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Abstract 

The different definitions of rationalists and empiricists from man have 

different approaches to man. Hegel offers a dialectical view of whole 

and part together in a Kantian-Spinoza context by defining man as an 

embodiment subject, while also paying attention to his totality, while 

also showing the importance of his particularity and individuality. 

Mulla Sadra, on the other hand, makes a significant contribution to the 

body in perception. The purpose of this study is to investigate the 

impact of the embodiment of the subject on the principle of conatus 

from the perspective of Mulla Sadra and Hegel. Just as the 

embodiment of the subject in Hegel's view leads to the conatus, the 

acceptance of the axis of the soul-body as the subject for Mulla Sadra 

also leads to the conatus, albeit with differences, which in turn, in 

addition to individual and social changes in the attitudes to the 

humanities and the importance of physical life and collective well-

being, lead to a change in the attitude towards humanities. 
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 ذات در ملاصدرا و هگل انتیمُدرِک به عنوان مقدمة ص یبدنمند

  یآقاس امیپ
تهران،  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یفلسفه، واحد تهران مرکز یدکتر یدانشجو

 .رانیا
  

 

 

 رکزی، تهران، ایران.واحد تهران م یدانشگاه آزاد اسلام فلسفه، اریدانش   یافشارکرمان زالهیعز
  

 چکیده
از انسان رویكردهای متفاوتی به انسان را در پی دارد. هگل با  انیگراتجربهو  انیگراعقلتعریف متفاوتِ 

 عنوانبهاسپینوزایی تعریفی از انسان  –نگاه دیالكتیكی خود با کنار هم نشاندن کل و جزء در بستری کانتی

، اهمیت جزئیت و فردیت او را هم دهدیمکه در عین اینكه به کلیت او توجه  دهدیمسوژة مدرِک ارائه 

زیرا نفس همة افعال  ی قائل است؛توجهقابل. از طرفی ملاصدرا نیز برای بدن در ادراک، سهم دهدیمنشان 

و تحقق هیچ فعلیتی بدون استفاده از بدن امكان ندارد. هدف این  دهدیمواسطة بدن انجام  خود را با

که  گونههمان. پژوهش بررسی تأثیر بدنمندی مدرِک بر اصل صیانت ذات از منظر ملاصدرا و هگل است

 عنوانبهبدن  -، پذیرفتن محور نفسگرددیمبدنمندی مدرِک در نگاه هگل منجر به توجه به صیانت ذات 

به نوبة خود  همآنیی که هاتفاوت، البته با شودیممدرِک در نظر ملاصدرا نیز منجر به توجه به صیانت ذات 

سعادت جمعی، تغییر در نگرش به علوم انسانی را  علاوه بر آثار فردی و اجتماعی در اهمیت حیات بدنی و

 در پی دارد.

 .ذات، ملاصدرا، هگل انتیمدرِک بدنمند، ص :هاواژهکلید
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 مقدمه 

 نگرکلکه برخلاف نگاه  گرددیبرمتاریخچة این بحث در فلسفة غرب، به جریانی 

یک کل با مفاهیم حیوانیت و ناطقیت  عنوانبهارسطویی که به سراغ تعریف انسان 

، به دغدغة چگونگی ترکیب انسان از اجزاء پرداخت. این جریان که آغاز آن رفتیم

اجزاء، برای توضیح این  عنوانبه هااتمریشه در گالیله، دکارت، نیوتن و هیوم دارد، به 

که توجه به  بود نجایازای جدید شد. شناسجهانترکیب روی آوردند که خود مبنایی بر 

شد.  ترپررنگبا حواس است  مشاهدهقابلو  هیتجزقابلامر جزئی و مادی که  عنوانبهبدن 

ی و آزمایش و تجربة جزئیات طبیعت، روش جدید بود. حتی هابز جیو تدرمشاهدة دقیق 

از نظر او موضوعِ فلسفه جسم « دانستیمپایه و زمینة هر شناختی را حس و تجربه » زین

علم پیدا کنیم و قابلیت تجزیه و  میتوانیمی که به پدید آمدن آن و خواص آن است، چیز

 (.703و  701: 7931جهانگیری، دارد )ترکیب 

تجربی و فلسفة حاصل از آن است -اساس تمدن صنعتی جدید، محصول علوم حسی

بانیِ این نوع فلسفه دانست که نظریاتش را در پی متزلزل ساختن  توانیمو جان لاک را 

کرد پایة علوم طبیعی قدیم توسط دانشمندانی چون هاروی، بویل، کپرنیک و نیوتن، مطرح 

 (.70-71: 7991لاک، )

اندیشمندان در این دوره درصدد التیام شكاف میان عالم حس و عالم فیزیک بودند 

تا ارتباطی بین حسیات  دانستندیمو دومی را مدرَک باواسطه  هواسطیبکه اولی را مدرَک 

علم فیزیک بود  موردتوجهکه  هاآنو متعلق  دانستندیمرا ذهنی محض  هاآنکه برخی 

برقرار کنند، اشیائی مثل میز و صندلی که در عالم فیزیک قرار دارند، همیشه در حس ما 

 شوندینممحسوس واقع  کهیهنگامرا  هاآنوجود  توانیمحاضر نیستند و از این لحاظ 

 (.701-703: 7913راسل، داد )قرار  دیموردترد

، تصور بدن و خود بدن را شیئی واحد گراوحدتفیلسوفی  عنوانبهاسپینوزا  از طرفی،

جهانگیری، بُعد )و گاهی تحت صفت  شودیمکه گاهی تحت صفت فكر اعتبار  داندیم

و موضوعِ تصوری که مقوم نفس انسان است  داندیممتحد  (. او نفس و بدن را691: 7931
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( همچنین ذهن و بدن را ظهورات متقارن و متوازی 11: 7936اسپینوزا، داند )یمرا بدن 

تابع دیگری نیست و بینشان رابطة علیت  کیچیهکه  داندیمصفات مختلف یک جوهر 

 (.610: 7931جهانگیری، باشد )ینمبرقرار 

ی میان این دو دیدگاه جمع کرد و شناخت کل را وابسته به نوعبهدر این میان هگل  

بنابراین انسان فردیتی متشكل از ؛ داندیماجزاء و شناخت اجزاء را در بستر کل معنادار 

. اینجاست که دهدیماجزاء در عالم خارج دارد که کل یعنی تعریف انسان به آن معنا 

. در فلسفة هگل شودیمیكی از نتایج بدنمندیِ مدرک مطرح  انعنوبهاهمیت صیانت ذات 

و از طرفی روح، همان سوژه یا مدرِک است  رسدیمروح در بدنمندی است که به ظهور 

و به همین دلیل در مراحل  رسدیمی خودآگاهکه طی مراحل دیالكتیكی با انسان به 

اهمیت حفظ  گرانیبکه  کندیمشناخت، این بدن است که در تعامل با روح ایفای نقش 

 بدن و صیانت ذات در فلسفة هگل است.

ملاصدرا نیز با مبانِی اصالت وجود، تشكیک وجود و حرکت جوهری، انسان را کِل 

مكانی کرده -که در حین اشتداد وجودی پیوستگِی نفس با بدن او را زمانی داندیمسیّالی 

ا، ناشی از بدن است و ادراک عقلی ادراک حسی و خیالی در ملاصدر کهییازآنجااست. 

