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چکیده

مالصدرا و هگل هر دو ادراک حسّی را آغاز شناخت می دانند .با این تفاوت که مالصدرا برای شناسایی ،مراحل حسّی،
خیالی و عقلی قائل است و ادراک کلی را پس از گذر از ادراک حسّیی و خییالی من ین میی دانید یدنیی ادراک کلیی،
آخرین مرحلة شناخت است .ولی هگل از هنان آغاز ،شناسایی را به واسطة مفاهیمِ کلی می داند و تدارض میان جزئییت
و کلیت در این ادراک را عامل ارتقاء ادراک به مرحلة بددی می داند .مقایسة ادراک حسّی در مالصیدرا و هگیل نشیان
ی مختلف در حوزه های منطق ،طبیدت و انسان ،چگونیه میی توانید شیرو از نقطیة واحید را بیه
می دهد که پذیرفتن مبان ِ
سرانجام های متفاوت برساند .ادراک حسّی در هگل سرآغاز کشف تضاد در فدالیت ادراکیِ آدمی است که ایین تضیاد،
در وحدت شناسایی و هستی پایان می یابد .اما پیشرفت آگاهی در فلسیفة صیدرا در ارتبیاد آدمیی بیا واقدییت و گیذر از
مراتب پایین هستی به مراتب باالتر و تدالی و بسط مرتبة وجودیِ آدمی است.
کلید واژه ها :ادراک حسّی ،مالصدرا ،هگل ،آگاهی.
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درآمد
در ح نت متدالیه و نظام فلسفی هگل برای شناخت ،مراحلی مطرح اسیت کیه هیر دو فیلسیو

اولیین مرحلیة

شناخت را«ادراک حسّی» می دانند .در هگل هنه چیز حتی شناختِ حقیقت ،در صیرورتی دائنی کیه مریرک
آن تضاد درونی روح و پدیدارهایش است ،مورد واکاوی قرار می گیرد .او مدتقد است مادامی که واقدییت بیه
اطالق نرسیده و تنام تضادهایش رفع نشده است در حال ت اپو و سیالن است و این روح است که در ضرورت
تاریخیِ آش ارگی خود ،از اولین مرتبة شناخت که دریافتی حسّی است ،آگاهی را بیه سینت خیود آگیاهی و
نهایتاً ی ی شدن با دانش مطلق پیش می برد .حال می خواهیم ببینیم میان این نگاه چه نسیبتی بیا نگیاه صیدرایی
وجود دارد کیه عیالم میادی را جیوهری ًاتیاً متریرک میی دانید کیه حرکیت آن تیا بیه فدلییت رسییدن هنیة
استددادهایش ادامه دارد و وقتی هنة قوایش به فدلیت رسید ،به ثبات می رسد و از عالم جسم ارتقاء می یابد.
مالصدرا و هگل هر دو نظام هایی مبتنی بر عقل بنا کرده اند ،با این تفاوت که مالصدرا هنة مفیاهیم عقلیی
خود را ،مستقیم یا غیر مستقیم از عالم خارج انتزا می کند .ولی هگل هنة مفیاهیم فلسیفی را از مفیاهیم کلیی
استخراج می کند با این حال در شناخت هر دو نظام صدرا و هگیل بیا ادراک حسّیی آغیاز میی شیود .مبیاحیی
هنچون تدریف ادراک حسّی و اهنیت آن ،نروة حاصل شدن و فاعل آن ،متدلَّیق ادراک حسّیی ،رابطیة مییان
مدرِک و مدرَک و واقع ننایی ادراک حسّی از دیدگاه دو فیلسو

چطور عنوان شده است؟ مالصیدرا بنیا بیه

اصالت وجود ،تش یک وجود ،حرکت جوهری و جسنانیه الردوث و روحانیه البقاء بودن نفس به این مباحث
ل دیال تییک و بنیا بیه
ش ارگانییک ،اصی ِ
ح مطلیق ،نگیر ِ
می پردازد ،ولی هگل که نگاهی پسا کانتی دارد با طر ِ
تاریخیت به سراغ آنها می رود ،ترلیل آنها از این مسائل ،در عین اختالفات ،شباهت هایی هم دارد که در ایین
نوشتار به آنها پرداخته می شود.
تعریف و اهمیت ادراک حسّی
در نظر صدرا ،حواس ظاهری ،راه ها یا ابزارهایی هستند که از طریق آنها می توان به مدرفیت جهیان مرسیوس
دست یافت .دستیابی به چنین مدرفتی در قدم اول در حیوزة ادراک حسّیی اسیت کیه انسیان مسیتقیناً بیا جهیان
مرسوس درگیر می شود .این درگیر شدن ،اهنیت ادراک حسّی از آن جهت کیه واسیطة بیین انسیان و جهیانِ
پیرامون اوست را می رساند .با نظر به منشأ پیدایش تصورات ،می توان گفیت حیسّ در نظیر مالصیدرا جایگیاه
ویژه ای دارد چرا که او ادراکات حسّی را ادراکاتی جزئی می داند که اولین مرتبه از مراحل سه گانیة حیس و
خیال و عقل در شناخت است ،که به نفس ناطقه کنک می کنند تا مفاهیم کلی را پدید آورد.
مالصدرا در تدریف ادراک حسّی می گوید:

ّ
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«ادراک [صورت] شیء موجود در ماده ای که با هیئت های مرسوس و خاص خود شامل
م ان و زمان و وضع و کیف و کم و غیره نزد مدرِک حاضر اسیت بیه گونیه ای کیه ایین
صفات از امیال آن شیء در وجود خارجی جدا ننیی شیوند و بیا غییر از آن هیم مشیترک
نیستند» (شیرازی ، 31 ،ج .) 63 :

