ندارد ،یکسانی مثالها نشانهي چیست؟ همچنین پژوهشگران
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متونِ ادب فارسی و از جمله بخشهایی از آثار موالنا را به فرهنگ آلمان منتقل کردهاند،
به این نتیجه میرسند که یقیناً هگل در دیالکتیک خود متأثر از موالناست.
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 .1مقدمه
هگل از فیلسوفان بزرگ و تأثیرگذارِ سدۀ 18و  19اروپاست و اساس فلسفهاش دیالکتیک
است ،اما دیالکتیک ،پیش از هگل سابقهاي درازآهنگ دارد و براي درک تحوّلی که او در
دیالکتیک ایجاد کرده است ،مروري اجمالی بر آن سابقه الزم است.
دیالکتیک ،گفتگویی منطقی ،دربردارندهي تضاد یا روشی مرتبط با چنین گفتوگویی
است .این واژه خاستگاهی یونانی ( )Dialegeinبه معنی «استدالل یا محاورهکردن» دارد.
در زمان ارسطو و دیگر همعصرانش ،اغلب به معنیِ «استدالل آوردن بر پایهي مناظره
براي رسیدن به استنتاج» بوده است .در زمان افالطون ،اگر پیشتر از افالطون نباشد،
مفهومی اصطالحی یافته است؛ یعنی «شکلی از استدالل از طریقِ پرسش و پاسخ» .ارسطو
ظاهراً با توجه به اینکه پارادوکسهاي زنون الئایی را علیه حرکت و کثرت در ذهن دارد،
زنون را مبد ِع دیالکتیک دانسته است؛ بنابراین ،تعریفی مقدماتی از استدالل دیالکتیکی به
استداللی مربوط است که با پرسش و پاسخ هدایت میشده است و متّکی بر اذعانات
طرف مقابل و هدفگرفتنِ اشتباهِ حریف بوده است .به طور کلی این همان شیوهاي است
که افالطون آن را به سقراط نسبت داده است .ارسطو در به کار گرفتنِ دیالکتیک ،روشی
نزدیک به سقراط و زنون داشت که با پرسش و پاسخ ،معموالً با هدف ردّ نظر طرف
مقابل دنبال میشد و به شکلی علمی یا فلسفی نمیتوانست هیچ چیزي را اثبات کند (بار
ت
دیگر یادآورِ تکنیک رسمی و مطرحشدهي ارسطو) .کانت در نقد عقل محض برداش ِ
کهن از مفهوم دیالکتیک را «منطقِ توهم» مینامد و دیالکتیک استعالیی را پیشنهاد میکند
که تناقضات (برداشتهایی از نتایج متناقض) را تجزیه و تحلیل میکند .تناقضاتی که
عقل محض ،ناگزیر وقتی به آن سوي قلمروِ شایستهي خویش بسط مییابد ،بدانها
کشیده میشود .فیشته و شیلینگ نیز این مفهوم را به نظریهي سهگانهي تز ،آنتیتزِ مقابل
و سنتزِ منتجّه تبدیل کردند)Audio, 1999: 232-233( .
هگل نخستین اشارهها به دیالکتیک را در دستنوشتههاي فلسفی ،هنگامی که در شهر
ینا بوده است ،دارد .شکل قوامیافتهي دیالکتیکِ هگلی را در کتاب پدیدارشناسی روح
میتوان دید (ر.ک :استرن )11 :1394 ،فقط در درسهاي تاریخ فلسفه است که هگل از
سه واژهي تز ،آنتیتز و سنتز یاد میکند( .رک .سروش )83 :1373 ،هگل معتقد است هر
امر متناهی ،اعم از امور ذهنی و عینی در صیرورتِ خاصی قرار میگیرد که دیالکتیک
نامیده میشود (رک .مجتهدي )73 :1389 ،اولین علت توجه هگل به دیالکتیک،
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خالفآمدهاي کانت است (رک .بیزر)277 :1393 ،؛ کانت معتقد است متافیزیک به تناقض
میانجامد؛ به همین دلیل در تأمّالت فلسفی خویش آن را کنار میگذارد ،ولی هگل به
تناقض خوشامد میگوید( .رک .سروش )83 :1373 ،در نظر کانت و فیلسوفا ِن پیشین،
اساسِ دیالکتیک مبتنی بر اصل عدم تناقض بود و در مقابل ،براي رسیدن به نظریهي
دیالکتیکی که تناقضها را قابل جمع میدانست ،فلسفه ،منتظر ظهو ِر هگل بود( .رک.
ش دیالکتیکی موالنا جلوهگر بوده است:
فولکیه )40 :1362 ،همین اندیشه ابتدا در نگر ِ
مرگ آن کاندر میانشان جنگ خاست
ی ضدهــاست
زندگانــــی آشتـــــ ّ
(موالنا)64 :1366 ،
در واقع اینکه هگل تناقض را در قالبِ سنتز میپذیرد ،نق ِد وي بر فلسفهي کانت
است و پیشرفت و ابداع هگل نسبت به کانت را در فلسفه نشان میدهد .چنانکه دیدیم
پیشینهي آغازینِ دیالکتیک را به زنون الیایی و سپس به سقراط باز میگرداندند .سقراط
با روش دیالکتیکی و جدلی ،نظر خود را از ژرفاي اندیشهي کسی که با او گفتوگو و
بحث میکرد ،متولّد میساخت .البتّه در کارِ سقراط ،دیالکتیک روش است .همین موضوع،
باعث شده است بعضی به اشتباه ،دیالکتیک هگل را نیز روش بنامند.
هگل اولین فیلسوفی است که دیالکتیک را به عنوان روشی فلسفی کنار گذاشته و
قدمت آن را با قدمت فلسفه مساوي دانسته است .وي براي روشن ساختن این موضوع،
گذار از اسطوره به فلسفه را در تاریخ بشر پیش میکشد و دورهي قبل از فلسفه ،یعنی
دورهي اسطورهسازي را دوران متکلّم وحده بودن میداند که فکر جنبهي جدلی ندارد؛
در واقع در آن دوره شخص به اسطوره ،قائل و خشنود است؛ اما در عین حال و ناگزیر،
خود ،با اسطوره متفاوت است .به زبان سادهتر ،اسطوره ،تز و شخصِ مخالف با اسطوره
یا معتقد به اسطورهاي دیگر آنتیتز است؛ اما این کشمکش هنوز دیالکتیکی نیست؛ تا
زمانی که شخص در برابر اسطوره یا شخص دیگري که معتقد به نوعی دیگر از اسطوره
ب
است ،به جاي تفتیش و تحمیلِ نظر خود به بحث بنشیند و سنتزي در بردارندهي جوان ِ
مختلف حاصل شود .اگرچه صرفاً به دلیل وجود عاملِ نفیکننده تا حدودي این نوع از
دیالکتیک شبیه است با آنچه در روش سقراط و افالطون بود ،امتیازِ دیالکتیک هگلی آن
است که فقط در چارچوب کالم باقی نمیماند ،بلکه به تمام ّیتِ واقعی و انضمامی امور
نیز کشیده میشود؛ یعنی هم واقعیّت را توصیف میکند و هم در آن اثر میگذارد( .رک.
مجتهدي ) 80-76 :1389 ،هگل دیالکتیک را هم در تفکر و هم در متن جهان جاري
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میداند و سراسر وجود را میدان حکومتِ آن میبیند؛ براي مثال تضاد آب و آتش در
سنتزي به نام آبِ جوش به ترکیب و صلح میانجامد و تضاد بدن و میکروب در ترکیبی
به نام بدنی واکسینه و پادزهردار سنتز میشود .اگرچه این مثالها از هگل نیست ،با توجه
به فلسفه ي او که دیالکتیک را هم در تفکر و هم در متن جهان جاري دانسته است ،به
هیچ روي منافاتی با فلسفهي او ندارد( .رک .سروش )45-44 :1373 ،هگل دیالکتیک را
در تار و پود جهان تنیده میبیند؛ مثالً در پدیدارشناسی روح میگوید وقتی از ما سؤال
میشود که «اکنون چیست؟» و ما بر اساسِ یقین سادهي حسّی پاسخ میدهیم که اکنون
شب است ،این ابتداییترین صورتِ آگاهی ،یعنی یقین در حدّ تجربهي حسّی یا به
ص اوست ،به نقدي
اختصار «یقین حسّی» را اینگونه با بیانی غامض که روش خا ّ
دیالکتیکی میکشد« :در پاسخِ سؤالِ «اکنون شب است» براي محکزدنِ این یقین حسّی،
آزمایش سادهاي کافی است .ما این حقیقت را «اکنون شب است» یادداشت میکنیم؛
یادداشتکردنِ حقیقت ،بیشتر از حفاظت و نگهداشتِ ما آن را تباه نمیسازد 1.اگر ما حاال
یعنی ظهرهنگام به این حقیقتِ یادداشتشده بنگریم ،ناچاریم بگوییم ،نسبتاً از اعتبار
افتاده است .اکنونی که شب است ،نگهداشته شده است؛ به عبارت دیگر ،با آن به عنوان
«موجود» رفتار میشود؛ همانطور که «هست» وانمود میشد؛ یعنی همانند یک موجود.
هرچند کامالً بر عکس« ،عدمِ» خویش را اثبات میکند .قطعاً «اکنون» خودش را حفظ می
کند ،اما به مثابهي چیزي که شب نیست)Hegel, 2010: 87-88( ».
هگل با این مثال ،ناکارآمدي یقین حسّی را در آدمی با نشان دادن سیطرهي دیالکتیک
بر عالَم بیان میکند .در مثال باال روشن میشود که چگونه درستیِ «اکنون شب است» به
نادرستی و خطا تبدیل میشود؛ اما باز همین خطا میتواند به درستی بدل شود.
بنابراین هستی واقعی انضمامی ،حقیقتی را که انسان از طریق یقینِ حسّی کشف می
کند ،به خطا مبدّل میسازد .هگل نشان میدهد کالم انسانی نیز بخشی از هستی با همان
ویژگی هاي هستی است .تحقق حقیقت در کالم نیز دیالکتیکی است؛ یعنی کالم قادر
نیست حقیقت را به صورتِ مطلق بیان کند؛ بلکه این بیان نیز در «آنتیتز» خود صیرورت
میپذیرد .حقیقتی که بیان میشود ،همواره بخشی از حقیقت است و تمامیّت آن در انتهاي
تاریخ حاصل میشود .پس چه حقیقت علمی و چه حقیقت فلسفی تحوّلپذیر و از صفتِ
تاریخیّت برخوردار است .این اندیشه در فلسفهي هگل موجب میشود تا نهتنها میدان
بر نحلههاي مخالف تنگ نشود؛ بلکه آنان را به عنوان آنتیتزِ نظام فکري خود ،دلیلی بر
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درستی و زنده بودنِ فلسفهي دیالکتیکی خود بداند( .رک .مجتهدي )81-79 :1389 ،در
دیالکتیک هگلی ،قاعدهي راهبر ،نفی هر وضعی به قصد رسیدن به وضعِ کاملتر است.
(رک .مصلح )350 :1392،تز و آنتیتز در سنتز «رفع» ( )Aufhebungمیگردند و این به
دو معناست یکی اینکه محو میشوند و دیگر آن که ارتقا مییابند (رک .سروش:1374 ،
)134-133؛ بنابراین روشن شد که امتیازِ دیالکتیکِ هگل نسبت به پیشینیان ،آشتی بین تز و
آنتیتز در قالبِ سنتز است .موالنا حدود پانصد سال پیش از هگل به همین دیالکتیک ،دست
یافته و پیش از هگل به تناقض خوشآمد گفته است .چنانکه در پی خواهیم آورد ،برخی
به این موضوع اشاره کرده اند ،اما سؤال این است که تشابهات دیالکتیکی هگل و موالنا تا
چه حد است؟ این تشابهات را در دو سطح میتوان بررسی کرد ،یکی در ساختارِ بسیاري
از موضوعات و داستانهاي مثنوي؛ یعنی داستانها یا موضوعاتی که میتوان آنها را تفسیر
دیالکتیکی کرد و دیگري در مثالهایی که موالنا به عنوان پایههاي سهگانه (تز ،آنتیتز و
