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ABSTRACT 

The subjects of philosophy can be divided into two main branches of issues: the 

inner reality of man and the external world. Each of the philosophers has selected 

one of these two types according to their personal preference. Although the 

relationship between existence and human cognition is one of the main issues in 

philosophical knowledge, few philosophers have been able to provide solutions to 

explain this problem. Mulla Sadra is known as the philosopher who considers 

existence to be original, and Edmund Husserl is known as the philosopher who 

based phenomenology on consciousness. Despite these differences, both 

philosophers, based on the role of the human field, have taken common steps to 

bring the two spheres closer together. The present article seeks to show the 

similarities between Sadr al-Muta'alleen and Husserl in terms of the connection 

between existence and cognition. This research tries to determine the role of the 

human field in the connection to existential levels and perceptual stages in the two 

combinations of transcendent wisdom and phenomenology. After defining and 

explaining the transcendent soul and transcendental ego with the method of 

comparison and adaptation, the role of the human field in explaining the issue has 

been addressed. The results obtained from the study of the ideas of these two 

philosophers clarifies that the human realm is not the home in which existence and 

cognition are compelled by necessity, but it acquires a perceptual level 

commensurate with the course of existence. The man has introduced cognition in 

himself and in this regard, he has achieved certain knowledge. 
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 مقاله پژوهشی

 (33 - 15)ص.  1401، پاییز 3، شماره 2دوره 

  
 

پدیدارشنایس هوسرل حکمت صدرایی و  از منظر   شناختپیوند هسیت و    

 _________*4، سیدمحمد امین مداین3پورمیکائیل جمال، 2 زاده قراملکیقربانعلی کریم، 1 علی حقی    ________

 فردوسی مشهد، مشهد، ایران.دانشگاه  ،لسفهگروه ف ،دانشیار.  1

 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.دانشکده الهیات و علوم اسالمی، ، فلسفه و کالم اسالمیگروه  ،دانشیار .2

 استادیار، گروه فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه پیام نور، مرکز تبریز، تبریز، ایران.. 3

 .زیتبر یدانشگاه علوم پزشک ،و علوم سالمت یمعارف اسالم یارشتهنیب یهامرکز توسعه پژوهش. استادیار، 4

 

 
1. Transcendental Ego. 

DOI: 10.22034/NRR.2021.47087.1092 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/issue_1443_1523.html 

 :نویسنده مسئول

 سیدمحمد امین مداین
 چکیده

. هر یک از اندقابل انقسامعمده مسائل مربوط به واقعیت درونی انسان و عالم خارج  شاخهفلسفه به دو موضوعات 

اگرچه رابطه هستی و شناخت انسانی جزء اند، فالسفه بنابر اولویّت شخصی خود یکی از دو قسم مزبور را برگزیده

به ارائه راه حل برای تبیین یکی از مسائل اصلی دانش فلسفه محسوب می گردد لیکن کمتر فیلسوف توانایی قادر 

به  داند و ادموند هوسرلبه عنوان فیلسوفی که وجود را اصیل می صدرالمتألّهین مالصدرا .مسئله مذکور شده است

هر دو  ،هااند. با وجود تفاوتاشتهار یافته ،اساس آگاهی بنا کرده است عنوان فیلسوفی که پدیدارشناسی را بر

. نوشتار حاضر اندبرداشته یمشترک هایانسانی در جهت تقرّب دو سپهر مذکور گامفیلسوف، بر اساس نقش ساحت 

 پژوهش ایندر  در صدد نشان دادن وجوه شباهت صدرالمتألّین و هوسرل در راستای پیوند هستی و شناخت است.

متعالیه و سعی بر این است که نقش ساحت انسانی در پیوند مراتب وجودی و مراحل ادراکی در دو مشرب حکمت 

 ،با روش مقایسه و تطبیق 1. از این رو بعد از تعریف و تبیین نفس ناطقه و اگوی استعالییمشخص شودپدیدارشناسی 

های دو فیلسوف دست آمده از بررسی اندیشهه به نقش ساحت انسانی در تبیین این مهم پرداخت شده است. نتایج ب

آن گرد آمده  زلی نیست که هستی و شناخت از روی ناچاری درشده عبارت است از این که ساحت انسانی من یاد

بلکه ساحت انسانی خود با سیر مراحل وجودی مراتب ادراکی متناسب را کسب و هستی و شناخت را در  باشد،

 خود حاضر کرده است و در این راستا به علم یقینی دست یافته است.

 

 ایمیل:
sma.madayen@gmail.com 

 21/03/1401تاریخ دریافت: 

 9/07/1401تاریخ پذیرش: 

 12/08/1401تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

نفس ناطقه، اگوی استعالیی، 

مراتب ادراک، عوالم سه گانه 

 .وجود، اتحاد عاقل و معقول
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مسألهبیان   

شناختی شناختی و معرفتتوان آن را از دو ساحت هستیمعنای مطلق لحاظ گردد، میاگر موضوع فلسفه، وجود، به 

های مورد بررسی قرار داد. این که واقعیت و ابعاد هستی چیست و با چه ابزاری قابل درک است، از مهمترین پرسش

لمی خود به شناختی است. فالسفه در طول تاریخ بسته به مذاق فکری و پیشینه عشناختی و معرفتهستی

و در فلسفه غرب ق( 1640ـ  1571)اند که در فلسفه اسالمی، صدرالمتالهین مالصدرا موضوعات مزبور پرداخته

ترین اندیشمندان این حوزه قلمداد نمود. در این میان آن توان از شاخصرا می م(1938ـ  1859) 1ادموند هوسرل

عالم کند، پیوندی است که بین ساحت به هم نزدیک میچه این دو فیلسوف عالم شرق و غرب را بیش از این 

داند و در اندیشه این دو فیلسوف است. مالصدرا به عنوان متفکری که وجود را اصیل می هستی و مراتب شناخت

اند. از این هوسرل به عنوان نماینده فلسفه پدیدارشناسی از نقش ساحت انسانی در این پیوند سخن به میان آورده

رو جا دارد تحقیقی درباره اشتراکات نظری این دو اندیشمند صورت پذیرد که مقاله حاضر قصد دارد با هدف 

، این مهم را انجام دهد. در ین و هوسرل در راستای پیوند هستی و شناختهوجوه شباهت صدرالمتألّرسیدن به 

به نقش ساحت ، با روش مقایسه و تطبیق 2عالییاز تعریف و تبیین نفس ناطقه و اگوی استتحقیق حاضر پس 

 انسانی در تبیین این مهم پرداخت شده است.

طرز نگرش به حقیقت نفس انسانی در حکمت متعالیه .1  

انسان بر طبق نگرش حکمت متعالیه یک وجود و یک حقیقت واحد بیشتر ندارد و این حقیقت در کل مراتب 

او بدن او است که با همین  حقیقت ممتد از فرش تا عرش است. مرتبه نازلهانسان یک هستی گسترده شده است. »

وصف عنوانی بدن در حقیقت، روح متجسّد است و در واقع گوهر جسمانی است که به اوصاف جسم چون شکل 

و صورت و کم و کیف متّصف است. روح او گوهرِ نورانی است که از عوارض طبیعت منزّه است و آن از مراتب 

د برزخی و عقالنی و فوق تجرّد عقالنی است که حدِّ معین و ایستایی ندارد، و در هر مرتبه، حکمی خاصّ تجرّ

آن محاکی مرتبه عالی اوست. چنان  نازله دارد و در عین حال احکام هم مراتب ظهور اطوار وجودی اوست. مرتبه

، مثال نشأة اُخری است. بدن عنصری از عالم که در سلسله طولیّه، وجود هر دانی ظلِّ عالی است و نشأة اوّلی

غایتی دارد  ،عالم ،شود. بنابراینطبیعت است که همیشه در تجدّد است و صورت عالم طبیعت الینقطع تبدیل می