گرچه مدرِک و ح م کننده در کلیات و جزئیات ،نفس است اما صیوَر جزئیی در آن مرتسیم ننیی شیوند،
بل ه در حس مشترک که ابزار جامدی اسیت کیه دریافیت هیای حیواس پین گانیه را میی پیذیرد مرتسیم میی
شوند(هنو.) 1 : 21 ،
بنابراین ادراک حسّی مادامی است که قوة حس با شیء مادیِ توأم با عوارض ،تناس مستقیم داشیته باشید،
اما هنین که این تناس قطع شود و بازتاب عوارض شیء از حوزة حیواس ظیاهری خیارج شیود ادراک حسّیی
پایان می پذیرد و مرحلة بددی شناخت که ادراک خیالی اسیت آغیاز میی شیود .پیس مقوّمیات ادراک حسّیی
عبارتند از اشیاء مادی در عالم خارج که موضو ادراک حسّی واقع می شوند؛ ابزار حس میل باصیره ،سیامده،
شامّه و  ...که درک از طریق آنها صورت می گیرد؛ صورت ًهنیِ حسّی ناشی از اشیاء خارجی؛ حس مشترک
که تأثرات ًهنیِ اشیاء مرسوس را هناهنگ می کند؛ حاس یا فاعلِ احساس که نفس است .
امور مرسوس که در نظر هگل پدیدار های زمان مند و م ان مند هسیتند ،امیوری جزئیی ،ملنیوس و قابیل
اشاره اند که در ابتدای مراحل شناخت مورد توجه قرار می گیرند .هگل مراحل شناخت را در سه بخش اصیلی
آگاهی ،خودآگاهی و عقل می داند .ادراک حسّی در فهم سیر دیال تیک هگل در امر شناخت ،نقیش مهنیی
دارد .سیر دیال تیک شناخت از ساده ترین صورت آگاهی آغاز می شود .هگل این صیورت از آگاهی،کیه از
آن به «یقین حسّی» یاد می کند و گام نخست«ادراک حسّی» مرسوب می شود را این گونه تدرییف میی کنید:
« یقین حسّی صورتی از آگاهی است که بهترین راه کسب دانش نسبت به جهان را تجربة مسیتقیم ییا شیهودی،
بدون اطالق مفاهیم بدان می داند» ( .)Hegel,1977: 58در تدریف «یقین حسّی» و مراد هگل از آن بین عنوم
مفسرین اتفاق نظر است و آن ،دریافتِ ابژه ،بدون تالش برای فهم یا توصیف آن اسیت( اردبیلیی3 ،

.)3 :

در این مرحله از شناخت ،آگاهی ،خود را شناخت حقیقی میی پنیدارد امیا در بررسیی هیای دقییق تیر ،ناکیافی
بودنش بر خودش آش ار می شود و خود را نفی می کند و هنین سبب می شود تا به صورت ت امیل یافتیه تیر
که مرحلة بددیِ آگاهی است ارتقاء یابد و این نفی و ارتقاء(آوفهبونگ ) هنچنان ادامه می یابید تیا طیی ییک
فراشد دیال تی ی در نهایت به مدرفت راستین یا دانش مطلق که خود را با هستی ،ی ی می داند دست پیدا کند.
اشیاء مرسوسی که در برابر ًهن قرار می گیرند می توانند در وهلة اول به عنوان عین هیا ییا ابیژه هیایی مطیرح

_____________________________________________
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باشند که ًهن به عنوان سوژه از آنها تأثیر می پذیرد و با هنین تجربة مستقیم و بی واسطه ،پلة اول شناخت طی
می شود .مواجهة اولیة حواس با عالم خارج ،آگاهی ای را ایجاد می کند که در عین این کیه«غنیی تیرین نیو
مدرفت» پنداشته می شود« ،انتزاعی ترین و تهی ترین حقیقت» نیز مرسوب می شیود ( .)Hegel,1977:91ایین
آگاهی ،دانشی غنی به نظر می رسد چون بی واسطه است ،از طرفی تهی از مدرفیت مرسیوب میی شیود چیون
بدون آن ه مفاهیم و کلیات را به استخدام بگیریم ،قادر به تشریح و توصیف آن نیستیم .پس از آنجیا کیه ایین
آگاهی هنوز به مرحلة فهم نرسیده است و صرفاً دریافتی نسبت به«این» ،یدنیی شیج جزئیی فیرا روی مین اسیت
شاید بتوان گفت که اساساً این مرحله براستی آگاهی یا مدرفت نیست بل ه صرفاً«مدرفت مضنر» است (سیالنن
و هیگینز32 ،

 .) 12 :مقومات این مرتبه از شیناخت ،میدرِک ییا سیوژه ،موضیو شیناخت ییا ابیژه و نریوة

ادراک حسّی است.
فاعل ادراک حسّی
حاس از نظر مالصدرا هنان نفس انسان است که وابسته بیه جسیم اسیت و در ابتیدا صیرف ًا توانیایی هیایی بیرای
شناخت دارد .اما چون دارای ام ان استددادی است هنگامی که به مرور از قوه به فدل خیارج شیود ،وابسیتگی
اش به جسم کم می شود ،به گونه ای که با بی نیازی از جسم روحانیه البقاء می شود .نفس در سیر ت املی خود
طبق حرکت جوهری به تجرد میالی و پس از آن به تجرّد تامّ عقالنی می رسد و در نهایت از نفسیت خارج می
شود و با عقل فدّال مترد می شود(شیرازی .) 1 : 31 ،نفس حقیقت واحد ولی ًو مراتبی است که در نظام
تش ی ی صدرا هنواره در صیرورت است و با پیدایش هر علم جدیدی سدة وجودی اش بیشتر میی شیود و بیا
حفظ وحدت در تنام مراتب حضور دارد و عین هنة مراتب است .بنابراین نفس به عنوان فاعل ادراک هنگامی
ل وحیدت الهییه اسیت بیه مرتبیة حیواس
که می خواهد مرسوسات را ادراک کند از مرتبة شامخ خود کیه ظی ّ
ظاهری تنزّل می کند و قوای حواس پن گانه را به کار می برد و به هنگام دریافت دیدنی ها عیین بینیایی و بیه
هنگام شنیدن ،عینِ شنیدنی ها می شود و در سایر قوای حسّی نیز هنین گونه است(هنو .) 1 : 63 ،در نگیاه
مالصدرا نفس طوری آفریده شده است که می تواند صورت اشیاء مادی و مجرّد را انشاء کند ،چرا که از نظیر
او نفسِ انسان از سنخ مل وت و عالم قدرت است و موجودات مل وتی توانایی دارند صورت های عقلیی قیائم
به ًات و صورت های مادی قائم به مواد را ایجاد کنند .این صورت های مجرد هنان علم انید کیه بیرای نفیس
حضور دارند و هر آنچه برای نفس مجرد حاضر باشد نفس به آن علم دارد .علم و ادراک از نظر مالصیدرا بیه
مدنای ی سان بر هنة اقسام ادراک اعم از حسّی ،خیالی و عقلی اطالق می شود .او علم را امیری وجیودی میی
داند که ترت هیچ مقوله ای نیست(هنو ، 31 ،ج  61:و ج .) 32 :

