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Abstract 

Husserl's departure for the rejecting of the duality (subject and object) 
inherent in the nature of the Western metaphysical tradition is the 
transcendental structure of consciousness. Hence the innate 
foundation of consciousness is intention. The intention is the act of 
consciousness and practical objectification; That is, by resorting to 
methodological and Noesis steps, objects from the type of perception 
can emerge and are included in the consciousness of the mind. 
Therefore, in addition to sensory intuition, consciousness has the 
power of intuition of essences. Therefore, consciousness is always 
associated with its object. In this way, Husserl's methodological axis in 
phenomenology is the return to objects, and this return is provided by 
the power of human comprehension and makes the world its 
intention's object. This article seeks to explain how the phenomenon 
of the world is made in the realm of consciousness, as well as how the 
pure subject and advanced mind in the face of the objective world as 
the only method of understanding and receiving the universe can be 
an objectifying action. 

Keywords: Intention, Consciousness, Noesis, Noema, Intuition, 

Representation.  
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Introduction 

Philosophical processes in the history of Western philosophy have had a 

wide-ranging encounter with the duality of subject and object. For Plato 

this duality is super sensible and sensible duality, Aristotle is the material 

and the form, for Descartes is the dualism of the soul and the body, and 

for Kant the phenomena and the nomenon. Some other thinkers also 

participated in this challenge by giving originality to one of these two 

poles. Husserl, meanwhile, emphasizes the unification of subject and 

object as the foundation of transcendental consciousness. Consciousness 

does not appear in Husserl's view by itself, but it could appear the world. 

In Husserl viewpoint, encounter with existence as the natural approach 

has no knowledge to be useful for expressing any truth. The real world is 

what emerges in the realm of understanding. Husserl, therefore, in order 

to escape the trap of the pure material realism, brings epoch and reduction 

together in his methodological content, in order to grant subjective and 

scientific sides to existence, and as lived consciousness or Noema of 

perception. The present paper believes that Husserl's transcendental 

approach in rejecting the duality of subject and object and its presence in 

the realm of consciousness is not understood as it should. And it is mixed 

with some misunderstandings. 

Some critics of Husserl, such as Heidegger, have understood and 

interpreted Husserl's phenomenology in continuation of Kant's Cartesian 

intellectual tradition, and they believe that, since, Husserl still kept the 

remnants of the dogmatic understanding and non-phenomenological of 

the per se of the material world, he has to pass through it by appealing to 

Epoche and reduction, and intentionally confiscates the object for the 

subject. However it seems that understanding of Husserl from 

consciousness is based on the directions of its encounteration. That is, if 

there is no consciousness, the discussion of existence and any object is 

irrelevant, and for this reason, consciousness is the first and immediate 

chapter in the foundation of encounteration. Because consciousness has 

access only to consciousness, and therefore all things in its nature are in 

the class of consciousness, even existence. However, in this view, 

transcendental subjectivism and Husserl's intention, which is the basis and 
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meaning of his intellectual foundation, have been understood and 

interpreted based on common and traditional meaning. And it is believed 

that the abolition of the duality of subject and object claimed by Husserl 

has not disappeared. And has been reproduced in a new forms. Also some 

other critics of Husserl, such as Merleau-Ponty, Levinas, Derrida, etc., 

have criticized him from different aspects. Husserl has presented a new 

understanding of the rejection of the duality of subject and object that 

based on the understanding of the author of this paper, this duality is 

rejected. That is, consciousness as the essence of the object is as the 

essence of the subject. In other words, Husserl's subject in its 

transcendental state takes the independency of the object and mixes and 

unites it with consciousness. Because the object essentially exists with the 

validity of the consciousness, and the application of consciousness in this 

process is complementally. In other words; the object finds subjectivity 

status and, since it is the pioneer of the understanding and perception of 

the world based on intention, the consciousness finds the real world as the 

ideal world. Hence, what happens in the realm of the presence of 

consciousness acquires its existence based on this validity. Issues such as 

epoch, reduction, sensory and categorical intuition, Noesis and Noema are 

in fact the essential components of Husserl's intentionality and the 

necessary structure of transcendental consciousness to face with the world 

and to make a certain knowledge and to reject the natural approach. And 

also for this reason this article tries to relying on Husserl's views based on 

less attention perspective proves Husserl's claim that the duality of object 

and mind is eliminated, and sit beyond Idealism and realism. 
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 چکیده

رب غ کیزی)سوبژه و ابژه( مندرج در سرشت سنت متافیدوگانگ دنیبرچ یهوسرل برا گاهمتیعز
 یو عمل یفعل آگاه تیاست. قصد تیقصد یآگاه یذات یبنا رونیاست. از ا یآگاه ییساختار استعال

 دیپد از جنس ادراک ییهاابژه ،یسیو نوئس یشناختمراحل روشبا توسل به یعنیاست؛  سازتینیع
توان شهود ذوات  یعالوه بر شهود حس ی. لذا آگاهشودیذهن مندرج م یو در ساحت شناخت دیآیم

 ستیلآدهیا یندارد و توانسته نحو انهیدر هوسرل  وصف بازنما یدارشناسیجهت پد نیدارد، از ا زیرا ن
که، درک  کندرئال جهان در وعاء ذهن و پهنه فهم را ارائه  یدر تقرر محتوا یبر افعال آگاه یمبتن

 د،یبگشا آلدهیامر رئال و ا انیم تیعبور از ثنو یو ذهن را پس بزند و راه خود را برا نیمتداول از ع
 نی. اکند ستیرا زآن یآگاه ییشود و درون ساختار استعال شیخو یچنانکه هر سوبژه متضمن ابژه

که  مطلب نیا یبررس نیاست وهمچن یجهان در حوزه آگاه دارینحوه تقرر پد نیینوشتار در صدد تب
 یهست افتینهج فهم و در گانهیعنوان به ینیبا جهان ع یدر مواجهه نمطلق و تقدم ذه تیفاعل

و  لیمستح هتیآلدهیرا در ا تهیچگونه ساحت رئال ت،یقصد یعنیباشد؟  سازنتیع یعمل تواندیچطور م
( و در سمیو رئال سمیآلدهیو ذهن )ا نیع یچگونه فراسو ت،یقصد گر،ید انیببه ؟کندیم گانهیبا آن 

 ند؟یگزیم یبا آن دو مأو مندجهتمناسبات 

 .یینوئما، شهود، بازنما س،ینوئس ،یآگاه ت،یقصد :هاواژهکلید

 پژوهشینوع مقاله: 

 27/0/5044تاریخ پذیرش:       5/55/5333تاریخ دریافت: 
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  مقدمه

این . اندسوبژه و ابژه داشته داری با دوگانهدامنه همواجهروندهای فلسفی در تاریخ فلسفه غرب، 

 ماده و صورت در دکارت به به دوگانگی محسوس و معقول و در ارسطو ثنویت در افالطون به

دوآلیسم نفس و بدن، و در کانت به فنومن و نومن بسط یافته است. برخی متفکران دیگر نیز با 

ب بر این چالش افزودند. در این میان هوسرل بریگانگی سوبژه بخشی به یکی از این دو قطاصالت

کند. آگاهی در نظر هوسرل خود پدیدار نیست اما مثابه بنیان آگاهی استعالیی تأکید میو ابژه به

 کند.جهان را پدیدار می

اتقان و  هطبیعی واجد هیچ معرفتی که افاد مثابه رویکرداز نظر هوسرل مواجهه با هستی به

رای آید. لذا هوسرل بچیزی است که در قلمرو فهم پدید میحقیقت کند نیست. جهان حقیقی آن

آورد میان میشناختی خود یعنی اپوخه و تقلیل را به باور مفاد روشگریز از تله رئالیسم خام طبیعت

ود. نوشتار ادراک ش مثابه زیسته آگاهی یا نوئمایای سوبژکتیو و علمی بیابد و بهتا هستی سویه

حاضر بر این باور است که، رویکرد استعالیی هوسرل در کنار زدن سوبژه و ابژه و حضور در موضع 

 ایکه باید دریافت نگردیده و یا با پارهآگاهی، آنچنان هاقتران و اتفاق عین و ذهن در منطق

دیدارشناسی هوسرل را در ها درآمیخته است. برخی از منتقدان هوسرل از جمله هایدگر پفهمسوء

هوسرل  کهاند وعقیده دارند که مثالً از آنجاکانتی فهم و تفسیر کرده-ادامه سنت فکری دکارتی

کند، مجبور نفسه بودن عالم طبیعی را حفظ میهمچنان بقایای تلقی جزمی و غیرپدیدارشناسانه فی

ه هم ابژه)عین(را به نفع سوبژاست که با توسل به اپوخه و تقلیل از آن عبور کند وبا قصدیت 

نظر منظور هوسرل از آگاهی، نسبت آن در انحاء مواجهه است. یعنی کند. حال آنکه بهمصادره می

ای بالموضوع است و از این جهت آگاهی فصل آگاهی اگر نباشد بحث از وجود و هر گونه ابژه

ی دسترسی دارد و لذا همه چیزها ماتقدم و بالفصل در اصل مواجهه است. زیرا آگاهی صرفاً به آگاه

هر روی در این تلقی سوبژکتیویسم استعالیی و قصدیت اند حتی وجود. بهدر ذات خود از سنخ آگاهی

هوسرل که مبنا و معنای دستگاه فکری اوست را به همان معنای متداول سنتی کلمه فهم و تفسیر 

ه که مورد ادعای هوسرل است در تفکر وی و بر این باورند که اسقاط ثنویت سوبژه و ابژ اندکرده

ای بازتولید شده است. همچنین برخی دیگر از منتقدان شکل تازهاز میان نرفته است و بلکه به

زعم اند. اما بههر کدام از منظری به نقد وی پرداخته هوسرل مانند مرلوپنتی، لویناس، دریدا و...

 نحوی این دوگانگیدست داده که بهه و ابژه بهنگارنده هوسرل درک جدیدی از طرد ثنویت سوبژ
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بیان طور که از ذاتیات سوبژه است از ذاتیات ابژه نیز است. بهاز میان رفته است. یعنی، آگاهی همان

حیل در را مستستاند و آندیگر، سوبژه هوسرلی در وضع استعالیی خود وجه استقاللی ابژه را می

اعتبار آگاهی است که وجود دارد و کاربست آگاهی ا ابژه اساساً بهکند. زیرآگاهی و با آن یگانه می

ران فهم ، پیشکهدر این فرآیند تضایفی است. به عبارت بهتر؛ ابژه شانی سوبژکتیو میابد و از آنجا

ین یابد. از اآل میمثابه جهان ایدهسبب و قصدیت است، آگاهی جهان رئال را بهو دریافت جهان به

کند. شود موجودیت خود را به همین اعتبار حاصل میحوزه حضور آگاهی واقع میرو آنچه در 

مسائلی چون اپوخه، تقلیل، شهود حسی و مقولی، نوئسیس و نوئما در واقع اجزاء ذاتی بنای قصدیت 

و ساختار ضروری آگاهی استعالئی هوسرل برای مواجهه با جهان و تشکیل معرفت یقینی و طرد 

ت. و هم از این جهت است که نوشتار حاضر تالش دارد از منظری که کمتر به کردطبیعی اسروی

 تواندآن توجه شده است با اتکاء به آراء هوسرل نشان دهد که رویکرد هوسرل به اعتباری می

یسم و آلادعای وی مبنی بر برچیده شدن تلقی دوگانگی عین و ذهن را اثبات کند و در ورای ایده

 ند. رئالیسم، مأوی گزی

 التفاتی)قصدیت(ث حی

قصدیت یکی از مفاد محوری پدیدارشناسی هوسرل است. از نظر وی قصدیت ذات آگاهی است. 