لی و اتّحاد به صورت بسیط و مرکّبه حیوانیّه و انسانیّه و تحطّیه به مراتب عالیّه و فنای وکه به تکمیل از هیوالی ا

انسان دائماً به حرکت جوهری و تجدّد امثال در ترقّی است و از جهت . (148: 1404)حسن زاده، «رسدمحض می

نماید. حجاب، همین مظاهراند که به یک معنی حجاب ذاتند. در واقع واهب صور لطافت و رقّت حجاب ثابت می

 
1. Edmund Husserl (1859 – 1938).  

2. Transcendental Ego. 
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کند که ظه چنان ایجاد امثال می( لحظه به لح29به اسم شریف مصوّر و به حکم »کلّ یومٍ هو فی شأن« )رحمن، 

 گوید:ماند که یک صورت دیرینه است. مالصدرا در کتاب اسفار در این باره میمحجوب را گمان می

»نفس در اوّل خلقتش یکی از صور موجود در این عالم مادّی بود. با این تفاوت که در وی قوّه سلوک به عالم 

خست صورت احدّی از موجودات جسمانی بود که در قوّتش قبول تدریج وجود داشت. پس او ن ملکوت به شیوه

صور عقلی را داشت. میان این فعلیّت و این پذیرش حرکت استکمالی منافاتی نیست. زیرا که ترتیب چیزی از 

طولیّه است ولی به طریق تفاسد و تزاحم، چیزی در کنار چیز دیگر در  چیزی به طریق استکمال و سلوک سلسله

خود  ی عرضی است. پس صورت نفسانی حسّی مادّه است برای صورت خیالی و آن نیز به نوبهلهسلوک سلس

شود و سپس مادّه است برای صورت عقلی و این صورت عقلی آن چیزی است که اوائل معقوالت بر وی افاضه می

 (.1/282: 1999)مالصدرا، به نحو تدریج سایر معقوالت«

 گانه وجودوالم سهگانه و عتناظر ادراکات سه .2

 عوالم هستی .2-1

گانه وجودی منحصر کرده است. با این تفاوت مالصدرا همچون حکمای پیش از خود، عوالم هستی را به عوالم سه

که بر حسب اشتداد وجودی میان منازل مسئلۀ شدّت و ضعف را نیز مطرح ساخته است. وی بر اساس قاعده 

الواحد« اعتقاد دارد چون خداوند از تمام جهات واحد است پس موجودی که از او صادر »الواحد الیصدر عنه اال 

باید واحد باشد که آن امر واحد هم در اصل وجود و هم در مقام فعل و تأثیر مجرد از مادّه است. شود نیز میمی

 (.140: 1360از این رو صادر اول چیزی جز عقل نیست )مالصدرا، 

توان گفت که عالم عقل، عالمی است که موجودات آن مجرد تام هستند و عالوه بر میدر تعریف عالم عقل 

هیچ تعلقی هم به موجودات مادی و جسمانی ندارد. عالم عقل  ،این که ذاتاً فاقد ابعاد مکانی و زمانی هستند

-2/48: 1999صدرا، )مال تر از خود استباالترین مرتبه در عوالم مخلوق بوده و علت فاعلی برای عوالم پایین

46). 

»عالم خیال به دو قسم خیال متصل و منفصل تقسیم می شود. ویژگی مشترک این دو نوع خیال در مجرد بودن 

آنها است. عالم خیال یا مثال نه جسم مرکّب مادی است نه جوهر مجرد عقلی است و دارای مراتب و درجات 

ل، قائم به نفوس جزئیه بوده و پیوسته در متخیله افراد ست که خیال متصا متفاوت است. تفاوت آن دو در این

 باشد«اما خیال منفصل قائم به ذات است و از نفوس جزئیه بی نیاز و مستقل می یابد.آدمی ظهور می

 (.1/302همان:)

 »عالم جسم، عالمی است وجودی که افالک و اشیا دارای حدود مکانی و زمانی در آن جای دارد«

 (.592: 1387، مالصدرا) 
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 گانهادراکات سه .2-2

( از این رو در تناظر با عوالم سه گانه 3/278: 1999مالصدرا، داند )مالصدرا ادراک و علم را از سنخ وجود می

اولین و نازلترین مرتبه  باشد.دهد و در مسئله ادراکات قائل به تشکیک میگانه را منظور نظر قرار میادراکات سه

 درک حسی است و احساس »عبارت است از ادراک شیئی موجود در ماده که حاضر نزد مدرک باشد« ادراک،

 (.3/360: همان)

باشد: » نخست حضور ادراک شونده نزد اندام حسی، دوّم آمیختگی با ادراک حسی مشروط به سه امر می

 (.361-360 همان،خصوصیات ادراک شونده، سوم جزئی بودن ادراک« )

ست ا گوید: »خیال عبارتمرحله دوم و میانی ادراک خیالی است. صدرالمتألهین در تعریف ادراک خیالی می

از صورتی که در نفس پس از پنهان شدن شیئی محسوس باقی می ماند؛ خواه در خواب یا بیداری. در نزد ما این 

ها در عالم نفس انسانی هستند. این صورتای از قوای بدن منطبع ها نه در این عالم موجودند و نه در قوهصورت

مانند و چون نفس محفوظ می ،ها را حفظ کندموجودند و متصل به آن و قائم به آن هستند و تا زمانی که نفس آن

 ها را برگرداند در نزد خویش متمثل خواهد یافت«گردند. و اگر دوباره آنزائل می ،ها غافل شوداز آن

 (.58: 1340،مالصدرا)

ای است که در آن تجرید تام اتفاق افتاده است. »در ادراک حسی، صورت محسوس ن مرحله ادراکی، مرحلهای

گردد. در ادراک وهمی، صورت از همه عوارض مادی با حفظ وضع و نسبت صورت با ماده جدا از ماده جدا می

(. خود 58همان: ی ماند«)ای میان صورت ادراکی و ماده باقی نمشود. ولی در صورت عقلی دیگر عالقهمی

 های عقلی به سه قسم: معقول اول، معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی قابل انقسام است.صورت

با این بیان اجمالی معقول اول مفاهیم منتزع از محسوسات، معقول ثانی فلسفی مفاهیم عام فلسفی نظیر وجود 

شوند. ها محسوب میعین در خارج ندارند، ولی وصف آنشود. دسته اخیر مصداق مو کثرت و ... را شامل می

شوند که نه مصداقی در خارج دارند و نه معقول ثانی منطقی مانند کلیت و جزئیت، مفاهیم علم منطق را شامل می

 قابل انطباق بر مصادیق خارجی هستند.

 گانهنقش نفس ناطقه در ادراکات سه .3

او در این گیرد. گانه ادراکات، نقش فعالی را برای نفس ناطقه در نظر میانواع سهصدرالمتألهین مالصدرا در همه 

گوید: »صور مادی به هیچ وجه قابل ادراک نفس نیستند بلکه نفس پس از اشراف به محسوسات توسط می زمینه 

د صورت ای از قوای ظاهری صورتی مجرد از ماده هماننهای حسی و حضور محسوسات در برابر قوهاندام

کند. آن صور مجرده، حقیقت ادراک، علم و احساس نفس است. ولی محسوس در ذات خویش ایجاد و انشا می

 (. 360-8/361: 1999مالصدرا، ها نیست«)در ادراک صور کلی محتاج به حضور شیئ و وساطت آالت و اندام
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دش موجود است، ابداع نموده و ها را که در عالم خوهمین صور مادی و محسوس ماده اولیه صور خیالی آن

نماید. فرق بین صورت حسی و صورت خیالی به سبب ها را به ذات خودش و نه به صورت دیگری ادراک میآن

)مالصدرا،  باشدشرط ماده و عوارض خارجی ماده در ادراک حسی و عدم چنین شرطی در ادراک خیالی می

1378 :19 .) 

