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چكيده
هگل در بخش دوم علم منطق یعنی منطق ذات به مقوالتی میپردازد که اوصاف مشترکی دارند.
درواقع بعضی از این اوصاف حاکی از حيثيات ماهيت هستند که پيش از او منظور ابنسينا نيز بوده
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مابعدالطبيعه و مباحث امور عامه در معناي سنتی تبدیل کرده ،اهميت مقوالت ماهيت در مابعدالطبيعه
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بيان مسئله
هگل ساختار مقوالت منطق را در تقابل با انديشۀ ارسطو بهنحو استنتاجی ـ قیاسی و نه استقرايی تبیین
كرده است .او «علم منطق» را در سه مبحث وجود و ماهیت و صورت معقول تألیف كرده است؛ ازاينرو
آغاز منطق را همان موضوع مابعدالطبیعه يا فلسفۀ اولی يعنی «هستی صرف» (وجود فی نفسه) دانسته
است؛ بااينوصف آيا میتوان ويژگیهاي مقوالت حوزۀ ماهیت را كه منتج از حوزۀ هستی است همان
حیثیات ماهیت نزد حكیمانی چون ابنسینا دانست؟ آيا ازنظر هگل و ابنسینا ماهیت و حیثیات آن
اعتبار واحدي دارند يا خیر؟ ازمنظر مقايسۀ آراي ايشان ابتدا بايد گفت كه با فرض قبول نسبت كتاب
مقوالت 1به ارسطو ،ابنسینا با بیانی ديگر از شرح مقوالت دهگانۀ ارسطويی بررسی آنها را ازحیث
وجودي وظیفۀ متعاطی فلسفه اٌولی دانسته(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص )5و حتی در كتب منطقی اشارات و
منطق مشرقیین هیچگاه بخشی با عنوان مقوالت ذكر نكرده است؛ بنابراين او نیز مثل هگل شأن
مقوالت را بهمثابۀ معقول ثانی منطقی نمیداند .هرچند بنا به شیوۀ معمول ،مبحث مقوالت را فقط در
منطق شفا طرح كرده است .بهطوركلی ازحیث تاريخی واكنش منطق ديالكتیک در مقابل منطق سنتی
از بررسی میراث ارسطويی انديشۀ منطقی هگل كه پس از مرگ او يعنی در اواسط سدۀ نوزدهم توسط
شاگردان وي مثل جورج اندرياس گابلر و يوهان اردمان و در عصر حاضر توسط استانلی روزن و آلفردو
فرارين حاصل شده است ،ولی نگارنده كار جدي و چندانی پیرامون مقايسۀ مباحث منطقی هگل و
ابنسینا نیافته است؛ بنابراين در تحلیل چنین واكنشی است كه امكان بررسی و مقايسه ماهیت ازمنظر
ابنسینا و هگل فراهم میشود ،چراكه او نیز مثل هگل در مبحث ماهیت و مقوالت تا حدي واكنشی
يكسان به انديشه ارسطويی دارد .بايد تأكید كرد كه ساختار مقوالت دهگانۀ ارسطويی بهعنوان مبحث
منطقی هرچند بهزعم ابنسینا بر سبیل اعتقاد به اصول موضوعه و مسلمات است(ابنسینا1404 ،هـ الف،
ص ،)6ولی به عنوان مبحث فلسفی چه بسا بتوان براي آنها برهان و دلیل اقامه كرد.

هگل و مفهوم ماهيت
هگل در واپسین بخش نخست كتاب علم منطق پس از استنتاج مقولۀ اندازه كه حاصل اتحاد مقولۀ
كمیّت و كیفیت است به بخش دوم آن كتاب يعنی حوزۀ ذات میرسد .او مدعی است كه در فراشد
ديالكتیكی از استنتاج كمیّت كیفیتيافته(متكیّف) همچون حیث بیرونی به حیث درونی هستی راه
می يابیم كه در پس ظواهر و جلوات آن ذاتی نهان و پنهان است كه آن را در تقابل با وجود قرار داده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Categoria
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است ،ازاين رو هگل در تعريف ماهیت يا ذات آن را امري موجود شده از پیش ،البته نه به تقدم زمانی،
دانسته است .او میگويد« :حقیقت وجود) (seinذات) (wesenاست .چون وجود بیواسطه است و
هدف ،شناخت حقیقت است ،شناخت آنچه فی نفسه و لنفسه است در بیواسطگی(بالتوسط) و تعیناتش
متوقف نمی شود ،بلكه بنا به اين فرض كه در وراي وجود چیز ديگري است ،در زبان آلمانی ذات را در
اسم مفعول ”( “gewesenامرموجودشده) از فعل ”( “seinبودن) حفظ كرده است ،چراكه ذات امري
سپري شده است اما سپري شدۀ بدون زمان») ،(Hegel, 2010, P.337پس حقیقت همان ذات است؛
اما ازآنجاكه ذات منشأ و سرچشمۀ وجود است وجه سلبی وجود نیز هست .حكیمان مسلمان ،بهويژه
ابنسینا ،نیز به مفهوم ذات بهمثابۀ حقیقت و همچنین به حیث سلبی آن نسبت به وجود و هم به
اعتبارات آن توجه داشتهاند(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص197ـ .)198البته وجوه اختالف زيادي هم به چشم
میخورد كه ناشی از مبناي حكمت بحثی آنان است .در اينجا نخست اوصاف مشترک مقوالت حوزۀ
ذات از منظر هگل ،و ماهیت از منظر ابنسینا بررسی و سپس به وجوه اختالف و اشتراک میان او و
ابنسینا اشاره و درنهايت به اين پرسش پاسخ داده میشود كه آيا از نظر آنان ماهیت و حیثیات آن
اعتبار واحد دارند يا اساساً اعتبار واحدي ندارند؟

اوصاف مشترک مقوالت ذات نزد هگل
در بررسی مقوالت حوزۀ ذات كه حاصل فراشد ديالكتیكی است ،اوصاف مشتركی مورد توجه است؛
ازجمله:
 .1ذات همچون حقیقت و سرچشمۀ وجود است .درواقع حقیقت هرچیزي ذات آن است .چون غايت
شناخت عقالنی همانا شناخت حقیقت است ،پس شناخت ذات بايد مقدم باشد ،اما نه به حیث تقدم زمانی.