ای اعم از التفاتی یا قصدیت کمندی است که آگاهی برای صید هر گونه ابژهبیان دیگر، حیثبه

معطوف و  چیزی« هب»یا « از»سبب قصدیت پیوسته افکند. بنابراین، آگاهی بهعینی و ذهنی می

کند. قصدیت مندرج در ذات و ضمیر التفاتی هوسرل محتوای آگاهی را فراهم میمقرون است. حیث

 تعبیر لویناس؛ آگاهی است و اساساً فعل آگاهی است. به

آلیسم قصدی، رویکرد اساسی هوسرل است. تقلیل پدیدارشناسی...گذار چون ایده»

 آگاهیقصدهای توسط  شده مثابه متقومجهان بهای مطلق است که از آنجا به نقطه

 Levinas, 1970: 137). «)شودنگریسته می

 هرویاند و در حوزرا میدهد، آنپدیدار جان میبنابراین، التفات یا قصدیت، نهجی است که به

 التفاتی امکان پدیدار شدن هر پدیداری است و از این جهتدیگر سخن، حیثنشاند. بهحضور می

های دیگر قصدیت، اعم از تخیل، شود. این در مورد تمام حالتاست که پدیدار بر ما آشکار می

حافظه، میل، انگیره، اراده و غیره نیز صادق است. هوسرل این فرآیند را تحت تاثیر استادش فرانتس 
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و یافت. اتری در پدیدارشناسی خود وارد نمود و وضع و نقش مرکزی در تفکر نحو کاملبرنتانو به

کند. به دیگر سخن، جهان بر مبنای فهم از نظر هوسرل قصدیت نسبت ما با جهان را تعیین می

ابد. یکند و در من حضور میرا پدیدار میشود. هستی آن چیزی است که آگاهی من آنمن معنا می

 بیان خود هوسرل؛به

برای من  زمانی که-شود، یعنی هر موجود مکانیهر آنچه به جهان مربوط می

 هآورم، به گونخاطر میکنم، بهکنم، ادراک، میوجود دارد، چون آن را تجربه می

کنم، آن را آن احکام وجودی یا ارزشی صادر می هاندیشم، در بارمعینی به آن می

کنم و غیره، برای من اعتبار دارد. ...بنابراین جهان برای من چیز دیگری طلب می

اندیشمی برای آگاهی من وجود و اعتبار دارد. می نیست جز آنچه که در چنین

اش اعتبار وجودی هاش را، و هممعنای عام و خاص همعنایش را، هم هجهان هم

 (.(Husserl, 1976: 57کندرا منحصراً از چنین وجدانیاتی کسب می

آل دهیکه، این وصف از حیث ا توان فهم کرد این استکه از مقصود هوسرل میبنابراین، آنچه

جهان، جهانی از جنس ادراک شود بهدهد و آدمی خود تبدیل میهستی وجهی سوبژکتیو میذهن، به

 نیست.  و در فاعلیت محض اگو، یعنی هستی تابع قصدهای من است و خارج از این فرآیند چیزی

در  یعنیالتفاتی است. نزد هوسرل، همواره منطوی در نوعی توجه و قصدمندی یا حیث« آگاهی»

عبارت کند. بهتجلی می« آگاهی»شناسا و موضوع شناسایی است که رابطه میان فاعلیت فاعل

ای دیگر، آگاهی یک امر درونی و صرفاً روانی نیست بلکه برای هوسرل آگاهی، یک امر رابطه

باشد،  بیان دیگر، وقتی ساحت بنیادی آدمی آگاهیاست. یعنی نسبتی حضوری و معنایی با اشیاء. به

نسان تاز تطور اران و پیشکه پیششود؛ یعنی چیزیآوری، تمامیت آن میوضعیت التفات و روی

ه یابد و هاضمه عقالنی و نظری سوبژشود، کامالً وصفی تئوریک میدر ساختار تجربه زیسته می

ن، حوزه ایبخشد. بنابرآل به آن میسره حیثی ایدهبلعد و یکمطلق، در کنش خود عالم رئال را می

ا و کند رهای ذهنی سوبژه است که جهانی که آدمی زیست مینفاذ و دربگیرنده فهم و دریافت

کند. معنای این سخن آن است که حقیقت و ذات امر ما می هواسطه زمان تبدیل به تجربه زیستبه

(object) و از همین  نظری و از سنخ معنا و مدرَک است. ادراکی که به خود واقعیت ارجاع دارد

 تواند مفید معرفت باشد. جهت است که می
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هوسرل در تدوین دستگاه پدیدارشناسی خود تا حد زیادی تحت اثر دکارت است. یعنی اکتشاف  

ر یابد، من درباره چیزی فکدر هوسرل به این طریق بسط می« کنم پس هستمفکر می»دکارت در

ود. خود شمعنا است. تفکر با موضوع خود معنا مییکنم پس هستم؛ زیرا آگاهی مفرد و خالی، بمی

اندیشم استعالیی را گسترش داد و عنصر جدیدی بنابراین باید محتوای من می»گوید؛ هوسرل می

را  اشکند و متعلقآگاهی چیزی را افاده می هاندیشم یا هر زیستبه آن افزود و گفت که هر می

(. بنابراین، قصدیت ۲۷: ۶۹۳۱)«کندصد( در خودش حمل میعنوان متعلق قعنوان مورد افاده )بهبه

آمد نیست. از سوی شان و سرشت آگاهی و ساختار بنیادی آن است و حسب صدفه و پیش ههم

اکی دوئیت کند و ح هطور نیست که چیزی واقع شود که افاددیگر، در مواجهه ما با اشیاء و امور، این

د، اینکه مثال یک حقیقت داشته باشیم و یک آگاهی، بلکه از دو واقعیت مانند ظرف و مظروف باش

شوند. هاست که دارای معنا میسوی آنگیری آگاهی بهمعنای اشیاء و اعیان تنها در ارتباط با جهت

شود متعَلق یعنی واقعیت و آگاهی یک چیزند و قابل انفکاک از هم نیستند زیرا وقتی قصد واقع می

گاه هوسرل از دید»تعبیر دارتیک؛ سینه آگاهی و قصد حضور دارد. به قصد نیز به نحو تضایفی در

که آگاهی در چنین خارج از حالتیهاست و همذوات خارج از عمل آگاهی و ادراکی که ناظر به آن

ترتیب، این نکته مهم (. بدین۷۶: ۶۹۳۱« )کند هیچ نوع وجودی ندارندضمن آن، ذوات را شهود می

و محوری است که پدیدارشناسی، عالوه بر توصیف ماهیات ثابت و مطلق، در جستجوی کشف 

ند. کاشیاء عالم اعطا میوسیله آن معانی گوناگون را بههایی است که ذهن بهفرآیندها و امکان

شد ت و ظاهر اشیاء وچیزها بابنابراین، چنین نیست که ذهن مانند آینه صرفاً انعکاس دهنده صور

یابند و در ذهن و وجدان، مند و توجه ذهن معنا میگیری هدفبلکه، حقیقت اشیاء، فقط با جهت

ر آفریند، زیرا اگکننده دارد و جهان را در خود میگردد. پس آگاهی وصفی متقومپدیدار و مندرج می

ت داشت. بنابراین، قصدیوجود نمی قصدیت ذهن نباشد و مکانیسم فهم عمل نکند، پدیداری هم

ها و رو، آگاهی قلمرو تعینتواند جدا و منفصل از جهان باشد. ازایندر پدیدارشناسی هوسرل نمی

تاز و حضور های ذهن پیشمجالی ظهور و آشکارگی پدیدارها است؛ زیرا، آگاهی مبتنی بر داده

ای در هستی چه وصف مواجههآدمی در اطوار و نحوه حضور و بودگی خود است و هرگونه 

 اعتبار فهم و حوزه آگاهی قابل بحث است. بنابراین، بر اساسآنتولوژیک بیابد و چه وصف اُنتیک به

این تلقی آدمی وصفی تماماً سوبژکتیو دارد. یعنی آگاهی وضعی روبه جهان دارد، جهانی از جنس 

آمد مواجهه آدمی با ان بهتر، آگاهی پیبیادراک و از سنخ معنا که در واقعیت جهان حضور دارد. به
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های خویش است. یعنی در این مواجهه آگاهی زیستگاه جهان خارج است. ساختار تجربه و زیسته

شف را کآل دارد و پدیدارشناسی هوسرل آنکه گویی آگاهی ساحتی فراسوی امر رئال و ایدهچنان

 آورد. یعنی ابژهانگاری آن فراچنگ میانهکند و قلمروی ممتاز از سوبژه و ابژه در معنای دوگمی

آل دارد و پیداست که این یابد سرشتی نظری و ایدهعینی نیز از آن جهت که در آگاهی معنا می

یی محضی گراآلیته با معنی مصطلح آن در سنت فکری غرب متفاوت است. یعنی ذهنتلقی از ایده

 ی دارد.شناختمند با آن و کامالً حیثی روشنیست که بریده از جهان باشد بلکه در مناسبات جهت

از این جهت است که هوسرل کوشش کرد تا با بکارگیری روش پدیدارشناسی توضیح دهد که 

اعتبار آگاهی ذهن ما قابل بحث است و معانی نه صرفاً در ذهن تحقق جهان عینی، وجودش به

گیرند. ن این دو قطب شکل میمند میادر عالم خارج، بلکه در مناسبات جهت یابند و نهمی

ی آلیسم و رئالیسم و نیز از دوگانگهای ایدهکوشد تا از محدودیتپدیدارشناسی می، ترتیببدین

 دانیم این ثنویت در سنت فلسفیالتفاتی درگذرد. میمدد حیثابژه )ذهن و عین( به میان سوبژه و

مبتالبه آن بوده است، چنانکه نظام  کم از دکارت به این سو یکی از معضالت درازآهنگغرب دست

تفکر فلسفی را با بحران مزمنی درانداخت. از این رو برخی فیلسوفان از جمله خود هوسرل فلسفه 

بر  هوسرل با تاکید »لذا؛  گذارند.پریشان فلسفی و علمی بنیاد می هخود را در مواجهه با این جبه