هم ریشه در بدن دارد و نفس و بدن توأمان در ادراک تأثیر دارند، اصل صیانت ذات از 

 .شودیمی صدرایی نیز نتیجه شناسمعرفتبدنمندی مدرِک در 

ی بر صیانت ذات در نگاه ملاصدرا و امقدمه عنوانبهتوجه دادن به بدنمندی مدرِک 

مدرِک در  عنوانبه. نفس شودیمهگل موضوعی است که در این مقاله بررسی و تحلیل 

مدرِک در هگل، مراحل سه گانة حس، خیال و عقل در صدرا و  عنوانبهصدرا، سوژه 

آگاهی، خودآگاهی و عقل در هگل، حدوث جسمانی نفس در صدرا و تناوردگیِ روح 

ل و معنای صیانت ذات، مقدماتی هستند که در تحلیل دیدگاه دو فیلسوف در هگ

 .رندیگیمی قرار موردبررس

 مدرِک

با ابزار فلسفه به معرفت اشیاء عالم  تواندیمدر نگاه صدرا انسان، بالقوه عالم صغیر است و 
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در پایان  تواندیمکه هستند دست پیدا کند و از آن حیث که صورتی ماورائی دارد  گونهآن

سلوک معرفتی خود، عالمی عقلی مشابه عالم عینی شود. مدرِک در ملاصدرا همان نفس 

و سیر تكاملی خود را در ماده طی  ابدییمبا حدوث جسمانی است که در ماده تكوّن 

. نفس که حقیقت واحدِ دارای مراتب است، در سیر تكاملی خود با حرکت کندیم

و با  رودیماز مرتبة نفس فرا  تیدرنهابه تجرّد تامّ عقلانی و جوهری به تجرد مثالی و بعد 

شیرازی، شود )یمعقل فعّال متحد شده و جامع تمامی معانی و حقایق آن به نحو بساطت 

به  اشیوابستگ جیتدربه. نفس گرچه در ابتدا وابسته به بدن است ولی (9:616، ج 7317

و  ذاتبهقائمعقل،  عنوانبهو در مرحلة نهایی دیگر به بدن نیاز ندارد و  شودیمبدن کم 

. دهدیماما این سیر نفس تا اتحاد با عقل فعال در نوادر افراد رخ ؛ شودیمروحانیه البقاء 

 نفوس انسانی در اوایل حدوث که هنوز عقل هیولانی است، صورت نوع واحدِ انسان است

دوم نشئة  حسببهعقل هیولانی، عقل بالفعل شد  کهنیهمت، اما نیس هاآنتفاوتی بین  که

در قیامت(، به انواعی از جنس ملائكه یا شیاطین و یا سباع و نفس )در برزخ( یا نشئة سومِ )

 (.669: 7910همان، شوند )یمبهائم بدل 

در هگل فاعل در مرحلة فردی، سوژه یا ذهن است، در مرحلة جمعی آگاهیِ بین 

ی است و در مرحلة کلی مطلق یا روح است. مطلق همواره در حال بسط یافتن است الاذهان

مطلق در مقام روح، با انسان است که به خودآگاهی » کهییازآنجاتا به سرانجام خود برسد. 

گوهری که همة واقعیات به وسیلة آن و در آن  عنوانبه( عقل 611: 7936مصلح، «)رسدیم

. عقل قوه و محتوای کندیمی پیدا اژهیو، در نظر هگل جایگاه ندابییمذات، وجود و قوام 

است و مادة خویشتن را در خود دارد و آن را با  زیچهمهی است که حقیقت و ذات انیپایب

عقل بر خویشتن »، کنشی که نیازمند امری بیرون از خود نیست. پروراندیمکنش خود 

 زیچهمهاستوار است، هم تنها شرط پیشین هستی خود است و هم غایتش، غایت مطلق 

و از حالت درونی به حالت بیرونی  بخشدیماست و از طرفی خودش این غایت را تحقق 

ست و در عالم جریان دارد، (. مطلقی که مساوق عقل ا97-99: 7991هگل، «)آوردیمدر 

و هم اساس عالم است. او در پیِ شناختِ خود و رسیدن به دانش مطلق، هم مدرِک است 
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برخلاف کانت،  بیترتنیابه. دهدیم، طبیعت و واقعیت را شكل سازدیمابژة خود را بر 

. این وحدت در بستر مطلق (Hegel,1977:18,23)است هگل به وحدت سوژه و ابژه قائل 

که اندیشة خود اندیش است. وحدت یا این همانیِ سوژه و ابژه، عینیت یافتن  افتدیماتفاق 

سوژه در ابژه است که برای هگل بسیار اهمیت دارد و همواره در بستری تاریخی صورت 

. از طرفی چون ابژه برای سوژه، دیگری است، یعنی آنچه خود نیست، بین سوژه و ردیگیم

عینیت عین در مفهوم با ذهنیت ذهن شناسا که سازندة مفهوم »و ابژه این نه آنی نیز هست 

(. پس نسبت بین سوژه و ابژه، این همانی در عین 711: 7916گارودی، «)است یكی است

 دیالكتیكی ذهن و عین است.این نه آنی است که همان وحدت 

 مراحل شناخت

ی هاافقمدارج برتری از شناخت و  ابدییمهمچنان که نفس در مسیر تكاملی خود، تعالی 

که از  داندیمملاصدرا شناخت را فرایندی  .نورددیدرمی از هستی را ترقیعمو  ترعیوس

ی که بعد اگونهبه، ردیگیماز ماده فاصله  جیتدربهو  شودیممرتبة حسّی آغاز  نیترفیضع

ی معقول حاصل هاصورتی متخیَّل و نهایتًا هاصورتی محسوس، هاصورتاز ادراک 

 .شودیم

یا  ادراک ابزارمُدَرک نزد  ةادراک حّسی به سه چیز مشروط است: اوّل، حضور ماد

. دومین ؛ دوم، آمیختگی با خصوصیّات مُدرَک؛ سوم، جزئی بودن مُدرَکحواس ظاهری

از شروط فوق را ندارد ولی شكل و هیئت و عوارِض تخیّل شرط اول یا ادراک  حلةمر

: 9ج ، 7317شیرازی، است )یا تعقل فاقد شروط فوق ادراک مرحلة سوم  مدرَک را دارد و

916-910.) 

به خلاف حكمای پیشین، صدرا ارتقاء ادراک از حسی و خیالی به عقلی را حاصل 

وجود برترِ ماهیت  عنوانبه، بلكه ناشی از نحوة واقعیت علم داندینمتجرید از عوارض 

همان، ) ابدییمارتقاء  ترفیشرو  تریعال. با این نگاه، وجود مدرَکِ ناقص به وجودِ داندیم

(. پس صدرا به یک معنا تجرّد را قبول دارد ولی آن تبدّل ماهیت از یک نحوه از 33: 3ج 

 (.911: 9ج همان، است )ت که با ارتقاء مدرِک توأم ی از آن استریعالوجود به نحوة 
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 داندیمصدرا تعقل را اتحاد جوهر عاقل به معقول و به تعبیر دیگر مدرِک با مدرَک 

 تواندینمکه شامل تمام مراتب شناخت است. در این اتحاد، عالِم متشكل از نفس و بدن 

 نابراین نفس، عالِم بالذات است.بالذات عالم باشد زیرا علم، حضورِ مجرد نزد مجرد است ب

اما صورت خارجی شیئی یا معلوم بالعرض، قابلیت اتحاد با نفس را ندارد. پس اتحاد 

معلوم بالذاتِ مجرد از ماده است. معلوم بالذات در مرحلة عقل، صورت  باوجودمدرِک 

عقلی دارای تجرد است و در حس و خیال، صورت حسی و صورت خیالی با تجرّد ناقص 

 (.979: 9ج ، 7317شیرازی،است )

بالقوه  لیبه دلنفس  چراکه کندیمرا از ماوراء دریافت  اتیکل صدرا نفس، ازنظر

. البته ادراک شودیمبودن فاقد این صوَر است ولی با ارتقاء تجردش این کلیات حاصل 

است. وقتی صورت معقولی در اثر « اتحاد» وةیشبا عقل فعال به « اتصال»عقلی در کلیات 

شأنی از شئون نفس با حیثیت خاصی از  درواقع، شودیماتحاد نفس با عقل فعال ادراک 

پس در این اتحاد، نفس با تمام معقولات موجود در عقل فعال  کندیمعقل فعال اتحاد پیدا 

 (.991-993همان: شود )یمبلكه تنها با یک جلوه از عقل فعال متحد  شودینممتحد 

 آگاهی، خودآگاهی و عقل

مراحل شناخت در هگل همان تاریخ آگاهی یا مراحل تجلی روح است. روح که در ابتدا 

دارد، به شكل برون ذات، به سراغ سیر در  سروکاربه شكل درون ذات با مفهوم هستی 

. شودیمق و مطل رسدیمو در آخر، روح به وضع مجامع بین دو حالت قبل  رودیمطبیعت 

، سپس با دهدیمآغاز معرفت با ادراک حسی است که در آن تنها آگاهی از محسوس رخ 

که  رسدیمو سرانجام به مرحلة خودآگاهی  شودیمنقد تشكیكی حواس، معرفت معقول 

(. هگل مراحل شناخت را در سه 7006: 7919راسل،است )همان اتحاد عاقل و معقول 

که هر یک مراحل مختلفی دارند.  کندیمو عقل بیان  بخش اصلیِ آگاهی، خودآگاهی

یعنی چیزهای محسوسی که در  هاستابژهو  هانیعروبرو شدن با « آگاهی» یعنمرحلة اول ی

. در این مرحله اصالت با ابژه و اشیاء خارجی یا طبیعت رندیگیمسوژه( قرار ذهن )برابر 

چیزی  فهمدینمو سوژه در ابژه مندک است ولی  ردیگیماست و انسان ذیل طبیعت قرار 



 0411زمستان  | 86شماره | دهمزناش سال |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 6