هگل با تحلیل واژه آلمانی ” “wesenنتیجه گرفت كه اين واژه ،مشتق از كلمۀ ” “seinاست .پس
میان وجود و ذات رابطۀ اينهمانی حاكم است .شناخت وجود و حقیقت همانا شناخت ذات است .شناخت
ذات چگونه مقدم بر وجود است؟ اگر شناخت وجود شناخت امور بیواسطه است و اگر امور بیواسطه
صورت ظاهر يا نمودها است ،آنگاه در پس اين ظواهر حقیقتی اعلی نهان و پنهان است كه معرفت بر آن
تقدم ذاتی دارد .شناخت وجود هرچند عمومیت دارد ،اما در وراي آن حقیقتی پنهان نهفته است كه در
تحلیل هگل چنین حقیقتی از قبل در وجود بوده است ،ولی «هگل تعريف ذات را كه توسط ارسطويیان
به ” “toti en einaiيا همان ” “toti estiامر موجودشده تعبیر كرده كه ما بهدشواري بهمثابۀ آنچه
پیش از موجود بوده است ،میفهمیم(.(Ferrarin, 2010, P.137
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 .2حوزۀ ذات ،حوزۀ مقوالت با واسطه است؛ يعنی مقوالت به وساطت يكديگر تعیّن میيابند .ازحیث
ايجاب و اثبات فهم هريک از مقوالت مثل مادهوصورت ،علتومعلول ،قوهوفعل ،جوهروعرض و  ...هر
يک وابسته بههم ،و شأنی از يكديگرند .پس حوزۀ ذات داراي همان جايگاهی است كه مقولۀ كمیّت
در حوزۀ منطق وجود دارد؛ هگل میگويد« :ذات در كل نظام(منطقی) همان چیزي است كه كمیّت در
حوزۀ وجود است :بیاعتنايی مطلق نسبت به حدّ كمی؛ درعوض كمیّت بیتفاوتی در تعّین امر بیواسطه
است .حدّ كمّی در آن تعیّنپذيري بیرونی است ،يعنی حد بیرونی براي كمیّت ضروري و در آن منطوي
است .برعكس در ذات تعیّنپذيري صرفاً بیواسطگی ساده نیست ،بلكه فقط توسط خود ذات ايجاب
میشود ...همانا سلبیّت ذات و تعیّنات آن حیث بازتاب هستند و همچون امر دفعشده در ذات باقی
می مانند .ذات میان وجود و صورت معقول است .ذات همانا وجود فی نفسه و لنفسه است؛ زيرا تعیّن
عام ذات بايد از جانب وجود ظهور يابد و(بنابراين ذات) نخستین نفی وجود است» (Hegel, 2010,
) .P.339حالآنكه مقوالت حوزۀ وجود ،مثل كیفیت و كمیّت و اندازه ،بهنحو بیواسطه مفهوم میشوند؛
زيرا حوزۀ وجود در مواجهه با انديشه بهنحو بیواسطه عرضه میشود .درحقیقت حواس پنجگانه حیث
بیرونی هستی را ادراک میكنند ،اما فاهمه كه مرتبهاي از مراتب آگاهی است ،مقوالت حوزۀ ذات را
شناسايی میكند؛ ازاين رو هگل از وجود همچون امر محسوس آغاز و به حوزۀ ذات كه متعلق فاهمه
است ،راه میبرد .از نظر وي همۀ احكام تحلیلی در حوزۀ ذات چون حاوي احكام قبل از خود هستند،
در حكم تركیبی خواهند بود .حتی درون گزارهاي كه حاوي اينهمانی موضوع و محمول است ،بهنحوي
تمايز و تفاوت حاكم است؛ چراكه حركت ديالكتیكی انديشه مقتضاي چنین وصفی است.
 . 3حوزۀ ذات حیث سلبی حوزۀ وجود است ،زيرا حسب روش ديالكتیک هر وضع مقابلی نفی وضع
نخست خود است؛ پس حوزۀ ذات مقابل حوزۀ وجود است .با عبور از وضع بیواسطه وجود میتوان به
قلمرو ذات رسید يا با نفی حیث بیرونی وجود میتوان به حیث درونی آن راه يافت .قول هگل به اينكه
حوزۀ ذات سلب يا نفی وجود است به اين معنا نیست كه وجود به مرتبه ماهیت يا ذات میرسد ،بلكه
فقط میتوان گفت كه در واقع ماهیت چیزي از قلمرو وجود را نشان میدهد ،گويی با طرد خود از ناحیه
خود ،به يک رابطۀ ساده با خود مبدّل میشود(مجتهدي ،1377 ،ص)94؛ بهبیانديگر ،ماهیت ظواهر وجود
است ،هرچند هگل از طريق آنات و دقايق ديالكتیكی وجود به ماهیت عبورمیكند ،اما در اين آنات و
دقايق مسیر سیر وجود است كه ماهیت را جلوه میبخشد .او میگويد« :آنگاه كه اين سیر(حركت)
بهمثابۀ مسیر شناخت تعريف میشود ،با وجود ،آغاز و بسط بعدي آن كه رافع يا سالب وجود است به
ذات همچون حدّ با واسطهاي كه نتیجه فعالیت آگاهیِ بیرونی وجود است و نسبت به ذاتش بیتفاوت
است ظاهر میشود ،اما اين مسیر ،سیر و حركت خود وجود است .اين طبیعت وجود است كه خود را
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بازمیيابد و از طريق حیث درونی به ذات مبدل میشود .اين در وجود فینفسه آشكار شده است؛ بنابراين
مطلق در آغار بهمثابۀ وجود و اكنون بهمثابۀ ذات تعیّن پیدا میكند») .(Hegel, 2010, P.337به نظر
هگل حوزۀ ذات حوزۀ بازتاب است .وي میگويد« :آنگاه كه ما از ذات سخن میگويیم آن را از وجود
متمايز میسازيم ،يعنی از آنچه بیواسطه است .در مقايسه با ذات ما وجود را بهمثابۀ صورت ظاهر يا
نمود مالحظه میكنیم؛ اما اين نمود نه نمود ساده است و نه عدم و بطالن محض .بلكه فقط وجودي
است كه رفع شده است ،بنابراين حیثیت ذات حیثیت بازتاب است .اصطالح ” “Reflektionابتدا
درمورد نور اطالق دارد :وقتی نور در خط مستقیم منتشر و به سطح آينه برخورد كند از ناحیۀ آن برگشت
داده میشود؛ بنابراين در اينجا دو چیز داريم :نخست چیزي كه بیواسطه است ،يعنی آنچه كه هست؛