سنتز) در آثار خود و عمدتاً در مثنوي مطرح کرده و عین ًا همین پایههاي سهگانه در فلسفهي
هگل نیز مثالهایی براي (تز ،آنتیتز و سنتز) قرار گرفتهاند .هدف ما در این مقاله با شیوهاي
تطبیقی ،پرداختن به مورد اخیر؛ یعنی سهگانههاي مشترک است و از آن جا که میدانیم،
هگل دیالکتیک را در سراسر عالم اعم از عالم عین و ذهن جاري میداند و میتوانسته است،
ن او به همان مثالهاي موالنا
مثالهاي بیشمارِ دیگري براي تز و آنتیتز بیاورد ،توسل جست ِ
در مثنوي (شکوفه و میوه ،خدایگان و بنده و هستی و نیستی) و داشتن رویکردِ دیالکتیکی
یکسان در مثالهاي مزبور و نیز نگرش دیالکتیکی یکسان دربارهي سیرِ تاریخ ،اینهمه
نمیتواند تصادفی باشد؛ بلکه نشانههاي خوبی بر این مدّعا هستند که هگل متأثر از
اندیشههاي موالناست .این ادعا آنگاه محکمتر شد که دریافتیم در کتابِ دایرهالمعارف
فلسفی ،هگل آشکارا از موالنا با تحسین یاد میکند)Hegel, 1894: 339-341( .
 .2پيشينهی پژوهش
در جستوجویی که براي یافتنِ پیشینهي پژوهشها دربارهي دیالکتیک و موالنا یا
دیالکتیک در بعضی آثار ادبی دیگر انجام شد ،به مواردِ زیر برخوردیم:
 کتابچهاي با عنوانِ موالنا جاللالدّین هگل شرق است :این کتابچه در  37صفحهبدون نامِ نویسنده و محل نشر چاپ شده که اکنون در فضاي مجازي نیز قابل دسترسی
است و نام نویسنده را احسان طبري قید کردهاند؛ اما بر اساسِ استعالمی که از استاد
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شفیعی کدکنی شد ،سال انتشار آن را  1324و متعلّق به باقر امامی از اعضاي حزب توده،
با نام مستعار نورو دانستند .در این اثر قسمتهایی از مثنوي مولوي با نگرشی دیالکتیکی
بررسی شده و نویسنده عالوه بر تشابهات به تفاوتهایی نیز اشاره کرده است( .رک.
بینام )1357 ،در مقالهي حاضر ،قسمتی از این اثر را نقد کردهایم.
 مقالهاي با عنوانِ «معنی مثنوي یا معرفت دیالکتیکی در مثنوي موالنا» از محمودگرگین ( .)1384این نویسنده دربارهي هدف مقالهي خود میگوید ،هدفِ مقاله این است
که نشان دهد چگونه ظاهر باید در دیالکتیک محو بشود تا به معنی برسد و مولوي چگونه
از لفظ و ثنویت میخواهد به سوي معنی رود ،هدف مولوي از سرودن مثنوي و هدف
سقراط از جدل و گفتوگو یکی است؛ یعنی سوقدادن فرد از ظواهر به باطن و حقیقت.
نویسنده سپس متوجه دیالکتیکِ هگلی میشود و با توضیحی بسیار ساده و ابتدایی از
دیالکتیک هگلی که براي همان هم هیچ منبعی ذکر نشده است ،بعضی داستانهاي مثنوي
را با این نگرش بررسی میکند؛ اما اغلب ،برداشتی منحصر به ذهن نویسنده ارائه میشود
که پذیرش آنها دشوار است .در این مقاله نه به هیچ یک از آثار هگل رجوع شده است
و نه به هیچ شرحی دربارهي هگل و دیالکتیک( .رک .گرگین)1384 ،
 پایاننامهاي با عنوانِ دیالکتیکِ عشق در مثنوي از حسن امیدیان ( .)1393در اینپایاننامهي کارشناسی ارشد ،سه دفتر اول مثنوي بررسی شده است؛ اما متأسفانه چندان
علمی و مستند نیست؛ اگرچه در ابتدا عشق آنتیتز غالب بر مثنوي در نظر گرفته شده،
در بسیاري مواردِ آنتیتزهایی دیگر به شکلِ سلیقهاي و غیر علمی معرفی شده است و
این اصلِ کلّی که سنتز در دیالکتیک هگل همزمان ویژگی تز و آنتیتز را در خود جمع
دارد ،مغفول افتاده است و به کلی از مقایسهي دیالکتیک هگلی با دیالکتیک موالنا و نشان
دادنِ وجوهِ تشابه و افتراق این دو خبري نیست .غیر مستند بودن این رساله از این روست
که به نظریاتِ هگل بر اساس آثارِ موجود از جمله آثار خودِ هگل دربارهي دیالکتیک و
نیز شروح صاحبنظران بر این آثار ،مراجعه و توجهی نشده است( .رک .امیدیان)1393 ،
 کتابی با عنوانِ دیالکتیک فلسفهي هگل و درام برشت از صمد رستمی؛ در اینکتاب نویسنده ،سه نمایشنامه از برتولت برشت ،نمایشنامهنویس ،کارگردانِ تئاتر و شاعر
آلمانی را بر اساس دیالکتیک هگل گزارش میکند .کتاب در سه فصل تنظیم شده است؛
در فصل اول بیوگرافی مختصري از هگل ،هگل و دیالکتیک ،اصطالحِ دیالکتیک ،پیشینهي
ل دوم سخن
دیالکتیک از مبدأ تا هگل و روش دیالکتیک هگل ذکر شده است و در فص ِ
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از برشت و دیالکتیک او به میان میآید .سرانجام در آخرین فصل ،بیشتر به نقل موضوع
و بیان داستان در نمایشنامههاي برشت پرداخته میشود .اگرچه کتاب بیانی روان دارد ،در
فصلِ سوم ،بدون مراجعه به آثار هگل ،سخن از اندیشههاي دیالکتیکی هگل را به اجمال
میآورد (رک .رستمی)1392 ،
وجه مشترکِ آثار باال این است که در آنها توجّهی به آثار هگل و شروحِ معتبري که
فیلسوفان ایرانی و غربی بر آنها به ویژه بر مبحثِ دیالکتیک نوشتهاند ،نشده است.
 .3رویکرد موالنا و هگل در سهگانههای دیالکتيکی ،تشابهها و تفاوتِ بنيادین
 .1 .3تشابهها
از یکسو در فلسفهي هگل چنانکه بسیاري از هگلشناسان تصریح کردهاند ،مطلق یا
روح مطلق همان خداي ارسطو یا آشکارا شبیه اوست (رک .بیزر )111 :1393،و نیز
(هالینگدیل )203 :1393 ،در نظر نداشتنِ گرایشِ هگل به وحدتِ وجود آن هم با صبغهي
ایرانی و نه هنديِ آن ،براي بسیاري درک خداي هگل را با سردرگمی همراه کرده است؛
چنانکه گاه  Geistرا در فلسفهي هگل به ذهن ترجمه کرده و متوجه این نکته نبودهاند
که کلمهي مزبور در زبان آلمانی داراي همان مفهومِ مذهبیِ واژهي روح در فارسی است.
(رک .سولومون )289-288 :1395 ،بنابر آنچه گفته شد ،قرابت بسیاري حتی در اندیشهي
و حدتِ وجودي هگل با موالنا وجود دارد که تصریحِ هگل به این موضوع را در فصل
چهارم خواهیم آورد .از سوي دیگر گفتیم که هگل قائل به سیطرهي دیالکتیک بر همهي
عالَم ،اعم از جهان طبیعت و عالم اندیشه است .با چنین افقِ وسیعی که نگاهِ دیالکتیکی
براي مطرحکردنِ مثالهاي گوناگون ارائه میکند ،بسیار شگفتآور بود آنگاه که پایههاي
سهگانههاي (تز ،آنتیتز و سنتز) را در مثنوي موالنا و فلسفهي هگل مشترک یافتیم.
بهراستی چگونه است که هگل به همان مثالهایی استناد میجوید که قبالً موالنا طرح
کردهاست؟! در این فصل نشان میدهیم که «خدایگان و بنده»« ،شکوفه و میوه»« ،هستی
و نیستی» و «سیر مراحل تاریخی» ،همگی مثالهایی براي تز و آنتیتزهايِ دیالکتیکِ هگل
شدهاند؛ در حالی که پیش از آن در مثنوي موالنا همین مثالها تز و آنتیتزهاي موالنا
بودهاند و عالوه بر آن ،برخوردِ دیالکتیکی یکسانِ هگل و موالنا با مثالهاي مزبور ،منتج
به ظهور سنتزهاي مشترک شده است:
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 .2 .3خدایگان و بنده (تز و آنتیتز)
یکی از موضوعاتی که هگل براي تبیین دیالکتیک مطرح میکند ،خدایگان و بنده یا همان
ث دیالکتیکی اوست
ارباب و بَرده است .این موضوع از جالبترین و معروفترین مباح ِ
که اگرچه در اصل ،ذیل فصل خودآگاهی در کتابِ سترگ و سنگینِ پدیدارشناسی روح
آمده ،به دلیل شرح و تفسیرهاي بسیاري که بر آن نوشته شده است ،خود بهتنهایی همچون
اثري مستقل مطرح است .اما جالب است که نگرش دیالکتیکی موالنا و سپس هگل به
این موضوع بسیار به هم نزدیک است.
به طور گذرا میتوان گفت هگل براي بیان سیرِ دیالکتیکیِ آگاهی در فرایندِ رسیدن
به خودآگاهی ،چالشِ میان خدایگان و بنده را مطرح میکند .چنانکه ابتدا در جدالی که
ل غالب آمدن بر ترس از مرگ در مبارزهاي
میان آنان روي می دهد ،خدایگان به دلی ِ
شجاعانه ،خدایگانی مییابد و مزدش را که برتري یافتن بر بنده است ،میگیرد .در سوي
دیگر ،بنده به دلیل ترس از مرگ ،مبارزه را رها کرده و دیگري را پیروز اعالم میکند تا
در عوض ،زنده بماند .در این میان موضوعی مبهم باقی میماند و آن اینکه حقیقتاً آیا
دلیل پیروزي خدایگان ،نترسیدن از مرگ است یا جهل از سرانجام محتومِ مرگبار و
بی حاصلِ نبرد که گویی بنده از آن آگاه بوده است .اگر از این نظرگاه به بنده نظر افکنیم،
گویی در این جدال ،بنده سنتزي است که در عین اینکه مغلوب به نظر میرسد ،پیروز
نیز هست؛ اما ظاهراً چنان است که اکنون ،وابسته به خدایگان و پیوسته ترسان از اوست.
خدایگان از ترس بنده آگاه است و در پی سوءاستفاده و کارکشیدن از وي برمیآید.
خدمت بنده به خدایگان موجب کاهلی خدایگان و توانایی بنده میشود .بنده به نوعی
استقالل میرسد و اندکاندک خدایگان است که به کارِ بنده وابسته میشود؛ زیرا دیگر
اکنون بنده است که با عینیتِ جهان روبرو و خود عاملِ تغییر در جهان است؛ اما در آنسو
خدایگان فقط با جهانی انتزاعی سروکار دارد( .رک .هگل )25 :1387 ،و (اردبیلی:1390،
 )221-203در این جدال ،بنده به عنوان سنتز ،به خدایگانی نو بدل میشود .مولوي همین
مفاهیم را با ایجاز و اغلب به شکلی پارادوکسیکال بیان میکند .بیان پارادوکسی و متناقض
نما در شعر مولوي ،ارتباطی نزدیک با دیالکتیک در فلسفهي هگل مییابد که ایضاحِ آن،
مجالی دیگر میطلبد .تأمل در ابیات زیر ،نزدیکی اندیشهي موالنا و هگل را در سهگانهي
دیالکتیکی خدایگان ،بنده و بندهاي که خدایگانی مییابد ،بهخوبی روشن میکند:
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مدّتـــی معکـــوس باشـــد کارها
تا کـه بـــس سلـــطان و عالیهمّتی