آگاهی کشف و رایج آگاهینقد  پی درتجربی  علوم از آمدهبر علمو  فلسفه از ناشی آگاهی بحران

نجات  بحرانپدیدارشناسی، از  واسطهبهفلسفه  تا بود آن پیدرهوسرل  روهمین از است.اصیل 

ود خای بهیافتهرو مسأله ثنویت سوبژه و ابژه وضعیت بحراناز این (.۹۱: ۶۹۲۷یاسپرس، «)یابد

دارتر گردیده بود. هوسرل با وحدتی که در که در زمان فیلسوف مورد بحث بارزتر و دامنه گرفته

تن آید که ابژه لباس سوبژه بهافکند، ساحتی فرآهم مینظام معرفتی خود میان ابژه و سوبژه می

کند و با اعمال ضوابط مشخصی آن را از عوارض و لفاف فیزیکی جدا و در وضعیتی سوبژکتیو می

 آورد.قوام میقلمرو آگاهی به بر

که  ایای علمی با روشی عام و فراگیر است، فلسفهبه ایجاد فلسفهتالش هوسرل معطوف

موضوع و مسأله آن آگاهی و روش آن علمی باشد. این فلسفه سرانجام یگانه نهج اتقان معرفت را 

جان  داند که موجب وحدت و یگانگیرا قصدیتی مییابد و خاصیت استعالیی آنسوبژه می هدر سین

خویشی و مبتنی بر نحو درونکه جهان تمام اعتبار پدیداری خود را بهنحویشود؛ بهو جهان می

، بشر بیند. بنابراینعلّی تعیّنات عینی می هوصف آیدتیک ذهن و بیرون از نظام لوژیکال و چرخ
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شود که زیستگاه موجودات علمی و بیرون سوبژکتیو که جوهری خالق و فهمنده است اگویی می

شوند؛ و تمام که گویی مُدرِک و مُدرَک یکی میها است؛ چنانهای متغیر طبیعی آناز خاصیت

شود. هوسرل پس از شناسایی و آگاهی اگو تقویم می هحقیقت هستی در ساحت جان و در منطق

شیوه و ماهیت آن و سپس بهترین موضوع و مسأله فلسفه، ابتدا بهعنوان مهمی بهتشخیص آگاه

 پردازد.آن میراهبرد چگونگی دست یافتن به

شود و دارای آگاهی در نظر هوسرل معطوف به چیزی است یا از چیزی گرفته می

باشد،  هتواند وجود داشتخودی خود نمیبیان دیگر آگاهی بهماهیتی التفاتی است. به

رد. گیبلکه همواره در بند و کمند عاملی بیرونی است که معطوف به آن قرار می

ای غیر گسستی در دو قطب خویش از رابطه هر عمل یا جریان آگاهی متشکل

ای که آگاهی معطوف به آن است. این است، یکی آگاهی و دیگری امری یا پدیده

ه نام آگاهی صرف وجود گیرد و چیزی بآگاهی همواره از چیزی نشأت می

 (.۹۳: ۶۹۳۲خاتمی، )ندارد

پس آگاهی ما، حاوی متعلق و موضوع خاصی است. معنی دیگر این عبارت این است که،  

خودم در درجه اول علم دارم و این آگاهی که خودمان نزد خودمان حاضریم یعنی من نسبت بهاین

تار واسطه رفهای زیسته من است که بهفادهترین صورت خود یعنی آگاهی محض حاصل ادر عریان

عنی کند؛ یفراگیر ساختار استعالیی آگاهی در قلمرو فهم مطلق، جهان را معنا و در من تقویم می

گویم چون منجر به وساطت شود، معرفت حصولی نمینحوی معرفت حضوری برای اگو پیدا می

رفت شود. شاید به یک اعتبار معزنمایی میصور ارتسامی اشیاء برای حصول معرفت و مآالً مسأله با

 ههمان معنای حلول در هوسرل تحویل کرد. البته حلول در هوسرل همان زیستحضوری را بتوان به

دیت تواند متَعَلق قصالوجود باشد اما میتواند موجود یا حتی ناموجود و یا ممتنعآگاهی است که می

تعبیر ز معرفت حضوری است که ابژه متشخص دارد. بهآگاهی باشد. بنابراین، حلول هوسرلی اعم ا

برای متعلقی که در آگاهی حاضر شده یا به آن داده شده است وجود داشتن یا وهمی »هوسرل؛ 

ها...، به نقل از پژوهش ۷۱۶: ۶۹۳۶ )رشیدیان،« بودن یا شاید کامالً محال بودن فرق اساسی ندارد

آگاهی نسبت و ارتباط من با جهان خارج است. یعنی  ه. پس همین نحو(V :۰۱۵-۰۰۳پژوهش

حتی خود قبول جهان وجود هم بدون این نسبت با آگاهی ممکن نیست. اما اینکه این ابژها که 
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 یابند؟ مناسب است این پرسششوند، در ساحت آگاهی چه وصفی میمتعلق قصدی اگو یا من می

 را در فراز بعدی مختصری مورد بحث قرار دهیم. 

 سأله بازنمایی ادراکم

آگاهی با جهان عینی بحث کردیم و اشاره داشتیم که جهان تقویم  هجا از نحوه فرآیند مواجهتا این

 طور نیست کهعبارت دیگر، اینشده در آگاهی وجود دیگری غیر از وجود حاضر در آگاهی ندارد. به

ای که ادراک عالم را نوعی عقیدها ما یک وجود در خارج از آگاهی داشته باشیم و یکی در آگاهی. لذ

رود؛ زیرا، اگر ما به دو وجود قائل داند با این روش اتفاقاً از دست میبازنمایی یا تصویرگری می

باشیم یعنی عمالً ما دو ماهیت خواهیم داشت، یکی در ذهن و دیگری خارج از ذهن؛ در این صورت 

یک چیز کند؛ و این  هتواند افاددو چیز است نمیکه دو ماهیت یعنی دو چیز، و دو چیز از آن جهت

بدان معناست که ما از دسترسی به امر خارجی و دریافت ماهیت آن ناتوان خواهیم بود و فرآیند 

ر طبق ب»معناست زیرا چنین وجودی هیچ چیز را توضیح نخواهد داد. زیرا، شناخت غیر ممکن و بی

برون ذهنی و بازنماییِ درون ذهنی.  هاوت است، ابژاین نظریه، هر ادراکی متضمن دو ماهیت متف

با ابژه  رغم اینکه بنا به تعریفای این است که، چرا بازنمایی ذهنی به...اشکال اساسی چنین نظریه

همین جهت هوسرل  به(. ۱۳-۱۲: ۶۹۳۷زهاوی، «)متفاوت است، باید ما را به ابژه رهنمون سازد

عقیده دارد که اگر قرار است در هنگام مجاورت با شئ خارجی خود شئ داده نشود و تصویری از 

اینکه آنچه در ذهن حاضر می شود در واسطه آن شناخت پدید آید با توجه بهآن حاصل شود که به

ایی شئ بازنمفرآیند شناخت ماهیت دیگری یافته است، این شئ اخیر، یعنی شئ ذهنی که همان 

گری کند، که ماهیت دیگری دارد؟ بنابراین ای حکایتتواند از شئ خارجیخارجی است، چطور می

فرض که دو نوع ماهیت متفاوت وجود دارد، باید چونان امری ناسازگار با تجربه این پیش»گوید؛ می

شهودهای مترتب  های گوناگون شناخت از حسی تا عقلی ورو، حوزه(. از این۱۳: همان«)رد شود

آگاهی  هفراافکندن پهنه و سع بر آن از آنجا که از لوازم و مقتضیات ذات آگاهی است، حاصل تجربه

 در حوزه وجود و جهان است. 

بنابراین، نظریه بازنمایی ادراک را که بر اساس آن شناخت ما غیرمستقیم و از طریق شباهت 

ارض با اصل اساسی پدیدارشناسی هوسرل یعنی امر ذهنی با ابژه خارجی پدید آمده است در تع

ی هیچ تر، بازنمایی ذاتیبیان سادهخود چیزها و دریافت تقویمی آنها در آگاهی است. بهبازگشت به
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ز تعبیر دیگر، هر چقدر هم دو چیای نیست. یعنی اشیاء اساساً طبیعت بازنمایانه ندارند. بهابژه

شود. اشکال  تصویر دیگریشود که یکی تبدیل بهب نمییکدیگر شبیه باشند این شباهت موجبه

ایانه ای که در وضعیت بازنمگردد، یعنی ابژهمیخود ادراک بازشود بهبازنمایی وارد میدیگری که به

تفسیر شود، ابتداء باید ادراک شود، زیرا نظریه بازنمایی بر این اصل مبتنی است خود ادراک در 

را  آورندگیتر رویطور کلی. بنابراین، اگر بازنمایی، ادراک و بهشودضمن بازنمایی ممکن می

سوی الباً بهما بدواً و غ»بیان دیگر، تواند آن را توضیح دهد. بهفرض بگیریم، در این صورت نمیپیش

های واقعی در جهان معطوف هستیم. این معطوف بودن مستقیم است یعنی با هیچ بازنمایی ابژه

توان یم، میکنها را تجربه میجای اینکه بگوییم ما بازنماییشود. بنابراین بهمیای وساطت نذهنی

خصایص مشخص، حاضر  همثابه دارندهای ما حاضرکننده هستند، و جهان را بهگفت تجربه

تواند با آثار گیرد نمی(. از آنجا که شئ در زمانی که متعلق آگاهی قرار می۲۵: همان«)کنندمی

که مطرح شد هوسرل برای اینکه وجود طوری خود به آگاهی بیاید، بنابراین، همانخارجی و عنصر

عنی نماید که در فراز بعدی یخارجی آثار خود را در آگاهی حفظ کند از تقلیل استعالیی استفاده می

 مبحث مربوط به نوئما و نوئسیس توضیح خواهم داد.