دوم همان چیز بهنحو باواسطه ايجاب میشود ...باور معمول ما دربارۀ غايت يا رسالت فلسفه اين است
كه فلسفه متضمن شناخت ما از ذات اشیا است .وجود بیواسطۀ اشیا بهمثابۀ نحوي نمود است كه در
پس آن ذات و ماهیت پنهان شده است») .(Hegel, 1991, P.176هگل كلمه ” “Reflektionرا
گاه به معناي انديشه و تفكر ،و گاه به معناي بازتاب میآورد .مقصود او از معناي اخیر اين است كه
ذات در فراشد ديالكتیكی ابتدا به صورت امر بیرونی و نمود خود درمیآيد و سپس دوباره به حیث درونی
و حقیقت خود بازمیگردد .پس ذات يکبار حیث سلبی پیدا میكند ،بهنحويكه در نفی حوزۀ وجود يا
جلوات آن ،خويش را ايجاب و منعكس میكند و بار ديگر در نفی خود جلوات و عالم وجود را منعكس
میكند .پس در حوزۀ ذات نخست ذات در مقابل امر غیرماهوي(ظواهر و جلوات) يعنی ذات در مقابل
ظواهر بهمثابه باقیمانده وجود است .صورت ظاهر يا نمود همان چیزي است كه بازتاب(ذات) است ولی
تفكري بیواسطه براي صورت ظاهر است كه به خود بازگشته و به اين نحو از بیواسطگی(بالتوسطی)
خود بیگانه شده است و در اينجا كلمۀ بیگانه بازتاب را داريم) .(Hegel, 2010, P.345از اينجا میتوان
گفت كه وجود همان ذات است كه با صورت ظاهر و نمودش مرتبط است .پس رابطه ذات با وجود رابطه
ذات با خود است.
 .4حوزۀ ذات حوزۀ نسبتها است .مقوالت حوزۀ ذات همچون بازتاب يكديگر هستند ،يعنی هريک از
آنها نسبت به ديگري و در تقابل با هم تعیّن وتشخّص میيابند .پیداست كه هگل در بررسی مقوالت
حوزۀ ذات به ديدگاه كانت دربارۀ نسبت و اضافه توجه دارد(مجتهدي ،1390 ،ص .)56هگل میگويد:
«وساطت محض بدون اينكه به چیزي اسناد شود ،جز نسبت محض نیست .بازتاب تعینبخش ،تا آنجا
كه به آن مربوط است ،تعیّناتی را وضع میكند كه با خود يكساناند ،ولی درعینحال فقط نسبتهاي
متعیّن هستند)(Hegel, 2010, P.387؛ بهعبارتديگر ،هگل مقوالت حوزه ذات را بما هو چیزي جز
نسبت باخود نمیداند .آنها فقط زمانی نسبت متعین و مشخص خواهند داشت كه در مقابل مقوالت متناظر
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خود مفهوم پیدا كنند ،بنابراين وي با تحلیل اصول اينهمانی و تقابل و تناقض ،نشان میدهد كه الزمه
فهم آنها فهم طرف مقابل آن اصول است .فهم اصل اينهمانی منوط به فهم اصل ايننهآنی است .اصل
اينهمانی حاوي حقیقتی صوري و انتزاعی و درعینحال فهمی يكسويه است ،اما اگر بخواهیم اين اصول
را در علوم تجربی يا حوزه علم بررسی كنیم ،نیازمند توجه به تفاوتها و تمايزات و نسبتها خواهیم بود
چراكه در حوزۀ روابط و نسبتها نمیتوان چیزي را به خودي خود فهم كرد .پس اصل اينهمانی از منظر
هگل بهخوديخود میتواند حاوي دو پیام باشد :نخست اينكه نسبت به وجه ايجابی خود بیانگر ذاتی باشد
كه فی نفسه خودش است ،ذاتی كه بهمثابۀ حقیقت وجودي كه بازتاب خويش است؛ دوم اينكه نسبت به
وجه سلبیاش بیانگر اصل تناقض خواهد بود كه میتواند چیزي بیش از يكسانی را بیان كند .پس هر
ايجابی در مقابل سلب خود است كه گويی نسبتی مشترک میان آن دو است .نسبت میان سلب و ايجاب
در حوزۀ ذات بهمثابۀ بازتاب ذات است ،يعنی اصل اينهمانی در حوزۀ ذات به اين معناست كه ذات اگر
نسبت به خودش لحاظ شود ،هیچ شأنی نخواهد داشت ،اما اگر نسبت به غیر خود يعنی حوزۀ وجود لحاظ
شود ،خود را در سلب ديگر ايجاب خواهد كرد .اين ويژگی را میتوان در نسبتهاي مقوالت تشابهوتخالف
و اينهمانی و ايننهآنی و علتومعلول و صورتوماده و جوهروعرض مالحظه كرد؛ زيرا از نظر هگل اين
مقوالت چون مقوالتی متناظر و جفتی هستند ،از يکسو حیث سلبی طرف مقابل خود ،و از سوي ديگر
جانب سلب مقوالت حوزۀ وجود هستند؛ مثالً مقوله معلول در تقابل مقوله علت ،و علت در تقابل مقولۀ
معلول ،يا مقولۀ صورت در مقابل مقوله ماده و  ...هستند.

ابنسينا و مفهوم ماهيت
ابنسینا نیز به معناي اخصِ ماهیت يعنی حقیقت شیء توجه دارد :آنچه در پاسخ به چیستی شیء گفته
میشود يا آنچه شیء به آن قائم است ،در زبان عربی «ما به الشیء هو هو» يا «ما يقال فی جواب ما
هو» يا «ما يقوم به الشیء» همه داللت بر حقیقت چیزي دارد كه به نظر ابنسینا غیر از حقیقت شیء
از آن نمیتوان چیز ديگري فهمید .البته او در تعريف ماهیت از عبارت «ما يقال فی جواب ما هو»
استفاده نكرده است و چنانكه وي در بخش منطق جدل آورده است ،میان دالّ بر«ما هو» و«ما به
الشیء هو ما هو» فرقی قائل نیست؛ به همین دلیل گفته است« :هرچه خواستم كه فرق میان پرسش
«ما هو» و « ما به الشیء هو ما هو» را بفهمم ،كامالً غیرممكن بود ،چراكه جز تكلف چیز ديگري
نیافتم»(ابنسینا1405 ،هـ ،ص57ـ .)58بنابراين فهم او از ماهیت شیء جز حقیقت شیء نیست.