شحنـــه را دزد آورد بـــر دارهـــا
بندهي بندهي خـــود آیــــد مدّتی

(موالنا)179 :1366 ،
(سلطان :تز) (بنده :آنتیتز) بندهاي که خدایگانی یافته است :سنتز (آشتیِ تز و آنتیتز).
موالنا در ابیاتِ باال دوبار واژهي «مدّتی» را میآورد که نشاندهندهي آن است که قبل از
هگل به دیالکتیکیبودن نظام عالَم و وجود دائمی حرکت و تغییر در آن قائل است؛ به
دیگر سخن همواره میتوان معتقد بود که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند» و
پیوسته سنتزِ تازه به تز بدل خواهد شد و آنتیتزي دیگر ظهور خواهد کرد.
در ابیاتی دیگر از مثنوي باز مولوي به همین موضوع اشاره میکند و با مثالهایی
متنوع این پارادوکس را در جنبههاي دیگر نیز بازمینماید:
جملــه خلقان مـردهي مردهي خودند
جملـه شاهان بنــدهي بندهي خودند
جمله خلقان مست ،مستِ خویش را
جمله شاهان پست ،پستِ خویش را
تا کنــد ناگـــاه ایشــــان را شکار
میشود صیـــاد ،مرغــان را شکار
جملـــه معشوقـــان ،شکارِ عاشقان
دلبـــران را دل اسیــــرِ بیدالن
کو به نسبت هست هم این و هم آن
هرکه عاشق دیدياش ،معشوق دان
آب جویـــد هـــم به عالَم تشنگان
تشنگان گــــر آب جوینــد از جهان
(موالنا)86-85 :1366 ،
همچنین ابیات زیر:
خواجهي لقمان ،به ظاهر خواجهوش
در جهانِ باژگونه زین بسی است