  (Noema( و نوئما)Noesisنوئسیس)

نوئسیس و نوئما اصالً کلمات یونانی هستند. در واقع نوئما در یونانی به معنای فهم و ادراک است، 

ها و نمادها. بر این اساس داند؛ یعنی مفاهیم، انگارهاما هوسرل آنرا محصول یا ابزار اندیشه می

ه در ی است کنوئما شرط فهم و دریافت ما از عالم خارج است و نوئسیس فعالیت»گوید: هوسرل می

های یونانی (. هوسرل آگاهانه از این واژه۱۱: ۶۹۳۱هوسرل، «)شودجهت آگاهی به چیزی انجام می

تدریج و در طول زمان معناهای های متداول و عمومی بهبهره گرفته است؛ زیرا بسیاری از واژه

های د و ایدهتواند مقاصعبارت دیگر؛ فیلسوف برای اینکه باند. بهخود گرفتهای بهمتکثر و چندگانه

خود نشود  هنحوی که آمیخته با استباطات و تفاسیر ناصحیح رایج زماندرستی، یعنی بهخود را به

صر هوسرل الخصوص که عتبیین نماید، ناگزیر از این امر است که نظام زبانی خود را بیآفریند، علی

 ست.پارادایم زبانی غالب است و مسائل آن بسیار مبتالبه بوده ا

طور مشخص از آنچه تاکنون بیان کردیم، روشن شد که هر ادراکی و هر عمل شناختی دو به

جهت دارد. عمل فکر یک فعل قصدی است، یعنی هیچ فکری در هنگام اندشیدن بدون متعَلق و 
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ها را برای مدرِک حاضر و تر این سخن آن است که، رفتار آگاهی، ابژهموضوع نیست. معنی دقیق

اهی اعتبار آگهای عینی در ذات خود هیچ وجه مطلق و مسقلی ندارند و صرفاً بهکند. ابژهحاصل می

در جریان رفت و برگشت میان عمل ادراک  شوند. این فرآیندیعنی فعل قصدی آگاهی موجود می

یس و نوئسگیرد. هوسرل دو اصطالح آید صورت میها یعنی آنچه به ادراک در مییا التفات به ابژه

برد. نوئما همان ادراک شده است یعنی آنچه همبسته آگاهی کار میرا در همین جهت بهنوئما 

یکه نوئما یابد تا جائشناخت، پی در پی بسط می هشود. البته مسأله تقرر معنا در فرآیند پیچدمی

 ندعبارت دیگر، در بسط نهایی فرآیشود. بهواجد خودش می آگاهی و خودش هشود همان زیستمی

عَلق خارجی متناظر باشد. لذا نوئما مت هرسیم که الزم نیست نوئما با هیچ ابژای میشناخت به نقطه

که در ادراک حاضر است، بدون اینکه با واقعیتی خارج از خودش همبسته همان نحویادراک است به

 هل همان زیستتعبیر هوسرباشد. یعنی، آنچه در ادراک حضور دارد الجرم از سنخ ادراک است و به

خارج از آگاهی متناظر نباشد. لذا رفتار  هتواند با ابژآگاهی است و از همین جهت است که می

ناختی کند. یعنی تقلیل پدیدارشالیته جدا مینوئماتیکی آگاهی هستی را از حیث رئالیته و ایده

مر واقع و ی حقیقی با اآورد که در نسبتالیته محض پدید میشده و منتشر در ایدهای رقیقرئالیته

نشیند. زیرا حیث رئال، عینی تقلیل یافته جهان پدیداری و در عین حال فراسوی سوبژه و ابژه می

ان یابد. بنابراین، منتزع و برکنده از جهال را میاست که امکان پدیدارشناسانه انتشار در حیث ایده

را  فتهسازی است که ابژه تقلیل یاپدیداری نیست و از این جهت است که سوبژه خودینگی عینیت

انتظار  توانآورد. بنابراین، از آگاهی نمیرا فراهم میکند و با انتشار در آگاهی محتوای آنزیست می

وید؛ گکند و میواقعیت یعنی ابژه عنصری داشت. خود هوسرل صراحتاً به این موضوع اشاره می

احکام از روشی مشابه با روشی که در علوم  بیهوده است که بخواهیم برای تشکیل مفاهیم و»

ای هآگاهی را همانند ابژ هرود استفاده کنیم. حماقت است اگر بخواهیم یک زیستکار میعینی به

توان (. بنابراین، نمی۳۱: ۶۹۳۱«)تجربه اتکا کنیمکار بهمثابه اینهمان تعریف و برای اینطبیعی به

که در جهان عینی هستند یعنی همان نحویاعیان و اشیاء را بهاز آگاهی چنین انتظاری داشت که 

 این فرآیند در ساختار فهم و با همان وضعیت فیزیکی که در ابژه عینی حاضر است، حاضر کند.

افکند، طبیعی می طبیعی وعین همآن تمایزی که هوسرل میان ذهنترابط آگاهی با نوئمای خود، به

اصطالحات خود هوسرل است که همان فعل آگاهی یا عمل فکر گردد. نوئسیس هم از باز می

عبارت فکر است برای صید ابژها از هر نوعی که باشند. به هاست. نوئسیس همان عملیات قاصدان
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شود بنابراین از منظر وی هوسرل میان عمل ادراک با آنچه ادراک شده تفاوت قائل می»دیگر، 

(. ۶۹۷: ۶۹۲۶شوتز، «)مورد التفات و ادراک شده است نوئسیس همان عمل ادراک و نوئما موضوع

ای از خود امر عنوان جزء متشکلهداد امری خارج از آگاهی نیست بلکه بهدر این رخ رو، ابژهاز این

 شود.زیسته کشف می

از آنجا که ساختار آگاهی در رویکرد طبیعی متناظر با ساختار واقعیت است، در رویکرد 

کنیم. از همین جهت است که اگر اپوخه این سئوال را را اپوخه و از دور خارج مینپدیدارشناسانه آ

های قبل از اپوخه که با اپوخه از دور خارج شده است را تبدیل ورد که چه چیزی دادهپیش بیا

شود مخصوصاً که در همانی آن در فرآیند مزبور حفظ میکند و چگونه ایننوئمای ادراک میبه

واقعی و  هندارد که با ابژقصدی آگاهی است و الزامی  هدارشناسانه نوئما صرفاً زیستوضعیت پدی

 مثابه مدرَک است؛ منظورما خواهد گفت؛ در اینجا مدرَک بهمتعال از آگاهی متناظر باشد؟ هوسرل به

، گربیان دیهمان نحو ادراکی در ادراک حضور دارد. بهکه، آنچه که ادراک شده بههوسرل آن است 

شود؛ لذا فاقد مختصات ابژه عینی است. یعنی متعلق یعنی امر ادراک شده از سنخ خود ادراک می

یابد و از این جهت است که ابژه عینی ک متعلَلق قصدیت قرار گرفته فکر با خود فکر وحدت می

است.  آیدتیک واجد نوئمای خویش در دقایق یا اجزای هشود. بنابراین، هر ابژاز جنس ادراک می

مثالً لذت واجد نوئمای خویش است و لذا حکم و بیان نوئماتیکی با احکام مربوط به امر واقع متمایز 

نثی وجود و یا عدم ابژه خعبارت دیگر، نوئما که جزئی اصیل از امر زیسته است نسبت بهاست. به

رک نیست مدَ رغم این که وضع شده در واقعیتشود علیاست و جهانی که به این روش حاصل می

یک از اوصاف خود که هیچشود، بدون آنشود در آگاهی، یعنی از جنس خود آگاهی میمحض می

ر دیگر، تعبیها در آگاهی. بهرا از دست داده باشد. بنابراین، حلول ابژه یعنی تضمن قصدی تعالی

ه شروط بر این که ابژدهد، معنوان جزئی از سوبژه میابژه را بهنوئما جواز اندشیدن به هحلول ویژ

ای یعنی تقلیل پدیدارشناختی را تاب آورده باشد، یعنی در درون ادراکِ تقلیل یافته تغییری ریشه

ر د»گوید: آوریم. خود هوسرل میدست میآگاهی به هعنوان جزئی از زیستاست که نوئما را به

ابه مُدَرک مثدَرک صرفاً بهپدیدارشناختی محض( است که مُ هادراک تقلیل یافته ) یعنی در زیست

رشیدیان، «)مکنیماهیت آن تعلق دارد، کشف میناپذیر بهنحو تفکیکادراک[ را که به]یعنی نوئمای

نگارنده این رهیافت هوسرل، چیزی شبیه  ه(. به عقید۹۵۳-۹۵۱ :به نقل از ایده ها... ۷۳۰: ۶۹۳۶

ود؛ شدو نحو اعتبار میبه ایشان وجود همان وجود ذهنی نزد حکمای مسلمان است. یعنی در نزدبه
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یکی واجد آثار خارجی است مانند سوزاندگی آتش، و دیگری بدون آثار خارجی است. وجود واجد 

تعبیر هوسرل همان اعیان داده شده در رویکرطبیعی. شود همان وجود عینی، یا بهآثار خارجی، می

ن ماهیت شئ است. البته اینکه معلوم عینی شود وجود ذهنی که هماوجود بدون آثار خارجی که می

تعبیر هوسرل در ذهن یا ساحت آگاهی چه وضعیتی پیدا تعبیر حکمای مسلمان و ابژه عینی بهبه

ای مناسبت نیست براند. بیکند بحثی است که تحت عنوان تمایز وجود از ماهیت بسط دادهمی

د؛ مخصوصاً که مسأله بازنمایی ادراک که ای در حد چند جمله بشوتر حوزه بحث اشارهتنویر بیش

 ای از منتقدان هوسرلدر فراز پیشین مطرح شد و نحوه تقویم جهان در آگاهی محل مناقشه پاره

ی ذهن هر روی از آنجا که حکما اوصاف وجود عینی یعنی فرد خاص واقعی را بر وجودبوده است. به

اف این اعتبار که اوصشوند. بهبحث هوسرل نزدیک میکنند بهذهنی دارد بار نمی که خاستگاه صرفاً

داده شده  نحو طبیعیآگاهی با ابژه واقعی که به هکند، زیستسلبی که هوسرل برای نوئما مطرح می

شوند و خوش تغییر و کون و فساد نمیگردد، یعنی مانند عناصر طبیعی دستاست متمایز می

د یا به تواند آتش بگیردرخت واقعی می»خود هوسرل:  تعبیروضعیتی ثابت و الیتغیری دارند. به

 شا ماهیتبه ضرورتاً که ادراک، این معنای –عناصر شیمیایی اش تجزیه شود و غیره. اما معنا 

 نقل به ۷۳۱ :همان) «ندارد طبیعی خواص یا نیرو یا شیمیایی عناصر و بسوزد تواندنمی -دارد تعلق

اهی محافظت آگ در ادراکی ابژه ماهیت و ذاتیات از که آنچه دیگر، بیانبه (.۹۵۳-۹۵۳: ...ها ایده از

ست. تیک اشود که یک چیز پیوسته خودش باشد نزد هوسرل همان شهود آیدهکند و موجب میمی

از  ابژه عینی پسبخشی بهبخشی و ذاتکه حاوی و حافظ وحدت نوعی شئ است. یعنی عمل قوام

که ورتیکه به صآگاهی. اما از آنجا هشود زیستکند و میتن مینوئما بهتحمل فرآیند تقلیل، ردای 

هر روی شود، یعنی بهیابند مسأله بازنمایی مطرح میاعیان طبیعی با افعال آگاهی تضایف می

هوسرلی، صورت تقلیل یافته شئ خارجی است برای اینکه جواز حضور در آگاهی را بگیرد نوئمای

را تاب نیاورد اساساً امکان حضور در آگاهی و تبدیل شدن به ادراک را نخواهد  زیرا اگر شیئی تقلیل

یداری االصول ماده یا فیزیک پدتر، شئ ادراکی صورت آگاهی یافته است و علیبیان واضحداشت. به