ابنسینا میگويد« :همانا آشكار است كه براي هر چیزي حقیقت خاص آن عبارت از ماهیت آن
است كه غیر از وجود اثباتی(مفهوم عام وجود) است .دلیل بر اين امر اين است كه بگويیم فالن ماهیت
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در أعیان يا انديشه يا اعم از آن دو موجود است .اين معنا و مفهوم تازهاي خواهدبود ،درحالیكه اگر
گفته شود كه فالن ماهیت ،ماهیت است ،سخنی زائد و بیفايده خواهد بود»(همو1404 ،هـ الف ،ص.)31
او مینويسد« :هر چیزي داراي ماهیتی است كه آن چیز به سبب آن ماهیت شیئیّت میيابد .ماهیت
هر چیزي ،حقیقت آن و بلكه ذات آن است»(همو1405 ،هـ ،ص .)28جرجانی نیز معتقد است ماهیت گاه
به معناي حقیقت و گاه به معناي ذات چیزي دانسته میشود؛ مثالً در مورد مفهوم انسان از اين حیث
كه در پاسخ از چیستی انسان خارجی گفته میشود همانا ماهیت است و از اين حیث كه در خارج داراي
مصداق است بهمثابۀ حقیقت شیء و از اين حیث كه متمايز از چیزهاي ديگر است ،به نام هويت و از
اين حیث كه لوازمی بر آن حمل میشود ،بهمثابۀ ذات تعبیر میشود(جرجانی ،1370 ،ص .)84عبارت يادشده
كه شیئیّت چیزي به سبب ماهیت آن است نه چنین است كه ماهیت يا حقیقت چیزي از قبل ،خودبهخود
موجود شده باشد ،بلكه اگر انیّت تابع ماهیت باشد و بهخاطر خود ماهیت الزمۀ آن شود ماهیت بايستی
پیش از خودش بذاته موجود باشد ،اين خلف است؛ پس تنها اين راه باقی میماند كه وجود از علتی
خارجی به ماهیت برسد؛ ازاينرو خواجه نصیر در شرح اشارات و تنبیهات ،نظر شیخالرئیس را از منظر
عروض وجود بر ماهیت به علل ماهوي و علل وجودي توجه داده است« :میتوان مثلثی را در نظر
گرفت كه حقیقت(يا ماهیت) آن وابسته به سطح و خط است كه ضلع آن است و اين دو مقوم مثلث
ازحیث مثلثبودن هستند  ...پس گويا اين دو(اجزاي ماهیت و خود ماهیت مثلث) دو علت صوري و
مادي مثلث هستند ،اما ازحیث وجودش(مثلث) به علت ديگري كه علت تقوم مثلثبودن و جزيی ازحد
ماهیت آن نیست ،وابسته است كه آن علت فاعلی و غايی است .علت غايی خود ،علت فاعلیِ علیّت
فاعلی است»(طوسی ،1375 ،ج ،3ص .)11عبارات متعددي از شیخالرئیس است كه تعیّن وجود را به خود
آن تعريف كرده است؛ مثالً در عبارت منسوب به او كه «ما جعل اهلل المشمشه مشمشه بل اوجدها»،1
داللت بر تقدّم و تشخّص يا تعیّن ذاتی وجود دارد .وي به نقل از فارابی مدعی است كه مفهوم تشخّص
صفتی است كه چیزهايی مثل مقوالت وضع و أين و متی نمیتوانند در اين مفهوم مشاركت داشته
باشند ،يعنی اگر أعراض به چنین مقوالت يا ماهیاتی اضافه و الحاق شوند ،باز نمیتوان گفت كه ماهیت
تشخّص پیداكرده است(حسنزاده آملی ،1365 ،ص .)39بنابراين وي در بخش مساوقت وجود و تشخّص
می گويد :تشخّص مختص به شیء است ،نه به صفتی كه براي آن واقع شود .پس با اضافه و الحاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اين جمله منسوب به شیخالرئیس است كه بسیاري نیز از او نقل كردهاند؛ ولی در كتب وي چنین عبارتی مشاهده نشده است.
مفسران و شارحان وي گويند :مراد شیخ از اين عبارت اين است كه خداوند وجود را پیش از ماهیت خلق كرده است(حسنزاده آملی،
 ،1365ص.)676
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هر مقوله به ماهیت ،نمیتوان به تشخّص آن رسید(ابنسینا1403 ،هـ ،ص .)107همانگونه كه ابنسینا و
ديگر حكماي اسالمی بر اين امر اذعان دارند ،ذات يا ماهیت فی نفسه سلبیّت محض است كه« :الماهیة
من حیث هی لیست االّ هی»؛ يعنی اگر ماهیت صدها قید اضافه شود ،فینفسه هیچ حیثیتی نخواهد
داشت .به اين اعتبار كه آن بماهو نه جنس است ،نه نوع ،نه واحد ،نه امري مشخص؛ اما اگر چنین
ماهیتی متصف به عوارض خود موجود شد ،حیثیت ديگري پیدا میكند .اگر ماهیت نسبت به اوصاف
عرضی بیتفاوت شد ،نه اين است كه سلب اتصاف خود وصفی براي ماهیت است ،بلكه حتی سلب
اتصاف نیز قید اضافی چنین ماهیتی نخواهد بود .به بیان ديگر ابنسینا اين حیثیت را حیثیت البشرط
نامیده است؛ ازاينرو ،وي قید «لیست» را مقدم بر كلمه «حیث» آورده است« :الماهیه لیست من حیثُ
هی االّ هی»(همانجا) .حكیم سبزواري نیز میگويد:
وقد من سلباً علی الحیثیّه حتی يعٌمّ عارض المهیّه
ابنسینا معتقد است كه ماهیت فی نفسه و در مقام ذات حتی از صفات متقابل عاري است(سبزواري
1298هـ ،ص .)89ازاينرو نظر او با نظر هگل كه ماهیت يا ذات وصف بازتابی مقوالت خود است ،مغايرت
دارد .از نظر ابنسینا اگر «حیوان بما هو حیوان ،مقید به قید عامّ باشد ،پس به اين معنا هیچ حیوان
جزيی يا حیوان مشخصی نخواهیم داشت و اگر مقید به حیوان خاصّ و مشخصی باشد ،پس در اين
صورت بايد مصداق حیوان يكی بیشتر نباشد .ماهیت حیوان از حیث تصوري چیزي جز حیوان نیست،
چه عام بودن همچون امري است كه عارض بر حیوان شده است و معنايی اضافی و زائد بر معناي
حیوانیّت دارد»(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص .)65شیخالرئیس در الهیات شفا نیز میآورد« :و لهذا المعنی یجب
أن یکونَ فرق قائم بین أن نقولَ  :إنّ الحیوانَ بما هو حیوان مجرد بالشرط شیءٍ آخر و بین أن نقولَ إنّ

الحیوانَ مجردٌ بشرط ال شیء آخر»(ابنسینا1404،هـ الف ،ص.)204؛ ازاينرو ال بشرط همانا به طبیعت
ماهیت توجه دارد ،ولی ماهیت بشرط شیء همان شیء طبیعی است يعنی ماهیاتی كه در خارج از ذهن
به همراه ماده و عوارض مربوط موجود میشوند .درحالیكه ماهیت البشرط طبیعت آن است كه بدون
منضمات خارجیاش و بدون هیچگونه قیدي حتی قید «سلب صفات» مقدم بر شیء طبیعی است و
البته چنین طبیعتی كه هیچ اقتضايی ندارد ،تنها بشرط شیء میتواند از صفت وجود بهره گیرد.