ّ
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در نگاه هگل ًهن یا سوژه ،فاعل ادراک در مرحلة حس است .اما این ًهن هنیشه یک ًهن فردی نیست
بل ه در مراحل باالترِ شناخت از حالت فردی خارج می شود و در مواجهة با دیگران که ام یان زبیان منیدی و
گفتگو پدید می آید ،جنبة بین االًهانی به خود می گیرد تا این که در باالترین مرحلة شناخت به روح یا مطلق
تبدیل می شود که ًهنِ کلی است و هنه چیز را در بر می گیردً .هن فردی ،جزئی از ًهن کلی است« .دسیت
یافتن انسان به دانش ،جز با درگذشتن از حد فرد تنها و ًهن فردی و تبدییت از ًهین کلیی یدنیی کلییت ًهین
خودآگاه در حال ت امل ،در حرکت صدودیش به سینت تنلیک حقیقیت قابیل درک و تبییین نیسیت»(بیدیع،
 .)1 : 6پس سوژه در مسیر ادراک و تدقل ،با نفوًِ ًهن در قلنرو دانش یدنی جهانِ حسی -تجربی ،پیش-
می رود و آن را به عنوان حقیقت ،به تنلک خود در می آورد تا احساسِ در خانه بودن کند.
فاعل ادراک یا سوژه در هگل ،اساس عالم است ،چرا که اوست که در پی شناخت خود و رسیدن به دانش
مطلق ،طبیدت و واقدیت را ش ل می دهد ،دگرگون می کند و مدقول می سازد .پس با ترقق خود ،عقل را بیر
عالم حاکم می کند و ابژة شناخت را برمی سازد(هگل .)66-2 : 33 ،پیس عقیل بیه عنیوان میدرِک کلییات
هنواره در ادراک حسّی حاضر است و در واقع این عقل اسیت کیه بیا ادراکِ مفیاهیم بیر هنیة اشییاء و اعییان
آگاهی دارد .عقل مرتبه ای است که آگاهی و واقدیت در آن به هم می رسند .عقل گوهری است که در عیالم
جریان دارد چرا که مطلق ًاتاً عقالنی است و این ه هگل ،عقل را حاکم بر جهان می دانید بیدان مدناسیت کیه
جهان را واجد غایتی نهایی می داند و عقال نیت چیزی است که در ًات اعیان حضور دارد ،یدنی مفهوم یا علت
صوری – غایی آنهاست(بیزر36 ،

 .) 2 :با این وصف می توان انسیان را ف یر ،کیه مسیاوقِ روح ییا هنیان

مطلق است ،دانست که به میابه کل است و حرکت تاریخ در جهت ترقق انسانیت و به عبارتی جدل هنه چییز،
از جنله طبیدت است .در واقع جاعل هنه چیز و فاعل ادراک ،مطلق ،یدنی آن هستیِ واحدی اسیت«کیه تنیام
فدلیت و قوه را در خودش و برای خودش داراست» (  .)Hegel,2010:509و با این ه خودش امری فراتاریخی
است ،دائناً قوای او در طول تاریخ به فدلیت می رسد و تنام مراحل شناخت در او رخ می دهد.
متعلَق ادراک حسّی
در احساس ،مدرَک بودنِ حسّی هنان مدلوم شدن است .صدرا مدلوم را دو قسم می داند ،ی ی آنچه وجیودش
برای خود هنان وجود آن نزد مدرِک است که«مدلوم بالذات» نام دارد و دیگری آنچه وجودش برای خود غیر
از وجود آن برای مدرِک است که«مدلوم بالدرض»نام دارد .او میان شج خارجی که بر قوة حس اثر می گیذارد
و اثری که از آن در دستگاه حاسیه پدیید میی آیید فیرق میی گیذارد؛ اولیی را مرسیوس بیالدرض و دومیی را
مرسوس بالذات می داند .مرسوس بالذات آنست کیه در قیوة حاسیه حاصیل میی شیود ،درحالی یه مرسیوس
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بالدرض این گونه نیست و در واقع مرسوسِ حقیقی نبوده و تنها مقارن با مرسیوسِ حقیقیی اسیت .او صیورت
حاضر نزد نفس را مرسوس بالذات می دانید (شییرازی ، 31 ،ج  2 : 6و ج  .) 3 : 1وقتیی میا ییک شییء
خارجی میالً صندلی را می بینیم ،این صندلی وجودی در طبیدت مادی دارد که بیه ایین اعتبیار مرسیوس ننیی
باشد ،اما هنین صندلی وجودی هم در حس مشترک دارد که به این اعتبار مرسوس است ،اما به این اعتبار هم
هنوز مرسوس بالذات نیست بل ه این صورت ًهنی ،مرسوس بالدرض است زیرا مدلوم بودنش باواسطه است.
این واسطه از نظر مالصدرا خود علم است ،یدنی مدلوم بودن و مرسوس بودنِ صیورت ًهنیی بیرای نفیس ،بیا
واسطة علم است .البته خود علم ،دیگر واسطه ای برای مدلوم شدن ننی خواهد زییرا از روشین تیرین بیدیهیات
است و اگر علم هم صورتی به عنوان واسطه بخواهد تسلسل پیش می آید .پس در حقیقت علم«،مدلوم بالذات»
است؛ درحالی ه هم صورت ًهنیِ مرسوس و هم صورت خارجی آن هر دو مرسوسِ بیالدرض هسیتند« :علیم
هنان مدلوم بالذات است و وجود ،در حقیقت هنان موجود است نه چییز دیگیر ،مگیر بیالدرض» (هنیان ،ج :6
) 1
جهان به عنوان موضو شناخت در نگاه هگل ارگانیسنی پویا تلقی می گردد .بیه عبیارتی در نظیام ف یری
هگل هرآنچه در مدرض احساس قرار بگیرد ،در جهانی قرار دارد که یک ارگانیسم زنیدة وسییع اسیت),b:51

 .(Hegel,2010در این ارگانیسمِ زندة وسیع ،مطلق ،در فرایندی درونی خودش را در«عین و ًهین» و«خیود و
دیگری» ننایان می سازد و پی در پی مسیر نفیی و ارتقیاء را میی پینایید .ایین ارتقیاء دییال تی ی بییانگر بیینش
ارگانیک هگل است که درآن تنام اشیاء مقید و مردود ،اجزای یک کلِ واحد وسیع مرسوب می شوند .ایین
کلِ واحد در واقع ظهور مطلق است در زمان و م ان .مطلقی که تنام رخیدادها از آن نشیأت میی گیرنید و در
تنام پدیدار های تجربه و به عبارتی در تنام واقدیت حضور دارد .اما هر چند او حاضر اسیت «،ایین حضیور بیه
نرو مستقیم نیست ،بل ه او در مضنون آگاهی به نروی غیر مستقیم حاضر اسیت» )McTaggart,1999:10

( .پس آگاهی در زمینة مطلق و در بسترِ ارگانیک جهان صورت می پذیرد .آنچه در اینجا حیائز اهنییت اسیت
این است که فاعلِ این آگاهی ،یدنی سوژه یا ًهن انسان ،ابژة ادراک را در مسیری پدیدار شناسانه بوجیود میی
آورد .در واقع آنچه برای سوژه پدیدار می شود هنان ًاتی است که حاصل اندیشة خودش است و ایین دیگیر
لزوماً خودِ شج مادی و مرسوس خارجی نیست که ادراک می شیود بل یه آن شیج اسیت از آن حییث کیه در
زمینة مطلق در انسان ترقق یافته است .هگل می گوید:
« آگاهی کلی انسان ،دو قلنرو را در بیر میی گییرد ،ی یی طبیدیی و دیگیر روحیی .قلنیرو
روحی شامل هرآن چیزی است که آفریدة خود انسان باشد ،و قلنرو خیدا[طبیدیت] را بیه
هر گونه که پنداریم به هر حال قلنروی روحی است که در انسان به واقدیت می پیونیدد و
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انسان باید آن را به پهنة هستی درآورد»(هگل6 ،