در حقیقت بنده ،لقمان خواجهاش
درنظرشان گوهري کم از خسی است

(همان)269 :
اگر به این نکته توجه نکنیم که موالنا نیز مانند هگل سیطرهي دیالکتیک را هم بر عالَم
مادي و هم عالَم روح میبیند ،دچار تردید خواهیم شد که از ابیاتی همچون ابیات فوق
(دربارهي خدایگان و بنده) باید برداشتی متافیزیکی کنیم یا برداشتی مادي .براي دیدن
این تردید میتوان به شرح آقاي کریم زمانی دربارهي بیت  3632از دفتر اول نگاه کرد.
(رک .زمانی )1037 :1387 ،هگل دیالکتیک خدایگان و بنده را در کتاب پدیدارشناسی
روح براي اثباتِ این مدّعا مطرح میکند که این تقابل منجر به آگاهی بنده از حیات درونی
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خود و تحققِ نوعی آزادي نزدِ او میشود و با شیوهاي دیالکتیکی از آگاهی به خودآگاهی
میرسد (رک .مجتهدي)66 :1389 ،؛ اما هگل این معنا را نیز در نظر دارد که در عالَم
مادي هم رویاروییِ خدایگان و بنده ،مشمول دیالکتیک است؛ چنانکه میدانیم مارکس
این دووجهیبودنِ دیالکتیک هگل را نمیبیند یا نمیخواهد ببیند و بدان صرفاً نگاهی
عقالنی دارد و میگوید ،دیالکتیکِ هگل ،وارونه بر سرش ایستاده است و من آن را بر پا
قرار میدهم( .رک .وود )375 :1396 ،بسیار جالب است که در ابیات فوق ،موالنا نیز
مثالِ خدایگان و بنده را براي بیانِ مسائل انتزاعی ،یعنی فرایند رسیدن به خودآگاهی آورده
است؛ کافی است بستر داستانهایی که ابیات مزبور در آنها قرار گرفتهاند ،مرور شوند.
البته منکر این معنا نمیتوان شد که در مثنوي موالنا صِرف نگاه به ظرف و پیمانهي
داستانها نیز ممکن است و همین ویژگی نیز بابِ تشابهی دیگر را در مثنوي موالنا و
پدیدارشناسی روحِ هگل باز کرده است که البته این ویژگیِ آثار سمبلیک است و مثنوي
و پدیدارشناسیِ روح ،هر دو در شمار چنین آثاري هستند.
 .3 .3شکوفه و ميوه (تز و آنتیتز)
پیشگفتارِ پدیدارشناسی روح هگل خود اثري سنگین و مستقل و از ژرفترین و پیچیده
ترین نوشتههاي تاریخِ فلسفه است؛ چنانکه هایدگر آن را «پیشگفتار اعظم» نامیده است
(رک .اردبیلی )43 :1390،هگل در بخشی از این پیشگفتار در پی اثباتِ دیالکتیکیبودن.
تحوالت فلسفی در جهان بشري بوده و معتقد است ظهور یک فیلسوف و اندیشهي
متضادِ او نسبت به اندیشهي فلسفیِ فیلسوف یا فالسفهي پیش از خود کامالً طبیعی و
الزمه ي تحول براي رسید ِن روحِ انسانی به روحِ مطلق است؛ بدین معنا که این تضادها
در حقیقت تضاد نیستند؛ بلکه در نگاهی کالن ،اجزایی الزم از یک کل هستند که همه با
هم براي هدفی واحد در تالشاند .همین نگرشِ هگل ،یعنی آشتیِ اضداد نشاندهندهي
دیالکتیکی است که تاریخ فلسفه آن را به نام او ثبت کرده است؛ هگل براي ایضاحِ این
موضوع به مثالی در گیاهان متوسل میشود .چنانکه پیش از این در مقدمه آوردیم ،هگل
دیالکتیک را هم در تفکر و هم در متن جهان جاري میداند؛ بنابر این مثالِ او ،هم دربارهي
خود گیاهان و هم در عرصهي فلسفههاي به ظاهر متضاد ،صادق است و اما مثال هگل:
«وقتی شکوفه سر میزند ،جوانه ناپدید میشود و کسی ممکن است ،بگوید صورت
جدید (شکوفه) ،شکلِ پیشین (جوانه) را ابطال و رد کرده است .به همین منوال ،با
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[پدیداري] میوه ،خو ِد شکوفه میتواند وجودي نابجا و خطا از گیاه قلمداد شود؛ زیرا
میوه به عنوانِ حقیقتِ شکوفه نمایان میشود و میآید تا جانشینِ همین شکوفه شود .این
اَشکال ،صرفاً متمایز از یکدیگر دیده نمیشوند؛ بلکه به مثابهي اَشکالِ متضاد جلوه می
کنند که عالوه بر آن جانشین هم میشوند .با وجود این ،همزمان ،ذاتِ انعطافپذیرشان،
آنها را به اعضاي پیکري واحد تبدیل میکند که در آن نهتنها کشمکشی با هم ندارند؛
بلکه هر یک متساویاً ضرورياند و این تساوي در ضروري بودن است که یک تنه ،حیاتِ
کاملِ پیکر را شکل میدهد ،اما به این شکل ،بعضاً معمول نیست که تناقض دربارهي یک
سیستمِ فلسفی خود را دریابد و گاهی اوقات ،آگاهی که قاعدتاً درککنندهي تناقض است،
نه میداند چگونه تناقض را از یکجانبه بودنش رهایی بخشد یا چگونه آن را مستقل نگه
دارد و نه به طور متقابل ،اجزاي ( )momentsضروري را زمانی که در قالب تعارض و
ستیز و تحت لواي ناسازگاري هستند ،درک کند)Hegel, 2010: 2( ».
شگفتانگیز که موالنا پیش از هگل براي بیانِ تضا ِد دیالکتیکی در عالَم به همان
شیوهي خاص هگلی به همین مثالهاي گیاهان توجه داشته است؛ مثالً تحول دیالکتیکی
تبدیل شکوفه به ميوه را در ابیات زیر میبینیم:
تا بُوَد تابان شکوفـــه چـــون زره
چون شکوفه ریخت میـــوه سـر کند
میـــوه معنـــی و شکـوفه صورتش
چون شکوفه ریخت میوه شد پدید
تا که نان نشکسـت قـــوّت کی دهد

کی کننــــد آن میوههــــا پیدا گره
چونک تن بشکست جــان سر بر زند
آن شکوفـــه مـــژده ،میـوه نعمتش
چونک آن کم شد ،شد این اندر مزید
ناشکستـــه خوشههــــا کی میدهد

(موالنا)145 :1366 ،
جالبتر اینکه موالنا ابیاتِ باال را در پی ابیاتی آورده است که نه فقط تضاد را در عالَم
ک
نشان میدهد؛ بلکه همان نگرشی را دربارهي وجو ِد تضاد مطرح میکند که بعد ًا در دیالکتی ِ
هگلی دیده میشود؛ به عبارت دیگر ،موالنا تضادها را در پیکري واحد میبیند که به ظاهر،
ش تضادها در آن جلوهگر شده و این همان سنتزي است که در فلسفهي هگل
کشمک ِ
ل
عرصهي آشتی تضادهاست و حرکت به سوي مطلق را میسّر میسازد .با توجه به آنچه ذی ِ
بحثِ گیاهشناسی از فلسفهي هگل آوردیم ،خاصه وقتی هگل سخن از اجزای ()moments
یک کل میگوید ،به روشنی با سخن موالنا در ابیات زیر منطبق است:
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بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست
جزو کل نـــی جزوها نسبت به کل
لطف سبزه جــزو لطــف گـــل بود