ی بوده است را طرد م یمشائ یِکه مقبول حکما- ه«ی»تقشر هیمالصدرا نظر ،یادراکات عقل ندیدر مورد فرآ

در  یعلم هایبالخصوص و همه صورت یباور است که حصول صور عقل نیو بر ا کشدیکند و آن را به چالش م

 نییتب یاست. مالصدرا برا یهنذ اتیماه ی. بلکه بر حسب نحوه وجودستین یو انتزاع ذهن دیآخر ثمره تجر

 .کندی متفاوت را ارائه م انیسه ب یعقل یهاصورت لیتحص ندیفرآ

 مشاهده ارباب انواع .3-1

مالصدرا معتقد است نفس برای دریافت صور عقلی کلی در صورتی که از انواع اصلی و حقیقی باشند، از اضافۀ 

شوند. به عبارت دیگر، ادراک ها افاضه مینوری و مجرد عقلی آنشود که از ناحیه مبادی ای برخوردار میاشراقیه

های صور عقلی انواع جوهری اصیل در وجود، فقط از طریق اضافه شهودی و نسبت نوری حضوری با صورت

مالصدرا، شود)حاصل می ،اند و در صقع وجود الهی موجودندمفارق و ذوات نوری عقلی که در جهان ابداع واقع

1360 :32). 

 اتحاد با عقل فعال .3-2

مالصدرا در تبیین دیگر از فرآیند ادراک عقلی بر ارتباط و اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال و اضافه صور ادراکی و 

 نویسد:کند و میعقلی از جانب آن به نفس اشاره می

نصری و پس از شود صورت جسمیه است. کمال بعد از آن، صورت ع»اولین مرتبه فعلیتی که نفس واجد آن می

آن صور معدنی که مرکب است و سپس صورت نباتی و صورت حیوانی است. بعد از مرتبه حیوانیت، آغاز مرتبه 

فوق جسمانی و تجرد است. در صورتی که تکامل و ارتقای نفس ادامه یابد، به سوی موجودات کامالً مفارق و 

شود که واجد همه ادراکات عقلی، اعم از امیده میمجرد خواهد یافت. پس از وصول به آن مرتبه، عقل مستفاد ن

 (.248 و 247 :همان) تصورات و تصدیقات است«

 خلق و انشای صور عقلی .3-3

در بیان اخیر مالصدرا همان گونه که نفس نسبت به صور ادراکی حسی و خیالی مصدر و فاعل مبدع محسوب 

رسد یعنی به مرتبه تجرد عقالنی در اثر حرکت جوهری به مرتبه تجرد کامل و تام از ماده و لواحق می ،شودمی

گردد. »نسبت نفس به صور ادراکی به طور مطلق نسبت نایل شده و خالق و فاعل صور عقلی و معقوالت می

ای آفریده که قدرت سان را گونه(. »خداوند نفس ان221: 1378)مالصدرا،  نه نسبت قابل منفعل« ،فاعل موثر است
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: همانبر ایجاد صور اشیای مجرد و مادی را دارد. زیرا نفس از سنخ ملکوت و از عالم قدرت و فعل است« )

 های عقل است.(. پس نفس، فاعل مبدّع و خالق همه صور ادراکی از جمله صورت218

ت که آرای مختلف صدرالمتألهین حاکی از ای که در پایان فرآیند ادراک عقلی باید ذکر گردد این اسنکته

تحوالت و تطورات مختلف نفس است. به این معنا که »نفس در اول مراتب تعقل، صور عقلیه را از دور مشاهده 

و در انتهای سیر عقالنی،  یابدکند و در نتیجه صور عقلی میکند. در مرتبه میانی اتحاد با عقل فعال را درک میمی

 (.161: 1362)سبزواری، گردد«عقلیه میخلّاق صور 

 حرکت جوهری نفس در راستای اتحاد عاقل و معقول. 4

چنانچه در سطور پیشین مالحظه شد، صور ادراکی حسی، خیالی و عقلی از لحاظ عالقه به ماده یا تجرّد از آن 

نهایت تجرّد از ماده هستند باشند. صور حسی در نهایت وابستگی به مادّه و صور عقلی در دارای شدّت و ضعف می

های عقلی را به دست ای ویژه صورتو باز در حصول صور عقلی، نفس انسان بر حسب قوّت نفسانی به گونه

 آورد.می

حال در ادامه بحث به این مطلب خواهیم پرداخت که بر حسب حرکت جوهری، نفس انسانی دارای پذیرش 

شود. این مدعای اخیر مسئله اصلی اتحاد ور ادراکی حاصل میاشتداد وجودی است و این امر توسط ازدیاد ص

ای خاص شود و سرانجام بر حسب مرتبۀ خاصی که نفس به دست آورده واجد گونهعاقل و معقول را شامل می

 شود.از صورت ادراکی است، لیکن در همه این مراتب، نفس نسبت به همه صور ادراکی مصدر و مبدع محسوب می

 هری نفسحرکت جو .4-1

مالصدرا حرکت  .(201 :1362 اند )طباطبایی،حرکت را حکما به خروج تدریجی شیء از قوه به فعل تعریف کرده

داند داند. چرا که وی عالوه بر از کم، کیف، وضع و أین خود جوهر را متحرک میرا صفت متحرک و حالت او می

أین و وضع نیست بلکه  که حرکت، عین کم و کیف وشود. پس همان طور و حرکت در این پنج مقوله واقع می

ها واقع می شود، همین طور حرکت عین طبیعت جوهریه نیست بلکه طبیعت ها مقوالتی هستند که حرکت در آنآن

 (.156 و 157: 1385شود )مالصدرا، ای است که حرکت در آن واقع میجوهریه مقوله

دهند و همه جواهر دائماً که اساس عالم را جواهر تشکیل می تر حرکت جوهری به این معناستبه عبارت ساده

ها هستند پس کل اند و اعراض تابع آنو لحظه به لحظه در حال حرکت هستند و چون جواهر در حال حرکت

جهان مادی در حال حرکت است. »حرکت جوهری در واقع نو شدن دمادم وجود جوهر است و اعراضی که ساکن 

رسند دارای حرکت نامحسوس دائمی هستند. بنابراین همه جهان مادی یکسره در حال نابود میحرکت به نظر و بی

 .(342: 1377 )مصباح یزدی، شود«باشد و هیچ موجود ثابتی در آن یافت نمیشدن و پدید آمدن و نو شدن می
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ت که دو نقطه پردازد و با این آموزه اسمالصدرا با توسل به حرکت جوهری به توضیح استکمال نفس می

 زند:جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء نفس را به هم پیوند می

»نفس در اول خلقتش یکی از صور موجود در این عالم مادی بود. با این تفاوت که در وی قوة سلوک به عالم 

ملکوت به شیوه تدریج وجود داشت. پس او نخست صورت احدی از موجودات جسمانی بود و در قوت اش 

ول صور عقلی را داشت. میان این فعلیت و این پذیرش حرکت استکمالی منافاتی نیست زیرا که ترتیب چیزی قب

از چیزی به طریق استکمال و سلوک سلسله طولیه است. پس صورت نفسانی حسی ماده است برای صورت 

ی است که اوائل خیالی. صورت خیالی به نوبه خود ماده است برای صورت عقلی و این صورت عقلی آن چیز

 (.1/282: 1999معقوالت بر وی اضافه می شود و سپس به نحو تدریج سایر معقوالت«)مالصدرا، 

 اتحاد عاقل و معقول و اشتداد وجودی انسان .4-2

چنانچه در حرکت جوهری نفس، بحث شد که حقیقیت انسان یک طبیعت سیّال است و دامنۀ وسعت آن از فرش 

تواند آغاز کند تا به مرحله نکته نیز قابل اضافه است که انسان از موجودیت صرفاً جسمانی میتا عرش است، این 