خود گرفته، ذاتیات شئ را در آگاهی خود را از دست داده است و اما از آنجا که وصف ماهوی به

گری کند و موجب حصول معرفت شود. یعنی امر تواند از امر عینی حکایتند. لذا میکحفظ می

د و شووجود ذهنی حکمای مسلمان نزدیک میعینی را در آگاهی حاضر کند. نوئمای هوسرلی به

یابد، زیرا در درک حکمای اسالمی نیز وجود ذهنی واجد و حافظ گونه مییک معنا ساحتی آیدوسبه
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 بیان دیگر، حوزه شناختی اعیان و اشیاء،گیرد. بهیات شئ است و علم به آن تعلق میماهیت و ذات

بالعرض در ذهن  نحو معلومالواسطه یعنی بههمین صور ذهنی هستند که از شئ خارجی مع

زعم ایشان موجب حصول شوند. اما آنچه بهمعلومات مینشینند و موجب حضور معنا و علم بهمی

آیند وجود ذهنی یا ماهیت شئ ذهن میشود، وجود عینی اشیاء است که وقتی بهعلم و شناخت می

ود هایدگر های وجبحثگیرد و تا حدی بهبعد از هوسرل فاصله میشوند. این تلقی از این نقطه بهمی

شود. البته تفاوت آن با دیدگاه هوسرل در این است که در بحث وجود ذهنی ماهیت یا نزدیک می

شود اعیان و اشیاء و تحت عنوان ه متعلق آگاهی و در نتیجه موجب حصول معرفت میذات شئ ک

آنچه مثالً نزد مالصدرا اصیل است همین  قابل انفکاک است و زیادتی وجود بر ماهیت از وجود

وجود عینی است که واجد آثارخارجی وحقیقی است. اما نزد هوسرل وجود حقیقی همان ساحت 

آگاهی است و چیزی غیر از آن اعتبار ندارد. در این موقف با  هت که زیستآیدوس یا نوئمای اس

شوند زیرا آگاهی چیزی جز اطوار تقلیل شناختی هوسرل عین و ذهن یکی میتوجه به مراحل روش

د. آییافته پدیدارها در جهان جان نیست، و این همان وحدتی است که میان جان و جهان پدید می

شد در بسط نوئماتیکی خود مآالً ضرورتی هم برای اینکه متناظر با امر واقع  طور که اشارهو همان

تواند متضمن امور غیرواقعی هم باشد؛ یعنی باشد ندارد و دقیقاً از همین رهگذر است که نوئما می

توری است که امکان صید هر گونه نوئمایی را دارد  مثابهنوئسیس در ساختار استعالیی آگاهی به

ل یا تصور و المثل تخیکند وچه عینی نباشد. فیرا زیسته آگاهی میی باشد که با تقلیل آنچه واقع

گاهی را از آ هاینکه هوسرل نوئما را جزء زیسته و امر متشکلغیره باشد. بنابراین، با عطف توجه به

ینی در عشود؟ هنگامی که ابژه داند، باید مالحظه کرد که این معنا چگونه حاصل میسنخ معنا می

قلیل شود؛ یعنی ابژه طبیعی که تنوئما یا ابژه ادراکی میشود، تبدیل بهطبیعی اپوخه میرویکرد

شود. آن اعطا میشود؛ یعنی معنا بهواسطه التفات نوئماتیکی فهم میآورد بهپدیدارشناختی را تاب می

یعی طبنسبت میان ذهن و از همین جهت است که، هوسرل نسبت میان اگاهی با نوئمای آن را، با

همان گونه که در ادراک کند. یعنی نوئما متعلَق ادراک است بهطبیعی خارجی متمایز میو عین

ای در خارج از خودش متناظر باشد یا نباشد. خود هوسرل وجود دارد، صرف نظر از اینکه با ابژه

 گوید: می

یک  شکوفه درفرض کنیم نگاهمان با احساسی از لذت متوجه یک درخت سیب پر

باغ، متوجه سبزی مالیم چمن و غیره باشد. روشن است که ادراک و لذت همراه 
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بخش نیستند. در رویکرد طبیعی، درخت سیب آن همان چیز مورد ادراک و لذت

و ادراک امری همانند برای ما وجودی است قرار گرفته در واقعیت مکانی متعالی، 

های واقعی در طبیعت، تعلق دارد. میان ما، انسانلذت، حالتی روانی است که به

عنوان واقعیتی طبیعی یا ادراک، و واقعیت طبیعی اول و دوم یعنی میان انسان به

عنوان واقعیت طبیعی روابطی وجود دارد که آنها نیز واقعیتی طبیعی درخت سیب به

رویکرد پدیدارشناختی عبور کنیم. جهان متعال )از آگاهی( به هستند... .اکنون

 شود. اکنونمی« اپوخه»گیرد و وجود واقعی آن دستخوش الهاللین قرار میبین

کی های نوئتیتیک در مجموعه زیستهتواند از دیدگاه آیدهپرسیم چه چیزی میمی

ینکه مجموعه در عین ا»مضمون در ادراک یا در مطبوع شمردن شیء کشف شود. 

جهان فیزیکی و روانی و بقای واقعی رابطه طبیعی میان ادراک و مدرک )ونیز میان 

 «حلول محض»تیک در بخش( باقی است؛ این رابطه به مرتبه داده آیدهلذت و لذت

شود. دقیقاً همین وضعیت یعنی وضعیت پدیدارشناختی است که باید مورد نائل می

م گیریاگر یک ادراک )مثال ادراک درخت( را در نظر می نظر ما باشد... . از این پس

...نباید مثالً از خودمان بپرسیم که آیا با چیزی در واقعیت )خارج( متناظر است. این 

 شود برای ما وجود ندارد با اینحکم لحاظ میواقعیت دلیلی است که بالنسبه به

س از تقلیل ماند. زیسته ادراک، حتی پحال همه چیز مثل قبل باقی می

 "این درخت سیب پر شکوفه در این باغ و غیره"پدیدارشناختی، کماکان ادراک 

یچ بریم. درخت هاست، و لذت نیز پس از تقلیل، لذتی است که از همین درخت می

 شود وهایی را که با آنها در این ادراک ظاهر میچیزی از اجزاء، کیفیات، و خصلت

دهد از دست نداده و غیره در این لذت نشان می «جذاب»، «زیبا»با آنها خود را 

 (.۷۳۰-۷۳۱: است)همان

دوقطبی سوبژه و ابژه را که  همسألبنابراین هوسرل با این رهیافت توانسته تا حد زیادی 

های سترگی در صحنه معرفت پدید آورده است با ضوابط فلسفی خود حل کند و قلمرو رئال رخنه

ابه مثنی ابژه لمیده در سوبژه و پدیدار نیز ذات پدیداری خود را بهرا ذوب در جهان جان نماید، یع

که گویی جهان مستحیل در سوبژه است آورد، چنانفراهم می امکان هر گونه ظهور در حوزه سوبژه
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کند. الیته محض استعالیی میو آنچه حقیقت عالم است پدیداری است که جهان را خلیده در ایده

گرا بوده است ای و برابرایستای فیلسوفان ثنویتد طبیعی که همان قطب ابژهدر این فرآیند رویکر

 شود. لذا ابژهدهد و سوبژکتیوته مینوئما میشود و جای خود را بهاز مدار توجه و تعلق خارج می

یر خود تسخنشیند و جهان را بهنوئسیس می هتن نموده بر سریر قاصداننوئما به هطبیعی جام

ماید و آن نبخشد. پدیدارشناسی هوسرل حوزه رئالیته را از سنخ معنا مییعنی تعیّن می آورد،میدر

شود خود جهانی میکه گویی آدمی کند. چنانرا در وعاء فهم محض و آگاهی مطلق منتشر می

 شود نه دو قلمرو و دو وجود.مندرج در خود. زیرا آگاهی و جهان یک چیز می

شد پارادایم عصر معاصر پارادایم زبانی است و این واضح است که تر اشاره طورکه پیشهمان

زبان با آگاهی نسبت دارد. لذا در بین فیلسوفان تحلیلی این هم بدیهی شده است که معنای جدا از 

کند. را فراهم می زبان وجود ندارد. این همان مفهوم نوئمای هوسرلی است که پیوند بین زبان و معنا

تغییر تجربه و احساس سازماندهی تجربه ما است. اما این دو مؤلفه از  و نوئما دو مرحله نوئسیس

س عنوان یک امر اضافی و تجملی پمعنا داریم، نه بههم جدا نیستند، زیرا برای تمام تجربه نیاز به

 ب هوسرلاین ترتیکه تجربه هر چیزی را درک کنیم. بهاز واقعیت در احکام بازتابی، بلکه برای این

ک کمکوشد تا روابط میان ادراک و موضوع آن و نیز ارتباط میان ذهن و عین را با آگاهی و بهمی

نحوی شکلی تحلیل کند تا مناقشه دو قطبی عین و ذهن بههای نوئسیس و نوئما بهاستفاده از واژه

 خاص از میان برود.
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 معرفت (perspectivteبحثی در باب پرسپکتیویته)

تکمیل و تتمیم مبحث تشکیل معرفت در این فراز پرسپکتیو و جغرافیای شناخت الزم است برای 

مختصری توضیح دهیم. پرسپکتیو مفهوم هنری است که توسط نقاشان عصر رنساس کشف  را نیز

شناختی شد. نیچه از آن در فلسفه استفاده کرد و بار فلسفی به تدریج وارد مباحث معرفتشد و به

ا در دستگاه فلسفی هوسرل پرسپکتیو جایگاه مهمی دارد. هوسرل پرسپکتیویسم این عبارت داد. ام

ای از زوایه و جهتی در زمان یا داند. معنای این سخن آن است که، هر ابژهرا ذاتی دادگی اشیاء می

های پرسپکتیوی آن است البته بدون اینکه ها فراتر از دادهشود. یعنی شناخت ابژهمکان داده می

ر و ها هر بار از منظخواهد به ما بگوید که ابژهبدیل به نومن کانتی شود. در واقع هوسرل میابژه ت

تعبیر های پرسپکتیوی نیست. بهشوند و شناخت در تمامیت خودش مبتنی بر دادهوجهی داده می

 ن امررود. ایشود، بلکه همواره از آن فراتر میابژه در یک دادگی منفرد هرگز تمام نمی» زهاوی، 

ر خود] همانند چیز د -شودهایش پنهان مینحوی در پشت آشکارگینه بدین معنی است که ابژه به

ای است که متصل با همهء و نه بدین معنی است که اینهمانی -ناپذیر کانتینومن[ شناخت

تر، اگر چه پیوسته این امکان وجود عبارت ساده(. به۱۱-۱۹: ۶۹۳۷«)های مختلف استآشکارگی

م اصطالح پرسپکتیو دیگری فراهاش از زاویه و جهتی دیگر داده شود و بهدارد که شئ در آشکارگی

ها است و در مورد خود آگاهی یا نفس آگاهی خود ابژهآورد اما این صرفاً از نگاه هوسرل معطوف به

 هنی وذتواند صادق باشد زیرا، اگر در وضعیت درونهنگامی که دادگی خودش مطرح باشد نمی

تواند دادگی پرسپکتیوی باشد که از آگاهی ای مورد تامل قرار گیرد، دیگر نمیخویشی ابژهدرون

های مختلف بروز دهد. هر چند ابژه اندازفراروی داشته باشد و به اصطالح اطوار خود را در چشم

می رود، اما صورت زمانمند پیش تدریج و بهشود و مثالً بهتمامی داده نمیدهنی هم بهدرون

کند این نحو دادگی که در تمامیت آن نیست با دادگی پرسپکتیوی طور که هوسرل تصریح میهمان

 یعنی ابژه های فیزیکی متفاوت است. 