زانـــک کل را گونهگونه جزوهاست
نــی چو بوي گل کـه باشد جزو گل
بانـــگ قمـــري جــزو آن بلبل بود

(موالنا)144 :1366 ،
موالنا در ابیات زیر نیز با بیانی پارادوکسی که در اندیشههاي دیالکتیکی او بیشتر دیده
میشود ،از همین مثلهاي مربوط به گیاه استفاده کرده است:
باطناً بهـــر ثمــــر شـد شاخ هست
ظاهــــر آن شـــاخ اصل میوه است
کـــی نشانـــدي باغبان بیخ شجر
گــر نبــــودي میـــل و اومید ثمر
گر بــه صورت از شجر بودش والد
پس به معنـــی آن شجر از میوه زاد
خلـــف مـــن باشنــد در زیر لوا
مصطفی زیــن گفـــت کآدم و انبــیا
سابِقُون
رمـــ ِز َنحْنُ الْآخــــرون ال ّ
بهرِ این فرموده است آن ذُوفُنــون
جدِّ جَ ّد افتادهام ...
مــن بــه معنـــی َ
گـر بـــه صورت مـــن ز آدم زادهام
پـــس ز میـــوه زاد در معنــی شجر
پـــس ز مــن زاییــد در معنی ،پدر
(موالنا)652-651 :1366 ،
در دفتر دوم نیز چنین مثالهایی دیده میشود( .رک .موالنا)292 :1366 ،
 .4 .3هستی و نيستی (تز و آنتیتز)
در کتاب دانش منطق هگل ،اولین سه پایهي مقوالت منطقی (تز ،آنتیتز و سنتز یا برنهاد،
برابرنهاد و همنهاد) هستی ،نیستی و گردیدن (شدن یا صیرورت) است( .رک .هگل،
)78-77 :1391
هگل در منطق خود به روشنی به اثبات یکیبودن هستی با ضدِّ خود ،نیستی روي
آورده است( .رک .استیس )130 :1393 ،وي ابتدا از هستی میآغازد .منظور او از هستی،
مقولهي محض هستی است؛ نه نو ِع ویژهاي از آن مانند این قلم یا آن کتاب ،این میز یا
ی
ل جدای ِ
آن صندلی .این تصوّر از هستی ،تصوّري کامالً بَحت و مجرد است که حاص ِ
یک چیز از همهي تعیّناتِ خاص خویش است .در این حالت باید مثالً همهي ویژگی
هاي یک میز را مثلِ قهوهاي بودن ،سخت بودن و حتی مطلقِ میز بودن را از آن بگیریم
و صرفِ هستی آن را که وجهِ مشترکش با چیزهاي دیگر در کائنات است ،در نظر داشته
باشیم .اینگونه از هستی ،بیشکل و یکسره تهی و خأل محض است و خأل با نیستی یکی
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است .پس هستی همان نیستی است؛ بنابراین روشن میشود که تصوّر محضِ هستی
شامل تصوّرِ نیستی است .هگل ،اینگونه ،مقولهي نیستی را از مقولهي هستی استنتاج می
کند( .همان ) 122 :از نظر هگل ،چون هستی و نیستی یک چیز هستند ،درون یکدیگر
گذر دارند و این همان سنتزي است که در فلسفهي هگل« ،گردیدن» نامیده میشود.
(همان )123 :و (هگل )78 :1391 ،بنابراین ،هستی (تز) ،نیستی (آنتیتز) و گذارِ نیستی
ال در موالنا و هگل
و هستی در یکدیگر (سنتز) که این رویکرد به سهگانههاي مزبور کام ً
ف نیستی ،از تهیبودن و خأل سخن میگوید
مشترک است .موالنا پیش از هگل در توصی ِ
و عدم و نیستی را خزانهي هستی میداند و به گذار و گردیدن این دو مفهوم در یکدیگر
معتقد است:
کـــوش دایـــم تا بر این بحر ایستی
چون شنیـــدي شــرح بحر نیستی
کـــه خـال و بینشانست و تهیست
چونک اصل کارگاه آن نیستـــیست
تا بدانی در عـــدم خورشیدهاست
در عــدم ،هستـــی برادر چون بود؟
یُخْرِجُ ا ْلحَیَّ مِـــنَ الْمَیِّت بــــدان
مَـــردِ کارنـــده که انبارش تُهیست
کـــه برویــــد آن ز ســـوي نیستی
دَم بـــه دَم از نیستی ،تــــو منتظر
نیســـت دستوري گشـاد این راز را
پس خزانهي صنع حـق باشــد عدم
نیست را بنمـود هســــت و محتشم

(موالنا)1115 :1366 ،
و آنچ این جا آفتاب آن جا سُهاست
ضـــدّ اندر ضد ،چون مکنون بود؟
که عــــدم آمـــــد امیـــدِ عابدان
شـاد و خوش نه بر امید نیستیست؟
فهــــم کـــن گر واقف معنیستی
کـــه بیابـــی فهم و ذوق ،آرام و بر
ورنـــه بغــــدادي کنـــم اَبخاز را
کـــه بر آرد زو عطاهـــا دم به دم ...
هســـت را بنمــــود بر شکــل عدم

(همان)871 :
و نیز به همین اعتبار است که موالنا خداوند را نیست میداند؛ نیستی که خاستگا ِه
همهي هستیهاست؛ پس در اندیشهي او نیز مانند هگل ،هستی و نیستی یکی است و
درهم گذر دارند:
نیستی کین هستهامان هست از اوست
اندرونی کاندرونها مست از اوست
(همان)102 :
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ت اندیشهي هگل با موالنا دربارهي هستی و نیستی دارد:
ابیات زیر هم حکایت از قراب ِ
نیستـی بَر ،گــــر تــــو ابله نیستی
آینــــهي هستـــی چه باشد؟ نیستی
مـــالداران بــــر فقیـــر آرند جود
هستـــی انـــدر نیستــی بتوان نمود
هالک آید پیشوجهش هست ونیست

(همان)158 :
هستــی اندر نیستی خود ُطرفهايست
(همان)614 :

 .5 .3سير دیالکتيکی مراحل تاریخی (تز و آنتیتز)
از نظر هگل حرکتِ تاریخ و آنچه واقعیّت مییابد ،خردمندانه است؛ بنابراین هر جامعه
ت
و سازمان اجتماعی ،مادام که با روند تاریخ همگام باشد ،پایدار خواهد ماند؛ اما حرک ِ
تاریخی ،حرکتی پرفراز و نشیب و همراه با تضادهاي بسیار و گوناگون است .همین
تضادها موجب حرکت مدام در تاریخ است .هگل این حرکت را که دیالکتیکی نامیده
میشود ،داراي سه گام (تز ،آنتیتز و سنتز) میداند که گام سوم برآمده از دو گام دیگر و
نتیجهي کشاکش میان آنهاست .گام سوم پایان نیست؛ بلکه آغازي است براي حرکتی
تازه؛ بدین معنا که گام سوم ،خود در واقع ،گام اول در حرکتی دیگر خواهد بود؛ پس هر
آنچه هست ،از سویی نتیجهي تحولهاي بیشمار گذشته است و از سوي دیگر ،زمینهي
تحوّالت بیشمار آینده .بدینسان است که هگل روند تاریخ را روندي تکاملی میداند.
بازیگرِ این حرکت تکاملی ،گاه یک ملّت و جامعه و زمانی ملّت و جامعهاي دیگر است.
کسانی چون ناپلئون و سزار ،بی آنکه خود بدانند ،بازیگرانِ نقشهایی هستند که خرد،
یعنی فرمانرواي تاریخ و طبیعت به آنان داده است (رک .نقیبزاده )103 :1388 ،و (هگل،
 )182 :1390و همین معنی است که بهتر و دلچسبتر از بیانِ هگل و قرنها پیش از او
در مثنوي موالنا مییابیم:
ظاهر ،آن ره دارد و این بیرهی ...
موســـی و فرعـــون معنی را رَهی
زرد گردم ،چونک گوید :زشت باش
سبز گردم ،چونک گوید :کشت باش
خــود چـــه باشد غیرِ این ،کارِ اِله؟
لحظهاي ماهم کنـــد ،یک َدم سیاه
میدویـــم انـــدر مکان و المکان
ن فَکان
پیش چوگانهايِ حُکمِ کُ ْ
موســئی بــا موسئی در جنــگ شد
چونـــک بیرنگی اسیـــرِ رنگ شد
موســـی و فــــرعون دارنــد آشتی
چــون به بیرنگی رسی کان داشتی
رنگ ،کی خالی بُوَد از قیل و قال؟
گــــر تــــرا آیــد برین نکته سؤال
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اینعجب،کین رنگ ازبیرنگ خاست
چونک روغن را ز آب اســـرشتهاند،
چون گُل ازخارست و خار از گُل چرا
یا نهجنگست این ،براي حکمتست

