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   :چکیده

 بحث حرکت در فلسفه ،يمالصدرا با بحث حرکت جوهر

 تمـام  ياز نظـر و   . کـشاند  ی مـ  عـه یرا به سـاحت مابعداطب    

 است قی طرنیموجودات به سمت کمال در حرکتند و از ا

 فلسفه  خی کل تار  زیهگل ن . کند یکه تجرد نفس را اثبات م     

 کرانمند يها  ذهنقی که از طرندیب ی روح مطلق مندآیرا فر

هدف از .  برسدي آزادیعنی تا به کمال، شدیاند یبه خود م

ـ  مـسئله حرکـت در ا      ی مقاله بررس  نیا  و لـسوف ی دو ف  نی

 . استگریکدی آن دو با سهیمقا

  

  . روح، کمال،يمالصدرا، هگل، حرکت جوهر: ها کلیدواژه

Abstract: 
Mullah Sadra propelled movement topic in 
philosophy to field of metaphysic by the 
discussion of substantial movement. He states 
that all organisms are moving towards 
accomplishment, and proves self-abstraction 
trough this way. Hegel believed that the whole 
of philosophy history is the process of the 
absolute spirit so that through finite minds 
think to itself to be reach the accomplishment 
(i.e. freedom). The aim of this study is being 
investigate to movement issue in the idea of 
these two philosophers (as mentioned above), 
and comparison of their ideas.  
 
Keywords: Mullah Sadra, Hegel, Substantial 
movement, spirit, accomplishment. 

  

                                                
 نویسنده مسئول ( دانشگاه فردوسی مشهددانشیار(.                                                                                 haghi110@yahoo.com  

 Associate Prof of Ferdowsi University of Mashhad (Corresponding Auther). 
  ،رشته فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد.                               hosseinshorvazi@yahoo.com  

  M.A Student of Islamic Philosophy and Kalam of Ferdowsi University. 

 60 تا صفحه 47از صفحه  / 1391پائیز و زمستان / دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی 



  48  ـ1391 سال اول، شماره اول، پائیز و زمستان                                             حکمت صدرایی                              علمی ـ پژوهشیفصلنامه دو

 

 

  

  مقدمه

در حکمـت   جـوهرى   گونه که با اثبات حرکـت  همان

متعالیــه صــدرایى بــسیارى از مــسائل فلــسفه نظــرى  

دگرگون شده و بسیارى از مسائل اخالقى نیز متحـول          

اي کـه روى ایـن مبنـا اخـالق در            گونـه  ست به گشته ا 

پیدایش، پرورش و ساختار حقیقت انسان نقـش دارد؛         

 »حـال «دهد در آغاز  یعنى کارى را که انسان انجام مى

شـود و سـپس بـه حالـت      مـى  »ملکـه «است ولى بعد 

 صـورت   بـه کنـد و چـون   ظهور مى »  صورت جوهرى «

و ایـن   »ماده«آید، نفس براى آن به منزله  جوهر در مى

شـود و جمعـا      مى»  صورت«صورت براى آن به منزله      

  .دهند یک واقعیت را تشکیل مى

 صدرالدین شیرازي بـا طـرح نظریـه حرکـت       

وي . کند  جوهري، از فالسفه قبل از خود عدول می       

کند  نه به ادراك حسی از حرکات سطحی قناعت می

نمایـد،   و نه به ذوق عارفانه و شـاعرانه بـسنده مـی        

شناسی اصالت وجودي با     بناي یک هستی  بلکه بر م  

براهین گوناگون حرکت عام و بنیادین عالم مادي را 

  .کند اثبات می

ــوم روح ــدي  مفه ــل، کلی ــسفه هگ ــرین  در فل ت

اي کـه درك      گونه   به ست که به کار رفته است،       مفهومی

سامانه فلسفی هگل بدون آن ممکن نیست و به همین          

ــر آ    ــی نظی ــاهیم هگل ــر مف ــم دیگ ــل، فه ــاهی، دلی گ

ــراي   ــود ب ــق، آزادي، وج ــتعالء، مطل ــاهی، اس خودآگ

  .منوط به دریافت این مفهوم کلیدي است... دیگري و

 و ذهنـی  امـري  چونـان  ،آگاهی یا روح در آغاز

 در سیر به منطق قالب در و مطلق طلب در ذات درون

 هـاي  محدودیت دلیل به اما .پردازد مقوالت اندیشه می

کتاب طبیعت ایـن   در بوت،ث عالم به میل و اثبات عالم

آگاهی به سمت امـر بـرون ذات و اشـیاء موجـود در              

در فلـسفه روح   سـرانجام  و یابد جهان خارج سوق می

 یـا  عـین  است که روح به اتحاد نفـس میـان ذهـن و   

 اسـت،  آزادي کمال و آگاهی اوج که هستی و اندیشه

  .یابد می دست

 در این مقاله تالش شده است که ابتدا به تبیین و        

تشریح حرکت در فلسفه هر دو متفکر بپردازد و سپس 

هـاي زیـادي در مـسئله         نشان داده شود کـه همگـونی      

حرکت بین این دو فیلسوف وجود دارد و اینکه هر دو 

فیلسوف تقریبا نگاه یکسانی در طرح مـسئله حرکـت          

  .کند دارند هر چند مبناهاي آنها با هم فرق می

  مالصدرا -1

 .اسـت  جـوهري  حرکت مبحث مبتکر  صدرالمتألهین

 شـیخ  سینا، ابن فارابی، همچون فیلسوفانی او از پیش

ـ  چنـد  در فقـط  را حرکـت  میردامـاد  و اشـراق  ۀ مقول

 آن پذیرفته و وضع و این کیف، کم، در یعنی اعراض،

 در حرکت وي اما. دانستند می محال شیء جوهر در را

 موجود هیچ یعنی داند، می آنها ذاتی را مادي موجودات

 پس .باشد حرکت بی و ثابت ذاتا که ندارد وجود اديم

 آفریـده  را مـاده  جهان ابتدا خداوند که نیست گونه این

ماده  جهان بلکه باشد، آورده در حرکت به را آن سپس

 حـرکتش  در رو، ایـن  از و شـده  آفریـده  متحـرك  ذاتا

ۀ فلـسف  در حرکـت . نیـست  علـت  و فاعـل  به نیازمند

ـ  و کـون  معنـاي  بـه  متعالیـه،   وضـعی  تغییـر  و سادف

 و جـوهري  تـدریجی  تغییـر  بلکـه  نیست، سینایی ابن

فعـل   بـه  قـوه  از خروج یا حصول یا تدریجی حدوث

 مـادي  شـیء  وجـود  در تدریجی حرکت این و است

 مالصـدرا،  دیـدگاه  از .آن ماهیـت  در نـه  آید می پدید

  .چیزند یک خارج، در متحرك و حرکت

از بـه  از نظر صدرالمتالهین در حرکت جوهري نی   

درحرکـات عرضـیه   . مفید وجود است نه مفید حرکت  

کند،   که طبیعت در یکی از مقوالت عرضی حرکت می        

مانند حرکت در کیف یـا کـم یـا وضـع، احتیـاج بـه                

ولـی در   . محرکی است که حرکت را به آن افاضه کند        

حرکت جوهري طبیعت متجدده نیاز به مفیض وجـود         

 حرکـت  دارد و نحوه وجود متجـدد عبـارت اسـت از       

به عبارت دیگر، چـون در حرکـات عرضـی          . ذاتی آن 

عین جعل حرکت نیست معلـل      ) جسم(جعل متحرك   
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است به محرکی غیر از خود، بنابراین هر متحرکـی را           