قدر اختالف و اشتراک ميان هگل و ابنسينا
باتوجه به مطالب يادشده میتوان گفت كه هگل و ارسطو نیز به اين امر كه ماهیت همانا حقیقت وجود
است ،تصريح دارند .حتی هگل هم با اينكه وجود محض را بالتعیّن میداند آن را از حیث ضروري
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ومقولی مقدم بر ذات يا ماهیت دانسته است؛ بنابراين او نیز مثل ابنسینا ماهیت را ظهور يا حدّ وجود
میداند كه البته نه حد كمّی يا مقداري آن .از نظر او ساريبودن وجود در سراسر مقوالت حوزۀ ذات و
صورت معقول بهمثابۀ تعیّنات امر مطلق است و نیز تعینپذيري وجود نه در ذاتش بلكه در سیر و حركت
ديالكتیكی آن است .اگر ماهیت حدّ يا ظواهر وجود است ،چنین ظهوراتی بايد در اطوار و اشكال و
مراتب هستی تجلی يابند ،پس فهم آنها بايد باواسطه باشد ،چنانكه فهم وجود فهمی بیواسطه است؛
زيرا وجود مركب از جنس و فصل نیست ،بلكه بیواسطه و بسیط است .درمقابل ،ماهیت يا حوزۀ ذات
هرچند بهزعم هگل خود نسبت به تعینات يا مقوالتش الإقتضاء 1است ،اما فهم هر يک از تعیناتش
وابسته به هم و درنتیجه باواسطه خواهد بود .مشائیان و نیز ابنسینا در مقابل هگل و حتی كانت
مقوالت كمیّت و كیفیت را از زمرۀ مقوالت حوزۀ ماهیت میدانند و براي آنها قائل به تعريف هستند؛
درحالیكه هگل آنها را در حوزۀ وجود قرار میدهد و درک آنها را بیواسطه میداند .2ازنظر وي هر
چیزي كه جنبۀ بازتابی داشته باشد باواسطه خواهد بود؛ چنانكه میتوان از عبارات هگل نیز در فراشد
بازتاب ذات يعنی در مقام استنتاج مقوالت ماهیت بشرط شیء يا ماهیت مخلوطه فهمید .چنین اعتباري
در نظر ابنسینا گاه به وجود خاصّه تعريف شده است :در مقام انتزاع و نه استنتاج(چنانكه هگل مدعی
است) مفاهیم ماهوي و مفاهیم وجودي از حقايق خارجی منتزع میشوند ،ولی تفاوت آنها در دو حیث
انتزاع است :مفاهیم وجودي به اعتبار موجودبودنشان و مفاهیم ماهوي به اعتبار محدودبودنشان از
حقايق خارجی انتزاع میشوند ،بنابراين وقتی ابنسینا از ماهیّت به وجود خاصّه تعبیر میكند ،يعنی
وجود محدود است ،زيرا مفاهیم ماهوي از محدوديت آنها حكايت میكند.
همانگونه كه ماهیت يا حوزۀ ذات فینفسه حیث سلبی دارد ،نسبت به حوزۀ وجود نیز حیث سلبی دارد.
اين موضوع را ابن سینا تحت عنوان عروض وجود بر ماهیت تعبیر كرده است؛ عروض وجود بر ماهیت
نه چون عروض رنگ سفیدي بر ديوار است و نه ثبوت شیء بر چیزي است همچون حمل محمول بر
موضوعی باشد .ابنسینا میگويد« :عرضی مفهومی است كه هیچگاه از گروه ذاتی شمرده نمیشود،
ولی گاه در تشخیص آن اشتباه میشود و اين عرضی را بهجاي عرض مقابل جوهر كه بهزودي از آن
سخن خواهیم گفت به كار میبرند ،درحالی كه هرگز چنین نیست ،چراكه عرضی كه در اينجا از آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Indifference
 .2درنظر كانت مقوالت ارسطويی در چهار وجههنظر منطقی و بهنحو ماتقدم بهمثابۀ شرائط پیشینی هر شناختی است .اين چهار
وجههنظر عبارتاند از :كمیت و كیفیت و نسبت و اضافه كه هر يک حاوي سه حكم منطقی هستند؛ ازاينرو مقسم آنها نه ماهیت و
نه وجود است .در نظر مشائیان كمیت و كیفیت از زمره اعراض ماهیتاند .هگل در مقابل آنان كمیت و كیفیت را تعینات حوزه وجود
میداند و معتقد است كه كیفیت و كمیت بهترتیب تعینات ايجابی درونی و سلبی و بیرونی اشیا هستند(مجتهدي ،1377 ،ص 58و .)75
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سخن میگويیم گاه بر جوهر نیز اطالق میشود ،مانند سفیدي .حال آنگونه عرض كه در مقابل جوهر
است ،مانند (رنگِ) سفید ،خود جوهر نیست»(ابنسینا ،1368 ،ص .)9منظور ابنسینا اين است كه بايد میان
عرض باب مقوالت و باب ايساغوجی و باب برهان تفاوت قائل شد .عرضی باب برهان در خصوص
قضايا و مبادي تصديقیه است؛ آنجاكه ثبوت محمول براي موضوع نیازمند علتی خارج از ذات موضوع
خواهد بود كه دراينصورت ثبوت نیازمند علت خارج از ذات موضوع خواهد بود ،اگر ذات موضوع خود
شرط كافی ثبوت محمول براي موضوع باشد ،امري ذاتی خواهد بود ،لیكن عرض باب مقوالت در
مقابل جوهر است؛ يعنی ماهیتی است كه به هنگام تحقق نیازمند موضوع است ،مثل رنگ سفید كه
در تحقق خارجی نیازمند موضوعی مثل ديوار است .عرض باب ايساغوجی دربارۀ مفاهیم و مبادي
تصوريه است .مفهومی كه در مقام تصور عین يا جزء مفهومی ديگر نباشد ،آن را عرضی باب ايساغوجی
گويند .منظور ابنسینا از عروض وجود بر ماهیت همان مغايرت مفهومی میان وجود و ماهیت است.