 

 صورتبهمتفاوت از طبیعت است. تعارض و تضاد در مراحل آن، عامل انتقال از صورتی 

و  شودیمی آگاهی از یقین حّسی، مرحلة ابتدایی شناخت آغاز هاصورتاست؛  ترکامل

مربوط به « خودآگاهی»دوم . مرحلة رسدیمسپس به فاهمه و عقل و در نهایتِ امر به روح 

تحلیل نفس است و در آن سوژه به خود و سیر در خود توجه دارد و سوژه اصالت دارد، 

گویی روح از خارج به درون، روی کرده است و خودآگاه شده است؛ این بار طبیعت، 

. در این رسدیم« آگاهی مطلق»به است که « عقل»سوم . مرحلة شودیمذیل انسان معنا 

ذیل دیگری نیست، یعنی  کدامچیهکه  شودیمبین سوژه و ابژه حاصل  مرحله وحدتی

. در این افتدیماست و شناخت حقیقی در آن اتفاق « این همانی و این نه آنی»مجموعِ 

و با تحلیل  برسد« 7مفهومی» انِیببه  تا کندیممرحله آگاهی از بیانِ حسّی و خیالی عبور 

دانش مطلق در جایی مین دنیا به دانش مطلق برسد. نظام هستی و در روندی تاریخی در ه

که هر امر برون  شودیمو مطمئن  کندیماست که خودآگاهی به واقعیت خود یقین پیدا 

ارتباط آن با  رونیازاهمان تحقق است و  درواقعاش ذات چیزی جز خود او نیست. اندیشه

 (.793: 7311هگل، است )آلیسم این تحقق همان ایده

که  که در آن عقل، کل است، هر چیزی مادامی هست نگاه ایده آلیستیِ هگلپس با 

بودنش برای « لنفسه»در بودن هر چیز « نفسهیف» یعبارت؛ به شودیممشمول آگاهی واقع 

است؛ یا به زبانی دیگر « نفسهیف»است، « لنفسه» یخودآگاهخودآگاهی است و آنچه برای 

اقعیت دارد و اگر چیزی واقعیت داشته باشد باید ، وشودیمهر چیزی چون معقول واقع 

برخی هگل را معتقد به خارجیت اشیاء و از این لحاظ او را فیلسوفی  رونیازامعقول باشد. 

 کهچنانآناو بر آن است که حقیقت جهان را  چراکه( 71: 7910حمید،دانند )یم گراواقع

 هست توضیح دهد.

که فارغ از اینكه هستی موجودی  گراستواقعدر نظر برخی دیگر، فیلسوفی 

( به عبارتی اگر هیچ مُدرِکی 96: 7931پیترزما، است )برایش هستی قائل  نهیا  شدهشناخته

هم در کار نباشد، هر موجودی دارای هستی خویش است. در این نگاه موجودات مستقل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. Conseptual 
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را  هاآن تواندیم . ذهن با شرایطیشوندیماز ذهن و بیرون از آن به رسمیت شناخته 

درون مرزهای فلسفة »تنها یی هگل به گونه ایست که گراواقعبشناسد. با این حساب 

آنچه برای ممكن بودن معرفت و خروج از  هرحالبهاما ؛ (16همان: «)استعلایی حیات دارد

 دام شكاکیت، در نظر هگل اهمیت دارد بیرون ندانستن ابژه از سوژه است.

ی که اعتبار را تنها در ایآگاهعقل، وحدتِ دیالكتیكیِ آگاهی و خودآگاهی است، 

امرِ در »پس ، ندیبیمی که اعتبار را تنها در امر لنفسه ایخودآگاهو  ندیبیم نفسهیفامرِ 

در » یآگاهفقط در خود نیست، امری برای آگاهی هم هست، همچنین هر امر برای « خود

 (.631: 7930هگل، هست )نیز « خود

، وحدتی ارگانیک، در دلِ مطلق. ابندییمدر ساحت عقل، آگاهی و واقعیت وحدت 

ی که تمام امور واقعی را در بردارد. در هگل، امر واقعی است که در مراحل ادهیامطلق یا 

و با پیشرویِ مراحل شناخت و ارتقاء مدرَکات،  گرددیمشناخت بالفعل شده و مدرَک 

سخن گفت زیرا « آگاهی مطلق»از  توانیم. در مرتبة عقل دیآیمد آگاهی مطلق پدی

 ی نیز گذشته است.خودآگاهآگاهی مراحل ناقص خود را طی کرده و از 

همان حقیقت  شودیمچیزی که از دیدگاه شناختِ مطلق بر ما آشكار »هگل  ازنظر

 ( پس حقیقت، درک اتحاد آگاهی و ابژه است.761: 7913مک کارنی، «)است

بنابراین شناخت در هگل پدیدار شدن هستی و دریافت رابطة دیالكتیكی در سلسلة 

به نحو درونی به پدیدار بعدی مرتبط است و انتهای این  هاآنپدیدارهاست که هر یک از 

ی که روح که در ابتدا نفس است، مرتب اگونهبهآگاهی نیست،  شدنفربهفرایند چیزی جز 

بنابراین ؛ ابدییمجامع سوژه و ابژه که البته تاریخی است دست  و به وضعِ کندیمبسط پیدا 

صحت هر چیز در ارجاعش به کل »و به روح است  زیچهمهدر این سیر، ارجاع نهایی 

 (.371: 7919راسل، «)حقیقت ِمن حیث المجموع است عنوانبه

 بدنمندی مدرِک

درا با نظریات ابتكاری ، اما ملاصدانندیمعموم حكمای اسلامی نفس را فاعل ادراک 

که  داندیمحرکت جوهری، اصالت وجود و تشكیک وجود، نفس را حقیقتی ذو مراتب 
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سطح، بدن و در بالاترین سطح خود عقل است. پس بدن، در ادراک نقش  نیترنییپادر 

 ی از آن، بدن است.امرتبه، یعنی فاعل ادراک، نفسی است که کندیممهمی ایفا 

چون نفس ذاتاً به بدن وابستگی دارد، بین نفس و بدن، ترکیب حقیقی و اتحادی 

(. لازمة ترکیب اتحادی این است که هر دو جزء 6: 3ج ، 7317شیرازی، است )برقرار 

ترکیب به یک وجود موجود باشند. بدن مادی مستقیماً با امر مجرد ارتباط ندارد و بنا به 

مثالیِ نیمه مجردی است که واسطة بین نفس و بدن اصل تشكیک، اتحاد نفس با بدن 

را  هاآن(. نفس بر کل بدن و قوای آن، تصرفی اشراقی دارد و 33همان: است )طبیعی 

 (.610: 1ج همو، ) ابدییمی از خود امرتبهو به علم حضوری  واسطهیب

انسان موجود بدنمندی است که بدن وی حكم ماده برای صورت نفس دارد که  

(. مدرِک در نظر صدرا در مراحل حس و 60: 7ج  ،7317شیرازی، دارند )تگی متقابل وابس

با بدن مرتبط است، اما بدنمند  هرچندخیال، بدنمند است ولی در مرحلة ادراک عقلی 

نیست. چون در صدرا تشخص به وجود خارجی است بنابراین جزئیت ادراک حسی و 

پس نفس در عالم طبیعت بواسطة بدن  خیالی بدون وجود مشخص خارجی تحقق ندارد.