امـا در حرکـات     . دانند  به یک محرك ثابت نیازمند می     

جوهري چون جعل طبیعت عین جعل حرکت اسـت،         

 بلکـه هرگز به محرکی غیر از خودش محتـاج نیـست       

صــدرالدین ( بــه جاعـل وجــود محتـاج اســت   صـرفاً 

  ).40-39: 1368، شیرازي

از نظر مالصدرا چون حرکـت عبـارت اسـت از         

متحرکیت شیء، پس الزم است کـه علـت قریـب آن            

امري باشد که ذات ثابتی نداشته باشد و گرنه اجـزاي           

حرکت از بین نخواهد رفت و در نتیجه حرکت دیگـر      

سـکون اسـت؛ پـس فاعـل     حرکت نخواهد بود بلکـه    

مباشــر حرکــت امــري اســت کــه حرکــت در وجــود 

اش باشد و هر چـه حرکـت از لـوازمش             بالذات الزمه 

باشد ولی    باشد داراي ماهیتی غیر از حرکت است، می       

با این حال حرکـت از جهـت وجـودي جـداي از آن            

نیست و هر چه که از لوازم وجود شیء باشد بـین آن            

لـذا جعـل کننـده      . کنـد  و الزمش جعل راه پیـدا نمـی       

صــدرالدین (حرکــت در جــوهر خــود جــوهر اســت 

ــیرازي ــدرالدین ؛ 624-623: 2، ج 1386، شـــ صـــ

 ).84-83: 1385، شیرازي

بنابراین فاعل مباشـر حرکـت نـه عقـل محـض            

تواند باشد به علت تغییرناپـذیریش و نـه نفـس از              می

اش، بلکــه نفــس از آن  جهــت ذات و حقیقــت عقلــی

باشدکه   لق به جسم است، می    جهت که در جسم و متع     

شود، پس فاعل مباشـر       از این جهت طبیعت نامیده می     

حرکت، طبیعت است نه اعراض؛ زیرا اعراض هـم در       

ــد    ــابع جوهرن ــان ت ــال و آثارش ــم در افع وجــود و ه

ــیرازي ( ــدرالدین ش ــابراین ). 624: 2 ، ج1386، ص بن

  .حرکت ذاتی جوهر است

نی به این مع  ) به بیانی ساده  ( حرکت جوهري   

دهنـد و    است که اساس عالم را جواهر تشکیل مـی        

همه جواهر دائما و لحظه به لحظه در حال حرکت           

هستند حتی اینکه اعراض یک جوهر مثـل رنـگ و       

کند به خـاطر حرکـت در خـود      تغییر می ... حجم و 

ذات این جوهر اسـت کـه دائمـا در حـال حرکـت          

به عبارت دیگر حرکت جوهري عین وجـود        . است

ــی و  جــوهر اســت  ــل اله ــه فاع ــد ب ــا نیازمن و تنه

باشد و ایجاد جوهر عینا همان ایجاد  بخش می هستی

امـا حرکـت اعـراض تـابع     . حرکت جوهري اسـت   

). 286: 1373مطهــري، (حرکــت جــوهر اســت   

هاي اعراض معلول طبیعت جوهري آنهـا         دگرگونی

است، یعنی ما شکی در حرکت اعراض یک جوهر         

کنـد امـا    تغییـر مـی  بینیم رنگ سیب  نداریم مثالً می 

علت این تغییر حرکت در جوهر آن است، بنابراین         

ها باید ماننـد خـود آنهـا     فاعل طبیعی این دگرگونی 

متغیر باشد پس خود جوهر که فاعل طبیعـی بـراي          

  .رود باید متحرك باشد شمار می حرکات عرضی به

مالصدرا دالیل متعددي بر حرکت جوهري اقامه      

هـا پـس از بیـان سـیر        آنکند و در ضمن یکـی از          می

تکاملی نفس حیوانی که به مرتبه نفس ناطقه و ادراك           

دارد که براي هـر موجـودي در          رسد بیان می    عقلی می 

اش غایتی است و رسـیدن بـه غایـت بـه              سیر تکاملی 

بنابراین، پس از اینکـه     . باشد نه اتصال    طریق اتحاد می  

کند در پایان حرکت،      متحرك از مراتب کمال عبور می     

  .شود عین غایت می

در باب تکامل مراتب عقل نظري نیز بـه نظـر         

صدرا عقل هیوالنی پس از رسیدن بـه مرتبـه عقـل            

صـدرالدین  (شـود     بالمستفاد با عقل فعال متحد می     

و این امـر مـستلزم حرکـت        ) 130: 1360،  شیرازي

همچنــین حــصول . جــوهري و تبــدل ذاتــی اســت

انــد  تــصورات جزئیــه کــه مبــادي حرکــات جزئیــه

 شکل که هر حرکتـی ذاتـاً   تدریجی است و به همان  

متجدد است مبادي آن نیـز کـه تـصورات و علـوم             

هستند متجدد خواهد بود، یعنی قائلین بـه حرکـت          

گیرنـد کـه      جوهري از طریق تجدد علوم نتیجه مـی       

 متحرك باشد و نفس ناطقه هـم بـه     جوهر باید ذاتاً  

شـود تـا بـه        سبب تجدد صور هر لحظه متبدل مـی       

  . ل برسدکما
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 حرکـت  اثـر  در آفـرینش،  از پـس  انـسان  نفس