رنگ بابیرنگ چون درجنگ خاست؟
آب بـــا روغــن ،چرا ضد گشتهاند؟
هــــر دو در جنگنــد و اندر ماجرا؟
همچو جنگ خر فروشان ،صنعتست

(موالنا)123-121 :1366 ،
اینکه تاریخ در سیر دیالکتیکی خود تکرار نمیشود ،نظر مشترک موالنا و هگل است؛
اما محمّدتقی جعفري در مولوي و جهانبینیها با اتکا به کتابِ موالنا جاللالدین هگل
شرق است مینویسد از نظر هگل ،مسیر دیالکتیکی موجودات ،دایرهوار است؛ ولی موالنا
مسیر را دایرهوار نمیداند .هر دو نویسنده در این زمینه دچار خطا شدهاند؛ نویسندهي
موالنا جاللالدین هگل شرق است هم دربارهي موالنا اشتباه کرده است و هم دربارهي
هگل؛ ولی علّامه جعفري اگرچه بهدرستی تشخیص داده که موالنا سیر دیالکتیکی را دایره
وار و تکراري نمی داند ،بر اساسِ کتاب مزبور ،هگل را معتقد به سیر دایــرهوار دانسته
ت
است .نویسندهي موالنا جاللالدین هگل شرق است به استناد ابیا ِ
وز نَمـــا مُردم بـــه حیوان سرزدم
از جمـــادي مُردم و نامــــی شدم
پــس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
مـــردم از حیوانـــی و آدم شــــدم
تـــا بـــر آرم از مالیک پـــر و سر
حملـــهي دیگر بمیــــرم از بشر
کـــلُّ شیء هالــــک الّا وجـــهه
وز ملک هم بایدم جَستـــن ز جو
آنچ انــــدر وهـــم ناید آن شوم
بـــار دیگــر از ملـــک قربان شوم
گویـــدم کــــه انــــا الیه راجعون
پس عــدم گردم عدم چون ارغنون
(موالنا)576 :1366 ،
ل دایره
می نویسد موالنا و هگل مسیر دیالکتیکی موجودات را تکرارشونده و به شک ِ
در نظر گرفتهاند؛ یعنی سیر یک دورهي تکامل را از صفر گرفته و پس از قوسی 360
درجهاي دوباره آن را به صفر میرسانند؛ چنانکه موالنا سیر موجودات را پس از طیّ یک
دوره ،دوباره به عدم رسانیده است 21 :1357( .و  )22و (جعفري151 :1389 ،و)152؛
حال آنکه نه موالنا و نه هگل ،این مسیر دیالکتیکی را دایرهوار و تکرارشونده نمیدانند؛
بلکه هر دو در این زمینه نظري مشابه دارند .در ابیات باال نویسندهي موالنا جاللالدین
هگل شرق است به جایگاه عدم و نیستی در اندیشهي موالنا و هگل وقوف نداشته است.
میدانیم موالنا در مثنوي مکرر فنا و مرگ را نوعی سیر صعودي و استکمالی براي انسان
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می داند و معتقد است اگر مرگ بر موجودات عارض نشود ،تکاملی براي آنها متصور
نخواهد بود .چنان که در بحث از هستی و نیستی نیز این موضوع روشن شد و این دقیقاً
همان سیر تکاملی در دیالکتیک هگل است .موالنا در ابیات زیر از دفتر پنجم آشکارا این
موضوع را بیان کرده است:
آتشــــی یــــا باد یا خاکی بُدي
تــو از آن روزي که در هست آمدي
گـــر بــــر آن حالت ترا بودي بقا
کــی رسیـــدي مر ترا این ارتقا؟
از مُ َبدِّل هستـــی اوّل نمانـــــد
هستيی بهتر بــــه جــــاي آن نشاند
همچنین تا صد هزاران هســـتها
بعـــد یکدیـــگر ،دوم بهْ ز ابتـــدا
از مُبَــــدِّل بیـــن وسایــط را بمان

کـز وسایـــط دور گردي ز اصلِ آن

واسطه هر جا فزون شد ،وصل جَست

واسطه کــم ،ذوقِ وصل افزونترست
حیرتِ تو ره دهـــد در حضرتت
از فنـــااش رو چـــرا برتافتـــی؟
بـــــر بقــــا چفسیــدهاي اي نافِقا
پس فنـــا جو و مُ َبدِّل را پرست
تاکنـــون هــــر لحظه از بدوِ وجود
وز نمـــا ســــوي حیـــات و ابتال
باز ســـوي خارجِ این پنج و شش...

از سبــــبدانی شــــود کم حیرتت
ایــــن بقاهــــا از فناهــــا یافتی
زان فناها چــه زیـــان بودت که تا
چــــون دوم از اوّلینـــت بهترست
صدهزاران حشر دیـــدي اي عنود
از جمــــاد بیخـــبر ســـوي نما
باز ســـوي عقل و تمییزاتِ خوش
هست صد چندان میــــان منزلین
در فناهــــا ایــــن بقــا را دیدهاي
هیـــن بده اي زاغ این جان باز باش
تازه میگیـــر و کهــــن را میسپار

آن طــرف کـــه از نما تا روحِ عَيْن
بر بقـــاي جســـم چون چفسیدهاي
پیــش تبدیلِ خــــدا جانباز باش
کـــه هر امسالت فزونست از سه پار
(موالنا 859 :1366 ،و)860

در ابیات باال میبینیم که موالنا همیشه مرحلهي تازه را نوعی ارتقا و بهتر از مرحلهي
قبل می داند .هگل هم بر اساس دیالکتیک ،همین نظر را دارد که همیشه وضع تازه ،بهتر
ل واقعیت را در یک سیستم
از موقعیّت پیشین است؛ یعنی هگل در فلسفهي خود ک ِّ
اندیشه جاي داده است و با توجّه به دیالکتیک ،طرحی فراگیر از دگرگونیهاي گوناگون
طبیعت ،تاریخ و فرهنگ را منطقی میداند .همین نگرش در فلسفهي هگل موجب میشود

همانندیهای دیالکتیکی موالنا و هگل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 207