.)26 :

اتحاد حاس و محسوس
هنان گونه که صدرا ادراک عقلی را اتراد جوهر عاقل به مدقول می داند ،ادراک در سایر مراحل شیناخت را
نیز هنراه با اتراد می داند چرا که تا وقتی مدرِک با مدرَک منفک از هم لراظ شوند ،ادراکی صورت نگرفتیه
است .بنابراین حاس و مرسوس هم با هم متردند .اما در اینجا حاس کیست و مرسیوس چیسیت؟ انسیان ییک
بدن ی دارد و یک نفسی و یک ماهیتی دارد و یک وجودی؛ بدن که مادی است و ننی تواند عالِم باشد چرا که
علم حضور مجرد نزد مجرد است پس عالِم بالذات ،نفس است .ماهیت هم که از نظر صیدرا تببَدیی اسیت پیس
اتراد ،بین وجودِ نفس با وجودِ مدلوم است چرا که ماهیتِ مدلوم کیف نفسانی است .هنچنین بر اساس حرکت
جوهری و اصل تش یک ،بدن ،مرتبة پایین نفس است و ادراک حسّی از طریق قوای بدنی صورت میی پیذیرد
پس می توان گفت ،بدن نقش مهنی در ادراک حسّی دارد و اساساً ادراک حسّی ادراکی بدننند است .امیا بیا
وجود کدام صورت مرسوس اتراد حاصل می شود؟ با صورت خارجی که مدلوم بالدرض است میل صیورت
درخت خارجی که به دلیل خارجیتش اتراد صورت ننی گیرد ،پس با وجود صورتی که مدلوم بالیذات اسیت
مترد می شود؛ که صورتی مجرد از ماده است .البته این تجرد ،نیاق
است(شیرازی ، 31 ،ج :

اسیت بیه خیال

تجیرد عقلیی کیه تیام

).

وحدت سوژه و ابژه
در منظر هگل جهان ،یک ترکیب حقیقی است یدنی ارگانییک اسیت .پیس ارتبیاد مطلیق بیا تدینیات خیودش
ارتباطی دوسویه است .عالبم ،مطلقِ بدننند است و مطلق ،روح عالبم است .حقیقت ،کل است و دانش مطلیق در
پی دیال تی ی حاصل می شود که به تنامیت رسیده است .این کلِ بیه تنامییت دسیت یافتیه« ،مفهیوم » اسیت.
ی عقالنیی ای اسیت کیه بیا واقدییت وحیدت یافتیه
مفهومی که دیگر تنها امری ًهنیی نیسیت بل یه خودآگیاه ِ
است(هگل .) 3 : 33 ،بنابراین هگل به تف یکِ قلنروهای اندیشه و واقدیت کیه در نگیاه کانیت موضیوعی
اساسی است باور ندارد بل ه نگاهی وحدت انگارانه بیه آنهیا دارد و هیر دو را پوییا میی دانید و ایین پوییایی و
دیال تیک هنانطور که در مدرفت شناسی هگل مطرح است ،در واقدیت و هستی شناسی او هم مطرح اسیت .از
طرفی سوژه یا من به عنوان موجود اندیشه ورز«هنانا تن یافتگی خویش است»(تیلور23 ،

 )16 :یدنی بیا بیدن

خودش هم وحدت دارد .مطلق هم به عنوان مدرِک در مراحل باالی شناخت با برساخته های خود مترد است.
این اتراد ،بدننندی مطلق را نشان می دهد یدنی مطلق در آش ار شدن خود نیازمند بدن اسیت .پیس بیه شی ل

_____________________________________________
1- Begrif

علم هش
 011دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره ،19بهار و اتبستان 1399

دیال تی ی ،مطلق و تدیناتش دو روی یک س ه اند .مطلق ،باالترین سطح اشیاء و اشیاء ،پایین ترین سطح مطلق
اند) .(Hegel,2010: 695بنابراین فاعل ادراک در هر مرحله از شناخت با آن مرحله مترد است.
نحوة ادراک حسّی
مالصدرا در تبیین نروة ادراک نسبت به پیشینیان خود ابداعاتی دارد .او با مبانی فلسفی خیود از جنلیه اصیالت
وجود ،تش یک وجود ،حدوث جسنانی و بقاءروحانی نفس ،حرکت جوهری در امور مادی ،هم سینخی علیم
با وجود ،اتراد عالم و مدلوم ،نقش فاعالنة نفس در ادراک و اشرا

عقل به مراتب مادون خود ،دیدگاه هیای

نوین خود در مدرفت شناسی را تشریح ننوده است .صدرا دربارة چگونگی ادراک ماهیت و این ه چه چیز مانع
ادراک ماهیت شج با وجود خارجی اش می شود ،دیدگاه ح نای پیشین خود را که مقارن بودنِ شیج بیا امیور
زائد بر ًات ،مانند رنگ و وضع و ش ل و غیر آن را مانع ادراک می دانستند ،ننی پذیرد چرا که نیزد بسییاری
از ایشان علم ،عبارت است از تنایز هر چیز از غیر خودش بوجه کلی ،یدنی هرآنچه با غیر مخلیود باشید ننیی
تواند مدلوم باشد و با تجرد ًات از این عوارض مدلوم میی شیود (نظرییه تقشییر) .از نظیر او ماهییت ،بیا وجیود
خارجی اش قابل درک نیست ولی با وجود ًهنی خود ،مرسوس و مدرَک واقع میی شیود .او میانع ادراک را
نروة وجود می داند و وجود مادی از آن جائی که ظلنانی و مشوب به عدم اسیت میانع ادراک حسّیی(و البتیه
خیالی و عقلی) است .اگر ماهیتِ امر مادی ،با وجود میالی حسّی در نفس موجود شود ،نفس با علیم حضیوری
آن ماهیت را به نرو جزئی ِحسّی درک می کند و اگر با وجود میالی خییالی در نفیس موجیود شیود آن را بیه
نرو جزئی خیالی درک می کند و اگر با وجود عقلی موجود شود ،آن را به نرو کلیی درک میی کنید ،یدنیی
نو ادراکِ ماهیت تابع نروة وجود آن است(عبودیت.)22 : 16 ،
از نظرصدرا بین مراحل حسّی ،خیالی و عقلیِ شناخت ،ارتباد طولی وجیود دارد و چنانچیه صیورت ییک
شج خارجی ،مرسوس واقع شود ،می تواند هنچنان متخیَّل و مدقول نیز واقع شود و در هنة این مراحل اعیم از
این که مدرَک جزئی(مرسوسات و متخیالت) یا کلی(مدقوالت) باشد ،عقل به عنوان مرتبة عالی نفس حضور
دارد .بنابراین هر شناختی در سایة عقل میسر می گردد ،حتی این یه مرسیوس ،وجیودی در خیارج دارد را هیم
عقل از طریق تجربه درمی یابد و کیار حیواس نیسیت(شییرازی، 31 ،ج  .) 131 :او ادراک را در ییک مسییر
طولی ،ارتقاء از دنیا به آخرت می داند(هنان  ، 31ج  .) 33 :از نظر مالصدرا متناظر با حس ،خییال و عقیل،
سه عالم کلیِ اجرام ،میال و عقول ،وجود دارد که مدرَک در اثر تجرد به مدنای صیدرایی آن از وجیود حسّیی
که ناق