 تـا  کنـد  می طی را خود تکاملی مراحل بدن، جوهري

 در و وهمـی  خیالی، حسی، ادراکات تمام داراي اینکه

 اسـت  بـاور  این بر صدرالمتألهین .شود عقلی نهایت،

اولـین   :اسـت  چهارگانـه  تکـاملی  سـیر  داراي عقل که

 .اسـت  محـض ة قـو  کـه  است هیوالنی عقل آن ۀمرتب

 نظریات و بدیهیات به علمی هیچ مرحله، این در عقل

 اولیه بدیهیات که است بالملکه دوم عقلۀ مرتب .ندارد

 کـسب  را نظـري  علـوم  تا است آماده و کرده درك را

 بـدیهیات  داراي که است بالفعل سوم عقلۀ مرتب .کند

 بـدیهیات  از را نظـري  علـوم  و شـود  مـی  نظریـات  و

 اسـت  بالمـستفاد  چهارم عقلۀ مرتب و کند می استنتاج

 بدیهی از را، اعم معقوالتۀ هم عقل مرتبه، این در که

 و مادي جهان حقایق با را ها آن کرده، کسب نظري، و

شـود   مـی  حـضوري  علم داراي داده، مطابقت باال عالم

  ).113-112: 1389دهقانی محمود آبادي، (

منظور از افراد صور جوهریه در حرکت جوهري     

اند که عقل بـراي هـر    ن درجات و مراتب متفاضله   هما

کنـد    یک ماهیتی جداگانه و حدي محـدود معـین مـی          

پس حرکت که خـروج از  ). 147: 1 ، ج1353مصلح  (

قوه به فعلیت است، خروج از نقص به کمال اسـت و            

نقــص و کمــال دو وصــف شــیء متحــرك در طــول 

  ).463: 1386جوادي آملی، (باشند  حرکت می

 تبیـین حرکـت جـوهري خـاطر          مالصدرا در 

تـر   کند که کامـل     کند که جوهر حرکت می      نشان می 

شود و لذا تمـام عـالم جـسمانی آن بـه آن کـاملتر            

توان گفت در آن ثانی غیر        اي که می    گونه  شود به   می

از آن اول است و این جریـان مـستمر صـوري کـه       

اشیاء در آن قرار دارند در واقع، پوشـشی بـر روي            

 بنابراین، از نوع لبس بعد لـبس       .پوشش دیگر است  

  .خواهد بود نه از قبیل خلع و لبس

چه که مالصـدرا در بـاب حرکـت       با توجه به آن   

جوهري ارائه کرده است، موجودات در این عالم ذاتـا          

امکان یا فقر وجودي دارند؛ بدین معنا که هـر چیـزي         

. در این عالم، به خودي خـود، جـز نـاموجود نیـست            

اي ایـن      تعلقی است و اگر لحظه     هاي این جهان    هستی

تعلقات از آنها گرفته شود، بنابر فقر ذاتی خود، همـان       

شوند؛ بدین معنـا      لحظه در جهت ابطال خود روان می      

که هر موجودي به اقتضاي فقر وجودیش به نفی خود        

دقیقا این همان معنایی است که از مفهوم . گرایش دارد 

شـود،    مـی سیالن و تجدد در فلـسفه صـدرایی ادراك          

گوییم هـر پدیـده       یعنی به حسب حرکت جوهري می     

مادي در ذات و جوهر خود دگرگون شـونده اسـت و       

وجود آن در هر لحظه غیر از وجود آن در لحظه دیگر       

است و فعل خلق دائم از سوي ذات مطلـق الهـی بـی     

: 1386،  صـدرالدین شـیرازي   (شـود     وقفه افاضـه مـی    

281-283.(  

دارد که روح  می بیان مالصدرا جوهرى حرکت

 این به نه .است بدن جوهرى حرکت تحول محصول

 یـا  و آن باشـد  بـه  قائم و بدن معلول روح که معنى

 دارد، بـدن  بـه  نـسبت  طفیلى حالت که است صفتى

 در .دارد قوه و زمینه حالت روح به نسبت بدن بلکه

 بدان نه اما یابد، زمینه بدن است که روح پرورش می

 ظهـور  شرایط تنها بدن .بزاید را روح بدن که معنى

 نسبت که است صورتى روح. کند را فراهم می روح

اي اسـت   بدن کمال بدن است و فعلیت تازهة ماد به

روح موجـود   . یابـد   بـدن بـدان دسـت مـی       ة  که ماد 

خاصی است که در پیدایش و ظهور نیازمنـد زمینـه      

مادي است، امـا در بقـاء و دوام مـستقل از مـاده و         

: 1369،  صـدرالدین شـیرازي   (سـت   شرایط مـادي ا   

 وي معتقد است، نفس در مقام استمرار، نیاز         ).347

او درباره رابطه نفـس و بـدن       . به حامل مادي ندارد   

گویـد کـه نفـس همچـون       زند و می    مثال جالبی می  

طفلی است که در ابتدا نیازمند به رحم مادر اسـت،       

شـود   نیـاز مـی   اما بعد از تکامل وجـودي، از او بـی   

وي هر  ۀ  به گفت ). 393: 1368،  لدین شیرازي صدرا(

بدنی در حرکت جـوهري خـود، روح متناسـب بـا            

جوید، این روح در ابتدا هیچ نیست بلکه  خود را می
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کند و فعلیـت و صـورت         به تدریج با بدن رشد می     

  ).394: 1368، صدرالدین شیرازي(یابد  می

در حکمت صدرایی بایـد نفـس را حامـل بـدن            

. سم را حامل نفـس بـه شـمار آورد   دانست، نه آنکه ج 

دهـد و   این نفس است که جسم را تحصل و تکون می  

کشاند و وي را هـر گونـه          آن را به جهات مختلف می     

تـر، نفـس      عبارت دقیـق   به. کند  خواهد تدبیر می    که می 

است که فاعلیت بدن را بر عهده دارد، نـه بـر عکـس              

  ).353: 1380، صدرالدین شیرازي(

ي خـویش، از منـازل و       نفس در حرکت جـوهر    

مراتب گونـاگونی بایـد بگـذرد؛ چـه ایـن کـه نفـس،         

هـاي    حقیقتی واحد و مـشکک اسـت؛ بنـابراین نـشئه          

در این مسیر دنیـا یکـی از   . کند گوناگونی را تجربه می 

 است؛ از این رو، گذر ـ و چه بسا اولین منزل  ـمنازل  

از آن و پــذیرش ملزومــات و تــوابعش، امــري اســت 

که باید به امور دنیوي اهتمام   در نهایت این  . گریزناپذیر

 غافل نشد؛ چـرا کـه   ـ بدن  ـورزید و از مرکب نفس  

طلبد و مرکب دنیا، بدن است        گذر از منزل، مرکب می    

  ).115: 1385، صدرالدین شیرازي(

شـود،    صورت جسم ظاهر مـی      نفس نخست به  

گاه از طریق حرکت جوهري به نفس نباتی، نفس  آن

ــدیل حیــوانی و ســران جام نفــس ناطقــه انــسانی تب

 قـوه   گونـه    بـه  شود تمام این مراحـل در جـوهر         می

تحقق دارند سپس از طریق تحول ذاتـی درونـی در      

دیـدگاه  . گـردد  نهایت از تعلق ماده و قـوه آزاد مـی      

ــشهور مالصــدرا  ــنفس جــسمانیه الحــدوث و  «م ال

ــه البقــاء ــه همــین حقیقــت اســت  » روحانی ــاظر ب ن

  ).390: 1368، صدرالدین شیرازي(

 و دنیـوي  بـدن  دگرگـونی  بـه  صـدرالمتألهین 

 و برزخـی  صـورت  دنیوي بـه  صورت از آن تبدیل

ـ  بـر  و است معترف اخروي صورت  و عینیـت ۀ پای

 حکـم  اخـروي  بـدن  عینیـت  بـه  نفـس،  جاودانگی

را  انـسان  شخـصیت  و هویـت  تنهـا  نـه  و کنـد  مـی 

 بلکـه  دانـد،  مـی  اوۀ ناطقـ  نفس و کمالی صورت به

کنـد   اثبـات مـی   راه همین از نیز را او بدن تشخص

  )367: 1380، صدرالدین شیرازي(

از دیدگاه مالصدرا، تمام موجودات و هستی آنها     

» جوهر«عین سیالن و شوق به سوي مبدأ است و این           

وجــود اشــیا اســت کــه در ســیالن و گــذر اســت و  

ــته از   ــا برخواس ــواهر تنه ــراض و ظ ــونی در اع دگرگ

کـل عـالم طبیعـت،    بنـابراین   .حرکت در جواهر است

جهانی است از حرکت و تکاپو و شوق براي رسـیدن           

به موجود یا موجودات مجرد که پایان حرکت و محل        

اند؛ مجرداتی که خود ذاتا سیالن آفـرین          قرار و سکون  

  .اند و علت حرکات جهان طبیعت

توان گفت که فوق نظام مادي که تـدریجی و          می

مــانی و فناپــذیر اســت، نظــامی از موجــودات غیــر ز

جاودان وجود دارد که محیط و مقدم بر نظـام خلقـی            

ــت دارد   ــرافت و علوی ــر آن ش ــت و ب ــع . اس در واق

موجودات با حرکت جوهري به این نظام جـاودان در          

  ). 98: 1387شریفانی، (حرکتند 

مالصــدرا انکــار حرکــت جــوهري را از آثــار 

در نگرش اصـالت  . داند  عقیده به اصالت ماهیت می    

ـ    زي داراي ماهیـت و جـوهر معینـی         ماهوي هر چی

است و همین جوهر و ماهیت است کـه واقعیـت و    

واقعیت هـر چیـز در گـرو ماهیـت آن      . عینیت دارد 

است و تغییر و تبدیل ماهیت موجب نفی واقعیـت          

 حکمـت متعالیـه اندیـشه اصـالت         .شی خواهد شد  

ماهیت را کنار گذارد و به جاي آن بینشی نو ایجاد           

را چون وجود اشیا اصیل است      از نظر مالصد  . نمود

و ماهیت آنهـا امـري اعتبـاري اسـت هـر تغییـر و               

دگرگونی باید در متن واقعیت یعنی در وجود اشـیا        

  .ایجاد شود

 هگل -2

 پدیدارشناسی روح هگل، همگام با سه مرحلۀ اصلی         

، سـه   )منطقی یا مفهـوم، طبیعـت و روح       ة  اید(آگاهی  

را ) روحمنطق، فلسفۀ طبیعت و فلـسفۀ       (بخش اصلی   
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هـا آگـاهی از       نخـستین ایـن مرحلـه     . شـود   شامل مـی  