 تشخص دارد.

 2روح 0تناوردگیِ 

که معنایی نزدیک به معنای اپوخة ارسطو دارد در دکارت به کوژیتو، در « روح»اصطلاح 

لایب نیتس به موناد و در مونتسكیو به روح القوانین تعبیر شده است و کانت با منِ استعلایی 

که در ابتدا آگاهیِ از خود بیگانه است اما در ادامه،  کنندیمو فیخته با منِ مطلق از آن یاد 

ی که امر لاحق اگونهبه. روح همواره در حال شكفتگی است شودیم ترکاملطی مراحلی 

همیشه » یقیحقامر  عنوانبهو این امور مستقل از هم نیستند. روح  دیآیبرماز دل امر سابق 

زمانی نبوده است و نخواهد بود که روح در آن در خود و برای خود وجود دارد... هیچ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. Embodiment 

6. Geist 
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وجود نداشته باشد؛ روح نه از آن گذشته است و نه آینده، بلكه امری حال و کنونی 

 (.731: 7991هگل، «)است

که در مراحل  داندیمهگل، انسان، آگاهی، عقل و مطلق را مساوق روح 

، گویی آشكار و نمایان بنددیمو صورت  ردیگیم، قالب ابدییمپدیدارشناسی تن یافتگی 

؛ این بدان معناست که در فلسفة آوردیمو صورتی از جوف صورت دیگر سر بر  شودیم

 هگل نظر و عمل از هم تفكیک ناپذیرند یعنی فكرِ هگل مونیستی است.

یک کل دارای تاریخ  عنوانبه»که از نظر هگل تنها همین عقل، روح یا ایده است 

، دارزمانتمامیتی  عنوانبه(. در نظر او تنها کل است که 111: 7937لوکاچ، «)واقعی است

ی که این تمامیت همواره در فرایندی در اگونهبهواقعیت دارد. روح، تمامی واقعیت است 

ی ذهنیت و عینیت در این نه آنیِ ذهنیت و عینیت است. به هماننیاپیِ خود اندیشی است و 

. پس جزء نیز از آن حیث که شودیمزء آشكار دنبال این فرایند است که کل در ج

امر نامشروط یا امر بیكران، چیزی جز  عنوانبهآشكارگی کل است واقعی است. روح 

انتزاعی  «منِ » نیادر اندیشه ورزی.  «من» نیآغازهمانندی با خود نیست، یا همان همانندی 

یعنی برای اندیشه( ) شیخوکه این همانندی ناب را به یک ابژه یا غایتی برای  ورزشهیاندیا 

(. مفهوم بدنمندی یا 711و  711: 7936هگل، شود )یم، عقل نامیده کندیمتبدیل 

تناوردگی در نگاه هگل تمایزگذاری روح است. امری بیكران که با امور کرانمند محدود 

ندارد. یک امر است که مراتب ارگانیک دارد. و بدون حدگذاری روح، ظهوری  شودیم

مراتبی مرتبط با هم در ارتباطی عرضی. گویی نفسی است که در بالاترین سطح سوژه یا 

 سطح جسم یا بدن است. نیترنییپادر  حالنیدرعروح است و 

سوژة بدنمند همان روح است که در بدن تجلی دارد. پس توجه به بدن در نظام 

یک کل، واحدی  عنوانبه توجه به روح در طی تاریخ است. روح درواقعارگانیک 

: 7910حمید، است )ارگانیک از کلیت و جزئیت است که تحقق آن از مجرای کثرت 

69.) 
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 0صیانت ذات

که از دیرباز در فلسفه مطرح  «کوشش برای حفظ خود» یمعناکناتوس به صیانت ذات یا 

واژة محوری فلسفة اسپینوزا است. کناتوس همچون پلی میان حكمت نظری و  بوده است،

کناتوس حكمت عملی است و نقش بسزایی در نظریات اجتماعی و سیاسیِ اسپینوزا دارد. 

 ئذات یک ش درواقعکوشش اشیاء برای ماندگاری در هستی، امری عام است،  عنوانبه

 لفعلذات با برایاستمراری تلاشی، نین برای صیانت نفس خود است و بدون چ تلاشهمان 

کناتوس در  .(Viljanen. 2007: 413شود )یشی ملامت نخواهد داشت ووجود  شئ آن

ت فضیلت به معنای تعّین یافتن طبیع. گرددیمتلقی  فضیلت اساسِیگانه عنوان بهانسان 

 است،مقدم بر هر اصلی  که همان ذات شئ است، مفید باشد شبرای با چیزی است که انسان

آن تصور شود؛ زیرا اگر ممكن باشد فضیلتی  بدون ممكن نیست فضیلتی ی کهاگونهبه

باشد، در این صورت لازم است « کوشش برای حفظ خود فضیلت»تصور شود که مقدم بر 

اسپینوزا، که تصور شود ذات شیء مقدم بر خود شیء است و این امری نامعقول است )

که عین قدرت  زندیمشناخت این فضیلت، دانستن قدر و ارزش انسان را رقم (. 691: 7936

 و حاصل این شودیمی کوششی است که تحت هدایت عقل انجام خودشناساین  است.

چیزی است که « خیر»از منظور  .شودیممحسوب « خیر»است عقل ورزی که باعث فهم 

وجود دارند که برای ما  فراوانیاشیاء در خارج از ما  و چون یقین داریم برای ما مفید است

ها باشیم و انسان هراندازه بیشتر در طلب آنچه برایش مفید سودمندند، باید در طلب آن

که همراه با شادی، عشق و دوستی است. در آورد است باشد، فضیلت بیشتری به دست می

 شوداندازه ناتوان میاز حفظ وجودش غفلت کند، به همان انسان به همان اندازه که مقابل، 

. پس هر عمل اخلاقی و زیستی گرددیمو دچار رنج  شودیمو از قدرت فعالیت او کاسته 

 شود.که طبق کناتوس و برای حفظ وجود خود باشد فضیلت و اساس اخلاق محسوب می

عمل کردن تحت هدایت عقل و بر مبنای آنچه برای انسان مفید است، انسان را به جامعه 

اند، برای خود چیزی هایی که تحت هدایت عقل در طلب نفع خویشانسان. زندیمپیوند 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. Conatus 
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 ازآنجاکه (.691و  691و  693: همانخواهند که آن را برای دیگران هم نخواهند )نمی

ی عقل در جلب منفعت مقتضابه، عمل داندیماسپینوزا عقل را بنا به طبیعتش خطاناپذیر 

زمانی فردی از جامعه هر. او معتقد است که عمل زندیمشخصی را به منفعت جامعه گره 

عقلانی دنبال کند؛ زیرا به  یاوهیش برای دیگران بیشتر مفید خواهد بود که نفع خود را به

. در طلب نفع شودمیبه جامعه متقابل رسانی ، منجر به نفع بودن خودبیشتر برای دنبال نفع 

. ملاحظة نفع دیگران هاستآنملاحظة نفع  برای خود بودن مشروط به مدارا با دیگران و

تا میان افراد جامعه نیز  شودیمبرای حفظ وجود خود ضروری است، سبب  هرچند

است سازگاری و دوستی رخ بدهد و همگان طالب چیزی باشند که برای عموم مفید 

اسپینوزاست دستیابی همگان به  مدنظربخش چهارم اخلاق(. غایتی که  71تبصره قضیة )

ی که اکثر افراد آن اجامعهخیر اعلا به معنای طبیعت انسانِی برتر است و در پی آن ساختن 

به آن غایت دست یابند و در این مسیر باید فلسفة  ترتمامهرچهبتوانند با اطمینان و سهولت 