تجرّد عقالنی برسد و آن انسان که در فرآیند ادراک عقالنی ذکر شد در حیطه عقالنی نیز نفس انسان به منزلی راه 

باید دید که در این مقام به چگونگی حال  های عقلی باشد.یابد که خود، عقل مستضاد گردیده و مصدر صورتمی

 شود؟ این فرآیند استکمالی پرداخت می

با این تعریف از علم مالصدرا  .(3/278: 1999طبق نظر صدرالمتألهین، علم از سنخ وجود است )مالصدرا،

ضافه و ها علم را از سنخ تجرد، انطباع، حلول صور در ذهن، ازند چرا که آندست ردّ بر تعاریف پیشینیان می

حال چون بنابر اصالت وجود، آن چه که عالم خارج را آکنده کرده، . (8/179: 1999دانستند)مالصدرا،غیره می

باشد، یعنی تشکیک در آن راه دارد پس وجود نفس انسانی نیز وجود است و چون وجود قابل شدّت و ضعف می

ست از علم که خود نیز از سنخ ا بخشد عبارتیاشتدادپذیر و قابل تشکیک است، لیکن آنچه که نفس را اشتداد م

؛ است. »ثم إنّ استکمال االنسان بحسب کلتا قوتیه النظریه و العملیۀ أنما یتمّ بالحرکات البدنیه والفکریۀ وجود

: 1999)مالصدرا،   «با افعال بدنی و فکری حاصل می شوداش تنها عملیو نظری ه دو قو باتکامل یافتن انسان 

9/368). 

باشد که چگونه این های ادراکی با نفس ناطقه میمسئله اتحاد عاقل و معقول سخن بر سر ارتباط صورت در

 گردد؟ ارتباط باعث اشتداد وجودی می

 ب کتابحوی شاگرد فلوطین صا .شده است قاعده اتحاد عاقل و معقول در آغاز به فورفوریس نسبت داده

از جمله مسائل غامض فلسفی است که امثال ابن سینا در فهم آن قاعده  این. (411: 1372است )دینانی، اثولوجیا
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: 1999دارد با افاضه حضرت حق این مطلب بر وی الهام شده است)مالصدرا، عاجز بودند و مالصدرا اظهار می

3/313). 

دانم زیرا ذات عقل، معقول گردد محال می آورد: »این کهشیخ الرئیس در کتاب شفا در ردّ این مسئله می    

اگر نفس به این راه صور معقوله متحد شود که صورتی را خلع کند و سپس صورت، صورت دیگری بپوشد و ذات 

نفس با صورت نخستین چیزی و با صورت دوم چیز دیگری باشد پس در حقیقت چیز اول دومی نشده بلکه چیز 

: 1386)ابن سینا، گردد«ن باقی مانده و به این طریق که ما گفتیم متحد نمیاول باطل و موضوع آن و جزئی از آ

221.) 

با  ،خواه معقول و خواه محسوس ،مدعای اصلی در اتحاد عاقل و معقول عبارتست از اینکه: »هر صورتی

 صورت عاقل به یک وجود موجود است. زیرا صورت معقول، وجود نفسی و معقولیت و وجودش برای عاقل یکی

 (.65: 1361)مالصدرا،  است. یعنی وجود عاقل و وجود معقول و ماهیت معقول هر سه یک چیز است«

دلیل قائلین به اتحاد عاقل و معقول اینست که صور معقوله اموری هستند که حیثیت ذات آنها جز معقولیت، 

یت و معقولیت شود و نیز عاقلچیز دیگری نیست. چون معقولیت از مرتبه ذات این صور انتزاع می

کند هم عاقل است »متضایفین«هستند پس باید در یک مرتبه باشند. یعنی یک چیز است که وقتی فعلیّت پیدا می

 .(90: 1360و هم معقول)مطهری، 

توان کارایی این قاعده را در مورد نفس ناطقه به با توجه به مقدمات فوق و قاعده اتحاد عاقل و معقول می

از سنخ وجود است و اصالت با وجود است؛ با دست یافتن انسان به علم، وجود نفس دست آورد. چون علم 

یابد و از آن جا که یافتن کماالت بیشتر، مستلزم داشتن قوه آن کماالت است و کسب کماالت انسانی اشتداد می

یا به عبارت بهتر  های متناسب با آن است پس رابطه مدرکات یا معلومات با نفس مدرکدر واقع فعلیت یافتن قوه

 رسد.رابطه معقوالت با عاقل از نوع ماده و صورت خواهد بود که توسط صورت ماده به فعلیت می

تدای خلقت مانند هیوال، قوه و خالی از هرگونه کمال است برسیم که نفس در ااز همین جا به این اصل مهم می

 )مالصدرا، گرددهای مجرد میده و فاعل صورتو با کسب کماالت علمی و فعلی، فعلیت آن بیشتر و بیشتر ش

1999 :8/328). 

آید که متضایفین واقعاً متکافئین نباشد. بلکه یکی از آن »نفس باید عین صورت معقول باشد. وگرنه الزم می

 (.80: 1360)مطهری،  دو حقیقی و دیگری مجازی باشد«

های گیرد. صورتاد عاقل و معقول صورت مینتیجه آن که معنای حرکت جوهری نفس ناطقه توسط قاعده اتح

ادراکی، مقوم وجود نفس و سبب خروج آن از قوه به فعل هستند و نفس با تحوالت جوهری به مقام کمال و تجرد 

 رسد.می
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  هستیترین تا باالترین درجه سیر صعودی نفس از پایین .5

وجود نفس انسانی با کسب صور علمی، قابلیت با بررسی حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول دانسته شد که 

های ادراکی، حالت انفعالی ندارد بلکه حتی در ادراکات اشتداد پذیری را دارد و چنانکه در کسب همه انواع صورت

های ادراکی به فرآیند استکمالی حسی نیز فعال است، در نتیجه، نفس ناطقه در نظام فکری صدرایی با کسب صورت

 .پردازدخود می

های عالم هستی گسترانیده شده هصدر نظر مالصدرا نفس انسانی تنها موجودی است که وجودش در همه عر

است. وی بر این باور است که: »انسان از آن جهت که قوای عالم در او جمع شده مختصری از یک کتاب و نسخه 

 (.52تا: )بی منتخبی از کتابی است که الفاظش قلیل و معنایش کامل است«

با این حساب »انسان در سیر استکمالی خود امری است که در اثر اشتداد جوهری جسم به مرحله تجرّد راه 

 .(5/595: 1999 )مالصدرا، در واقع مجرای بازگشت همه هستی به مبدأ خویش است« ،یابدمی

درگذر است. این سه از این روست که در سیر استکمالی و حرکت جوهری از سه حیطه طبیعی، نفسی و عقلی 

حیطه به شکل »لُبس بعد لُبس؛ پوشش بعد از پوشش« و متناظر با سیر استکمالی عوالم وجود است. یعنی با سیر 

استکمالی و حرکت جوهری، ادراکات نفس هم از نشئه حسی به خیالی و نشئه عقلی وارد می شود و هم عقل او 

 شود. می از حیطه انفعالی و هیوالئی به عقل مستفاد وارد

شویم که انسان همه قوای هستی را در خود جای داده است. از آنچه که گفته شد به این نتیجه رهنمون می

خداوند همه قوای عالم را در انسان جمع نمود و او را بعد از وجود دیگر اشیا پدید آورد: »الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ 

مِنْ طِینٍ؛ آن خدایی که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد و آدمی را نخست از  خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ

(. پس خداوند در انسان ویژگی همه موجودات بسیط، مرکب، 7)سجده،  خاک )پست بدین حسن و کمال( بیافرید«

 (. 119تا: )مالصدرا، بی روحانی و ابداعی را قرار داد

 توسط فعالیت نفسپیوند ادراکات با عوالم هستی . 6

چنانکه اشاره شد در نظر مالصدرا علم نحوی از وجود است از سوی دیگر چون تشکیک تنها در وجود راه دارد 