است همچون چیزهاي محسوسی کـه      ) ها  ابژه(ها    عین

و به ایـن مرحلـه    .گیرند  قرار می )سوژه(در برابر ذهن 

ـ  .دهـد   مـی 1»آگـاهی «است که هگـل نـام    دوم ۀ مرحل

ــاهی« ــخنان  2»خودآگ ــه، او س ــن مرحل  اســت و در ای

مرحلـۀ سـوم    . داردبسیاري در باب آگاهی اجتمـاعی       

ــل« ــانگی   3»عق ــا یگ ــاد ی ــون همنه ــه همچ ــت ک  اس

به سـخن دیگـر،   . شود هاي پیشین باز نموده می     مرحله

  .نهادي است از عینیت و ذهنیت عقل هم

ــود،    ــی خ ــل در پدیدارشناس ــلی هگ ــار اص ک

چگــونگی عبــور از شــناخت عــادي و ابتــدایی بــه 

در عین حال به نظر . تر است شناخت مطلق و عمیق

فاصلۀ قهرآمیزي بـین ایـن دو وجـود نـدارد و            او،  

شناخت مطلق اساسا در بطن همان شعور و شناخت 

  .ابتدایی وجود دارد

 مراحـل  سرتاسـر  در اساسـی  محـور  آگـاهی 

 در روح چونـان  آگـاهی «. اسـت   هگـل پدیدارشناسی

از  را خویـشتن  اش تکامـل یـابی   بـا  خـود  آشـکارگی 

 بـه  و سـازد  می آزاد اش خارجی تحجر و واسطگی بی

  (Hegel, 1969: 58).» گردد می نایل ناب شناسایی

 شناسایی صور یندآفر هگل، نظر از ترتیب بدین

 مفهـومی  یـا  عقلـی  صـورت   بـه وي پدیدارشناسی در

 آنجـا  در کـه  اسـت  این آن مهم ویژگی که انجامد می

 قـرار  کامـل  وحـدت  و مطابقـت  در شناخت و متعلق

ـ  راه در آگـاهی  به گفتـه هگـل  . اند گرفته  بـه  شرفتپی

 که خواهد رسید اي نقطه به خویش حقیقی موجودیت

تنهـا   و اسـت،  بیگانـه  آنچـه  بـه  وابستگی نماي آن در

 دور خـود  از را دارد، غیریـت  رنگ و بوده» براي آن«

 و ذات بـا  نمـود  آن در کـه  است اي نقطه این. کند می

 ایـن  در اش بازنمایی وسیله بدین شود، می وجود برابر

 سـرانجام  و پیوندد، می هم به روح قیحقی علم با نقطه

 گـردد،  می نایل طبیعت خویش درك به آنکه اعتبار به

 داد خواهـد  نـشان  را مطلـق  خودشناسـی  طبیعـت 

.(Hegel, 1961: 145)  

از نظر هگل سیر فلسفه همـواره صـعودي بـوده           

طور ضـمنی   است و مراحل بعدي، مراحل پیشین را به      

ــد   ــود دارن وي  (Hegel, 1975: 125).در درون خ

خواند؛ این ذوات شخصی موجود را کلی انضمامی می     

 بـالقوه و بـسیط   صـورت    بـه  کلی انضمامی کماالتی را   

دارد که بعدا در پی وساطت یا تغییر و دگرشدگی، بـه        

اي که خصوصیات درخت رسند؛ مانند هستهفعلیت می 

را به طور ضـمنی در خـود دارد یـا هـوش کـه منبـع              

ــی  ــات ب ــماريمعلوم ــهش ــور  ب ــت تص ــه اس .  نهفت

.(Inwood, 1994: 370)  
 آغـاز  4»یقیـین حـسی  «به بـاور هگـل روح از     

کند تا به آگاهی مطلـق   کند و مراحلی را طی می    می

، آدمی با نوعی آگاهی     مرحله یقین حسی  در  . برسد

ابتدایی و کودکانـه مواجـه اسـت؛ آگـاهی از نـوع،            

شناخت جزئـی از طریـق     . »اکنون«و  » اینجا« ،»این«

  .گیرد الت انجام میاین مقو

 شـناخت بـه روابـط بـین      5،»ادراك« مرحله در

هر چند سفیدي با شوري هـیچ       . گیرد  اشیا تعلّق می  

رابطـۀ ضـروري نـدارد و هـر یـک جداگانـه قابـل        

تشخیص هستند، اما در عـین حـال، در شـیئی کـه             

کنـیم،   شود و مـا آن را ادراك مـی   نامیده می »نمک«

افتـد    راك اتفاق می  آنچه در مرحلۀ اد   . اند  جمع شده 

  .فهم ارتباط بین پدیدارهاست

 مرحله سوم؛ هگل، کار اصلی » پدیدارشناسی«در  

 .هاست درك ضرورت بین ارتباط پدیده 6»فاهمه« یعنی

فاهمه عالوه بر درك رابطه، کـه کـار ادراك بـود، بـه               

براي مثال، فهم علت و معلول . یابد ضرورت دست می 

هـا، شـعور    ة پدیـده بر اساس مشاهد«. کار فاهمه است 

هـا فراتـر رود و از لحـاظی، در فـوق         سعی دارد از آن   

هـا ضـرورت را بـه     ها و از لحاظ دیگر، در بطن آن        آن

هیپولیـت،   (»عنوان قـانون، بـراي خـود مفهـوم سـازد          

1383 :59 .(  

هگل طرح مطلقی را درانداخت که تمام کائنـات   

 تجلی سلـسله    صرفاً گرفت و عالم طبیعت،   را در برمی  

تـرین سـطح وجـود    مطلقی که از نـازل   . راتب او بود  م
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شد، به سـوي معـدنیات، نباتـات و حیوانـات        آغاز می 