 شهود و بداهت 

نحو به شهود هکشیدن ماد شهود از مفاد مهم پدیدارشناسی هوسرل است. هوسرل توانسته با پیش

شهود در واقع آن آگاهی نخستینی است که  بالفصل مسأله مواجهه را تمهید کند به این معنا که،

کند. بنابراین، ادراک ذوات آورد و ابصار ذوات را فراهم میحضور میها را بهواسطه، دادهنحو بیبه
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 شهود با بداهت نیز خویشاوندکه همان ماهیات اشیاء هستند با معنا نسبت دارد. و از سوی دیگر، 

عبارت دیگر، بداهت است. یعنی بداهت در شهود خانه دارد و در هر عمل شهود حاضر است. به

ای شهودی، مستقیم و اصیل وضعیتی از خود آگاهی است که در آن شئ موجود است و لذا یک داده

مورد نظر، خود خود شئ ر آن ای از آگاهی که دبداهت یعنی لحظه »تعبیر لیوتار:شود. بهتلقی می

 «پر»ای است که شهود کند، لحظهشخصه در آگاهی عرضه میرا در گوشت و استخوان خود، به

  دارد. (. البته بداهت نزد هوسرل مانند شهود اقسامی۱۱: ۶۹۳۱شود )می

بیند؛ پدیدارشناسی با هوسرل میان مفاهیم شهود و بداهت چندان تفاوتی نمی

که بداهت خود در یک فعل شهودی ریشه گردد، در حالیهدایت می «اهتبد»اصل

عینه حاضر و داده شهودی دارد. بداهت حالتی از آگاهی است که در آن شئ به

عی که باید بداهت ضروری یقینی و قطواسطه و اصیل است. نکته قابل تأمل اینبی

ت ما در ارتباط با وضعیرا از هم متمایز دانست. بداهتی ضروری است که اگر یقین 

واقع این چنین باشد، هر گونه عدم آن مطلقاً غیرقابل تخیل و غیرقابل تصور  امور

نسبت به وضعیت امور واقع چنان باشد که فقط هرگونه  خواهد بود؛ اما اگر یقین ما

شک معقول را خارج نماید بداهت ما قطعی است. برای مثال ؛ یک شئ سه بعدی 

اند صرفاً با بداهت ناقص و قطعی ظاهر گردد. زیرا ادراکی که از تومانند خانه می

شود، افزون بر آن، فقدان شود در هر آن تنها یک جنبه از این شئ داده میآن می

 (.۰۲-۰۰: ۶۹۳۱وضعیت امور همواره قابل تصور است)دارتیک، 

ز آنجا که شئ در زمان گردد و اواسطه بداهت پر میبنابراین، هوسرل عقیده دارد که شهود به 

 جا همانرا دریافت کرد. البته اینتوان در یک شهود تمامیت آنشود نمیو مکان خاصی داده می

بحث پرسپکتیوی در حوزه معرفت است و از همین ناحیه است که شهود واجد اقسام و انحایی 

ه ست که سوبژه و ابژحاکی از این ا« شهود»شود که در فراز مربوطه قدری تفصیل خواهیم داد. می

یکدیگر، در مرتبه یکسان و بدون واسطه حاضرند. یعنی میان آگاهی و متعلق قصدی آن نسبت به

  وحدت و یگانگی وجود دارد.

نامد که مستلزم پری می« بداهت ذاتی»یا « بداهت»هوسرل این تجربه روشن را 

شهود یک معنای محض است. این حالت اولیه داده شئ، ذاتی ادراک است. شهود 



 

Intention beyond Idealism and Realism 

H. Dahaqin, B. Abdolkarimi, M. Shokri 
1017 

ترین معنا یک نوع دیدن است )نه ضرورتاً دیدن حسی( که با بداهت و در اصلی

، بداهت «صدق»انه شود. از نظر هوسرل کاملترین نشبصیرت عقلی داده می

 (.۶۲: ۶۹۳۲ریتزر، )است

م، این های استنتاجی دیگر ادعا کنیبنابراین، اگر شناخت را با یک تجربه صرف و بدون فعالیت

بینم، این ادراک واسطه میبا بداهت است، برای مثال؛ من درختی را در آنجا با بداهت و بی تجربه

 توانکنم که از آن میتیک( صورت عدد و توالی آن را درک میحسی است. در ادراک صوری )آیده

د نم )ماننکرا دریافت می« شنیدن»دست آورد و در تأمل پدیدار شناسانه فعل اعداد صحیح مثبت به

تجربه شنیدن آواز اپرا(. در حقیقت شهود، در التفات پدیدارشناسانه فقط یک حس دیدن نیست، 

شود. بلکه یک جنبه کلی و فراگیر دارد که انواع پدیدارهای مرتبط با حواس دیگر را نیز شامل می

شود این استدالل است که در شهود بالفعل بداهت، نکته دیگری که در بداهت مهم تلقی می

انی دیگر، بیچنین وصفی دارد یعنی بالفعل برای آگاهی حاضر است خطا نیز امکان وقوع دارد، بهمه

د خطا هم تواناگر شهود مبتنی بر بداهت یعنی دادگی بالفعل و مستقیم ابژه است پس چطور می

که ناتواند افاده یقین و حقیقت نماید، آنچنباشد؟ و اگر چنین شد یعنی این فرآیند ادراکی نمی

اکنون را تحت عنوان هوسرل ادعا داشته است. هوسرل خود به این اشکال پاسخ داده است و آن

نی عنوان امر یقیکرده است. بنابراین، اگر در بداهتی که به بندیصورت (present vivantزنده)

گری ت دیشود موهوم بودن آن افشاء شود، این آشکارگی نیز البد از این است که، در بداهداده می

آید. ظر مینبیان دیگر، هماره در تجربه بالفعل از یک ابژه است که تجربه قبلی موهوم بهرخ دهد. به

بنابراین، تجربه حقیقی دیگری که مالک خطا و صواب امور باشد غیر از همین تجربه بالفعل بدیهی 

رو، از خطا بازشناسیم. از این ای در اختیارمان بگذارد تا صواب راوجود ندارد که با توسل به آن سنجه

ه های زیسته آگاهی کشود. زیرا روند تجربهحقیقت هماره و منحصراً در تجربه بالفعل تجربه می

گردد بلکه در جریان سیال خود حک و اصالح عقب باز نمیشود بهدر شهود و بداهت حاصل می

شود، خود ی شده و کاذب تلقی میمثابه بداهتی سپرای اکنون بهشود، یعنی اگر تجربه زیستهمی

بالفعلی  مثابه تجربه جدید وهمین تجربه بالفعل که متضمن بداهت کاذب سپری شده نیز هست، به

اکنون زنده در آن واحد هم خطای گذشته و »شود. بنابراین، اکنون زنده داده می هاست که در سین
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(. یعنی وضع سابق در ۱۲: ۶۹۳۱لیوتار، «)کندمثابه تصحیح آن خطا بیان میهم حقیقت فعلی را به

 شود. وضع الحق بازیابی و اصالح می

توان نظریه شناخت هوسرل همین دلیل میتوان بداهت را آغاز معرفت دانست، بهدر نهایت می

  :را نیز دارای سه نوع و سه مرتبه دانست

 شناخت تجربه در مورد اشیاء در عالم طبیعت و محیط اطراف ما . ●

 آل )آیدوس( از اعداد تا ماهیات.تیک( درمورد اشیاء ایدهذاتی یا صوری )ایده شناخت ●

 شناخت و معرفت پدیدارشناسانه در مورد آگاهی. ●

 :هر کدام از آن ها یک تمایز شهودی نیز دارد

 شهود تجربی یا بداهت در ادراک حسی ●

 های آنشهود پدیدارشناسانه یا بداهت در التفات آگاهی و ویژگی ●

(.(Smight,1995:61-62 

  انواع شهود

کند. می شهود را بررسیمسائل مربوط به پژوهشهای منطقیاز کتاب « پژوهش ششم»هوسرل در 

 دارد، که ارتباط بسیار نزدیکی با شهود ،«معنا»تبع آن او نخست از خصلت پدیدارشناسی شهود و به

ی نماید. در این راستا تمایز مادهکند و شهود را به دو بخش حسی و مقولی تقسیم میآغاز می

های حسی و مقولی را مورد بررسی قرار داده، سرانجام حسی و مقولی، افعال حسی و مقولی و اُبژه

  گوید.با گسترش مفاهیم شهود و ادراک، از شهود مقولی به ویژه شهود کلّی سخن می

  شهود حسی

تقیم واسطه و مسدر تحلیل شهود حسی، این نکته حائز اهمیت است که ادراک حسی یک ادراک بی

. رددگای است که شئ خارجی در اولین مواجهه، ابصار میگونهاست. یعنی، ساختار این ادراک به

از آنها ذاتاً ادراک  البته برخی پدیدار شود، معتبر است که« داده»این نوع ادراک وقتی با یک مفاد 

و در  «آنجا»برای ما،  واسطهشوند. اُبژه ادراک ساده یا داده بیشوند و برخی صرفاً التفات میمی

های زمان و دادهتواند بهاست. ادراکات مستمر از همان اُبژه حسی می «التفات»ساختاری که دارد 

ل اظهار قاب ص ما نسبت به این اُبژهحسی متفاوت تقسیم گردد. تمام احساس ما از طریق ادراک خا
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افعال  ایرویم، در هر یک از این افعال ساده پارهبینیم یا در جایی راه میمی وقتی ما شیئ را است.