وند تا برای رسیدن به ش جهتهماخلاق، علم تربیت، طبابت، صنعت، مكانیک و همة علوم 

 داندیم( او صلح و امنیت را ناشی از این 60-67: 7911همو، شوند )آن کمال انسانی مفید 

در هماهنگی با یكدیگر زندگی کنند که مقصود یک نظم مدنی در سایة قانون  هاانسانکه 

را پس اگر زندگانی بر مبنای عقل باشد زیستن اجتماعی (. 11: 7931همو، است )پذیری 

 هاانسان رونیازاکه به هم نیازمند هستند  اندیمحدودحالات  هاانسان چراکهدر پی دارد 

ضرورت  نجایازای نیاز دارند که تحت نظام قانون باشد و اجامعهبرای زندگی ضرورتاً به 

 .اندینمایمسیاست متناسب رخ 

که فكر و بُعد صفات آن و نفس و بدن  داندیماسپینوزا حقیقت را جوهر واحدی 

نفس و نفس حالت صفت فكر و بدن حالت صفت بعد است. رابطة  درواقع. اندآنحالات 

بدن از نظر اسپینوزا با تفسیرهای گوناگونی همراه بوده است. برخی معتقدند اسپینوزا نفس 

امر واحد، همانند و این ظهور  اندافتهکه به دو صورت ظهور ی داندیمو بدن را یک چیز 

او  ندیگویم(. برخی دیگر 779: 7917پارکینسن، اوست )ظهور فكر یک نفر از طریق زبان 

یک  ازلحاظرا گاه  هاآنکه  داندیماما اختلاف را ناشی از آن  داندیم زیچکآن دو را ی
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(. بنا به دیدگاهی 91: 7911یاسپرس، ) گریدصفت  ازلحاظو گاه  میآوریمصفت در نظر 

نفس و  عنوانبهواحدند، ولی توصیف این چیز واحد  زیچکی»بدن دیگر هرچند نفس و 

قیاس با رقابلیغبدن به معنی جای دادن آن در دو نظام جداگانه و  عنوانبهتوصیف آن 

و بنابراین قائل  متقابلًا جانشین یكدیگر کرد توانینمیكدیگر است. اجزاء این دو نظام را 

رابطة عّلی میان دو «»ی استرمنطقیغنسبت وابستگی( میان نفس و بدن ) یعلّ شدن نسبت 

اسكروتن، «)چیز تنها در صورتی وجود دارد که ادراک یكی متضمن ادراک دیگری باشد

(. خود اسپینوزا که در پی رفع دوگانگی دکارتی، جوهر واحد را عنوان 11و  16: 7911

که ذات آن کناتوس است و گویی ترجیح  داندیمو بدن را واقعیت واحدی  ، نفسکندیم

بر یک ذات متمایل به پایداری در هستی تأکید کند تا اینكه بیشتر به رابطة نفس و  دهدیم

 تواندیمنفس را به اندیشیدن وادارد و نه نفس  تواندیمنه بدن : »دیگویمبدن بپردازد؛ او 

کوشش بدن کوشش » همهنی( باا711: 6اخلاق، سوم، «)واداردبدن را به حرکت و سكون 

 سروکاربا یک واقعیت واحد یعنی کوشش برای حفظ ذات  درهرحالنفس نیز هست... 

تا در هستِی خود برای زمان نامحدودی پایدار بماند و از این  کوشدیمداریم... . نفس... 

 (.711: 3اخلاق، سوم،«)کوشش خود آگاه است

شش برای بقای این ذات واحد که در نظر اسپینوزا اساس فضیلت است کو درهرحال

تجلی ذات و به  عنوانبهتوجه به بدن  ازجملهی یافت. االعادهفوقدر فیلسوفان بعدی اهمیت 

ی پردازهینظرداشت که پیرامون آن  بر آنمدرِک بدنمند، پدیدارشناسان را  عنوانبهانسان 

آن سوگیری خاص  تبعبهپرجلوه شدن توجه به بدن و  هایپردازهینظرکنند. حاصل آن 

انسان معاصر در سبک زندگی خود بر این مبناست. برای بدنمندی مدرِک معانی 

 گوناگونی بیان شده است:

با تقلیل  در نگاه برخی سوژة مدرِک، روانی است که در بدن آشكار شده است.

مكانی پدیدارها و با تمرکز بر -نزما پدیدارشناسانه و در میان پرانتز نهادن وجودِ

طور آغازین به درک مستقیم پدیدارها درون آگاهی ساختارهای ضروری آگاهی، سوژه به

 .(Pirovolakis, 2013:103) ابدییمحض و ماندگار دست م
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من به جهان  برای دسترسیِ یالهیبدن من، خودِ من نیست؛ بلكه در تعلق من و وس

 .(Akhtar, 2010:88-89-91تن بودن من است ) -ه مثابة روانمن بة بدن تقویم کنند. است

ی مادی در برابر آگاهی من نیست؛ بلكه بدن دیگری به مثابة تجلی أنبدن دیگری ش

 .(Taipale, 2015:167شود )یسوبژکتیویتة دیگری برای من حاضر م

 

با با هم و انسان  یهاحاصل در هم تنیدگی همة حس را ادراکِ جهانبرخی دیگر 

 (.Hopp, 2012:153دانند )یجهان م

ی هادادهادراک، پدیداری بدنی است که مستلزم یگانگی ذهن و  مرلوپونتی در نگاه

چیزها و جهان در امتداد بدن  کهنی. اشودیمحالات بدنی تجربه  صورتبهحسی است که 

طی زنده بین بدن ارتبا یمعنای امتداد هندسی نیست بلكه به معنا ، بهاندمن به من داده شده

من و جهان است؛ این پیوستگی و اتصال دو سطح از یک واقعیت است که نقشی یكسان 

 (.Merleau- Ponty, 2005:236دارند )

در جهان بودنِ » یمعناهوسرل( به «)تنیِ سوژه -روان» یمعنابدنمندی به 

صورت یا بدن  لویناس( که در این«)زندگی یافتن از جهان» یمعنامرلوپونتی( و به )«بدنی

منبعی برای رفع  عنوانبهاست و یا با جهان  دهیتندرهمواسطة ادراک جهان است یا با جهان 

بقای  درهرصورت( 11-11: 7931خبازی کناری، است )نیازهای خود مستقیماً مرتبط 

هگل در مسئلة صیانت ذات بسیار متأثر  ارتباط مدرِک با جهان منوط به صیانت ذات است.

نشانة آن است « اشیدرپیپخودتحقق یابِی مطلق از طریق تعینات » انِ یبکه وزاست از اسپین

 (.791: 7911)اسكروتن، 

اسپینوزا تنها زنده ماندن نیست بلكه خوب زندگی کردن به معنای فعال  ازنظرفضیلت »

 داندیمبودن و علت تاّم وضعیت خود بودن است که آن را هم مستلزم داشتن تصورات تاّم 

؛ (76،11،13،19: 7910هگل، «)داندیمفضیلت را مستقیماً وابسته به شناخت  بیترتنیابهو 

 ی فوق از اسپینوزا توسط هگل بیانگر میزان تأثیرپذیری هگل از اسپینوزاست.هاقولنقل 

هگل مدعی است وحدت نفس و بدن نتیجة ایده به منزلة وحدتِ سوژه و ابژه است و 
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و  شودیممفهوم حیات، نفس است که در بدن محقق  کهنیاو  ، حیات استواسطهیبایده 

امر شخصی نهایتاً از طریق  منزلهبهنفس با بدن و ارگانیزم، این همانی دارد؛ حیات 

، فرآیند مدامِ نوسازی و بازسازی است و برای یک اندام ضروری است؛ این دمثلیتول

است که تعبیری از فردیت  کندیمبرای حفظ اندام را تبیین  نفسهیففرآیند، ساخت 

 .(711،711: 7931هارتناک، )

فرد زنده . »داندیمهگل در تحلیل رابطة فرد با محیط نیز، مبنا را حفظ و ارتقاء فرد 

 کندیمی آن محیط مقاومت هایاندازدستهنگام تهدید از یكپارچگی خودش در مقابل 

خودش هر دو  و با تصاحب آن دیگری و تبدیل استقلال مزاحم آن به جزئی از زندگی

: 7931بربیج، «)کندیمفرد احیاء  عنوانبهو به این طریق خود را  کندیممرحله را ترکیب 

961.) 