تـرین درجـه توسـعه و سـازمان      آمد و با عالی   فراز می 

بـدین  . گرفـت یافتگی در خودآگاهی انسان پایان مـی      

اي زنده و کلی خودپرورنـده و       ترتیب، مطلق، سازواره  

دهد و تنها  را تشکیل میکننده خودخودسامان یا تعیین

در خودآگاهی اوست که عین مورد شناسایی بخشی از  

گردد و بدین صورت معرفـت ممکـن        فاعل شناسا می  

  (Beiser, 1996: 5-6).شود می

. یابـد   را در قالـب میـل مـی       7هگل خودآگاهی 

میل خودآگاهی است که به غیر، یعنی به برانگیزندة    

ن اشـیا و    میـل بـه نحـوي پـل بـی         . خود توجه دارد  

دهـد، و یـا تقابـل بـا میـل             خودآگاهی را نشان می   

. یابـد   مـی  دیگري است که مبناي اصلی خود را باز       

» برده«و  »خواجه«نمونۀ کامل آن در بحث معروف 

سازد که تقابل خارجی بـه درون         خود را نمایان می   

شـود و آگـاهی بـه     هر یک از دو متقابل کشانده می 

گـردد کـه      ونـی مـی    به نوعی تضاد در     و خود مبدل 

اي است براي تحلیل روانی افراد و پـی         خود وسیله 

 .ها بردن به روحیات خاص آن

ــاب    ــده در کت ــدایگان و بن ــش خ ــل در بخ هگ

آرزو  :کند پدیدارشناسی روح به این مطلب تصریح می

پـس  . انسانی باید به آرزوي دیگر تعلّق گیرد      ) یا میل (

خـست  براي آنکـه آرزوي انـسانی پدیـد آیـد، بایـد ن            

بـه  . وجـود داشـته باشـند   ) حیـوانی (آرزوهاي متعـدد   

سخن دیگر، براي آنکه خودآگاهی بتواند از احـساس         

خود زاده شود و براي آنکه واقعیت انـسانی بتوانـد در    

داخل واقعیت حیوانی پدید آید، باید واقعیت حیـوانی         

توانـد بـر روي زمـین        پس انسان نمی  . ذاتا متکثر باشد  

هگـل،   (هـا  رون انبـوهی از انـسان    پدید آید، مگر در د    

1368 :30.(  

کند  هگل با توجه به بحث خواجه و بنده بیان می  

رسد که خواجه همه چیز دارد و   در آغاز به نظر می    که  

ولـی نیـاز    . گمـارد   بنده را در جهان مادي به کـار مـی         

البتـه  . خواجه به باز شناخته شدن را نباید از یـاد بـرد           

 بنـده در نظـر خواجـه شـیئی     بنده او را قبول دارد؛ اما     

و به هیچ وجه آگاهی مستقل و نا وابـسته           بیش نیست 

پس خواجه نتوانـسته بازشناسـی و       . به شمار نمی آید   

  .دست آورد قبولی را که به آن نیاز دارد به

گونـه کـه در آغـاز بـه نظـر          وضع بنـده هـم آن     

بهـره اسـت،    البته بنده از قبول کافی بـی  . آید نیست   می

ولـی از   . م خواجـه شـیئی بـیش نیـست        زیرا در چـش   

. گـذارد  سوي دیگر از کار خود روي جهـان مایـه مـی    

ــذر   ــط از خرســندي زودگ ــه فق ــرخالف خواجــه ک ب

شود، بنده با کار خویش به اشـیا         مصرف برخوردار می  

دهد، و با این کار، افکـار و تـصورات            مادي شکل می  

خود را بـه چیـزي مانـدگار و شـیئی خـارجی مبـدل            

 این فراینـد، بنـده بـیش از پـیش متوجـه             در. سازد  می

شود، زیرا آن را در برابـر خـود بـه             آگاهی خویش می  

بینـد، در کـار،    عنوان چیزي عینی یا شیئیت یافتـه مـی      

ي دیگري، بنده بـه       حتی تحت مدیریت ذهن خصمانه    

: 1379سـینگر،  (شود  کشف ذهن مستقل خود نائل می 

ــود را   ). 117-121 ــه خ ــت ک ــسی اس ــه آن ک خواج

. کنـد  ون معیار ارزش دیگري به وي تحمیـل مـی   همچ

بنده آن کسی اسـت کـه خـود حقیقـی خـویش را در       

  کـامالً هـاي آگـاهی ایـن دو    شـیوه . بینـد  دیگـري مـی  

  . متفاوت است

به نظر هگل روح خودآگاه است و به دلیل همین  

اما چون نداند کـه آزاد اسـت،        . خودآگاهی، آزاد است  

د کـه ایـن آزادي را   کنروح ذاتا کوشش می. بنده است 

بدین ترتیب، آگاهی روح از آزادي خود،       . محقق سازد 

دلیل وجودي روح و به همـین جهـت، غایـت جهـان        

معنوي است و چون جهان معنوي، جهان جـوهري و          

اساسی است و جهان مادي تابع آن است، آگاهی روح    

به آزادي و واقعیت آزادي خود، غایت جهان بـه نحـو      

هر روح و غایتی است کـه روح        آزادي، جو . عام است 

اصوال  ).71: 1373کیمپل، (جوید در جریان تاریخ می

تاریخ نوع بشر، ارتقا از آزادي کمتر به آزادي بیـشتر و   

فراروي از اشـکال آزادي کمتـر بـه کـاملترین شـکل             
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به طور خالصه، فلسفۀ تاریخ هگل، تنهـا      . آزادي است 