يعنی وجود در تصور نه ماهیت چیزي است و نه جزء آن است(همو ،1375 ،ص)61؛ بنابراين از نظر هگل
و ابنسینا ماهیت نسبت به وجود حیث سلبی دارد ،ولی هگل حیث انتزاعی حوزه ذات يا ماهیت را كافی
نمیداند ،بلكه به حیث استنتاجی آنها تأكید میورزد .تذكر اين نكته نیز الزم است كه عروض وجود بر
ماهیت از باب قاعده فرعیه نیست كه ثبوت چیزي از براي چیز ديگر باشد .موضوع مهم در نظام فلسفی
هگل چگونگی استنتاج منطقی ـ عقلی ماهیت از وجود است؛ يعنی میان حوزۀ وجود و حوزۀ ماهیت
تباين ماهوي وجود ندارد ،چنانكه میان مشائیان شايع است ،بلكه تقابل آنها هرچند ضروري است ،اما
در أعیان منجر به اتحاد و يگانگی میشود .ازحیث ايجابی و اثباتی درک كامل ماهیت و ذات نیازمند
حوزۀ وجود است ،يعنی علم منطق به ما میآموزد كه هرچقدر از حوزۀ وجود ،كه نخستین بخش مقوالت
است ،به جلو حركت میكنیم به مقوالتی ازحوزۀ ذات يا ماهیت میرسیم كه دربرگیرنده مقوالت پیشین
هستند ،ولی ابنسینا در تغاير مفهومی يا ادراكی وجود و ماهیت به اين نكته مهم توجه دارد كه درک
هر يک متمايز از ديگري است؛ زيرا وجود از حیث اثباتی مقوم ماهیت نیست .ماهیت را میتوان با
تمام اجزاي آن درک كرد بدون اينكه به وجود آن يا عدم آن توجه كرد .او مینويسد« :و ازاينرو هرگاه
معناي مثلث را تصوركنید پس شكل و وجود به آن نسبت داده می شود و شكل مثلث در معناي مثلث
مشخص می شود پس محال است كه معناي مثلث را پیش از اين شكل داشته باشد فهمید  ،همانگونه
كه تصور مثلث نیز ممكن نیست ،مگر آنكه تصوركنیكه مثلث درابتدا شكل بوده است ،با اينحال نبايد
تصوركرد كه مثلث وجود دارد همانگونه كه نیاز است كه تصورشود مثلث شكلی دارددچون شكل جزء
مقوم مثلث است؛ به همین دلیل شكل خارج ازذهن نیز مقوم مثلث است (ولی) ولی وجود امري است
كه تصور ماهیت مثلث قائم به آن نیست و(».....ابنسینا1403 ،هـ ،ص .)61میتوان ماهیت مثلث را با شكل آن
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بهمثابۀ ماهیت كامل آن تصور كرد ،ولی هیچ ضرورتی به تصور وجود آن نیست و شكلداشتن در مثلث
بهمثابۀ جزء مقوم ماهیت آن است كه تحقق مثلث با آن در خارج از ذهن است ،درحالیكه درک ماهیت
م ثلث نیازمند درک وجود آن نیست .پس حیث سلبی ماهیت نسبت به وجود در علم منطق هگل هم
ناظر بر تغاير مفهومی وجود و ماهیت است و هم ناظر بر وحدتی كه در تعینات أعیان به دست میآيد.
اما اگر گفته شود حوزۀ ذات حوزۀ مقولی است ،يعنی حوزهاي كه مقوالتش عارض بر حوزۀ وجود است،
يا عروض وجود بر ماهیت عروض مقولی است ،يعنی وجود همچون جوهر است و ماهیات أعراض آن
هستند .نگارنده معتقد است نه هگل و نه ابنسینا چنین اعتقادي ندارند؛ زيرا ابنسینا مقسم مقوالت
را ماهیت يا موجود دانسته است .هگل نیز كامالً به تقسیم ارسطويی مقوالت وفادار نمانده ،ولی وجود
را نیز از زمره مقوالت دانسته است .البته او مانند ابنسینا جوهريت وجود را نمیپذيرد .به نظر میآيد
ابنسینا موضوع عروض وجود بر ماهیت را اساساً بحثی فلسفی میشمارد ،يعنی آن را در قلمرو معقول
ثانی فلسفی میداند ،هرچند مراد وي از عروض همان بخش مربوط به منطق فورفوريوس است كه
معقول ثانی منطقی مینامند .اما هگل معقول ثانی منطقی و فلسفی را در يک نظام منسجم جمع كرده
است ،يعنی علم منطق فقط معیاري براي شناخت صواب از ناصواب يا كاربردي انتزاعی و محض از
مفاهیم انديشه نیست .اگر از منظر هگل ماهیت حوزه بازتاب خود و غیرخود است ،پس آن غیر از نمود
يا وجود چیز ديگري نیست؛ زيرا بهزعم هگل ماهیت با سلب خويش جلوات يا أعیان را ايجاب میكند
و أعیان چیزي جز ماهیت نیستند ،بنابراين به ادعاي او ذات يا ماهیت همان وجود است .در حوزه منطق
وجود ،وجود همان وجود است .بهعبارتديگر مقوالت حوزۀ وجود نسبتی اينهمانی با خود دارند .در
اين حوزه مقوالت بدون هیچ واسطهاي مفهوم میشوند :كموكیف و اندازه و مقوالت فرعی آنها بیهیچ
نسبتی با ديگر مقوالت فهمیده میشوند .همانگونه كه محسوسات بدون هیچ واسطهاي ادراک میشوند.