بلكه گامی فراتر  کندیمحفظ و بسط خویش از طریق فردیت را مطرح  تنهانههگل 

ی آدمی برای این است که جهان را بفهمد و آن را از هاکوشش کل دیگویمو  گذاردیم

کلمة من مبین رابطة انتزاعی با خویش است و هر آنچه در این »آن خود و تابع خود سازد: 

. من به عبارتی، دیگ یا شودیمواحد قرار داده شود تحت تأثیر آن است و به آن مبدل 

... دهدیمو آن را به وحدت تقلیل  دکنیمآتشی است که کثرت نامنسجم حس را مصرف 

ی بشر به این است که جهان را بفهمد، آن را از آن خود و منقاد هاکوششگرایش کل 

خود کند و برای این هدف، واقعیت ایجابی جهان، باید به عبارتی خرد و کوبیده شود و 

 (.11: 7931)پیپین، « آل شودایده گریدعبارتبه

هست به هستی فراتر را اصل عمومی  ازآنچهصدرا میل به کمال و ارتقاء یک موجود 

همة موجودات عقلی، نفسانی، حسی و : »دیگویمو  داندیمحاکم بر همة موجودات 

قرار داده شده است و عشق و شوقی برای  هاآنطبیعی، کمالی را طالب هستند که در نهاد 

: 1جلد ، 7317)شیرازی، « در آن راستاست هاآنرکات رسیدن به آن کمال دارند و تمام ح

711.) 

هستی خود را حفظ کند و از  کوشدیم تنهانهبنابراین در اندیشة صدرا هر موجودی 
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تا هستی خود را  ردیگیمتلاشی خود جلوگیری کند بلكه از همة موجودات دیگر کمک 

  داندیمارتقاء دهد. صدرا این ویژگی موجودات را صیانت از ذات 

صدرا، معادل سه مرتبة  کهییازآنجا. شودیمو این صیانت ذات به شكل حبّ ذات مطرح  

به سه جنبة  توانیمشناخت، سه مرتبة وجودی هم برای انسان قائل است، حبّ ذات را 

ی وجودی انسان، خیر و هاجنبهاز این  هرکدامطبیعی، نفسانی و عقلانی انسان راجع دانست. 

 (.761: 3 ج ،7317شیرازی،کنند )یمبا مرتبة خود را طلب سعادت مرتبط 

جستجو کرد، اما توجه  گر چه تحقق خیر اعلی را در بالاترین جنبة وجودی انسان باید

به این نكته ضروری است که اهمال در کوشش برای حفظ ذات در مراتب طبیعی و نفسانی 

 انسان نیز خود امری نامعقول است.

 دیدگاه دو فیلسوفمقایسة تحلیلی 

که هرچند وحدت  ردیگیمتجربی شكل  -در حكمت متعالیه شناخت در بستر جهانِ حسی

دارد، اما در عین ارگانیک بودن و دارای حیات و رشد بودن، تشكیكی است و دارای 

حرکت جوهری است. در این دیدگاه ملاصدرا تبیینی از عالم دارد که در آن، عالم مخلوِق 

دهر و سرمد( هم در صدرا ) یمكانعلاوه بر جهان مادی، عوالم غیر زمانی و خداوند است. 

ی که تمام ممكنات اگونهبهمطرح است. این عوالم در عین کثرت، با هم وحدت دارند 

 رابطة طولیِ علّی و معلولی دارند و تفاوتشان در شدت و ضعف وجودی است. باهم

 شودیمر پی دیالكتیكی حاصل در نظام هگلی، حقیقت کل است و دانش مطلق د

به عبارتی مطلق تنها از است « مطلق»ظهورِ که در طول تاریخ به تمامیت رسیده است. جهان 

 واراندامارتباط عرضی و  باهماجزاء عالم پدیدارهایی هستند که  طریق جهان وجود دارد.

 دهیتندرهمانسان با جهان  .دهندیمدارند و همگی یک کل واحد ارگانیک را تشكیل 

است که اجزائی دارد که بدون آن اجزاء معنا ندارد. از طرفی اجزاء، با « کلی»انسان است. 

و  شودیمکل، در اجزائش نمایان  بیترتنیابه. کنندیمتعلقی که به انسان دارند معنا پیدا 

وجود بدون من جهان معنادار نیست، مستقل از من جهان هستند.  معنایباجزاء هم بدون کل 

 ندارد.
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. جهانی که یا مخلوق مطلق است کنمیممدرِک در این جهان زندگی  عنوانبه« من»

که شناخت، شناختی است که در این جهان و با  اندمتوجهیا ظهور اوست. هر دو فیلسوف 

و ابزار آن را بدن و جسمانیت  دهدیم، رخ رندیگیمقوایی که در همین جهان شكل 

 .کندیممدرِک فراهم 

از ی که کل با اجزائش دارد که یكی روح است و یكی بدن، پرسش ارابطهدر این 

هم روح است و هم بدن. « من»هگل نگاه صدرا را به تخاطب بكشاند. در  تواندیم« من»

. نفس بالاترین سطح جسم و اندسكهچون به شكل دیالكتیكی نفس و جسم دو روی یک 

در بالاترین « من»سطح نفس است. در یک برآیندِ کل گرایانه از اجزاء،  نیترنییپاجسم 

از جسم آغاز  نفسهم. در صدرا (Hegel.2010: 695)شود یمسطح به سوژه تبدیل 

در نگاه  هرچند. دهدیمو در یک حرکت جوهری سیر خود را تا تجرد تامّ ادامه  کندیم

ی به سعادت و اعدهاند و نهایتاً الحقیقهیا نفوس به لحاظ باطن مختلف  هاانسانصدرا 

، اما تجرد و روحانی شدن برای هر دو گروه صورت رسندیمی دیگر به شقاوت اعده

 .ردیگیم

اما این رابطه در هگل دو سویه ؛ ی استامرتبهی ارابطهرابطة نفس و بدن در هر دو 

است و در صدرا یک سویه. در هر دو به جسمانیت انسان توجه شده است اما درصدرا، 

ولی در هگل نه؛ گویی یک سلول است که  شودیمبقای بعد از مرگ برای انسان ضمانت 

تشكیل دهندة مطلق است، آمده است تا کمک  درواقع. این سلول شودیمبا مرگ تمام 

. در روندیمو  ندیآیم هاسلولهست، اما « من»یا سوژه زندگی کند. « من»مطلق، کند 

و در  کندیم، کمالاتی را کسب دیآیمصدرا اما انسان تجلی خداست و در قوس نزول، 

 .ابدیینمو هرگز پایان  دهدیمقوس صعود به صیرورت خود ادامه 

« ما»همان « من»چراکه =مطلق( )انسان برای نسل بعدی، برای  شناسمیم« من»هگل در 

برای خودم. در هگل فانی شدن در مطلق نهایت امر است  شناسمیم؛ اما در صدرا من ست

اما در صدرا ؛ حتی با بودن در بالاترین سطح شناخت که این خود رسیدن به بقاست

 .شودیمکه شناخت امری فردی است، نهایت کار هم به بقای فردی منتهی  گونههمان
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ی است که با خودآگاهی و آشكارگی اسوژهکل، معادل  مثابهبهاز طرفی انسان 

محِض روح در طول تاریخ به تمامیت رسیده است و خود، واقعیتی است که دانش مطلق 

، رسدیمفكری بیرون از فراشدی که از طریق آن روح به آگاهی » گریدعبارت؛ بهاست

 زیچهمهو حقه، شناخت و فهم وجود ندارد. شناخت روح و فهم آن کما ه

 گرددیم(. در نظر صدرا صیرورت انسان در اثر تفلسف سبب 19: 7911مرادخانی، «)است

او عالَمی عقلی معادل عاَلم عینی گردد، اما تاریخیتی در این صیرورت وجود ندارد. از 

. اندیخارجطرفی انسانِ کامل خلیفة خدا و مظهر اسماء الهی است و اسماء الهی حقایق 

این انسانِ کامل صدرایی را همانند انسان تمامیت یافتة هگلی دانست البته  توانیمپس 

همچنان با این تفاوت که در هگل ارگانیک است و در طبیعت اما در صدرا در مراحل 

 .شودیمو روحانی  خوردیمبالای خود به ماوراء پیوند 

اهمیت بدن در طی مراحل شناخت ، خوردیمتفاوت به چشم  عنوانبهآنچه در اینجا 

در صدرا در  کهیدرحال. داندینمهگل است که بدون بدن، اصلاً معرفت را ممكن  ازنظر

و در مراتب بالای شناخت دیگر نیازی به بدن  شودیمسیر آگاهی، بدن کنار گذاشته 

 نیست.