گانه با توجه با بحث مبسوطی که در هر یک از آنها پرداخته شد حالت شدت و ضعف در میان پس ادراکات سه

ماند نوع عوارض مادی، وضعی و جزئی دیگر چیزی باقی نمی ای که در ادراک عقلی از هرآنها وجود دارد. به گونه

 شود.ترین نوع ادراک قلمداد میو به عنوان شدیدترین و قوی

ست از نقش »نفس ناطقه« در پیوند دادن ا بایست به آن بپردازیم عبارتمطلبی که در این بخش از نوشتار می

در پیوند دادن ادراک  تواندمی ثال نفس ایفاگر چه نقشیشئات وجودی با ادراکات متناظر. به عنوان منهر یک از 

 داشته باشد.حسی با جهان طبیعی و مادی 
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نفس ناطقه انسانی در ذات  ،قطعاً بنابر »اصالت وجود« »نفس« از مقوله وجود است و بنابر تشکیک وجود

شود و تا مقام عقل که مستجمع ای که از جسمانیه الحدوث بودن آغاز میگونهبه ،خود دارای تشکیک وجودی است

بنابراین ادراکات به عنوان علم هر چند بر نحوی از وجود تعریف  دهد.تمام کماالت الهی است راه خود را ادامه می

کنند به خودی خود با وجودات فی نفسه ارتباط برقرار نمی، یابندانسانی معنا می چون برای وجود نفس ،اندشده

چون هر دو دسته  ،مگر از طریق وجود »نفس ناطقه« پس ادراکات با وجودات فی نفسه هم تباین کاملی ندارند

یگر قرار ندارند. تنها با وجود تناظر میان آنها در ارتباط مستقیم با یکد چنینشوند. هماز مقوله وجود شناخته می

 راه ارتباط آنها با یکدیگر وجود نفس انسانی است.

 باشد، اگر نفس بخواهد ایفاگر نقش پیونددهنده میان ادراکات و نشئات وجود ،با توضیح همه این موارد

فی گانه باشد. چون نفس ناطقه دارای وجود گانه و ادراکات سهبایست از یک سو خود مرتبط با عوالم سهمی

برحسب اشتداد وجودی که از طریق »حرکت جوهری« و »اتحاد عاقل و  .نفسه است و دارای تشکیک وجود

ای از کند و در حیطه مرحلهآورد با نشئات متناظر و هم ردیف وجود خود ارتباط برقرار میمعقول« به دست می

از سوی دیگر با کسب مرحله جدیدی  گیرد که با حرکات جوهری خود را به آن مقام کشانده است.وجود قرار می

 آید.گانه، ادراکاتی از نوع جدید برای نفس ناطقه به دست میاز وجود از نشئات سه

 نقش اگوی استعالیی در پیوند هستی و شناخت  .7

 اپوخه و کشف اگوی استعالیی. 7-1

دهد و آن را در پرانتز قرار میای یقینی، وجود جهان را در هوسرل به عنوان فیلسوف آغازگر و خواستار فلسفه

گوید چیزی است می 1ها پدیدارداند آن چیزی است که به آنشأن بررسی علم یقینی هم چون پدیدارشناسی می

 حدّ لقای واقع و ذهن است. ،شود و چنان که اشاره شدآشکار می 2که در برابر ذهن شناسا

شود و در این و معلوم و ظاهر و باطن از میان برداشته می های فاعل و متعلّق شناسا، عالمدر این جا دوگانگی

فیلسوفان مسلمان از جمله مالصدرا با تعبیر »علم حضوری«  کند که همهمقام است که هوسرل به امری اشاره می

یابد، اند. از آن جا که جهان و آن چه در آن است در نزد هوسرل در آگاهی تقوّم میبه شرح و بسط آن پرداخته

 نامیده است:  3هوسرل پدیدارشناسی خود را پدیدارشناسی مقوّم

»پدیدارشناسی عبارت است از مطالعه کیفیّت و تقوّم تکوّن جهان در آگاهی؛ باید توجّه کرد که جهان بدون 

 (.202: 1376 انسان معنی ندارد« )دارتیگ،

 
1. Phenomenon. 

2. Subject. 

3 .Constituting Phenomenology. 



  علی حقی و همکاران                                           پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی...

25 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
ره 

شما
 ،

3 ،
ییز

پا
 

14
01

 

 

 ؟اندی علم یقینی شده اند که شایستههحال این پدیدارها واجد چه عناصری هستند و از چه مالحظاتی دور بود

اپوخه عبارت است از این که روش پدیدارشناسی برخی از عناصر داده شده  ؛رفت 1باید به سراغ شناخت اپوخه

 (. 110: 1387شود)بوخنسکی، عالقه میها بیگذارد و در برابر آنرا در پرانتز می

یعنی  ،پدیدارشناسـی بـه بررسی آگاهی محض میپردازدهای هوسرل به روشنی آمده است کـه در عبارت

دیدگاهی که قائل است واقعیت طبیعی جهان، تعلیق و  .آگاهی ناشـی از دیـدگاهی پدیدارشناسـانه و مبتنی بر آن

 (.Husserl, 1981: 173 – 174) درپرانتز قرار داده است شده

ی باورهای فیلسوفان در طول این اساس، همهرود، نخست اقوال تاریخی است، بر آن چه داخل پرانتز می

عالقه است. دوّم وجود جزیی اشیا است تا فردیّت و هستی ها بیشود و پدیدارشناس به آنتاریخ کنار گذاشته می

ها بررسی شود )همان(. بنابراین ما نه با وجود جهان بلکه ماهیّت جهان سر و کار افراد فراموش شود و ماهیّت آن

ی جهان ابتدا درباره 2گیرد، از اینروی این تأویل فروکاهشیر پدیدارشناسی مقوّم مورد اهمیّت قرار میداریم که د

چه بر حسب آن، موجود بودن جهان از بداهت متیقّن برخوردار نیست، زیرا موجود بودن و تجارب  ،شوداعمال می

امری  ،ان که بر بداهت تجربی مبتنی استتوان تصوّر کرد. موجود بودن جهیاهای منظّم میوآن را به صورت ر

بداهت فاقد ویژگی یقینی بودن است.  ،(، پس تجربه موجودیّت جهان30: 1387خود به خود محقّق نیست )ورنو، 

یابد، زیرا در آن با پدیدارهای مطلق منظور نظر است. منظور در واقع پدیدارشناسی مانند علم، اساس متیقّنی می

فقط پدیدار است که  ،واسطه و بدون هرگونه شکّی داده و شناخته شده باشد. باریکه بی موجودی است ،از مطلق

(. از آن جا که وجود علم 32،همانچنین وضعی را دارد، زیرا تمام هستی آن همان عیان یا پدیدار شدن است )

و  شکّ مصداق علم حضوری فیلسوفان مسلمانحضوری همان بودن در ذهن فاعل شناسا است پس بی

های انسانی علم حضوری، وجدان و آگاهی پدیدارشناسی هوسرل یکی است و حیطه پدیدارشناسی همچون حیطه

 است )همان(.

ادموند هوسرل، برای رسیدن به منظور نظر خود، یعنی کشف یقین، کشف ماهیّت شناخت و تخصیص حوزه 

جهان و  دهد و این کردار را برداری را انجام میدر اوّلین گام بر روی رویکرد طبیعی متداول کر ،ویژه برای فلسفه

 نامد.کنند. این کردار یا عمل را به اصطالح )اپوخه( میتأمّل طبیعی اعمال می

 اپوخه و تقلیل پدیدارشناسی . 2-7

های رویکرد طبیعی گرچه مراد از اپوخه یا تحمیل اپوخه »امتناع از داوری یا تعلیق داوری است. پیش فرض

ها نیست برای زندگی طبیعی و معمول آدمیان الزمند و فیلسوف هم به عنوان انسانی طبیعی قادر به شکّ در آن

 
1 .epuche . 