تا مدتی این فلسفه در دانشگاههاي آلمان گسترش یابد و هگل کم و بیش فیلسوفی
حکومتی تلقی شود؛ در واقع مدتی طول میکشد تا آن روي سکهي فلسفهي هگل نیز
دیده شود که دیالکتیک هگلی عدم ثبات و خردگرایی را نیز در خود دارد و گرچه وضع
موجود را تأیید میکند ،همهچیز را در معرض تحول تاریخی میداند .وقوف به این
موضوع باعث میشود پس از به پادشاهی رسید ِن فردریش ویلهلمِ چهارم ،وزارت فرهنگ
پروس به فرمانروایی این فلسفه در دانشگاهها پایان دهد( .رک .نقیبزاده)106 :1388 ،
سخنِ صاحبنظرانِ فلسفه نیز دربارهي دیدگاهِ هگل مؤید سخن ماست:
هگل ،سیر تکاملی روح را که در زمان (تاریخ) اتفاق میافتد ،مستدیر و تکرار شونده
نمیداند( .مجتهدي)113-112 :1389 ،
هگل معتقد است در تاریخ ،هر مرحله نه به شکل تصادفی ،بلکه به شکلی ضروري
از درون مرحلهي قبل ظهور میکند و هر مرحله نسبت به مرحلهي پیشین واجد تعیّن
یافتگی و انضمامیّت بیشتري است که همین امر موجبِ برگشتناپذیري حرکت تاریخ
میشود( .رک .اردبیلی75 :1390و )76
از نظر هگل ،ماده در ارتقاي روح انسانی براي رسیدن به روح مطلق قائم به ذات
نیست؛ بلکه اتکاي ماده به روح است( .مجتهدي )98 :1389 ،در سخن موالنا این معنا با
ن روح است آمده:
تعبیرِ روحِ عَیْن که مقلوبِ عَیْ ِ
هســـت صـــد چندان میان منزلین
آن طـــرف که از نمـــا تا روحِ عَيْن
(موالنا)860 :1366 ،
 .6 .3تفاوت بنيادین در نگرش موالنا و هگل
موالنا را باید شاعر و عارفی فیلسوف دانست و هگل را فیلسوفی متمایل به شعر و عرفان.
میتوان موالنا را داراي نظامی فلسفی دانست ،اما او نهایتاً پاي استداللیون را چوبین و
دینِ حق را چون خورشیدي میداند که فلسفه در مقابل آن فروغی ندارد .در مقابل ،آیا
ش هگل را به سبب گرایش به فلسفه ،بسیار متفاوت با موالنا دید؟ اگر این
می توان نگر ِ
مقایسه صرفاً با توجه به آثار هگل باشد ،پاسخ مثبت است؛ زیرا عمدهي آثار هگل فلسفی
است؛ اما رنگ غالب ،در آثار موالنا عرفان با چاشنی چشمگیري از فلسفه است؛ بدون
آنکه بر آنها نام فلسفه نهد .شک نیست که موالنا از سویی با همهي مباحث فلسفی
آشکارا آشنا و عالقهمند به فلسفه است و از سوي دیگر به این یقین رسیده که درک اسرار
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عالَم با عرفان ممکن است نه فلسفه .میدانیم سابقهي بیانِ فلسفی به زبانِ شعر و ادب به
دوران باستان بازمیگردد .سخن والتر کوفمان صاحبنظرِ بزرگ فلسفه ،فوراً موالنا را فرا
یاد میآورد؛ آنگاه که از هگل و کانت به خاطر مغلقنویسیشان ایراد میگیرد و گوته را
تحسین می کند که مباحثِ فلسفی را با شعر روان خویش به خوبی بیان کرده است.
(کوفمان )12 :1395 ،اگرچه هگل به شعر و دین و عرفان تمایل بسیار داشته و کاملترین
هنر را شعر میدانسته است (هولگیت ) 87 :1394 ،و حتّی معتقد بوده که فلسفه به پاي
دین نمیرسد (کاپلستون ،)169 :1367 ،اما تفاوتِ آشکارش با موالنا این است که اراده
کرده تا بُردِ سالحِ فلسفه را بیازماید .هگل میگوید هر مرد بزرگی ،آیندگان را ملزم به
تفسیر خود میکند .خود او نیز مشمو ِل همین سخن شده است و در مقام اندیشمندي
برجسته ،همچنان به نفوذ عظیم خود بر دوران ما ادامه میدهد( .رک .استرن)37 :1394 ،
همین که هگل مشرب عرفانی و مذهبی دارد ،اما اراده کرده است که فلسفهورزي کند و
امیداوار بوده که از این راهِ دیگر نیز میتوان به جایی رسید ،موجب شده است تا عقاید
مختلف و متناقضی دربارهي او پدید آید؛ محوريترین اختالفِ نظر آن است که برخی
او را معتقد و برخی نامعتقد به متافیزیک میدانند (ردینگ )37-32 :1393 ،و (سینگر،
)151-149 :1393؛ برخی نیز آشکارا روح مطلق هگل را خداوند دانستهاند( .رک .رستمی
ق زندگی در دوران جدید است؛
جلیلیان« )122-121 :1393 ،هگل میگوید :دین ،منط ِ
دین باید با تمام رویدادهاي جدید و تمدّن جدید جور دربیاید« .مطلقِ» هگل همان
وجودي است که در زبانِ ادیان ابراهیمی« ،خدا» نامیده میشود .انتقاد او از مسیحیّت به
الهیات رسمی و الهیات حوزهها مربوط میشد و نه جوهرِ مسیحیّت که هگل این دین را
ن فلسفهي خود میدانست( ».طباطبایی )303-301 :1374 ،به نظر میرسد،
در نهایت ،عی ِ
این برداشتهاي متناقض ،ناشی از بیتوجّهی به رویکرد و نگرش هگل به فلسفه است.
او در کتابِ عقل در تاریخ که شاملِ مباحثی راجع به فلسفهي تاریخ است ،خطاب به
دانشجویانش سخنانی میگوید که توجه به آن سخنان موضوع را بهخوبی روشن میکند.
وي میگوید ،آنچه من میخواهم برمبناي فلسفه ،دربارهي حکمفرمایی عقل و بازیچهي
تصادفنبودنِ جهان و نیز اینکه جهان تابعِ مشیّت خداوند است ،ادّعا کنم ،چیزي است
که پیشاپیش من و شما ،هر دو با آن بهخوبی آشناییم و بدان ایمان داریم و آن را از دین
آموختهایم .هگل در ادامهي این سخنانِ روشنگر خویش میگوید ،اما اگر سرشتِ فلسفه
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ما را از تسلیم به فرضیاتِ پیشین و اوّلیات باز نمیداشت ،میتوانستم از ایمانِ دینی شما
در اثباتِ مدّعاي خویش یاري جویم( .رک .هگل)39 -38 :1390 ،
 .4عاملِ همانندیهای دیالکتيکی هگل با موالنا
شباهتها و یکسانیهاي شگفتآور و بسیار در دیالکتیکِ هگل و موالنا که به آنها در
این مقاله اشاره شد ،همواره بارقههاي این اندیشه را در ذهن روشن میکند که با توجه
به بیش از پنج قرن تقدّمِ موالنا بر هگل و وجودِ قرابتهاي بسیار ،چگونه ممکن است
ف غوغابرانگیز غرب از موالنا پدید آمده
چنین شباهتهایی بدون تأثیرپذیري این فیلسو ِ
باشد؟ تا این که پس از جستوجوها ،در جلد سومِ دایرهالمعارف علوم فلسفیِ هگل
مستقیماً اشارات زیر را از این فیلسوف غربی دربارهي موالنا یافتیم:
هگل در کتاب مزبور ،آشکارا موالنا را نمونهي ممتاز یک مسلمان میداند و ضمن
بیان تفاوتهاي موجود در رویکرد به وحدتِ وجود ،اعتقادِ وحدت وجودي مسلمانان
را ،آنگونه که در اندیشه و آثار موالنا دیده میشود ،نسبت به اعتقادِ وحدت وجودي
هندي ترجیح میدهد و نیز با احترام از شخصی به نام تولوک ( )Tholuckیاد میکند که
اثري با نام گلچینی از تصوّف شرقی تهیّه کرده و در آن اشعاري از موالنا و دیگران را به
زبان آلمانی ترجمه کرده است .در دایره المعارف فلسفی هگل همچنین آشکار میشود
که اقبال خاصی در انتقال ادبیات ایران به زبان آلمانی وجود داشته است؛ زیرا در صفحات
بعد ،هگل از مترجم دیگري به نام روکرت ( )Friedrich Rückeنام میبرد که غزلهایی
از موالنا را به آلمانی ترجمه کرده است .هگل چنان تحت تأثیر موالنا قرار گرفته که
ترجمههاي آلمانیِ غزلهایی از موالنا را که معتقد است به وحدت وجود اشاره دارد ،در
حاشیهي کتاب غامض فلسفی خود آورده است)Hegel, 1894 :339-341( .
عالوه بر اشاره و تحسینِ مستقیمِ هگل از موالنا باید بدانیم ،فضاي فرهنگی آلمان
پیش از هگل ،زمینه را براي آشناییِ اندیشمندان این کشور با فرهنگ و ادبیّات شرق
به ویژه ایران فراهم کرده و این تنها هگل نبوده که از این آبشخور پُربار بهرهمند شده و
شیفتهي آن است؛ شگفتآور است که بدانیم از طریقِ ترجمههاي دقیق بوده که مثالً گوته