تر است به وجود خیالی و نهایتاً به وجود عقلی که برتر و شریف تر است تبدّل می یابد .البته این تبدّل

یدنی کنال یافتن نروة وجودی او از میالی حسّی به میالی خیالی و از آن به مجرد عقلیی اسیت بیه ایین ترتییب
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نفس از آن جهت که در مرتبة عقل قرار می گیرد ،بر ادراکات مادون عقل اشرا

دارد .به تدبیر مالصدرا «هیر

مرسوسی مدقول است»  ،یدنی در حقیقت توسط عقیل ادراک میی شیود لیی ن اصیطالح ًا ایین ادراک ،جزئیی
نامیده شده است چرا که به واسطة احساسِ مرسوس قسینی برای مدقول واقع می شود(هنیان ،ج 33 :3و ج : 1
.) 31
از نظر مالصدرا تصورات ما ریشه در حواس دارد .چراکه نفس در ابتدا خالی از علوم تصوری و تصیدیقی
است .در ادراک حسّی بین حاس و مرسوس نسبتی برقرار می شود و مرسیوس ،تیأثیری خیاصِ خیود در قیوة
حاسه می گذارد ،که به آن صورتِ مرسوس می گوییم و آن صورت ًهنی ،ح اییت گیر آن شییء خیارجی
است و با شج خارجی این هنانی دارد چرا که تأثیرِ اثر گذار ،عینِ تأثیر پذیریِ اثر پیذیر اسیت وگرنیه ماهییت
خارجی ،از آن حیث که ماهیت خارجی است هیچ گاه به ًهن ننی آید .یک ماهیت می تواند دو گونه وجود
داشته باشد ،وجود خارجی و وجود ًهنی؛ که وجود خارجی آن به هیچ وجه قابل ادراک نیست ولیی در عیین
حال بین علم و مدلوم وحدت ،وجود دارد.
پس از قرار گرفتن شج خارجی در مدرض حواس و التفات حواس به آن ،انفدالِ حاصیل از ایین توجیه ،در
حس مشترک اثری می گذارد که این اثر ،نفس را برای انشاء صورت ادراکی حسّی آماده می کند .در پیدایش
ی جزئی عاملی غیر میادی وجیود دارد کیه جیوهر مفیارق مییالی اسیت و تنیام
مرسوس ات یا صورت های علن ِ
صورتهای جزئی به نرو علم اجنالی در آن است و نفس بنا به استدداد خیود از آنهیا بهیره میی بیرد(طباطبیائی،
 ) 31 : 1؛ بدین گونه که بدد از مواجهة شیء خارجی با ابزار حس از جانب مبادی عالیة وجود که بخشیندة
صوَرند ،صورتی نورانی بر نفس تجلی می کند و نفس ،صورتی نظیر صورت شیء خیارجی میی آفرینید؛ ایین
صورت نورانی ،حاس بالفدل و مرسوس بالفدل است که در وجود با هم متردند .این در حالی است که حیاس
و مرسوس قبل از تجلی و خالقیت نفس ،بالقوه اند .در این مییان صیورت خیارجی شییء ،واسیطه و مدیدّ ایین
تجلی و خالقیت است(شیرازی ، 31 ،ج .) 2 :
دیالکتیک
روش هگل در تبیین نروة ادراک به گونه ایست که برای گذر از هر مرحله به مرحلة بددی ضدف و مش ل آن
مرحله را بیان می کند و در حالی که آن مرتبه را نفی می کند و تضاد درونی آن را آش ار می کند آن مرتبه را
حفییظ مییی کنیید و بییه مرحلییة بدیید ارتقییاء مییی دهیید .اییین ارتقییاء دیییال تی ی ،اصییل پیشییرفت هییر واقدیییت
است(دونت22،

 )2 :و بر اساس آن نه تنها واقدیت دائناً در حال پیش-رفتن از مرحله ای بیه مرحلیة دیگیر

است بل ه اگر این حرکت نباشد ادراک هم صورت ننی پذیرد .بر هنین اساس بیان مراحل ادراک در کتیاب
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پدیدار شناسی هگل بیان روایتی دیال تی ی است که گذرگاه های متدددی را شامل می شود .گذرگاه اول این
مراحل به ادراک حسّی مربود می شود .در این گذرگاه ،روایت از مواجهة حواس با اشیاء خیارجی آغیاز میی
شود .در این مواجهه ،دریافتی از اشیاء خارجی صورت می گیرد که در ابتدا به نظر می رسد بی واسطه ،هسیتی
شج خارجی را ننایان می سازد .این بی واسطگی به دادة حسّی مربود است که با ًات شج کیه باواسیطه تلقیی
می شود متفاوت است(هیپولیت2 ،

 )11 :گویی شج از ًات خود عبور می کند و با تبدیل شدن به پدیدار،

قابل شناخت می شود(هنان  .)26 :این پدیدارها در نظر هگل«ابژه هایی خارجی اند که می توان آنها را بالفدل،
مطلقاً منفرد ،تناماً شخصی و فردی دانست که هر کدام از آنها به کلی با سایر اشیاء متفاوت اند و دارای یقین و
حقیقت مطلق اند» ( .(Hegel,1977: 66که آگاهی هستیِ آن ها را در مرتبة«یقین حسّی» دریافیت میی کنید.
پس سوژه با امری جزئی مواجه است که تنها هستی اش برای او یقینی است و هییچ گونیه ویژگیی منرصیر بیه
فردی از آن عینِ جزئی انتزا ننی گردد .هستیِ امر جزئی به ش ل«این» برای آگاهی جلوه می کند.
اولین مسئلة یقین حسّی
هر یک از واژه های سوژه ،آگاهی و یقین حسّی می توانند بیانگر«من» به عنیوان فاعیل ادراک باشیند .ناگهیان
برای آگاهی به عنوان تناشاگرِ تجربة خویش ،روشین میی گیردد کیه«مین» خیودش ییک «ایین» دیگیر اسیت
و«هستیِ مرض به ی باره و به درون آنچه«این ها» نامیده می شود دوپاره می شیود ،ییک«ایین» بیه عنیوان«مین»
و«اینِ» دیگر به عنوان«ابژه»» (« .)Hegel,1977:59من» به عنوان سوژه ای مرض ،مطرح است و از خودش هم
تنها هستی ای نامتنایز و نامتدین دریافته است که فاقد مرتواست و در نتیجه ،این سوژة مرض ننی توانید هییچ
مدرفتی از چیستی خود ،و به طریق اولی هیچ مدرفتی از جهانی که در آن مقیم است به دست آورد(اسی روتن،
32