اما با سلب وجود نیز به ذات يا ماهیتی میرسیم كه خود همان وجود است .در حوزه وجود اصل
اينهمانی حاكم است ،درحالیكه با رفع و سلب وجود ،ذات يا ماهیت آشكار میشود ،بنابراين در پرتو
اصل ايننهآنی ذات همان وجود خواهد بود.
در اينجا به چند نكته بايد توجه شود:
 .1با وصف بازتابی ذات آيا میتوان گفت كه وجود مأخوذ در ماهیت است ،چنانكه به تعبیر مالصدرا «إنّ
الماهیات کلّها موجوداتٌ»1؛ يعنی آيا ماهیات از سنخ وجود هستند و در مقام تحقق ،وجود را بهمثابۀ امر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالصدرا به اين تعبیر اشاره كرده« :همانا جمیع ماهیات وجودات خاصه هستند و چنین مقدر شده كه تمامی كماالت نور وجود در چنین
ماهیات و لوازم آن كه يکبار در ذهن و بار ديگر در خارج از ذهن آشكار گردند .و مراتب شدت و ضعف ،روشنی و تاريكی و ...جنین
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ذاتی در خود دارند؟ با چنین نگاهی ديگر حیث سلبی ماهیت كه در علم منطق هگل از آن سخن رفته است،
شأن ايجابی پیدا میكند .اگر با تفسیر ذوق التّالّه وجود را ازسنخ ماهیات بدانیم ،ديگر مسئلۀ عروض يا حیث
سلبی ماهیت بیمعنا خواهد بود .ابنسینا گاه ماهیات را وجودات خاصّه مینامد ،يعنی به اين نحو كه مفاهیم
ماهوي چون بدون وساطت امر ديگري ازحقايق خارجی انتزاع میشوند ،مفاهیم محدودي هستند كه ازحیث
تصوري محدوديت دارند .درحالیكه مفاهیم وجودي به اعتبار موجودبودنشان از حقايق خارجی انتزاع
میشوند؛ ازاينرو ،میتوان آنها را به اعتبار ماهیت بشرط شیء گفت .اما هگل مفاهیم ماهوي را با مفاهیم
مقابل خود فهمپذير میداند .هر مقوله چون نتیجۀ بازتاب ماهیات است ،در مقابل مقوله ديگر و مرتبط با
مقوله مقابلش ادراک میشود؛ ماده بدون صورت ،جوهر بدون عرض ،قوه بدون فعل و علت بدون معلول (و
برعكس) ،درکپذير نیستند ،بلكه بسته به هم و شأنی از شئون هم هستند .در اينجا تفاوت ابنسینا و هگل
در چگونگی ادراک مقوالت است؛ درنظر ابنسینا ادراک مقوالت مثل مفاهیم وجودي بیواسطه و درنتیجه
هرمقوله به خودي خود درک خواهد شد ولی نزد هگل مقوالت ماهوي چون بازتاب يكديگرند با میانجی
يكديگر و به دست هم در أعیان تأصّل و تعیّن میيابند.
 .2هرچند در علم منطق بازگشت ذات به وجود است ،اما آيا معناي چنین ادعايی اين است كه وجود و
ماهیت متناسخ هم هستند ،يعنی هگل مثل ذوق التّالّه وجود را مأخوذ در ماهیت میداند؟ اگر چنین بفهمیم
آيا ديگر سلب و نفی در فلسفه هگل جايی خواهد داشت؟ چون سلب دريچهاي به سوي وحدت است،
درحالیكه كالم ذوق التّالّه داللت بر وحدتی تامّ و ازپیش دارد و هگل از منظري ديگر به وحدت توجه دارد.
 .3ماهیات در مقام بازتاب مقوالت ريشه در استنتاج منطقی دارند .هر يک از آنها تافتهاي جدابافته
از يكديگر نیستند ،به بیان ديگر انديشه در بسط مفاهیم ماهوي ،هر يک از مقوالت را از ديگري استنتاج
میكند؛ حال آنكه نزد ابنسینا و به تبع ارسطو مقوالت از حیث استقرايی طبقهبندي میشوند و رابطۀ
استنتاجی با يكديگر ندارند.
 . 4حوزۀ ذات چون بازتاب مقوالت خود است به اعتبار بشرط شیء در مقام كثرت است .هر مقوله
در تقابل با مقوله ديگر قرار گرفته و به تعبیري متباين با ديگري است ،يعنی هر مقولهاي كه حمل بر
أعیان میشود ،در تقابل با مقوله ديگر استنتاج میشود كه در بادي امر تعدد آنها كاشف از كثرت مقولی
آنهاست .چنانكه حاجی سبزواري گفته است:
إذ غیره مثار كثرت أتت(سبزواري1298ه  ،ص)8
لو لميوصل وحدت ماحَصلَت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهوري ازحیث نزديكی و دوري آنها به مرتبه حق تعالی است»(صدرالدين شیرازي1981 ،م ،ج ،1ص )248و نیز فرموده است« :همانا جمیع
ماهیات و ممكنات عالم اينه وجود حق تعالی وجمال حقیقی او هستند(همانجا).
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ازاينرو گويند وجودات خاصّه متباين هستند نه به جهت وجودشان بلكه به جهت اختالط و اتحاد با
ماهیات بالعرض متكثرشده؛ خواه اين تكثر بهصورت طولی باشد يا بهصورت عرضی ،يعنی از ناحیه
ماهیات است كه تصور كثرت استنتاج میشود .بهعبارتديگر تباين ذاتی در ماهیات است ،نه در وجود.