ئ مستمر از ششئ و توجه به آن، یک ادراک ساده آمیختۀ ادراکی داریم که با یک نگاه زودگذر به

شود و تا ر کنیم آن شئ از پرسپکتیو خاصی داده میالمثل اگر ما به شیئ نظ.؛ فیآوریمبدست می

که این ناحیه حفظ شود آن شئ نیز در ابصار ما واحد و یکسان است؛ یعنی یک شئ محسوس زمانی

شئ محسوس، ادراکات فردی ما، وحدت مستمرّی شود. در ابصار فعل موجود نشان داده می در یک

داد واحد را درک کنیم. معنای ایجابی این رخ طور مداوم همین شئشود بهکه موجب می دارند

اما وحدت این ادراک مستمر، صرفاً مبتنی بر یک فعل حضور یک کّل در اجزائ خویش است؛ 

بدست آید، بلکه چیزی که در این سلسله  خاص نیست که از طریق آن یک آگاهی جدید از اُبژه شئ

ست که هرگز وحدتش با خودش ا کند فقط شئ محسوسیشود و عینیت را مطرح میدرک می

دهیم. این وحدت در ادراکات ما می نیست. ما وحدت مستمر را در میان این ادراکات شخصی قرار

ت گردد، لذا این خاصیصورت مفاد بازنمودی برای یک ادراک جدید استفاده میشود و بهعینی می

ایم دیده چیزی را که از پیش بینیم وشود چیزی را که اکنون میآگاهی التفاتی است که موجب می

 صورت اُبژه ممکن از یک ادراک بیکه، واحد و یکسان باشند. اُبژه واقعی را بهنحویکند بهحفاظت 

وجود  «ادراک و تخیل»توان تعریف نمود. یک توازن و همگنی ضروری میان میواسطه )مستقیم( 

دارد. سلسله تخیالت ممکن ماهیت یکسانی دارند که با هر ادراک ممکنی مطابقت دارد. از همین 

  گوید؛جهت است که هوسرل می

دراک وسیله به اواسطه با هر ادراک مستقیمی مرتبط است و بدینیک تخیل بی

ر کلی طوتوان اُبژه محسوس را بهبخشد. میحسی تیقّن می تر شهودگسترده

صورت اُبژه ممکن تخیلی حسی و شهود حسی تعریف نمود. تمام اُبژه واقعی، به

از اُبژه واقعی متعین هستند. هر جزئی  ...لحظه واقعی، آینده واقعی، جزئی واقعی

طور واضح و روشن توانند بههایی که مییک جزء واقعی است. مجموع تمام اُبژه

 های محسوس را تشکیلرین حوزه ادراکی اُبژهتواسطه باشند، وسیعادراکات بیدر 

محسوس انضمامی در الگوی روشنی قابل ادراک است. مفاد  دهند. هر اُبژهمی

نی با التفات دروهای انتزاعی حتی در جایی که صرفاً بازنمود مفهوم بازنمود مرحله

یک جایگاه و مرتبه  تنهایی تجربه شود؛ اما فقط درتواند بهواسطه مشابهت نمیبه
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تر است؛ اگر چه منظور این نیست که شهودشان نیاز به یک انضمامی قابل فهم

گردد. واضح است که اش باز میفعل موجود دارد. ادراک یک فعل شهودی به اُبژه

و یک جزء از کل مورد نظر، ادراک یک وجه حسی یا صورت  "مرحله"ادراک یک 

تماماً موجوداند. این افعال در حالت عقالنی ما کند که حسی به افعالی اشاره می

عرصه به «فهم»کنار گذاشته شده و قلمرو« حس»معناکه قلمرو موجوداند، بدین

 (Husserl, 1982: 283-285). میدان آمده است

هوسرل آن است که، امر کلی که در ادراک ما حاضر است در ابژه و در ضمن اجزایش  منظور

های جزئی این وصف ذاتی خود آگاهی است که با امر کلی در صورت نیز حاضر است و اساساً

طور از اطالق برد تغییر و تبدل مصون است. و همیندارد و از این جهت از دست مناسبت و سنخیت

ای بدون و استقالل نیز بیرون است زیرا به آگاهی متکی و مبتنی است. بنابراین، هیچ صورت ذهنی

رو، شناسایی همواره ازا وجود ندارد و همه حاالت ذهنی حاالتی درباره چیزها هستند. از اینمابه

نفسه وجود دارد، تجربه توانیم آگاهی محض را از آن حیث که فیچیزی است و ما هرگز نمی درباره

 کنیم. 

 شهود مقولی 

پرسشی که انگیزه شد تا هوسرل عزم بر آن داشته باشد تا مفهوم شهود را گسترش دهد و آن را 

توان برای ترکیبات معانی پیچیده یک گزاره از شهود حسی فراتر برد چنین بود: چه چیزی را می

 مسلکانصور مقولی است فراهم نمود؟ این مشکل برای حسیرسد متعلق بهنظر میکه به

جان الک و  وسیلهبه« هست»، «یا»، «و»های ترکیبی مانند بار بروز کرد زیرا پیوند واژهتانگلیسی

واسطه ذهن در ظرف درونی آن ایجاد گردیده نحو صور انعکاسی در نظر گرفته شد که بههیوم به

طور های خاص، بهادراکات ساده نمونه»گذارد یعنی، و بلکه توسط اشیاء خارجی بر ذهن تأثیر می

کار رود. بنابراین، بایستی در عنوان شهودات محقق برای چنین اصطالحات بهتواند بهاص نمیخ

ینی نحو عشهود خاصی باشد تا این ادراکات را به «مثلثیت»و واژه کلی  «سفیدی»های درک واژه

 (Cobb. 1990: 140-149) محقق کند

شهود حسی و به نوعی به آن مبتنی بنابراین، مواجهه با اعیان شهود مقولی خود برآمده از  

است. اگر قدری کانتی بخواهیم به این فرآیند نظر کنیم شهود حسی همان ماده بالفصل شهود 
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گاه که کانت عزیمتیا صورت شئ است. همچنانی هاولیه و زنده است و شهود مقولی همان مورف

ا ابتدای شود. هوسرل نیز بنحو پیشینی و ماتقدم تجربه میدانست که بهحسی می هشناخت را حص

قد نیاد داریم که در این فرآیند موافق است اما شهود مقولی را همان اتمام شهود حسی می داند. به

و به  کانت، مسأله شهود مقولی منتفی بود. یعنی در کانت شهود منحصر در حس بود عقل محض

فکر محض با فعل مقولی مساوی مثابه قوه صورت عقل محض به یافت مفهوممفاهیم تسری نمی

است، زیرا عمل معنابخشی از وظایف همین قوه است و از همین جهت به کلیات یعنی صور 

آید نظر دارد و از همین ناحیه است که کامالً از قوه حسی منقطع ای که از ذات نوعی شئ مینوعیه

داهت ای از شناخت در بدهتواند از پیش تصور گردد که یک تحلیل ساکه فقط میطوریگردیده به

 تیک تأمل کنیم که ضرورتاً مبتنی برگر بر خصوصیت انتزاعی آیدهاش دارد. بنابراین؛ اوجودی

دلیل شهود فردی بودن مورد نظر نیست و اگر به این شهود فردی است؛ اما این خصوصیت به

ار فردی ایگزین ساختواقعیت توجه کنیم که واقعاً روش جدید درک و تصور است که ساختار کلی ج

گردد، شهوداتی که نه فقط همه تشخص فردی است، بدین ترتیب امکان شهودات کلی مطرح می

عبارت دیگر، میان انتزاع نماید. بهکند، بلکه محسوسات را از حوزه التفاتی خارج میرا خارج می

بتنی بر مقولی که حسی، که صرفاً مبتنی بر مفاهیم حسی آمیخته با صور مقولی است و انتزاع م

اند شویم. برای مثال، رنگ و خانه، صرفا مفاهیم حسیمفاهیم مقولی محض است، تمایز قائل می

ها و غیره، یک ترکیب مقولی دارند در حالی توازی هو رنگ بودن، قابلیت و فضیلت، اصول موضوع

 .کنیممی ض بحثکه مفاهیم وحدت و کثرت مقوله صرف هستند که در اینجا از مفاهیم مقولی مح

های شهود مقولی های شهود حسی و مفاهیم مقولی در دادهمفاهیم حسی، منشأ خود را در داده

 .(Ibid: 306)گرددصورت مقولی، کل أبژه مقولی تشکیل مییابند که با توجه بهمی

مسلکی را که در آن کلمات مرکب از این جهت است که، هوسرل در روش خود، رویکرد حس

وییم گردد. اگر بگذات اشیاء متوجه میاند، کنار گذاشته، بهذهنی ارجاع نمودههای درونرا به فرآیند

یابم. لذا در حقیقت من این خصوصیت سفیدی را متعلق به این کاغذ می« این کاغذ سفید است»

زء توصیف گردد. کاربست فعل ربطی ارتباط لفظی میان ج« عینی»بایستی با وضعیت « است»ین ا

و کل است؛ یعنی وجود محمولی که به ابژه متعلق است و چنین نیست که بر مخاطبی داللت کند 

توانم ربط و کند و با حقیقت آن موافق است؛ اما من نمیمبنی بر این که گوینده لفظی را بیان می
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ی بیان وسیله فعل ربطلق سفیدی را به کاغذ ببینم. پس چه نوع شهودی نحوه تعلق را که بهتع

 کند؟گردد محقق میمی

کند که در ترکیبات صور های ترکیبی اضافه میهوسرل در این خصوص چیزی در کنار واژه

یدا نمود. حتى توان تحقق آنها را در یک شهود ساده معمولی پنمی دیگری از یک قضیه وجود دارد،

ونه تواند تحقق یابد، بلکه همان گهای خاص نمیبا شهود ساده ابژه «سفیدی»ای مانند تعبیر ساده

توان منشأ آن را در که در بررسی شهود حسی اشاره نمودیم، دارای اضافه معنایی است که نمی

دارد. افزون بر این،  ای در جمله یک بعد مقولیدنبال آن، هر واژهای یافت. بههیچ ادراک ساده

نوع مثلث و خواص کنند. در تعریف، مثلث بهمی آل اشارههای ایدهوضوح به أبژهبرخی عبارات به

 تعبیر پازوکی؛شود، اشاره دارد. بهکار گرفته میصورت مظهر و جلوه آن بهشهودی که به

داند میرا مبتنی بر مجموعه تمایزاتی هوسرل در تبیین کامل شهود مقولی، آن»

انگیز است؛ اما در نهایت به وضوح و گستردگی که در ابتدا پیچیدگی آن شگفت

یابیم. تمام تالش او برای کاربرد نظریه شهود در این افعال مقولی آن دست می

های حسی ظاهر فاهمه محض است و لیکن اگر مبتنی بر دادهاست، اگر چه به

آید. ت نمیدسو شناخت متیقنی از آن بهگردد نباشد، هیچ معنایی بر آن مترتب نمی

همین جهت او شناخت افعال مقولی را مانند شناخت افعال حسی شناخت شهودی به

نامد. او در کنار تمایز میان افعال ساده و افعال پیچیده، افعال بنایی و مبنایی را می

علی ند فاش را نیازمداند برای مثال یک فعل معنایی اساس وجودیمتمایز از هم می

داند که حوزه فیزیکی مصداق را نشان دهد. به همین دلیل افعال حسی را می

 .)۶۵۵: ۶۹۳۷)پازوکی، «نامدمی «افعال بنایی»و افعال مقولی را  «افعال مبنایی»