تب ترکیبی حقیقی بنا بر حرکت جوهری در مرا عنوانبهدر جهان طبیعی و از جسم 

. در رسدیم. در اینجا مشابهتی با دیدگاه هگل به نظر دیآیمبالاتر بدن، نفس انسانی پدید 

عین این تشابه، تفاوتی جدی هم وجود دارد. صدرا حرکت جوهری را تنها در اجسام و 

هگل با طرح  آنكهحالو هنوز وامدار بحث قوه و فعل است،  داندیمامور جسمانی 

دیالكتیک از آن عبور کرده است. دیالكتیک، جنبشی است که ناشی از تضاد درونِی 

]جریان تكامل[ » :دیگویمی تكامل دارد. هگل سوبهی معقول است که رو هاصورت

ی آزادی که از صورت درپیپتعّینات  رشتهکجریانی تدریجی است و عبارت است از ی

ی خودآگاهی، سوبهنی ماهیت آزادی در جریان تكاملش معقول یا مفهوم خود آن، یع

ی سوبه(. این جریان غایتمند است و غایت آن بازگشتن 716: 7991هگل، «)شودیمناشی 

رسد یمروح است، بنابراین جنبشی دورانی وجود دارد که در آن روح به بازیابی خود 
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 (.731همان: )

ی، پس از نفس، بدل به عقل و به تعبیر دیگر در صدرا، جسم در یک امر تشكیك

، با دو تفاوت: یكی اینكه شودیم. در هگل هم جسم روح یا عقل شودیمروحانیه البقاء 

. دوم اینكه دیگر روحانیه البقاء نیست. روح، دهدیماین تبدّل در فرایندی ارگانیک رخ 

ت است، جسمانی هم نیست بلكه در سطح بالاتری از حیا حالنیدرعبدون جسم نیست ولی 

 به عبارتی مجرد تامّ نیست.

پرسید اگر جسم بتواند در فرایند ارگانیک به عقل تبدیل شود چه  توانیمدر اینجا 

محض هم تبدیل شود؟ آیا لزومی  مجردبه اشیوجودمانعی دارد که بتواند در ادامة فرایند 

ی خیالی هم هاصورتدارد که کثرت را فقط در جسمانیات بدانیم؟ در صدرا کثرت در 

یی جزئی هستند. معاد و عالم برزخ در صدرا مبتنی بر همین هاصورت چراکهراه دارد، 

ی جزئی، حاکی از آن است که هاصورتی کثیر غیر زمانی است. کثرت خیالی هاصورت

یی در اینجا پیشا صدرایی بودِن گو در صدرا کثرت لزوماً، زمانی، مكانی یا جسمانی نیست.

نتواند  جهیدرنتست که خیال، برای او همچون مشائیان، جسمانی باشد، هگل سبب شده ا

 یحسّ ، با قطع ارتباط شودینممطلق بدون کثرت  کهییازآنجابرای آن کثرت قائل شود و 

و سیر او  شودیمبنابراین انسان با مرگ در مطلق، فانی ؛ ابدییممرگ(، آگاهی نیز خاتمه )

پلانتی، «)سطح فردیت طبیعی مُرد تا در روح باز زنده شدباید در » ییگو. ابدیینمادامه 

فرد در وجه منفیِ هستی خود به جهان عنصری وابسته است و از میان »چراکه ( 711: 7913

 (.719: 7991هگل، «)گرددیبازم، ولی روح به مفهوم خود رودیم

داریم که از جسم شروع  طرفهکتفاوت دیگر این است که در صدرا حرکتی ی

اما در هگل حرکت دوطرفه است، یعنی این ؛ ابدییمو با روحانی شدن خاتمه  شودیم

بدون آن نیست و آن بدون این. در صدرا روح، بدون جسم امكان ادامة سیر را دارد، با 

چون یكی مرتبة  ردیمیماما در هگل یكی که بمیرد، دیگری هم ؛ رودیممردنِ جسم، روح 

که است )پست دیگری است. تاریخی شدن عقل هم ناشی از همین دو وجهِی نفس و بدن 

که نفس بدون بدن و بدن بدون نفس نیست، امر  طورهمان(. میفهمیمیكی را با دیگری 
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زمانی بدون زمان و زمان بدون امر زمانی هم نداریم. عقل مطلق بدون زمان و مكان نیست. 

 .شودیمشناخت در هگل تاریخی  اینجاست که

؟ صدرا ختم شدن را شودیمی ختم انقطهاما آیا این استمرار حرکت در عالم در 

، بنابراین صدرا به خلاف نگاه سینوی، خیال و حافظه را مادی و وابسته به بدن داندیمعبث 

 تواندیم. با این نگاه او داندیمرا اموری نفسانی و مراتب بالای جسم  هاآن، بلكه داندینم

ی کند و تبیینی برای معاد و سعادت بندصورتاستمرار حرکت یک طرفة جوهری عالم را 

 اخروی هم ارائه دهد.

با حرکت جوهری عالم پلی به تاریخیت هگل زد. جهان از نظر صدرا مرکب  توانیم

ت. این حقیقی است یعنی ارگانیک است. از طرفی حرکت جوهری حرکتی تكاملی اس

. البته با این تفاوت که در اینجا خالق شودیمحرکت در جهاِن ارگانیک مشمول تاریخیت 

شناخت همچنان  شودیماین حرکت همچنان امری فرا زمانی و فراتاریخی است که سبب 

 یخیفراتارامر  چراکهامری فراتاریخی بماند. در هگل اما شناخت مطلقًا تاریخی است 

ارگانیک در دل امر تاریخی است و در زمان و مكان است. علی رغم شكل مطلق(، به)

تبع آن، مدرکِ بدنمند تفاوت مذکور، ارگانیک بودن یا مرکب حقیقی دانستنِ جهان و به

 واراندام موجود»هگل برای طرح مسئلة صیانت ذات. از نظر  آوردیمزمینة مشترکی پدید 

 (.Hegel, 1977:157«)کندیم انتصی خود از که دهدیم نشان موجودی را خود

، هگل هم نگاهی داندیمجسم/بدن( را تجلی جوهر ) اءیاشکه اسپینوزا  گونههمان

. از طرفی هگل دربارة تجلی روح در دولت ندیبیمدارد و تجلی روح را در بدن  نگرکل

یعنی ؛ (17: 7910حمید، «)آزادی تنها در قالب دولت ملی قابل تحقق است»است معتقد 

که شناخت امری بین الاذهانی است نه فردی، صیانت ذات هم امری صرفآً فردی  گونههمان

در دولت یعنی ارگانیسمی منسجم است. او بروزِ  همآن هاانساننیست و بروز آن در روابط 

، بنابراین صیانت ذاتِ افراد در مسیر داندیمرا در دولت  افتهیسازمانامری  عنوانبهآزادی 

دولتی که در نظر او ارگانیسمی فرهنگی، »، کندیمق اهداف بلند دولت معنا پیدا تحق

متشكل از عناصر هنری، دینی، سیاسی و تكنولوژیک است که افراد جامعه را برای رسیدن 
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بنابراین غایت فضیلت کناتوس ؛ (17-19همان: «)دهدیمبه آگاهی متحد ساخته و رشد 

نفع  عی است. تحقق نفع خواهی افراد جامعه با رعایتفضیلتی جمعی سعادت جم عنوانبه

رفتار، هم رفتاری اخلاقی است، هم جامعه را  گونهنیا. هاستآندیگران و مدارا کردنِ با 

اصالت حرکت و که منشأ آن توجه به صیانت ذات است.  بردیمبه سمت توازنی 

ی بر انكاررقابلیغ دیالكتیک در نظر هگل و محوریت توجه به بدن و حفظ آن، تأثیر

ی، شناسجامعهسیاست، تعلیم و تربیت، اقتصاد،  ازجملهاندیشه  ی مختلفهاحوزه

 روانشناسی و هنر داشته است.