البته هگل به دنبال تأصّل وجود يا ماهیت نیست؛ زيرا مسئلهاي كه نزد وي اهمیت داشت ربط میان
تناهی و عدم تناهی است .از نظر وي منشأ تأصّل در تقابل آنها است و آنچه موجب وحدت و انسجام
ذوات میشود ،حقیقتی است كه دلیل وجودي آنها است .درواقع چنین حقیقتی همان «ايده يا روح
مطلق» است؛ ازاينرو ساختار علم منطق نیز با آن شكل گرفته است .نكته ديگر اينكه عناصر الهیاتی
ـ مسیحی هگل در شكلگیري علم منطق پیداست ،يعنی توجه او به «ايدۀ مطلق» يا وجود أعلی كه
غايت انديشه و هستی است .چنانكه گويی حركت انديشه از آغاز با آن بوده و با آن به تمامیّت میرسد.
چنین مطلقی مثل شلیک دفعی از يک تپانچه نیست كه به خودي خود بسط يافته باشد .ازاينرو «هگل
درمقابل نظريات رايجی قرار گرفت كه حقیقت يا مطلق را به مثابۀ آغاز فلسفه میدانست و براساس
آن هر اقدام سلبی را براي علم كامالً غلط و بیفايده میشمارد .اين موضع را كه شلینگ بیان كرده
است ،ما را به بیواسطگی شهود عقالنی فرو میبرد كه بهخاطر آن توسعه و بسط كامل مطلق بدون
هر تالشی فداي حقیقتی ناآزموده میشود»)(Nectarios, 2010, P.14؛ زيرا مطلق هگل به تعبیر وي
شب تاريكی نیست كه درآن گاوها همه سیاه باشند .1بلكه حاوي تمامی اضداد و تمايزات است كه البته
در خود حل و رفع شدهاند .بهبیانديگر مطلق همان عاقل معقول است كه از «موجود بما هو موجود»
فلسفه مشائی به «موجود بما هو متفكر» بدل میشود و چنین موجودي وجود و ماهیتش يكی است؛
موضوعی كه ابنسینا نیز در متون خود بهويژه در الهیات شفا چنین موجودي را واجبالوجود بالذات دانسته
است كه اگر وجود عارض بر چنین موجودي شود ،بايد ثبوت وجود براي آن مستلزم علت يا واسطه در
عروض وجود بر ذاتش شود .وي میگويد« :اگر إنّیت تابع ماهیت باشد و بهخاطر خود ماهیت الزمۀ آن
شود ،ماهیت بذاته بايستی پیش از وجودش موجود باشد و اين امر خالف است ،پس تنها راهی كه باقی
میماند اين است كه وجود از علتی(خارجی) به ماهیت برسد؛ بنابراين هر امر ماهیتداري معلول است و
هرچه غیر از واجبالوجود ،داراي ماهیت است و اين ماهیات همانا ممكنالوجودند و بهدرستی كه وجود از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شولز) (G.E.Schulzeدر 1801م ،در كتاب نقد فلسفه نظري خود ،از ديدگاه عقل سلیم و شكاكیّت نظري دفاع كرد .هگل در سال بعد
آن را نقد كرد .شولز با نام مستعار ،مقالهاي با عنوان «وجیزهاي دربارۀ مطلق» نگاشت و از فلسفۀ اينهمانی شلینگ بهنحو ماهرانهاي تقلید
كرد .و در نقد شكاكیت ،معتقد است كه در شهود عقالنی تمايزي میان سوژه و اٌبژه وجود ندارد؛ زيرا هدف فیلسوف يافتن نوعی شبهآگاهی
است كه در آن همه تمايزات و شكیّات رفع شوند .هگل اين خیالپردازي شولز را به شبی كه در آن گاوها سیاه هستند ،توصیف كرد (Hegel,
).1977, P.9
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خارج عارض آنها میشود»(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص .)347پیداست كه مسئلۀ عروض يا حیث سلبی ماهیت
صبغۀ الهیاتی به معناي اخص آن دارد ،اما بايد توجه داشت كه حیث سلبی يا موضوع عروض فقط در
قلمرو ذوات يا ماهیات مصداق دارد .بههرحال به نظر میآيد مقايسۀ میان حكمت سینوي و منظومۀ
فلسفی هگل بیشتر مبتنی بر تفاسیر ارسطويی از هگل میتواند استوار است.

نتيجهگيري
 .1ساختار مقوالت حوزۀ ذات در علم منطق هگل بیانگر مختصات مشتركی است كه در آن حیث بازتابی
يا حیث سلبی حاكم است .ماهیت يا ذات كه بهمثابۀ حقیقت وجود گفته شده با سلب خويش ،وجود را
ايجاب و با سلب وجود به مقوالت متقابلی منتج میشود كه در فهم هريک وابسته به هم هستند؛ بنابراين
نسبتی استنتاجی با يكديگر دارند ،چنانكه گويی ادراک هريک با بازتاب در ديگري میسور است.
 .2به واسطه حیث بازتابی مقوالت است كه ماهیت هم مثار كثرت است و هم در عالم خارج بهمثابۀ
وجودات خاصّه ادراک آنها وابسته به يكديگر است .هرچند ابنسینا عنوان «وجودات خاصّه» را نه
چنانكه كه ذوق التّالّه تعريف كرده بیان میكند ،ولی فهم ماهوي آنها به نظر وي بیواسطه و به نظر
هگل باواسطه است.
 .3ازحیث سلبی ماهیت میتوان تمايز میان وجود و ماهیت را كه در انديشه ابنسینا به عروض وجود
بر ماهیت مشهور است ،فهمید .البته شايد اين مسئله در فلسفههاي وجودي ،از تأثیر حكمت سینوي
در مغرب زمین باشد.
 .4به نظر میرسد نزد هگل نه وجود تأصل دارد و نه ماهیت .تأصل بالذات در تقابل میان آنهاست.
بنابراين حیث سلبی نه تنها در ماهیت است ،بلكه در هستی و وجود نیز متعین است .اساساً حیث سلبی
رمز عبور از تناهی به نامتناهی است .حال آنكه در حكمت سینوي تشخص و حیث ايجابی خاص وجود
ولی حیث سلبی و تباين ذاتی خاص ماهیت است.
 .5همچنین میتوان توجه آن دو را به ساختار مبحث مقوالت ،كه نتیجه واكنش آنها به انديشه
منطقی ارسطويی است ،مالحظه كرد :ساختار علم منطق هگل ،بهويژه در بخشهاي اول و دوم يعنی
منطق عینی ،سراسر ساختاري فلسفی و مابعدالطبیعی دارد .چنانچه ابنسینا نیز طرح مقوالت را به حوزه
مابعدالطبیعه واگذاشت.
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