 .) 1 :یقین حسّی به ناچار با کلیتی روبرو می شود که از آن گریزان بود ،که هم شامل ابژة خارجی می

شود و هم شامل خودِ سوژة درک کننده .بدین ترتیب دانشی که برای یقین حسّی حاصل می شیود ننیی توانید
بی واسطه و صرفاً شهودی باشد یدنی آن ابژة خارجی در مراحل بددی به ناچار با واسطة مفاهیم کلیی ،فهنییده
می شود.
دومین مسئلة یقین حسّی
یقین حسّی از«این» به عنوان ابژة خارجی تنها«وجود داشتن در اینجا و اکنون» اش را در می یابد و هنین بییانگر
یک حضورِ صر  ،بدون بیان هیچ گونه تنایز و ویژگی خاصی است ،در حالی که مفیاهیم«اینجیا» و«اکنیون»،
مفاهینی کلی هستند که قابل حنل بر هر چیز دیگری می باشند .میالً وقتی یک نفر بگوید من اکنیون در متیرو
هستم ،از لفظ«اکنون» به عنوان واژه ای کلی استفاده کرده است که اگر دو ساعت بدد در کالس باشد بیاز هیم
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می تواند از این واژه استفاده کند و بگوید من«اکنون» در کالس هستم .پس لفظ«اکنون» خیاصِ اسیتفاده بیرای
گزارش از یک موقدیت جزئی نیست و نسبت به آنچه بر آن می گذرد بیی تفیاوت اسیت بل یه مفهیومی کلیی
است که می تواند مصادیق متدددی داشته باشد( .)Hegel,1977: 59-60دربارة لفظ« اینجا» هم امر بیه هنیین
گونه است و آن هم مفهومی کلی است.
بنابراین یقین حسّی با دو مسئلة جدی روبرو می شود ،ی ی مواجه شدن با دو«این»(من و ابژه) و در پیی آن
مواجه شدن با مفاهیم کلیِ«اینجا» و«اکنون» .با آش ار شدن تضاد درونی در این مرحله و این ه یقین حسّی تنهیا
می تواند مادة خام شناسایی را بدست بدهید و بیرای شیناخت عیین خیارجی ناکیافی اسیت ،طیی ییک صیدود
دیال تی ی ،یقین حسّی از گزارة«عین هست» آگاهی را فراتر برده و هنزمان که مرتبة خود را نفی می کند پا به
مرحلة بددی یدنی«ادراک» می گذارد .در این مرحله ،اشیاء بر اساس ویژگی های کلیی شیان دسیته بنیدی میی
شوند .این مرحله در ًات خود دربردارندة نفی یدنی تفاوت و چندگانگی اسیت( .)Hegel,1977: 67راه حیل
این چندگانگی ،وحدتِ تدینات است که این وحدت دیگیر در مرحلیة ادراک حسّیی ایجیاد ننیی شیود بل یه
فاهنه که زمینة واحدی است برای وحدت تدینات گوناگون ،می توانید آن را ایجیاد کنید(ًاکیر زاده: 11 ،
) .پس مش ل ادراک حسّی ،آگاهی را به مرحلة بدد یدنی فاهنه و خودآگاهی ارتقاء می دهد .هگل فاهنه
را مرحلة«تدیین حدود» میی دانید( .( Magee,2010: 252در ایین مرحلیه بیا میرز بنیدی هیای فاهنیه ،ضیدف
مرحلة«ادراک» در توضیحِ اشیاء و اعیان مرتفع می گردد .آگاهی در فاهنه به باز شناسیی ابیژه هیایی روی میی
آورد که بر ساخته های خودش است ،اینجا منظور از ابژه دیگر عین خارجی نیست بل ه اطالعاتی است کیه از
یقین حسّی به ش ل مواد اولیه به ادراک و از آنجا هم ،رنگ و بوی کلیت به خود گرفته و به فاهنه ارتقاء یافته
اند ،در واقع آگاهی در این مرحله به درون خودش می تابد و حقیقت برساخته ها را در ننی یابد بل یه آنهیا را
ابژه قرار می دهید یدنیی اعییانی کیه با یید فهیم شیوند و چیون میی رود کیه خیودش ،خیود را بفهنید ،قیدم در
خودآگاهی می نهد.
واقع نمایی ادراک حسّی
مالصدرا ادراک حسّی را ح ایت گری از واقع می داند .این ح ایت گری از خارج هم مدطیو

بیه صیورت

خارجی است نه مادة آن .ماده ،ظلنت و نبود آگاهی است چرا که هر جزء آن از جزء دیگرش بی خبر است و
وجودِ جزئی از یک شج خارجی ،مساوق با عدمِ جزء دیگر هنان شج است .پس موجودی که قوام آن به میادة
جسنانی است نه مدقول واقع می شود و نه مرسیوس و از آن جیایی کیه وجیودش متشیابک بیا عیدم اسیت از
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خودش غایب است و چیزی که از خودش غایب باشد برای دیگیری حاضیر نیسیت درحالی یه علیم بیه مدنیای
حضور یک شج در نزد شج دیگر است .پس ادراک یک شج یدنی درک مناثلت صورت ًهنیی بیا صیورت
خارجی و این ه در عین حال این دو صورت ،در رتبة وجودی متفاوتند (شیرازی.)23 : 22 ،
در هگل به عنوان یک ایده آلیست مطلق ،مطلق یا ایده هنه چیز را در بردارد و امر واقدی ،امری اسیت کیه
در مراحل شناخت بالفدل شده و مدرَک می گردد و امر مرسوس با این ه در مراتب پایین شیناخت جیای دارد
اما بهره ای از واقدیت دارد هر چند که در مسیر تطوّر است .از آن جایی کیه مطلیق ،هنانسیتی ًهین و عیین در
عین ناهنانستی ًهن و عین است) .(Hegel,1977b: 96آگاهیِ مطلیق بیا واقدییت وحیدت دارد .بیر خیال
کانت ،دوگانة پدیدار و ناپدیدار در هگل وجود ندارد ،بل ه ناپدیدار در پدیدار بروز و ظهور دارد و مطلیق در
متن واقدیت بروز می یابد .از دیدگاه هگل وقتی ما به این افق دید برسیم که آنچه در اثر مواجهة ابیژه بیا سیوژه
براینان حاصل می شود ی ی بودن آن دوست ،چیزی که از دیدگاه شناختِ مطلق بر ما آش ار می شود هنیان
حقیقت است(مک کارنی .) 6 : 13 ،پس حقیقت ،درکِ ی ی بودن آگاهی و ابژه است.
مقایسة ادراک حسّی از نظر مالصدرا و هگل
 در ح نت متدالیه ،ادراک حسّی به عنوان اولین مرحلة شناخت ،در بستر عالنی ش ل می گیرد که هرچنیدوحدت دارد اما در عین ارگانیک بودن تش ی ی اسیت و چیون میادی اسیت و در زمیان و م یان اسیت دارای
حرکت جوهری است .از نظر هگل شناخت ،امری تاریخی است و ش ل گیری آن در نظامی صورت می گیرد
که در عین کیرت ،واحد و ارگانیک است و سیری دیال تی ی دارد و دائناً پس از نفیِ مرحلة قبلی ارتقیاء میی
یابد تا به دانش مطلق برسد و ادراک حسّی ،دقیقه ای از تنامیت آن نظام تلقی می گردد.
 در صدرا ،عقل در ادراک حسّی نقش دارد .تصدیق به وجود مرسوسات در خارج و دادن ح م قطدی نیازبه برهان عقلی دارد و صر