مند بودنِ آن در و مكان مندزمانبدنمندی مدرِک به معنای در جهان بودِن شناخت و 
 دهدیمشان محسوسات و حتی مخیلات، وابستگی فهم مدرِک به طبیعت بدنِ خود را ن

تفاوت در بدن و متعلقات آن، فهم و شناخت متفاوتی را در پی دارد. هر تغییری  ساننیبد
. رساندیمدر بدن تغییری در شناخت را به همراه دارد که این وابستگِی شناخت به بدن را 

که اشیاء خارجی در فرایند شناخت صدرایی مُعد هستند، بدنِ مدرک و حتی  گونههمان
ای خارجی نقشی اعدادی در این فرایند دارند. پس ادراک، شئ عنوانبهبدنی او نیز حالات 

انفعال محض نیست بلكه عاملیتِ بدن و حالات آن و حتی حالات روحیِ مدرِک و میزانِ 

از  حالنیدرعاما ؛ التفات او در فرایند شناخت نقش دارند. پس شناخت امری زمینی است
 ازینیبکه نفس در مراتب بالای تجرد خود  جهتازآنحیث اتصالی که با عقل فعال دارد و 

که این ویژگی نفس و شناخت  آن است، امری فرازمینی است. نكتة مهم شودیماز بدن 
یكی از عناصر اساسیِ شناخت در مراحل اولیة آن  عنوانبهچیزی از اهمیت توجه به بدن 

و  رودینماز محسوسات و مخیلات فراتر  هاانسانشناختِ اغلب  چراکه؛ کندینمکم 

با همین دو مرتبه از شناخت است. تعامل انسان از طریق  هاانسانروزمرة همة  سروکار
ی حسی حرکتی با محیط، امكانی است برای شناخت، نه اینكه شناخت، چیزی جز ابزارها

. کندینمهمیت اتصال با عالم بالا کم این تعامل نیست. نقش بدن در شناخت هم چیزی از ا
پای علم حصولی در میان  کهیمادام، اما گرددیبرمعلم حصولی به علم حضوری  هرچند

است رخداد خطا امری طبیعی است. تنها در علم حضوری به وجود اشیاء خارجی است که 

که صدرا  گونههمانبرای معدودی از افراد بشر ممكن است،  همآنکه  دهدینمخطا رخ 
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 داندیمنفوسی که اتصال تامّ به مبدأ متعال دارند و باقی بالحق هستند را دارای این توانایی 
 (.913-910: 6ج ، 7317شیرازی، کنند )که هستند مشاهده  گونهآنکه اشیاء خارجی را 

 و معتقد داندیم و سعادت خیر را وجود به و آگاهیِ  در باب سعادت، ملاصدرا وجود

 نیز که سعادت در اندمتفاوت باهم خود و نقص کمال واسطة به چون وجودات که است

 باشند، تریقو موجودات هرچه بنابراین .دارند تفاوت باهم هاستآنادراکات  همان

(. او همچنین سعادت هر 919: 7911شیرازی، است ) ترکاملو  برتر هم هاآن سعادت
سعادت قوایی  رونیازاکه مقتضی ذات آن قوه است.  داندیمی را رسیدن به آن چیزی اقوه

که اموری بدنی محسوب  گانهپنجمثل شهوت و غضب و سعادت هر یک از حواس 
 همو در ادامة آن سعادت نفس در مراتب بالای خود را  کندیمرا با جزئیات بیان  شوندیم

د توجه بیشتر (. هرچن761و  761: 3ج ، 7311همو، کند )یموصول به عقلیات عنوان 
در مرتبة  کهیمادامملاصدرا به برهة مفارقت نفس از بدن است اما کمال و سعادت نفس را 

. نفس که در فعل به (761همان: داند )یمدنیایی خودش است، در ملازمت بدن و قوای آن 

ت ی بازخوانی شود که منافاتی با صیاناگونهبه تواندیمبدن نیاز دارد و با او متحد است 
ذات اسپینوزایی نداشته نباشد. صیانت ذاتی که بر مبنای آن هگل، ایدة بدنمند را طرح 

. البته در صدرا سعادت شودیمو علوم انسانی جدید بر همین محور واحد تأسیس  کندیم
دنیوی در مسیر سعادت اخروی است؛ بنابراین اگر بنا باشد به صیانت ذات توجه شود باید 

ی از حیات او در جهان هستی باشد. امرحلهانسانی توجه کرد که  ی به ذاتاگونهبه

در عین اهتمام و صیانت ذات پیش از مفارقت نفس و بدن به کوشش  توانیم بیترتنیابه
هم اهتمام ورزید و سعادت و سلامت این  شودیمبرای صیانت نفسی که لاجرم از بدن جدا 

 دید. باهمدو را در پیوند 

 یریگجهینت
در نظر هر دو فیلسوف، پذیرفتنِ بدنمندیِ مدرِک، لزوم صیانت ذات را در پی دارد تا 
مدرِک بتواند ارتباط خود را با جهان تداوم بخشد. به عبارتی بقای ارتباط مدرِک با جهان 

که خیر  شودیممنوط به صیانت ذات است. صیانت ذاتی که منجر به درآمیختن عمل و نظر 
و انسان تحت نظارت عقل به دنبال نفع شخصی، درصددِ  شودیمو فضیلت محسوب 
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که  شودیمبرآوردن نفع دیگران است و همین امرِ اخلاقی سبب گسترش علوم و صنایع 
این تشابه، انسانی که در نگاه صدرا  رغمیعلآبادانی جامعة انسانی را در پی دارد.  همآن

فیِ هگل متفاوت است. در نگاه هگل، با انسان مورد معر شودیممدرِک توصیف  عنوانبه
اجزاء ارگانیک این کل در  عنوانبه، در افراد انسان توسعهدرحالیک کلِ  عنوانبهروح 

بروز و ظهور  چراکه؛ این انسان ارتباطی با ماوراء ندارد شودیمجهانی واحد، آشكار 

که حاصلِ دیالكتیک  شودیممند روح است و روح مشمول تاریخیتی و مكان مندزمان
از  هرچندکه  داندیممدرِک را نفسی  عنوانبهاما صدرا انسان ؛ ی مختلف استهاگذرگاه

اما رو به تعالی دارد و در مراحل سه گانة شناخت با عقل فعال مرتبط  کندیمبدن آغاز 
 و برای بقای داندیمی که در جهانی واحد خود را با دیگری یكی اسوژهاست. از طرفی 

ی جز صیانت ذات ندارد، رابطة بین الاذهانی با سایر افراد دارد، اچارهرابطة خود با جهان 
ولی این نكته در صدرا به این شكل وجود ندارد هرچند همسویی توجه صدرا به سعادت 

اصل صیانت ذات بنا به ساختار نفس در صدرا  حالنیباااست.  جمعقابلجمعی با این نگاه 

، توجه و صیانت است نفسی است مورداحتراما این تفاوت که ذاتی که هم مطرح است، ب
که در بدن آشكار شده است و این بدن تنها مادی نیست بلكه جنبة مثالی هم دارد که تا 

به باز تعریف صیانت  توانیمبنابراین با تحلیل تفكر صدرایی ؛ ابدییمعالم مجردات امتداد 
آن به باز تعریف علوم انسانی در پاردایم صدرایی بدن و در پی  -ذات با محوریت نفس

ی بر صیانت ذات سبب توجه به زیست امقدمه مثابهبهپرداخت. تأکید بر بدنمندی مدرِک 

؛ زیستی که در امتداد آن تعالی و زندگی در عالمی برتر شودیمتجربی  -در جهانِ حسی
و غفلت از بُعد متعالی خود یی گرایمادوجود دارد. اگر فقط به بدن توجه شود گرفتار 

نخواهد  ریپذامكانو اگر فقط به نفس توجه شود با غفلت از بدن، تكامل نفس  میشویم
 .دهدیمشد زیرا نفس افعال خود را با بدن انجام 
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