2. Reduction. 
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کند باید این ه رویکرد فلسفی را اتّخاذ میامّا در مقام فیلسوف و به عنوان فاعل فعّالیّت فلسفی و هنگامی ک

 (.169: 1384الهاللین بگذارد«)رشیدیان، فرض را مهار کند و بینپیش

»تمام این جهان طبیعی را که همواره برای ما آنجاست، در  آورد کههوسرل در توضیح عمل اپوخه چنین می

ار دهیم، به مثابه واقعیّت برای آگاهی حاضر است، الهاللین قردسترس است و همواره، حتّی وقتی ماییم آن را بین

کنم، در گذاریم. با این کار که کامالً در اختیار من است این جهان را به گونه یک سوفیست نفی نمیالهاللین میبین

کنم که مرا مطلقاً از هر قضاوتی شناسی را عملی میکنم، بلکه اپوخه پدیدهوجود آن مثل یک شکّاک شکّ نمی

به عنوان مثال، اگر بگوییم درخت شکوفان است یا درخت  (.172،هماندارد« )مکانی باز می-باره وجود زمانیدر

شکوفان نیست، خطّ عمودی در حکم »است« و »نیست« و خطّ افقی در حکم درخت شکوفان است. هوسرل 

مقصودش آن است که درخت ماند، دست ناخورده باقی می ،گوید بعد از اپوخه، جهان همچنان که بودوقتی می

شکوفان همچنان همان است که قبالً نیز در ذهن ما حاضر بوده. قبالً برحسب عادت پنداشتیم که درخت شکوفان 

آن جسم ممتد در مکانی بیرونی است. حال آن که این پنداری است نامطمئن. آنچه هست و مطمئن است همین 

از صدور هر حکمی به ایجاب یا به سلب در کند یه میهوسرل توص درخت شکوفان ادراک شده در ذهن است.

: 1387)جمادی، . واسطه در وجدانت حاضر است اطمینان کنو تنها به آنچه خود بی فیه بپرهیز مورد جهان و ما

106.) 

شود و کند و به مراد خود نزدیک میای از یقینیّات را کشف میهوسرل با اعمال اپوخه از یک سو، یک حیطه

 شود. وارانه نمیدیگر درگیر یک جهان شکّاک و سوفیست از سوی

ام که در پهنه فضا گسترده شده است و در حیطه زمان به صورت بی پایان در حال »من از جهانی آگاهی یافته

کنم فرآیند گردیدن است. من از این چنین جهانی اگاهی دارم به عبارت بهتر آن را بی واسطه شهود و تجربه می

کنم. آنها برای من صرفا آنجا هستند به نحو موثر ه دیدن و شنیدن و بساویدن اشیاء مادی را درک میبه واسط

 ,Husserlحاضر هستند. در این حضور داشتن خواه به آنها التفات بکنم یا نکنم فی نفسه حاضر و موجود هستند« )

ارد و تنها در تاماّلت فلسفی از آن عزل گذمی ،در واقع وی جهان را سرجای خود آنسان که بود(. 101 ,2 :1969

 کند.نظر می

گیرم، خواه این »باید در مقابل شک رویکردی را قرار داد که در آن من نسبت به وجود جهان موضع نمی

تجربی و انضمامی،  موضع تصدیق طبیعی وجود باشد، خواه شک دکارتی و غیره. البتّه در واقع، من مثابه سوژه

امری زیسته است، امّا هیچ  ماکانک -موضع رویکرد طبیعی -موضع طبیعی جهان شریکم و این تزکماکان در 

، الهاللین قرار گرفته استکنم. این تز به حال تعلیق درآمده، از بازی و دور خارج شده و بینای از آن نمیاستفاده

 (.28: 1384وجود است«)لیوتار،  در اثر این... اپوخه جهان پیرامون دیگر صرفاً موجود نیست بلکه پدیده
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جهان نه محل اعتقاد بلکه محل تأمّل  ،البتّه اگر قرار است که جهان و اعیان داخل آن را به دید پدیده بنگریم

بدین صورت  ،دهدجهان را در اختیار ما قرار می شناختی، با تقلیل جهان عینی، پدیدهیخواهد بود. »تقلیل پدیده

های محض آن کماکان پس از تقلیل برای من باقی های محض و معانی و افادهکه جریان زنده آگاهی و کلیّه زیسته

ها وجود طبیعی و واقعی قائل شوم. از این پس جهان نه موضوع اعتقاد، بلکه این که برای آنبدون  ،مانندمی

ی سلبی ندارد بلکه جنبه ایجابی نیز دارد. (. این اعمال اپوخه صرفاً جنبه17: 1384موضوع تأمّل است«)هوسرل، 

ی نوینی را برای تأمّالت یطهچرا که با اعمال اپوخه و کشف جهان پدیدارشناختی با تکیه بر آگاهی مطلق، ح

 کنیم.فلسفی ایجاد می

کند. شناسی منزوی می»بدین ترتیب اپوخه ... از یک سو سلبی است، زیرا آگاهی را به مثابه باقی مانده پدیده

 (.31: 1384)لیوتار،  سازد«زیرا آگاهی را به مثابه ریشه مطلق ظاهر می ،از سوی دیگر ایجابی است

 داری و اگوی استعالیی پس از اعمال اپوخهکشف جهان پدی. 8

ماند وجود ادراک کننده یا »من محض« است و بدیهی است پس از اعمال اپوخه برجهان طبیعی آنچه باقی می

یا »اگوی استعالیی« پدیدار گردیده است. هوسرل این من  1وجود جهان پدیداری است که برای این »من محض«

داند که از دسترس شکّ در امان مانده است. ای میگردد حیطهمحض و پدیدارهایی را که برای او پدیدار می

بلکه متعلّقات شناسا کامالً وابسته هستند و به  ،همچنین در این نگرش فاعل و متعلّق شناسا از هم جدا نیستند

گردند. این چنین فاعل شناسایی »من محض« یا پدیدار برای فاعل شناسا یا اگوی استعالیی ظاهر میشکّل 

های خاصّی است که »من طبیعی« و مادّی فاقد آن بود. چنین متعلّقات شناسایی با ویژگی 2»اگوی استعالیی«

برای اگو زنده و حاضر هستند. سرانجام دهند و همواره های او را تشکّیل میجدا از اگوی استعالیی نبوده و زیسته

شناسی تجربی های روانعنصری نیست که قوانین طبیعی طرف بر او حاکم باشد و به دست آزمایشگاه 3)آگاهی(

سپرده شود؛ بلکه آگاهی همانند اگو امری استعالیی و فرارونده است. اجماالً تأکید بر این مسئله، ما را کافی است 

 گوی استعالیی« با »جهان پدیداری« حاصل اعمال اپوخه است.که »من محض« یا »ا

اپوخه اختیاری از وجود جهان تجربی به نگاه من به عنوان فاعل تأمّل عرضه  »اگر چیزی را که به وسیله

نظر از وجود یا عدم وجود جهان و  کنم که صرفشود در خلوصش حفظ کنم این مطلب مهم را درک میمی

مانند. این »من« ام دست نخورده میدر این موضوع، من و زندگی من از حیث اعتبار وجودی نظر از رأی منصرف

 (.62: 1384ای از جهان نیستند«)هوسرل، کنم، قطعهرغم اپوخه آنها را حفظ میو زندگی روانی من که علی

 
1. Pure-Ego. 

2. Transcendental Ego. 

3. Consciousness. 
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 دیما را از عقاسو  کیدهد که » اپوخه از یگزارش م نیاز شارحان هوسرل در مورد آموزه اپوخه چن یکی