شیفتهي حافظ شده است؛ چنانکه گاه حتی به ویژگیهاي ظریف و خاص در صناعات
ادبی فارسی هم اشاره و دیوان شرقی و غربی خود را با الهام از حافظ خلق میکند؛ آري
از طریق ترجمههاي دقیقِ مترجمی آلمانی به نام پورگشتال .نیچه نیز در ستایش حافظ
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شعر میسراید و انگلس در نامهاي به کارل مارکس مینویسد میخواهد فارسی بیاموزد
تا حافظ را به زبان فارسی هم بخواند .با وجود چنین مترجمانی در فرهنگ آلمانی همچون
روکرت که سی یا به قولی پنجاه زبان میدانسته و شیفتهي موالنا و حافظ بوده است و
2
هگل بهدلیل ترجمهي آثار موالنا از او تشکر میکند.
چنانکه قبالً گفتهآمد نقطهي ثقل فلسفهي هگل ،دیالکتیک خاص اوست که به شکل
نوآورانهاي نسبت به فیلسوفان غربی در آن به آشتی و یکی بودن تضادها میرسد؛ اما
چنانکه دیدیم این رویکرد به دیالکتیک ،پیش از او در اندیشه و آثار موالنا جلوهگر شده
است و جالبتر آن که متفکران غربی خود اذعان دارند که رسیدنِ به آشتی تضادها،
دغدغه و هدف اندیشمندان و عارفان شرقی بوده است؛ از جمله فیزیکدان و پژوهشگر
فلسفه و تصوّف شرقی ،فریتیوف کاپرا ،در کتاب خود با عنوان تائوي فیزیک مینویسد:
ت اضداد و مآالً به یکی بودنِ آنها یکی از رفیعترین اهداف بشر در
«پیبردن به قطبیّ ِ
سنّتهاي روحانی شرق بوده است( ».کاپرا)151 :1372 ،
کاپرا در مقدّمهي کتاب مزبور همچنین مینویسد ...« :امیدوارم بین خوانندگانم
فیزیکدانانی که تاکنون با فلسفههاي مذهبی شرق تماسی نداشته و به جنبههاي فلسفی
فیزیک عالقهمند هستند ،وجود داشته باشند تا دریابند که تصوف شرقی چارچوبی زیبا
برایشان فراهم میآورد که از برکت آن میتوانند بیشتر تئوريهاي جهان مادي را با محیط
سازگار سازند( ».همان)9 :
از آنچه ذکر شد ،بهخوبی روشن میشود اندیشمندانِ یک کشور غربی همچون آلمان
با چه پشتکاري کمر به انتقال گوهر اندیشهي شرقی به زبان و فرهنگ خود بستهاند و
این در حالی است که در زبان فارسی ،هنوز اکثر قریب به اتّفاقِ آثار مهم هگل یا به
فارسی در نیامده است یا اگر چنین تالشهایی به شکل کامالً محدود انجام شده ،چندان
ترجمههایی ضعیف و نارواست که حقیقتاً عدمشان بِه ز وجود است .چنانکه گاه برخی
از این ترجمهها را با عنوانِ ترور فرهنگی یاد کردهاند؛ البته این صرفاً نظر نویسنده نیست؛
بلکه اذعانِ صاحبنظران فلسفهي غرب در ایران است که با گشتوگذاري در اینترنت
و خواندن کتابهایی که به شرح فلسفهي هگل پرداختهاند ،چگونگی این ترجمهها آشکار
3
میشود.
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 .5نتيجهگيری
اندیشه هاي فلسفی هگل ،خاصّه در مبحث دیالکتیک در آثارِ موالنا نیز دیده میشود ،اما
با توجه به اینکه زبان شعر زبان هنر است ،نمیتوان انتظار داشت که این اندیشهها با
همان شیوهاي که در یک اثر فلسفیِ صِرف مطرح میشود ،نمود یافته باشد؛ خاصه آنکه
موالنا چنانکه در آثار او مشهود است و قبالً به شکلِ مبسوط دربارهي تفاوت نگرش
موالنا و هگل بیان شد ،بههیچروي نمیخواهد ادعاي فلسفی بودن داشته باشد؛ اگرچه
خود حقیقتاً یک نظامساز فلسفه است ،فلسفهاي که در بستر عرفان نمود یافته و این
خصوصیتی است که در فلسفه و اندیشهي هگل نیز دیده میشود .شاید نمودِ همین
ویژگی در اندیشه و آثار موالنا بوده است که هگل آن را داراي قرابت با خویش میبیند؛
زیرا هگل نیز با وجود تأمّالت فلسفی ،پیوسته متمایل به عرفان است .هگل در زبان و
فرهنگ آلمانی به عنوان نمادِ غموض و دشواري در نوشتن شناخته شده و در بین ایرانیانِ
اهل فلسفه نیز فیلسوفی سخت و خشکاست .همین موضوع باعث شده است با وجود
اشارههایی که پژوهشگران ایرانی به تشابهات بین او و موالنا داشتهاند ،تاکنون کسی به
این که وي مستقیم ًا از موالنا تأثیرپذیر بوده است ،اشاره نکرده باشد؛ اما با توجه به
مستنداتِ این مقاله از کتابِ دایره المعارف فلسفی هگل دربارهي نفوذ تصوف شرق و
بهویژه نفوذِ اندیشه و آثار موالنا در بین اندیشمندان آلمانی و آشنایی هگل با موالنا تا
آنجا که با شیفتگی در اثر فلسفی خود ترجمهي اشعار موالنا را میآورد و رویکردِ
وحدتِ وجودي او را میپسندد ،میتوان گفت یقیناً دیالکتیک هگل متأثّر از دیالکتیک و
نگرش فلسفی موالناست .از همهي اینها گذشته مثالهاي مشترک براي سهگانههاي
دیالکتیکی (تز ،آنتیتز و سنتز) در مثنوي موالنا و کتابهاي فلسفی هگل؛ یعنی
پدیدارشناسی روح و دانش منطق که اوّلینبار در این مقاله به آنها اشاره شده براي این
مدعا که هگل یقیناً متأثر از موالناست کافی به نظر میرسد .عالوه بر این مشخص شد
که رویکردِ این دو اندیشمند در برخورد با مثالها نیز تشابه بسیار دارد.
یادداشتها
 .1ترجمههاي موجود فارسی از متن پدیدارشناسی روح در ترجمهي این قسمت ،متأسفانه به
پارادکسیکالبودنِ جملهي هگل توجّه نکردهاند .هگل معتقد است حفظ و نگهداري ما از چیزي
بیشتر از یادداشت کردن ،آن را ضایع میسازد .در ترجمههاي موجود ،این ضایعشدن را در حفظ
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و نگهداري با یادداشتکردن ،یکسان دانستهاند که نادرست است .براي مقایسه ،ابتدا به متن
انگلیسی پینکارد با آدرسی که در متن آوردهایم و سپس به (هگل )160 :1393 ،و (اردبیلی،
 )101 :1390مراجعه شود .ترجمهاي که ما براي برگردان به فارسی از آن استفاده کردیم؛ یعنی
ترجمهي انگلیسی پینکارد ،از نظر صاحبنظران فلسفه و نیز مترجمان آثار فلسفی ،برگردانی
تازهتر و قابل اعتمادتر از برگردانهاي پیشین است ،اما متأسّفانه در ترجمههاي فارسی
پدیدارشناسی روح از آن استفاده نشده است( .رک .استرن)16 :1394 ،
به این نکته نیز باید توجه کرد که هگل در بیان مسائلِ فلسفی از زبان ادبی و حتی از ایهام
استفاده میکرده است( .رک .هگل )72 :1387 ،هگل در جملهي مورد بحث به نکتهاي ظریف و
متناقضنما اشاره دارد .تفسیر سخن هگل این است که اگر انسان دربارهي هر واقعیتی که در
گذشته تجربه کرده است ،صرفاً به یادداشتکردنِ آن بسنده کند ،با توجّه به سیطرهي دیالکتیک
بر جهان و ظهورِ آنتیتز ،آن قدر ضایع بودنش را نشان نمیدهد که حفظ و به کارگیري آن در
زمان حاضر ،ضایع بودن و ناکارآمدياش را به رخ میکشد؛ مثالً انسانی که در گذشته براي سفر
از چارپایان استفاده میکرده است ،اگر صرفاً این موضوع را در میان کتابها یادداشت کرده باشد،
کمتر ضایع بودن و نابجایی خود را نشان میدهد ،در قیاس با این که این عمل را همچنان حفظ
کرده و بخواهد امروز نیز عمالً چنین کند .اینگونه است که سخن هگل نیز مانند پارادوکسهاي
ادبی فقط به ظاهر ،تناقضآمیز جلوه میکند و این شگرد زبانی اوست.
 .2دربارهي تأثیرپذیرهاي اندیشمندان آلمانی و مترجمان از فارسی به آلمانی( .رک .ذاکرزاده،
)344 :1392
 .3براي نمونه مقدمهي آقاي محمّدمهدي اردبیلی بر ترجمهي ایشان از هگل و پدیدارشناسی
روح موضوع را بیشتر روشن میکند( .رک .استرن)19-13 :1394 ،
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