صورت های حسّی ضامن صرّت و مطابقت کامل با مصادیق خارجی نیست ،بل ه

با حواس ،صرفاً به اعراض و به وجود صورتهای حسّی یا مرسوسات بالذات در نفس خود پیی مییبیریم ،امیا
این ه این صورت های حسّی در خارج از نفس و ًهن ،ترقق دارند یا صرفاً در ًهن ما موجودند با عقل اثبیات
میشود نه با حواس .اثبات جهان خارج از ًهن امری برهانی است که تنها از راه عقل من ن اسیت و احسیاس،
تنها زمینهساز پیدایش اینگونه مدرفت از طریق تصورات و مفاهیم است .این ح م که آنچیه بیا ادراک حسّیی
درک میکنیم در جهان خارج وجود دارد ،عندتاً بر عقل مبتنی است .هنچنین در هگل در برث یقیین حسّیی
میبینیم که در ابتدا تنها«هستی» را به عین نسبت میدهد بیآن ه آن را ترت مقولهای خاص قرار دهد یدنی در
این مرحله ،هنوز شناخت ،اتفاق نیافتاده است اما هنین که آنچه به احساس آمده پا به مرحلة ادراک می گذارد
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هنراهیِ عقل در ادراک ننایان می شود .پس در هر دو ،شناخت حسّی ،به شناخت عقلی نیاز دارد.
 مالصدرا می گوید با احساس و تخیل ،نفس مستدد می شود که صور مجرّد ادراکی را از عقل فدّال بگییردو با خالقیت خود سبب ایجاد صورت های مرسوس بشیود .امیا هگیل از امیری فیرا میادی کیه بخواهید عامیل
شناخت م رسوسات باشد گذر کرده و به آن قائل نیست و در نظر او هنه چیز در مطلق اتفاق می افتد و بیروز و
تجلی اش در اشیاء مادی و پدیدار هایی است که تن آوردگیِ مطلق اند؛ برای هنین بین مراحل یقیین حسّیی و
عقل ،دو مرحلة ادراک حسّی و فاهنه را هم می افزاید تا دیال تیک وی کامل شود.
 -1در مالصدرا تف یک روشنی بین احساس و ادراک حسّی صورت نگرفته است و هر کجا او سخن از حیس
میگوید منظورش هنان ادراک حسّی است و تأکیدی بیر دو مرحلیهای بیودن ،آن گونیه کیه در فلسیفة هگیل
مطرح است ندارد .اما در هگل مرحلة اول که هنان یقین حسّی است دریافتی بی واسطه است که هنراه است با
اثری که از گیرندههای حسّی به ساختار اعصاب مرکزی منتقل میشود ،یدنی آنچیه در روانشناسیی بیه عنیوان
احساس مطرح است ،تجربهای است که با مررکهای ساده ایجاد میشود و واکنشی درونیی بیه مریرکهیای
خارجی است .هر چند هگل این مرحله را که نزد تجربه گرایان بسیار مهم است در سیر دیال تیک آگاهی ،نفی
می کند ،اما هنین آوردنش در این سیر ،بیانگر تأکید او بر رخ دادن فرایندِ شیناخت در جهیانِ حسیی -تجربیی
است.
 -2در هگل سوژه در مرحلة حس ،حس است و در مرحلة ادراک ،ادراک است .در صدرا هم هنینطور است؛
اما تفاوت در ساز و کار حس است .در صدرا ،شج آن جاست و من با قوای حسّی آن را درک می کینم یدنیی
حس در مواجهه با مقوالت عَربضی میل رنگ و بو و طدم ،ادراک دارد و بدید ،ایین کییرت درحیس مشیترک
ی پارچه می شود .اما در هگل فرایند این چنینی وجود ندارد ،بل ه حیس از جینس مواجهیة شیهودی اسیت ،از
هنان ابتدا مواجهه با«این» است ،حس ،در پیشگاهِ من بودن است .هگل مستقیم سراغ حس مشترک میی رود و
آن را حس می گیرد .ادراک حسّی یدنی«این» اینجاست ،هم«این» کلی است و هم«اینجا» ،پس هنان لرظیه ای
که حس شرو شود عقل هم حاضر است .مفهوم«اینیت»« ،اینجائیت» و «اکنونیت» در صدرا دیگر نیسیت بل یه
قوا با کیفیات حسّی کار دارند.
 -6در نگاه صدرا مدرِک ،نفسی است که در مرتبة بدن است و بدن هم در م ان و زمان است ،بنابراین ،بدننند
است و ادراک حسّی هم که ادراکی هنراه با عوارض شج مادی از جنله زمان و م یان اسیت ادراکیی بدنننید
است .در نگاه هگل ،مد رِک یا سوژه در واقع مطلقی است که در ادراک حسّی رابطه اش با ابیژه ییا مرسوسیی
که در واقع تناوردگی خودش است ،هنانستی در عین ناهنانستی است .هنانست چون تجلیِ مطلق است و غییر
آنست چون مردود است .از آنجایی که مطلق بدننند است ،ادراک حسّیِ وابسته به زمان و م یان هیم بدنننید
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است.
 -2در نظر صدرا از آن جایی که صورت مرسوس خارجی ،مادی است و ماده هیم از خیودش غائیب اسیت و
برای دیگری حاضر نیست ،هرگز مفهوم ننی گردد ،مگر این ه نفس ،صورتی مناثل آن صورت خارجی ایجاد
کند؛ وی مانع ادراک صورت خارجی را ت یر انوا وجود می داند .اما در نظر هگل صورت شج خارجی ًاتیاً
مفهوم است و مفهوم به مدنای ًات و غایت شج است و مانع ادراک آن نیست و شج در خود را برای خود می
داند یدنی هیچ حقیقت پنهانی ورای پدیدار نیست که قابل فهم نباشد ،بر خال