 دارشناسیبه پد گرید یرهاند و از سویم یکیزیمتاف اتیعلوم و نظر شرفتیو پ یاجتماع یحاصل از زندگ یعرف

اعمال اپوخه جهان  نروی(. از اmoran, 2002: 146)ی دهد«م شیخو ییشناسا تیاجازه برگشت به فاعل

را فارغ از  یداریجهان پد تیبداهت را دارد و هم ماه یژگیکند که هم ویم ایفاعل شناخت مه یرا برا یداریپد

 .دهدیقرار م ییاستعال یدر برابر آگاه ماینبودنش، مستق ایموجود بودن 

 وجود مطلق .9

ی هستی خواهیم ما دو نوع نگرش درباره ،با توجّه به اعمال اپوخه و کنار نهادن هرگونه حکمی در مورد جهان

آن که من به آن توجّه داشته باشم  خواهد بود که از قبل و بی 1همان نگرش و رویکرد طبیعی داشت: نگرش اوّل

است که من با نگاه انتقادی آن را لحاظ  2پدیدارشناختی-برای خودش موجود است. نگرش دوّم، نگرش فلسفی

 ی وجود اشیا، پدیدار اشیا را خواهیم داشت.جای حضور سادهدر این نگرش به  کنم.می

»این جهان به جای این که به سادگی حاضر باشد، یعنی به طور طبیعی در اعتقاد تجربی به وجود آن برای ما 

پس به جای این که برای من یک جهان  نیست. ،ای صرف که ادّعای وجود داردبرای ما جز پدیده ،معتبر باشد

 (.54، همانی وجود است« )شد فقط پدیدهموجود با

یعنی زندگی آکنده – شود. »این زندگی ی وجودی آن به حیطه آگاهی من وارد میبا این تعبیر جهان و پدیده

همواره برای من حاضر است. همواره در میدانی از ادراک کنونی در  –ها از جریان زیسته حاصل از پدیده

این زندگی به یاری  صور سپری شده ،گاه آن ،که هست معلوم من است. گاه این طورهمان ترین اصالتشایریشه

 .(55، همانگردد«)حافظه به آگاهی من باز می

بینیم و از سوی دیگر با جهان از این رو ما یک جهان از پیش موجود و غیر انتقادی را در برابر خود می

 مواجه هستیم.وجود«  پدیداری و به پیروی از آن با »پدیده

وجود برقرار باشد. یعنی بین )الف( جهان طبیعی که  »هوسرل قصد داشت تمایزی کاهش ناپذیری بین دو خطه

هایش است و )ب( جهان فرارونده یا استعالیی که هم مصداق ها و حالتشامل خود تجربی من، ذهن من و واکنش

 (.295: 1376د«)بل، شوذهنیّت فرارونده است و خود فرارونده من را شامل می

آگاهی استعالیی جایی  در حیطه ،هوسرل وجود مطلق را که در برابر وجود غیر انتقادی واقعی قرار داده است

نویسد: قلمرو آگاهی فرارونده یا استعالیی به مفهوم قطعی قلمروی وجود مطلق است. این نهد. »هوسرل میمی

 
1. Natural Attitude. 

2. Phenomenological Attitude. 
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های دیگر وجود در آن د به همین حیث است که ریشه تمام خطهاصلی وجو قلمروی وجود مطلق است. این مقوله

 است«)همان(.

میان آگاهی تجربی و آگاهی استعالیی،  کنندهبا پذیرش آگاهی به عنوان وجود مطلق عالوه از ترسیم خط متمایز

ی ور کلّی حیطهمتمایزگر را بر من تجربی و من استعالیی، علم تجربی و علم استعالیی و به ط خطتوانیم همین می

 ی استعالیی ترسیم کنیم.تجربی و حیطه

تر با پذیرش آگاهی محض، میان موجودات متعالی از آگاهی از یک سو موجودات حالّ در آگاهی از این مهم

 تمایزی واضح قابل مشاهده خواهد بود. ،از سوی دیگر

اند و این رابطه میان آن پسین آگاهی محض از تقدّم مطلق برخوردار است و همه موجودات دیگر نسبت به

موجودات متعالی به  شناسی استعالیی، همهپدیده ماهیّت تعلّق دارند. با ورود به عرصه پیشین و پسین به حوزه

ماند جز گیرند. هیچ چیز باقی نمیالهاللین قرار میشوند و بینمعنای مصطلح موجودات حقیقی معلّق می

 (.476- 477: 1384آگاهی)رشیدیان، 

 یابی به یقینها و روش دستنحوه ارتباط اگو با زیست .10

باشد.  1که دارای ویژگی )بداهت( یابی به آن را داردی کشف آن و دستداند و دغدغههوسرل علمی را یقینی می

فلسفی به دست آمده باشد و حقیقت اشیا را در آگاهی  -علمی است که در نگرش پدیدارشناختی ،علم بدیهی

( و 45: 1384است )هوسرل، 2بداهت، خود دادگی عین در شهود و بخشی از مفهوم قصدیت نمایان سازد.

(Husserl, 1970: 10به عبارت دیگر »بداهت عبارت است از تجربه یا شهودی که در آن عین ا .) شیا برای

(. پس اشیای خارجی هیچ گاه آن گونه که هستند با تضمینی کامالً 28، 1387شود«)ورنو، ذهن عیان و ظاهر می

شود پدیدارهای اشیاست که در ذهن و برابر درک بلکه آنچه ظاهر می ،شوندما حاضر نمی یقینی در ذهن شناسنده

ها قطعی هستند چراکه امکان مختلفی دارد. بعضی از آن باشند. بداهت انواعشهودی ما حاضر گشته و بدیهی می

باشد. مطلقاً ناممکن می ،ها شکعلم به اموری است که در آن ،ها کامالً منطقی نیست، امّا مطلوب همهشک در آن

بایست بر بداهت متیقّن و ضروری مبتنی باشد )همان(. از این روست که بنابراین اگر فلسفه باید علم باشد، می

ی وی بداهت یقینی دارای این ویژگی بارز داهت هوسرل بداهتی آمیخته با تیقّن و ویژگی ضرورت است. به گفتهب

 (.50: 1384، کند )هوسرلمحتوا منتفی میاست که پیشاپیش هرگونه شک قابل تصوّر را به مثابه شکی بی

اند و کامالً وجود اشیا برساخته شدهتنها مصداق واقعی چنین علمی پدیدارها هستند که با از رده خارج شدن 

شناختی است که حاصل لقای در حدّ واقع و ذهن است، بنابراین  ،در آگاهی حضور دارند. در فلسفه هوسرل پدیدار

 
1. Evidence. 

2. Intention. 
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توانیم بگوییم پدیدار در عین این که امری دیدنی و ظاهری است با هر پدیداری هم ظاهر است و هم باطن. می

 (. 201: 1376است )دارتیگ،  حقیقت و محجوب در ارتباط

پس پدیدارها از یک سو مصداق وجود مطلق و از سوی دیگر مصداق علم یقینی هستند. پدیدارها همان چیزی 

ی پدیدارها با اگوی استعالیی در وهله برای درک رابطه هستند که وجودشان برای اگاهی اگوی استعالیی است.

چنانچه در فصل نخست اشاره شد در مدّ نظر قرار -استعالیی را ای آگاهیبایست ویژگی سه دقیقهنخست می

 دهیم.

شد. گانه ادراک: فاعل شناخت، متعلّق شناخت و خود ادراک جدا از هم تصوّر میدر نگرش طبیعی اضالع سه

 شناختی جدایی و انفصال معنا ندارد و راز عدم حال آن که در نگرش فلسفی پدیدارشناختی میان این سه زاویه

ای است که هوسرل از استاد خویش )فرانتس برنتانو( به ارث برده است جدایی این سه امر شناختی وجود آموزه

 و به اصطالح )قصدیّت( نامیده شده است.