 برحسب فهمی که او از آزادي دارد قابل درك اسـت 

.(Edwards, 1967: 446)   
هگل سـیر روح مطلـق را بـا مفهـوم دیالکتیـک             

کارمایۀ دیالکتیک را عنصر نفی تـشکیل   . دهد  ن می نشا

دهد؛ زیرا در تحول دیالکتیکی، شیء با نفی هویت          می

کـشاند  بالفعل خود، امکانات بالقوة خود را به بروز می   

دیالکتیـک  . پردازدو از این طریق به اثبات خویش می        

جزء نخست، برنهاد است    : شوداز سه جزء تشکیل می    

ــساطت اولیــه  و یکــسانی شــیء اســت؛ کــه همــان ب

برابرنهاد که نفی بـساطت اولیـه و نایکـسانی اسـت و        

نهاد یا نفی نفـی کـه وحـدت یکـسانی و          سرانجام هم 

ــه  ــت، ب ــسانی اس ــل  نایک ــصري کام ــورت عن ــر،  ص ت

تر و در واقع محصول دو جزء پیشین عـرض         مشخص

نهـاد سـه پایـۀ جدیـد قـرار          کند و خود، بر   وجود می 

م محض وجود، نقطۀ آغـاز  به نظر هگل مفهو   . گیرد می

گونـه  در حرکت دیالکتیکی اندیشه اسـت، زیـرا هـیچ         

 به همـین ترتیـب   (Hegel, 1975: 124).تعینی ندارد 

توان پیش رفت و به اول سابق بـر همـۀ مقـوالت     می

بدین صورت اگر دلیل مقولـه      . یعنی مثال مطلق رسید   

واپسین، هستی است، دلیل مقولـه هـستی هـم مقولـه            

 و این گونه است کـه تمـامی اندیـشه و            واپسین است 

گردد و چون دلیلـی مقـدم       اجزاي دلیل به خود باز می     

توان جست، سزاسـت کـه بنیـاد توضـیح و         بر آن نمی  

  ).154و23: 1370استیس، (تبیین عالم بشمار آید 

براي هگل فلسفه، فلـسفه سیـستماتیک اسـت و         

فلـسفه  . فلسفه سیستماتیک پرورش درونی تفکر است   

  کـامالً تفکـري . کنـد  اي شروع مـی     ساده  کامالً ربا تفک 

ناپذیري صرف، کـه هگـل        نامعین یا تفکر درباره تعین    

سپس پـرورش ایـن تفکـر بـه     . نامد می »هستی«را  آن 

رود ایـن رونـد    تر، پیش می    سمت دیگر تفکرات معین   

ها است و با توجه بـه خـصوصیت           شامل یافتن افتراق  

 را به سوي پـرورش      توانیم حرکت   ها ما می    این افتراق 

نتیجـه ایـن رونـد پـرورش، سـاخت و           . مشاهده کنیم 

شناخت تفکر به عنوان یک کلیت منسجم و یـک امـر    

  .واحد است

اعتقاد بـه حکومـت عقـل بـر جهـان در نـزد              

فالسفۀ دورة باستان از زمان آناکساگوراس بـه بعـد      

ــه اســتثناي . وجــود داشــته اســت بیــشتر ایــشان، ب

ــه امکــان تــصاد ــاد اپیکــوروس، ب ف در عــالم اعتق

ــدنداشــته ــشان  . ان ــه ای ــا هگــل معتقــد اســت ک ام

اند توضیح دهند که منظـور از عقـل حـاکم      نتوانسته

بر جهـان چیـست و یـا غایـت عـالم کـدام اسـت                

رو هگـل خـود     از ایـن  ). 98- 97: 1370مجتهدي،  (

. شـود دار مـی تبیین چیستی و غایت جهان را عهـده   

 باعـث   به نظر او عقـل کـه حـاکم جهـان اسـت و             

گــردد، جــوهر و قــوة عقالنیــت تــاریخ جهــان مــی

هـاي جـسمانی و     پایان و محتـواي همـۀ هـستی         بی

عقـل، حقیقـت و     ). 31: 1336هگل،  (معنوي است   

عقـل مـادة خویـشتن را در        . ذات همه چیـز اسـت     

هاي محدود،    رو بر خالف هستی   خود دارد و از این    

از یـک سـو،     . براي کنش به مادة بیرونی نیاز ندارد      

و از سـوي      ایتش غایت مطلـق همـه چیـز اسـت         غ

دیگر، خود عاملی است کـه ایـن غایـت را تحقـق             

تنها در جهـان جـسمانی، بلکـه    بخشد و آن را نه می

ــال    ــومی از ح ــاریخ عم ــوي و در ت ــان معن در جه

درونی یـا بـالقوه بـه حـال بیرونـی یـا بالفعـل در                

ــی ــت و   . آورد م ــوان اس ــه ت ــاودان و هم ــل، ج عق

کنـد و هـر چـه در    ن نمودار میخویشتن را در جها 

سیر تاریخ جهـانی    . جهان پیداست، جز عقل نیست    

تابع عقل است، آن هم نـه عقلـی ذهنـی و جزئـی،        

عالم بازیچۀ تصادف و    . بلکه عقلی خدایی و مطلق    

احتمال نیست، مقـصودي بازپـسین در رویـدادهاي        

منظور ). 32: 1336هگل،  (زندگی اقوام وجود دارد     

 و مقــصود بازپــسین، همــان هگــل از غایــت کلّــی

  .آزادي است

 خـود  صورت فعـال  روح به: گوید   وقتی می  هگل

 در تعداد کثیري از اذهان متنـاهی، جهـانی منـسجم            را
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سازد و در فراینـد ایـن کـار، خودآگـاه و عقالنـی                می

سازد، بدون  نماید روح جهان را می   شود، روشن می    می

ـ   که بداند چگونه این کار را می     این ی بـدون  کنـد و حت

که بداند این کار را کرده است و بنابراین، جهان را            این

امـا  . نمایـد  به عنوان چیزي مستقل از خودش تلقی می 

کنـد کـه    کشف مـی  به نظر هگل بالمآل، روح ضرورتا   

جهــان، کــه نخــست آن را مــستقل از خــودش تلقــی 

دهد   روح تشخیص می  . نمود، محصول خود اوست     می

است؛ زیـرا محـصول   ) ل فهمیا قاب (که جهان، عقالنی    

گویـد روح   کـه هگـل مـی    بنـابراین چنـان   .عقل است

شناسـد و در آن آرامـش    خودش را در جهان بـاز مـی       

  ).66: 1371پالمناتز،  (شود یابد و خرسند می  می

امـا در دیــدگاه پدیدارشناســی، منظــور هگــل از  

 ارائۀ یک منطق نظري محض و یا  صرفاًشناخت مطلق

یست، بلکه ادعاي او بر این است       نظام فلسفی جدید ن   

که دورة جدیدي براي روح جهان گشایش یافته است، 

دیگر انسانیت نسبت به خود به حدي شعور و آگاهی           

پیدا کرده است که باید سرنوشـت خـود را خـود بـه               

  .دست گیرد و حاکم بر آن شود

  مقایسه هگل و مالصدرا -3

باشد  یاز نظر مالصدرا موجود ذاتا مرکب از دو چیز م         

که با یکی بالقوه است و با یکی بالفعل، که از جهتـی              

که بالقوه است شانش خارج شدن بـه سـوي فعلیـت             

این خارج شـدن از     . باشد  واسطه موجود دیگري می     به

قوه به سوي فعلیت به دو صـورت تـدریجی و دفعـی      

باشد که مالصـدرا خـروج تـدریجی را حرکـت و             می

ن نامیـده اسـت     خارج نشدن از موضوع قابل را سـکو       

بنابراین مالصـدرا   ). 120: 1382،  صدرالدین شیرازي (

کند که معناي حرکت عبارت از خروج شـیء           بیان می 

از قوه به فعل است یا خروج تجددي از قوه بـه فعـل             

  ).246: 1351امین، (

 در متعـدد  فلسفی هاي اما به عقیده هگل نظام

 تکاملی سیر دهنده ادامه مختلف طرق به تاریخ، طول

 معمـار  فلسفی، تفکر سال هزاران طی در و اند بوده

 معرفـت  سـترگ  و بنـاي عظـیم   ساخت به واحدي

همان روح  بنا این معمار. است گمارده همت بشري

 به رسیدن و اندیشیدن آن، واحدي است که طبیعت

اسـت   هـستی  بـاالتر  مراتب به عروج و خودآگاهی

  ).106: 1387مهرنیا، (

صدرا عبارت است حرکت جوهري در فلسفه مال

 از حرکت ذاتی و درونی که شـیئی در جـوهر و ذات             

خـود تغییــر پـذیرد و حرکــت نمایـد و جــوهري بــه    

تري تبدل    یافته تکامل به ذات  تر و ذاتی    قوي جوهري

کند  حرکت جوهري این امکان را فراهم می. پیدا نماید

که حقیقتی جسمانی و مادي به حقیقتی مجـرد مبـدل           

  ).64: 1389 خانی، فتحعلی(شود 

 به قائل جوهري،مالصدرا بر اساس اصل حرکت 

 تنهـا  نـه  او .است انسان دنیوي نفس و بدن عین حشر

 عـالم  ۀهمـ  بلکه داند، می کمال به رو را آدمی حرکت

 بـاور  ایـن  بـر  و دانـد  می سیري چنین داراي را طبیعت

 در مطلـوب  غایـت  سوي به موجوداتۀ هم که است

 طبیعی موجودات از کدام هر حشر البته .هستند حرکت

 حـشر  رو، ایـن  از .بـود  خواهـد  موجـود  آن با مناسب

 کدام، هر جمادات، و نباتات حیوانات، شیاطین، انسان،

هاسـت   آن وجـودي  جایگـاه  بـا  متناسـب  و متفـاوت 

  ).197: 1384، صدرالدین شیرازي(

کوشـد    به عقیده هگل نیز، روح مدام کوشش می       

 کوشـش، ذاتـی روح    ایـن . تا آزادي خود را کامل کند     

 در آرام و آسوده بودن نیست؛ بلکه        ،آزادي روح . است

در نفی پیوستۀ هر آن چیزي است که این آزادي را به            

اما همـه چیـز بـه خودآگـاهی روح بـاز            . خطر اندازد 

که روح بدانـد آزاد     فرق بسیار است میان این    . گردد می

روح چون نداند کـه آزاد اسـت،        . که نداند است و این  

دانـد  ده است و از بندگی خویش راضی است و نمی بن

  ).62: 1373کیمپل، (که سزاوار بندگی نیست 

کند  حرکت خود را آغاز می در فلسفه هگل روح

داند   رسد که چیزي از خود نمی       و در حالی به اوج می     
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گانـه هنـر، دیـن و فلـسفه بـه          و با عبور از مراحل سه     