بنابراین در این روش، هر آنچه را که بتواند محمول باشد، یعنی بتواند موضوع یک حمل واقع  

کند: ابژه عینی که به نحوه حسی ادراک و ل نیز ابژه را به دو نحو اعتبار میشود، ابژه است. هوسر

یک تی ما بهکه وقشود و ابژه مقولی یا معنایی یعنی آیدوس شئ. شهود مقولی یعنی ایندریافت می

شیء التفات حسی داریم، در این مرتبه متعلق ادراک التفاتی ما با تمام حیث بودگی خود و ترکیبات 

را  کند و این اظهار پدیداری همه حیثیات بودگی آننات مادی خود، بر ما پدیدار و ظهور میو تعی

 دهد. السوی بروز میعلی
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ی است که بالفصل شهود حس هشود نتیجبنابراین، شهود مقولی که با بداهت پر و پشتیانی می

امر انضمامی برآمده است و این همان  هآید، امر انتزاعی از سیندست میدر ساختار تجربه زیسته به

مثابه داده اولیه و زنده است که هوسرل اساس ساختار قصدیت در معنای سرشار مسأله مواجهه به

پدیدارشناسی خود قرار داد و از این جهت نهجی یگانه برای عبوراز عین و ذهن لمیده در بستر 

که شهود مقولی و مسأله مواجهه است متافیزیک غربی فرآچنگ آورد. هایدگر هم از همین ناحیه

آورد برای داند، و معتقد است با این دستآورد بزرگی در پدیدارشناسی هوسرل میرا دست

بار در تاریخ متافیزک مسأله مواجهه با هستی تمهید شده است. البته وی هوسرل را نقد نخستین

قال نیست د که بحث آن مربوط به این مبرداری بایسته بکنکند که نتوانسته از این اکتشاف بهرهمی

معنای وجود و نحوه مواجهه با آن نزد هوسرل و نگارنده تحت عنوان  هرا در مقالو تفصیل آن

توان مالحظه نمود. مسأله شهود مقولی که به اصرار هایدگر، هوسرل تحت عنوان می هایدگر

از  هاپژوهشدر چاپ اول  )زیرا، هوسرل آورده استهای منطقی پژوهشپژوهش ششم در کتاب 

 سمت پرسش از حقیقتانتشار آن خوداری کرد( برای هایدگر نقطه مغتنمی است که راه خود را به

 وجود بگشاید.

 گیری نتیجه

تقدم آگاهی در مواجهه با هستی نوعی تفکر جوهری است که شاید هوسرل را در ادامه سنت فکری 

ادعا کرد که دقیقاً همان نیست. تفکر هوسرل و طریق او در توان کانتی قرار دهد. اما می -دکارتی

آفریند که تمام هستی و همه چیزها و ناچیزها )فارغ بنیاد میپدیدارشناسی، بشری خودداده و آگاهی

دیگر، جهان و آنچه متعلق و  بیاناعتبار آگاهی استعالیی او قابل بحث است. بهاز ابژه عینی( به

 آلیسم استعالییاز سنخ معنا و ساختاری ادراکی دارد، و این قلمرو ایدهشود متضایف ادراک می

دیداری مثابه امکان پبخشد و مجالی ظهور بهالتفاتی همه چیز را تعین میواسطه قصدیت و حیثبه

شود. از همین جهت است که، هوسرل در مسأله تقویم پدیدار سوبژه می هپدیدارها و سوبژکتویت

دهد؛ یعنی ما، اعیان را در آگاهی جهان عقیده دارد که چون مواجهه ما با هستی در آگاهی رخ می

ها را، بنابراین این نحو از مواجهه که از ذات های آنکنیم نه اشباح و مثالفهم منتشر می هو صحیف

یی تازی افعال استعالشود حائز تقدم فهم و پیشیعنی قصدیت ناشی و حاکی می و جوهر آگاهی

مثابه انحاء به رو، رفتار آگاهی. از اینذهن در تقرر و تقویم جهان رئال در جهان جان است
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گرداند. از میانجی عقل مقیم میرا از هر نوع که باشد در حوزه حضور بی objectها امر آوریروی

 هکه با بداهت در همواسطه شهودیمثابه داده زنده و اولیه بهاست که امر پدیداری به همین جهت

ی امر کند تا در ساختار تجرباعیان را اپوخه می هشود، محتوای رئالیتاقسام آن پر و پشتیبانی می

منتشر هن ذ هآلیتایده هقصدی آگاهی بشود و در منطق هزیسته در رفتار و اطوار قصدی آگاهی، زیست

مثابه امکان پدیداری پدیدارها در ساحت دادگی محض که یگانه وصف شود و از این جهت قصد به

ین قرار و قوام بیاید. بنابراین، آنچه از اآگاهی مطلق است، ایده غیروابسته و غیرمتناطر با اعیان به

یعی کرد طبشود، این است که هوسرل با چنین افقی آشکارا در پی نفی رویرویکرد حاصل می

مثابه مواجهه خام و غیراصیل با جهان عینی است. به عقیده نگارنده کوشش هوسرل جهت تثبیت به

 الیته آدمی گردید، رهیافتی که درگیری تلقی نوینی از حیث ایدهاین موضع عمالً موجب شکل

اقتران  و اتفاق هفراسوی سوبژه و ابژه در معنای متداول کلمه در سنت متافیزیکی غرب در مصطب

ای ساز دارد. اما پرسشی که پارهعین و ذهن نشست. یعنی رفتار قصدی آگاهی وصفی عینیت

در  توانداند این است که، عین از آن جهت که عین است چگونه میمیان آوردهمنتقدان هوسرل به

طور که در فرازهای مربوطه در مقاله بحث ذهن از آن جهت که ذهن است مندرج شود؟ همان

کردیم، این اشکال را باید ناشی از نوعی سوء فهم از تلقی هوسرلی در نسبت سوبژه و ابژه دانست. 

انه ساحت معنای یگآدمی به هاز آنجاکه عمل تقویمی آگاهی استعالیی، برآمده از وصف سوبژکتیوت

ات ماهی مثابه تقرر هستی در نحوه ظهور آن در قلمرو آگاهی است،منحاز اگو و شرط امکان فهم به

د و معنا و کنکند. یعنی معنا میاست شهود می اعیان را که مبتنی بر حقایق ثابت و الیتغیر آن

 ها اعتبارکننده امور کلی هستند. لذا امور جزیی در وحدت نوعیه آنماهیات جهان و چیزها متقوم

ا برای اینکه ب شود و ضرورتی همشود و از این جهت است که، با هیچ امر دیگری وساطت نمیمی

عین خارجی متناظر باشد ندارد. از این جهت است که بازنمایی ذاتی هیچ پدیداری نیست، بلکه 

را که حیث قصدی فهم آنچنانآورد آنظهور میپدیدار همه حیث پدیداری و بودگی خود را به

قینی تواند افاده امر ینمیکند. بنابراین، بازنمایی ارجاع به هیچ چیز ندارد و یابد و از آنِ خود میمی

و مفید معرفت باشد. نقد دیگری که در این حوزه مطرح شده است این است که، چون اپوخه 

کننده و تواند گمراهکند و عقیده دارد این مواجهه میهوسرلی امر عینی را از دسترس خارج می

ابل کند؟ این اشکال نیز قگری تواند از آن حکایترهزن تحصیل قدر متیقن امور باشد، چگونه می

تحویل به همان اشکال قبلی است و پاسخ مشابهی دارد با این توضیح که اپوخه امر عینی را حذف 
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سبت محض آگاهی در ن هکند تا به منطقشناختی در آن اعمال میکند بلکه نوعی تقلیل روشنمی

ه وز ورود به ساحتی است کیابد. بنابراین، همانطور که ذکر شد این تقلیل مجبا امر عینی دست

حاکی و حافط امر عینی است. لذا از این جهت است که، تقلیل هوسرلی به آن صورت نوئماتیکی 

عنی آگاهی باشد تا این امکان فراهم شود. ی همثابه زیستکه حاضرکننده تجربه به نحویبخشد بهمی

ای برای آگاهی یعنی از سنخ را دادهستاند تا آنها را میتقلیل وصف خارجی اعیان و آثار خارجی آن

آگاهی  هکاهد و از این رو آنچه در صحیفآل فرو میکند. تقلیل حیث رئال اشیاء را به حیث ایدهمعنا 

قصدی  هابژیابد ریداکشن همان امر عینی است و الجرم صورتی است که متضمن نشر می

نچه ابژه داشته باشد. به عبارت دیگر، آتواند مناسبت است که با وضع آگاهی می خویش هیافتتقلیل

سازد آیدوس یا ذات آن است که هم حاوی و هم حافظ وحدت نوعی آن است و این عینی می

ذهن و یگانه وصف ساختار استعالیی آگاهی است. از همین جهت است که  هماهیت حقیقی آورد

 آلیسم مأوی گزیند.تواند فراسوی رئآلیسم و ایدهقصدیت می

References 

 Cobb. Stevens (1990) Richard. Husserl & Analytic philosophy. Netherlands: 

Kluwer Academic Publishers. 

 Dartig, Andre (2005) What is Phenomenology? Trans. Mahmoud Navali, 

Book Study and Editing Organization. (in Persian) 

 David; Wood Ruff (1995) The Cambridge Companion to Husserl. Cambridge 

publishing. 

 Husserl, Edmund (1976) Cartesian Meditations, An introduction to 

phenomenology, trans. Dorion Cairns, Netherlands: Martinus Nijhoff 

Publishers. 

 Husserl, Edmund (1982) Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a 

Phenomenological Philosophy, First Book: General Introduction to a Pure 

Phenomenology, Kersten, F., London & Boston: Kluwer Academic 

Publish. 

 Husserl, Edmund (2018) Cartesian Reflections, An Introduction to 

Phenomenology, trans. Abdolkarim Rashidian, Tehran: Ney Publishing. (in 

Persian) 

 Jaspers, Carl (1993) Kant, trans. Abdolhossein Naqibzadeh, Tehran: 

Tahoori Library. (in Persian) 



  

1026 

 Khatami, Mahmoud (2008) Phenomenology of Art, Tehran: Academy of 

Arts. (in Persian) 

 Levinas, Theorie (1970) de L'intuition dans la phenomenologie de Husserl. 

Paris: Vrin  

 Lyotard, Jean François (2015) Phenomenology, trans. Abdolkarim 

Rashidian, Tehran: Ney Publishing. (in Persian)  

 Pazouki, Bahman (2013) “Heidegger and the Sixth Study of Husserl's 

Logical Studies”, Journal of Philosophy, Vol. 41(2). (in Persian) 

 Rashidian; Abdolkarim (2012) Husserl in the text of his works, 3rd edition, 

Tehran: Ney Publishing. (in Persian)  

 Schutz, Alfred (1992) “Multiple Concepts of Original's 

Phenomenology”, Trans. Yousef Abazari, Journal of Culture, Issue 11. (in 

Persian)  

 