کانت که شج در خود را برای

شناخت دست یافتنی ننی دانست.
 -1از دیدگاه صدرا در طی فرایند شناخت هیچگاه امر عینیً ،هنی ننی شود ولی در نگاه هگیل عیین و ًهین
ی ی هستند .در نظام صدرایی بین عین و ًهن وحیدت تشی ی ی اسیت امیا در نظیام هگلیی بیین عیین و ًهین
وحدت ارگانیک است .در تش یک ،امری ما فوق امر دیگر است و رابطة آنها طولی است اما در ارگیانیزم هیر
دو امر در عرض ی دیگرند .پس هر دو ادراک حسّی را به نوعی واقع ننا می دانند.
 -3در دو فیلسو

ادراک در اولین مرتبة خود جزئی است و از جزئیت به کلیت می رود و شیناخت ،حرکیت

از کیرت به وحدت است و در هر دو ،میانِ امر درونی و امر بیرونی ،نفس و بدن ،مدقول و موجود ،عین و ًهن
و حاس و مرسوس اتراد است ،اما در صدرا به ش ل تش ی ی و در هگل به ش ل ارگانیک.
 - 3سیر ادراک از حسّی جزئی به عقلیِ کلی است که در مالصدرا ارتقاء و تدالی در آگیاهی اسیت و نفیس،
مشییابه صییورت خییارجی را ابییدا میییکنیید و نقیشِ نفییس در ادراک ،اسییت نالی اسییت؛ در دیال تیییک هگییل
هم«آوفهبونگ» را داریم که در عین«این هنانی»« ،این نه آنی» را حفظ میکند و آگاهی در فراشد خیود میدام
فربهتر میشود و پیش -می رود تا حوزه های بیشتری را فرا بگیرد.
نتایج مقاله
در مقایسة مالصدرا و هگل موارد زیر نقاد اشتراک آنهاست:
دارای مراتب دانستنِ مراحل ادراک ،عقل گرایی ،کل گرایی ،واقع ننا دانستنِ ادراک ،حرکیت از کییرت
به وحدت ،از جزئی به کلی رفتنِ ادراک ،به کار گیریِ مطلق ،توجه به مفهیومِ شیدن و سییر ت یاملی و ارتقیاء
یافتنِ آگاهی ،مدرفتِ مبتنی بر یگانگیِ مدرِک و مدرَک.
اما هر یک از مو ارد فوق در نظام صدرایی و نظام هگلی به گونه ای متفاوت مدنا پیدا میی کننید .در هگیل
شناخت ،حاصل غلبه بر تناقض ها در مطلق است .ت امل اندیشه در زمان اسیت .شیناخت در هگیل پوییا سیت.
مصر

زمان و پیش -رفتن سبب نزدیک شدن به دانش مطلق است .حقیقت پویا از آبشخور دیال تیک یا شدن
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نیرو می گیرد و امری کامال درون زاست .مفهومِ شدن در سیر شناخت هگلی به مدنای دیال تییک آگیاهی کیه
هنراه با کشن ش میان آگاهی و ابژه است و هنواره در حالتی از گذار و مشنول تاریخیت است ،می باشد .در
حالی که در نظام صدرایی شدن به مدنای است نال وجودی و ارتقاء صورت حسّی به صیورت خییالی و سیپس
صورت عقلی است .در آنجا طیِ نفی و ارتقاء ِآوفهبونگ ،حس و عقل در عرض هم اند و ی ی بدون دیگری
مدنا ندارد و با هم ارتباد ارگانیک دارند .در صدرا اما ی ی در جو

دیگری است و در مرتبه ای پیایین تیر از

آن است و با هم ارتباد تش ی ی دارند.
تفاوت دیگر در غایتی است که هر یک از دو نظام ف ری در پیِ شناخت دنبال می کنند .تاریخیت ،مفهومِ
شدن ،دیال تیک ،نگاه کل گرایانه و ارگانیک به جهیان ،مدرفیت غییر مبتنیی بیر دوگانیة سیوژه-ابیژه ،هنگیی
ادراک حسّی را دقیقه ای از مسیرِ پیش -رفتِ مطلق قرار می دهند .پیش -رفتی که در واقع تدیّنِ مطلق ییا روح
است که تا ترقق دانش مطلق امتداد دارد .مالِ خود کردن یا احسیاس ِد خانیه بیودن غیایتی اسیت کیه در ایین
پیش -رفت حاصل می شود .از طرفی«اینجائیت» و«اکنونیت» در هگل اصالت پیدا میی کنید و اهنییت ادراک
حسّی در هگل هنین است که هر چقدر آگاهی پییش -میی رود «اینجائییت» و«اکنونییت» گسیترش میی یابید،
گسترشی که تنها با وحدت مطلق من ن است ،در واقع مبنیای تنامنییت دانیش هیم هنیین اسیت .دانشیی کیه
مستغنی از ماوراء است و با ناسوتی کردنِ عاملِ مل وتی حاصل می شود .این زمینی شدنِ دانیش زمینیة بدنننید
دانستن مطلقِ دانش را در پی دارد که حاصل آن اتراد مطلق با جهان است .در حالی ه در نگاه صدرایی غاییتِ
شناخت و در پی آن ادراک حسی در یک سلسلة طولیِ علّی مدلولی مدنا پیدا می کند .این غایتِ شیناخت کیه
منشأ آن هم هست ،امری فرازمینی است که دست یابی به آن به ناچار مواجهه با امر زمینی است .اما هنیین امیر
زمینی ،صرفاً ابژة شناخت مرسوب ننی شود بل ه گذرگاهی برای یافتن امر فرا زمینیی و امیری آییه ای اسیت.
این تف رِ آیه ای افق دید دیگری را رقم می زند.
از طرفی نتیجة این مقایسه می تواند برای تف ر صدرایی از برخی جهات گامی به جلو باشد .اول این ه تأکید
بر بدننند دانستنِ نفس به عنوان مدرِک مرسوسات سبب شود تا توجه به جهانِ حسّی -تجربی نادیده انگاشیته
نشود .زندگی در این جهانِ حسّی -تجربی زندگی در کلیتی است که میدان مواجهة ادراک حسّیی و میدرِکی
است که در عین این ه نفس است بدن است .یدنی مدرفت شناسی ای که رو به تدالی دارد هم می تواند هنراه با
تأکید بر توجه به بدن در مدرِک بدننند باشد .دوم این ه نگاه صدرایی منافاتی با این نگاه ندارد که زیسیتن در
جهانِ حسّی -تجربی به مدنای بودن در تنامیت و کلیتی است که افراد بشر ،مدرفت بشری را در ارتبیاد بیا هیم
می یابند و از این حیث توجه به مدرفت بین االًهانی و گفتگو به عنوان راهبردی انسانی برای زیستنی مسیالنت
آمیز ،اهنیت ویژه ای می یابد.
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