ه اول از در مرحل این حرکت روح. رسد خودآگاهی می

). هنـر (شناسـد   طریق ذهن و روح انسان خـود را مـی   

و در ) دین(شناسد   سپس در دین مسیحیت خود را می      

 از جهـان   کـامالً رسـد و    فلسفه به عقالنیت محض می    

حرکـت روح مطلـق، از      ). فلـسفه (شـود     ماده جدا می  

اي آغاز با سیر حرکتی خطی در بستر تاریخی بـا          نقطه

  .رسد اهی میآگ روش دیالکتیک به خود

 مالصـدرا معتقـد اســت، اتـصال وجـود، یعنــی     

هـاي پیـشینین در هـستی         حضور داشتن همـه هـستی     

کنونی شیء آشکار اسـت کـه ایـن حـضور بـه نحـو               

هاي پیشین نیست،     ترکیب یافتن هستی فعلی از هستی     

بلکه هستی فعلی، حقیقـت واحـدي اسـت کـه همـه             

هــاي پیــشین را بــه اضــافه  کمــاالت وجــودي هــستی

الت وجودي باالتري در خود به نحـو بـساطت و            کما

بر این اساس، حرکـت همچـون امتـداد         . وحدت دارد 

شـود و   اي در طـول زمـان تـصور مـی        واحد و پیوسته  

متحرك در تمام مراحل حرکت، وحدت حقیقی خـود    

کند تا بـه کمـال و تجـرد برسـد بنـابراین         را حفظ می  

مالصدرا غایت حرکت جوهري را تجرد از هـر گونـه    

  .داند اده میم

 سـوي  بـه  آگـاهی  یافتن هگل پرورش نظر از

 است؛ بودن طبیعی غلبه از آزادي یک نشانگر کمال

 متعلقیت معقولیت یافته، کمال آگاهی که بدین معنا

 پـی  معقولیـت عینیـت   بـه  یعنـی  کند، می درك را

. گـردد  مـی  آگـاه  عینیـت  بـا  همانی این از و برد می

 آزادي هگـل   نظـر از کـه  بـود  متوجه باید بنابراین،

 منجـر  عینیت از آن جدایی به طبیعی قید از آگاهی

  (Marx, 1975: 1-14).شود  نمی

به اعتقاد مالصـدرا اگـر کـسی وجـود را اصـیل          

بداند که داراي مراتب متعددي است که ما به االمتیـاز           

و ما به االشتراکشان همان وجود اسـت، متوجـه ایـن             

 از مراتـب  اي امر خواهد شـد کـه طبیعـت نیـز مرتبـه           

: 1386دهباشـی،   (وجود است، اما آخـرین مرتبـه آن         

ــام   ). 73 ــوهري در تم ــورت ج ــود ص ــه وج در نتیج

کنـد،    مراحل حرکت باقی است، زیرا آنچه حرکت می       

بـه عبـارت    . چیزي جز افراد گوناگون جـوهر نیـست       

شـمار   دیگر یک موجـود جـسمانی داراي حـدود بـی          

یگـر  جوهري است که دائم از یک حد به سوي حد د          

در حرکت است که تمام این حدود مراحل گونـاگون          

  .دهند جوهر را تشکیل می

به اعتقاد مالصدرا هر موجودي از جهت وجـود         

متجدد است و از جهت ماهیت ثابت، که وجـه تمـایز       

آن از حرکــت نیــز همــین ثبــوت از جهــت مــاهیتش 

باشد، زیرا حرکت عبارت است از نفـس تجـدد و             می

ه موضوع حرکت باید امـري      انقضاء، پس این سخن ک    

باشد که از جهت ذات ثابت باشد، درست است، زیـرا    

منظــور از موضــوع حرکــت، موضــوعش بــه حــسب 

شود که  ماهیتش است و چیزي موضوع تجدد واقع می     

تجدد عارضش شود، پس آن موضوع به حسب ذات و 

). 292: 1389نقـدعلی،   (ماهیتش غیـر متجـدد اسـت        

یـت وجـودي جـوهر    بنابراین در حرکت جوهري، هو   

صـدرالدین  (جسمانی در حرکت اسـت نـه مـاهیتش          

  ).39: 1378، شیرازي

هگــل موضــوع تــاریخ را فعلیــت یــافتن مطلــق 

در زمان و بـسط تکامـل خـود روح از طریـق             ) روح(

داند و از آنجا که ذات روح،        ادوار حیات اجتماعی می   

آزادي است، مضمون تاریخ فلسفه و تاریخ جهـان در          

 و تکامـل آزادي انـسانی هـم از نظـر     همان حال بسط  

کیفی و هـم از نظـر کمـی در انـواع متـوالی سـازمان              

بنابرین روح و آزادي از مفاهیم بنیادي . اجتماعی است 

  .باشد فلسفه هگل می

 و کـون  معنـاي  بـه  متعالیه،ۀ فلسف در حرکت

 تغییر بلکه سینایی نیست، ابن وضعی تغییر و فساد

 یـا  حصول یا تدریجی حدوث و جوهري تدریجی

 تـدریجی  حرکت این و فعل است به قوه از خروج

. آن ماهیـت  در نه آید می پدید مادي شیء وجود در

مالصدرا، این حرکت از نـوع لـبس بعـد     از دیدگاه
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 چنـین   لبس خواهد بود نـه لـبس بعـد خلـع و هـم             

صدرالدین (چیزند  یک خارج، در متحرك و حرکت

  ).186: 1368، شیرازي

ل بـر خـالف مالصـدرا عنـصر       اما در فلسفه هگ   

اصلی دیالکتیک نفی است یعنی شـیء بـا نفـی خـود           

دهد مثالً در مقولـه       امکان بالقوه بودن خود را بروز می      

کنــد تـا مقولــه   خــود را نفـی مـی  » هـستی «، »هـستی «

هگـــل هـــستی را مبـــدا . حاصـــل شـــود» نیــستی «

دهـد،    وجوي فلسفی و دیالکتیکی خود قرار می        جست

تـز را بوجـود       ا نفی خـود آنتـی     تز است که ب   » هستی«

نیـز سـنتز ایـن دو اسـت       » گردیـدن «آورد و مقوله      می

  ).148: 1370استیس، (

به باور مالصدرا حرکـت از عقـل هیـوالنی کـه            

کند این ماده فقـط     همان ماده بی فعلیت است آغاز می      

به نحو ابهام و بدون تعـین معتبـر اسـت، داراي تـاثیر              

ر اسـت، زیـرا شـیء     نبوده؛ بلکه کار آن پـذیرش تـاثی       

شان ماده قـوه و  . اي نیست متحصل و به فعلیت رسیده  

امکان و نقصان است و از آن جهت که ماده اسـت او              

را وجود در مرحله قوه است و داراي وحدتی ضعیف          

صـورت  ۀ است که تحصل، فعلیت و تعینش به واسـط       

  ).635: 1360، صدرالدین شیرازي(است 

مالصـدرا  در فلسفه هگـل نیـز ماننـد فلـسفه           

هستی بـراي   . کند  حرکت از هستی نامتعین آغاز می     

مـراد وي از هـستی   . هگل نقطه آغاز حرکت اسـت   

گونه مفهومی است که نطفه اندیشه و واقعیت بـا     آن

توان منفردا در نظر گرفـت؛    وجود را نمی  . هم است 

از نظـر وي    . وجود نامتعین چیزي جز عدم نیـست      

ن عدم جـدا    وجود تنها همان چیزي است که از بط       

وجود عدم . شود و عدم صرفاً فقدان وجود است می

هم هست؛ یعنی ضد وجود در خود آن پنهان است          

  ).150: 1362گارودي، (

اصلی موجودات عالم ـ چه اجسام جانـدار   ة ماد

وجـود نفـس،   ة چنین ماد جان ـ و هم  و چه اجسام بی

همـه  . حرکت جـامع همـه چیـز اسـت      . حرکت است 

سیالن و شـوق بـه سـوي مبـدا          موجودات مادي عین    

نخستین است؛ پس موجودات باید غایتی ذاتی داشـته         

باشند و گرنه ارتکاز این طلب در آنها عبث و بیهـوده            

ــدارد    ــل راه ن ــستی باط ــه در ه ــالی ک ــت، در ح . اس

گویـد کـه مجمـوع        مالصدرا در مقام اثبات معـاد مـی       

چـون    جهان در حرکت مستمر و جاودانـه خـود، هـم          

بـالغ نـشده و ایـن بلـوغ کـه جهـت       کودکی است که  

صـدرالدین  (حرکت است، همان معاد و قیامت اسـت      

در واقع معـاد صـورت کامـل        ). 159: 1368،  شیرازي

 .تمام حرکات قبل از خود است

 به مطلق روح حوزة در هگل نیز فلسفی اما نظام

 یکـی  هم با عین و ذهن مرحله، این در. رسد می پایان

 در عقـل  مظهـر  تـرین  لیعا فلسفی، انسان و شوند می

حقیقت مطلق در «را  خود فلسفی نظام او .است جهان

هـاي پیـشین      و حقیقـت تمـام فلـسفه      » صورت مطلق 

 در را کـه حقیقـت تمـام ادیـان فروتـر      داند؛ چنان می

 شناخت به مقام این در فلسفه .کند می ترسیم مسیحیت

 صـورت   بـه را آن هنـر  امـا همچـون   یابد؛ می بار مطلق

 »تمثیـل «قالب  در را آن دین، مانند یا» عین محسوس«

 مثال عنوان به و هست که چنان را مطلق بیند؛ بلکه نمی

اکنون پس از طی این مسیر طوالنی       » روح«. شناسد  می

 هـاي  سـاحت  در آن ظهور و تجلی و بیگانگی خود از

ۀ دیرین آرزوي به راه پایان در طبیعت، و منطق مختلف

 عـین  در و آمـده  ئلنا عین و ذهن وحدت یعنی خود،

هگل  (Inwood, 1994: 515).است  نامتناهی تناهی،

پایانی حرکت را صورت کامل ۀ و مالصدرا هر دو نقط 

دانند؛ در واقع     هاي قبل از خود می      پیشین تمام صورت  

چــه معــاد در مالصــدرا و چــه روح مطلــق در هگــل 

هاي پیش از خـود را در         فعلیتی است که تمام صورت    

  .درون خود دارد

هم در فلسفه هگل و هم در فلـسفه مالصـدرا      

کنـیم، در   نوعی حرکت به سمت کمال مشاهده مـی     

کند و  فلسفه مالصدرا از دل حرکت، کمال جلوه می

بـدون حرکـت،    . ء اسـت   کمال، صفت وجودي شی   
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ء محقق ناشدنی است و در سیر و جریان     کمال شی 

حرکت و خروج تدریجی از قوه بر فعل اسـت کـه         

کند، حرکات مستمر و پیوسته      هور می ء ظ  کمال شی 

و سیر مداوم کماالت جسم را از قویت بـه فعلیـت        

در فلسفه هگل روح از هستی مجرد آغاز . رساند می

کند تـا بـه       مختلف عبور می  هاي    کند و از بخش     می

خودآگاهی مطلق برسد و در این جا اسـت کـه بـه            

  .رسد آزادي و کمال می

  گیري نتیجه

 و است واقعی معرفت او هدف و معرفت هگل مسئله

 آگـاهی  کـه  اسـت  گشته محقق گاه آن هدف، این البته

بـه   مرحله و دم به دم پدیداري، معرفت مسیر از طبیعی

 بـه  تـا  داده ادامـه  خـود  پیـشرفت  و حرکت به مرحله

 معرفت صورت ترین و واقعی معرفت صورت واالترین

 در. رسـد  جا است که به آزادي می شود، و در این نائل

ــوم    ــاهی و آزادي دو مفه ــل آگ ــسفه هگ ــع در فل واق

تـر باشـد      مترادف هستند یعنی هر چـه شـخص آگـاه         

  .آزادتر است

مالصدرا نیز با توجه به مطـرح کـردن حرکـت            

کند کـه موجـودات از یـک حرکـت            جوهري بیان می  

ذاتی برخوردارند که آنها را به سمت کمال کـه مجـرد       

  . برد از هر گونه ماده است پیش می

ابهات زیادي بین این دو فیلـسوف در مـسئله         تش

تـرین رکـن در       حرکت مهـم  :  مثالً حرکت وجود دارد،  

دهـد، هـر دو       فلسفه هگل و مالصدرا را تـشکیل مـی        

  .  یکسانی نسبت به حرکت دارند نسبتاًفیلسوف نگاه

حرکت از دیدگاه صدرالمتألهین امر تـدریجی       

سیر روح نیـز در فلـسفه تـاریخ هگـل از            . باشد می

گـذرد و هـر قـومی         تدریج مـی    راحل و مراتب به   م

در . مطلـق اسـت   ) روح(اي از سـیر      نمودار مرحلـه  

فلسفه مالصدرا حرکت خروج از قوه بـه فعـل کـه           

از نظـر هگـل سـیر     . همانا کمال باشد، مطرح است    

روح جهانی ـ در تاریخ جهـان ـ از مراتـب بـالقوه      

کـه در بررسـی اقـوام        به مراتب بالفعل است، چنان    

ــانی و  مخ ــرقی، آلم ــی، ش ــانی، روم ــف از یون ... تل

  .آورده است

غایت حرکت از نظر حکمت مالصـدرا نیـل بـه        

. باشـد  کمال و فعلیت است که استقالل و آزادگی مـی         

در فلــسفه تــاریخ هگــل، آزادي جــان روح و غایــت  

حرکت است و روح در کوشش به یافتن آزادي اسـت   

  .و آزاد شدن روح اساس سیر و حرکت آن است

توان بین ایـن دو       آشکاري نیز می  هاي    ما تفاوت ا

فیلـسوف مــشاهده کــرد، مبنـاي هــر دو فیلــسوف در   

کند مثالً مبنـاي فلـسفه مالصـدرا       طرح مسئله فرق می   

متکی بر وحی است و خدا نقش اساسی در فلـسفه او   

دارد، اما فلسفه هگل مبتنی بر سوبژکتویـسم و انـسان           

ف غایتی را بـراي   در واقع هر دو فیلسو    . انگارانه است 

صـورت ذاتـی    ها به گیرند یعنی انسان  انسان در نظر می   

صورت جبري از نظـر هگـل بـه           از نظر مالصدرا و به    

سمت غایتی در حرکتند اما این غایـت از نظـر هگـل            

خودآگاهی مطلق که البتـه ایـن خودآگـاهی مطلـق از            

نظر او عـین آزادي اسـت و از نظـر مالصـدرا تجـرد               

  .مطلق است

  

  :ها نوشت پی
  

 

1- Bewusstsein 
2- Selbstbewusstsein 
3- Vernunft 
4- Certitude sensible 
5- Perception 
6- Entendement-verstand. 
7- Conscience 

  

  : منابع و مآخذفهرست
  

ترجمـه  . فلسفه هگـل ). ش1370 (.ت.استیس، و  -1

  . انتشارات امیرکبیر: تهران.حمید عنایت

برداشــتی از مــشاعر ). ش1351 (.امــین، حــسن -2

  .انتشارات فراهانی: تهران. مالصدرا
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اجتمـاعی و      فلـسفه  ).ش1371 (.پالمناتز، جـان   -3

  . نی:تهران . ترجمۀ حسین بشیریه.هگل سیاسی

شرح حکمت  ). ش1386 (. عبـداهللا  جوادي آملی،  -4

: ، تهـران  6 بخش یکـم از ج    . متعالیه اسفار اربعه  

  .انتشارات الزهراء

پژوهشی تطبیقی در  ). ش1386 (.دهباشی، مهدي  -5

هستی شناسی و شـناخت شناسـی مالصـدرا و      

  .نشر علم: تهران. وایتهد

). ش1389 (.دهقانی محمودآبـادي، محمدحـسین    -6

فصلنامه سمانی، مالصدرا و تحلیل عقالنی معاد ج 

 .36 شــماره  .اندیــشه دینــی دانــشگاه شــیراز   

  .124-101صص

ترجمه عـزت اهللا    . هگل). ش1379. (سینگر، پیتر  -7

   .انتشارات طرح نو:  تهران.فوالدوند

ــد -8 ــریفانی، محم ــت ). ش1387 (.ش ــه حرک نظری

فـصلنامه  پیامـدهاي فلـسفی و تربیتـی،        : جوهري

   .29 شماره . دانشگاه شیرازاندیشه دینی

 .الدین شـــیرازي، محمـــد ابـــن ابـــراهیمصــدر  -9

ــاهج   ). ش1360( ــی المن ــه ف ــشواهد الربوبی ال
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