آگاهی از چیزی است. توضیح بیشتر آنکه در اندیشه برنتانو و  ،مراد از قصدیّت این است که همواره آگاهی

حلّولی دارد یعنی متعلّق شناخت همیشه حالّ در آگاهی )اگو( است. حال با اتّخاذ هوسرل آگاهی همیشه ویژگی 

یابد. چرا که در پدیدار شناسی تری میفلسفی قصدیّت یا حیث التفاتی معنای ژرفناک -رویکرد پدیدار شناختی

ی استعالیی مسئول یابند. آگاهی نیز آگاهی استعالیی است. آگاههمه مفاهیم، خصلت استعالیی یا فرارونده می

باشد. به عبارت بهتر فاعل و بلکه حاصل اتّحاد آن دو می ،متمایز فاعل و متعلّق شناسایی نیست پیوند دو قطعه

بلکه فاعل شناخت با آگاهی از  ،متعلّق شناخت و فعل ادراک در رویکرد پدیدارشناسی سه امر متمایز نیستند

 ی خصلت حلولی بودن آگاهی است.دهد و آگاهی از چیزی نشانهیچیزی متعلّق شناخت را حالّ در خود قرار م

اند »ادراک همواره ادراک یک چیزی شعار اصلی پدیدارشناسی که فرانتس برنتانو و ادموند هوسرل بیان داشته

است« یا »آگاهی همواره آگاهی از چیزی است« مبیّن حیث التفاتی یا قصدیّت است. یعنی هر آگاهی متوجّه یک 

تواند لّق شناسایی است. بنابراین حیث التفاتی یا قصدیّت عبارت از این است که »آگاهی بدون مورد آگاهی نمیمتع

 (.197:انآگاهی باشد« و شناختی را به وجود آورد )هم

توانیم می ،است 1و این که آگاهی فعل اگوی استعالیی  با توجّه به ویژگی التفاتی و قصدی آگاهی از یک سو

شود. ساحتی که مستقرّ بودن در آن مالک وجود حقیقی که جهان پدیداری در ساحت آگاهی گسترانیده میبگوییم 

گردد که جهان پدیداری مستقلّ از آگاهی اگوی دهد. پس به سادگی این نتیجه مستخرج میو مطلق را ارائه می

 استعالیی نیست.

 
1. Transcendental Ego. 
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و جدایی ندارند. شکّاف بین فاعل و متعلّق »در وضع پدیدارشناختی جهان و انسان مستقل از هم نبوده 

ماند در پدیدارشناسی در وحدّت پدیدار منحلّ ای باقی میشناسایی، که در فلسفه کالسیک به صورت عریصه

دار شدن میدان اوّلیّه یعنی شوند. جهان محلّ نظر و میدان شناخت انسانی است و آگاهی محلّ گسترش و معنیمی

دار شدن جهان است. جهان در نگرش ی از جهان نیست؛ بلکه محلّ قصددار شدن و معنیجهان است. آگاهی قسمت

شناسی یک وجود مستقلّ نیست، بلکه یک پدیدار ساده است. در این نگرش فاعل شناسایی بدون متعلّق پدیدار

ص شناسایی و متعلّق شناسایی بدون فاعل شناخت وجود ندارد و به همین دلیل است که یکی از خصای

پدیدارشناسی تجاوز از نگرش رئالیسم و ایدئالیسم هر دو است. زیرا هر یک از آن مذاهب یکی ذهن را و دیگری 

دانند... به هر حال در این نگرش، جهان چیزی جز آنچه که برای ادراک وجود دارد عالم واقع را مستقلّ می

 (.194:  اننیست«)هم

متعلّق شناسایی و ادراک درون آگاهی حلّ گردد؛ دیگر  -ساییشناای فاعلاگر قرار باشد موضع سه دقیقه

ماند تا آن که آن را حتّی به عنوان پیشفرض در نظر بیاوریم. این جایی برای جهان مستقل از شناخت ما باقی نمی

به خاطر مطلب سابق است که توسط اپوخه، ما وجود مستقل جهان را نادیده گرفتیم. این مطلب اخیر، خود به 

دهد که جهان در رویکرد پدیدارشناختی، هایی ویژگی اصلی رویکرد فلسفی ـ پدیدارشناختی را تشکّیل میتن

 .وجودی از پیش مفروض را ندارد

 نقش اگوی استعالیی در دست یابی به علم متقن .11

توانیم به صورت بر اساس مطالعه در مباحث کلّی و مهم پدیدارشناسی هوسرل که تا به اینجا به عمل آوردیم می

 خالصه موارد زیر را به عنوان نتیجه احصا نماییم. 

نخست آن که در نظام پدیدارشناسی هوسرل وجود نه یک امر عینی و متحقّق در عالم خارج، بلکه به عنوان 

 گردد. شود. پس وجود مطلق، به امر ذهنی تأویل میمتعلّقات شهود آگاهی در ذهن تعریف می

ق شناسا در پدیدارشناسی بر اساس مورد اوّل، موجودات حالّ در آگاهی و کامالً وابسته به دوّم آن که متعلّ

ها نهاده. پس های آگاهی( بر آنباشند. چیزی که هوسرل به این سبب نام )زیستهآگاهی و یا ذهن فاعل شناسا می

 جدایی و تمایز وجود ندارد.میان اگو به عنوان فاعل شناسا و متعلّق شناسایی یعنی زیسته آگاهی هیچ نوع 

بلکه در یک مرحله  ،شوندها نه تنها امری وابسته به اگوی استعالیی در نظر گرفته میسوّم آن که این زیسته

پس فاعل شناسا به  ،شوندباالتر به عنوان پدیدار بر اثر لقای ذهن فاعل شناسا با عین خارج از آگاهی ایجاد می

شود. اصوالً وجود مطلق از آن آگاهی اگو است که متعلّقات شناسا ا حساب مینوعی علّت وجودی متعلّق شناس

گردند. با لحاظ مجموع این سه ویژگی برای موجودات به خاطر وابستگی به آگاهی وی، مستحقّ دریافت وجود می
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متیقّن یابی به یک علم ی هوسرل جهت دستحالّ در آگاهی به عنوان متعلّقات واقعی شناخت یقینی، دغدغه

 شود. برطرف می

 گیرینتیجه

از یک سو به  ،تالش دو فیلسوف مذکور در جهت تحقّق علم یقینی بپردازیم اگر ما از روی واقع بینی به مطالعه

یک تفاوت و وجه افتراق عمده میان نظام فلسفی این دو فیلسوف بزرگ پی خواهیم برد و از سوی دیگر به شکل 

 ،یدو نظام فکر نیا سهیمقا ییابی به امر یقینی خواهیم بود. بارها در روش دستآنآور شاهد وجه اشتراک شگفت

 .ستین فیظر یوجه شباهت روش نیوجه مانع بروز ا چیآن وجه افتراق عمده به ه

وجه افتراق اصلی میان پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیّه حکیم مالصدرا عبارت است از این که هوسرل 

ها و پدیدارهایی که بیش از پدیدارهای در دست یعنی ذهنی که همواره به داده-ذهنیت استعالیی اگو اصالت را بر 

حال آن که  ،داندکند و وجود مطلق را از آن ذهنیّت و آگاهی اگوی استعالیی میاطالق می -اختیارش تمایل دارد

باشد و این وجود به هیچ وجه به امر میدر نزد صدرالمتألّهین اصالت فقط از آن وجود عینی و محقّق در خارج 

آلیست و جزو قائلین تقدّم فاعل بر فالسفه ایده شوند. به عبارت دیگر هوسرل در حیطهذهنی تأویل و تفسیر نمی

متعلّق شناسا قرار دارد. حال آن که مالصدرا تأکید بر تقدّم وجود خارجی و متعلّق شناخت بر فاعل شناسا دارد 

 ی فالسفه رئالیست قرار دارد.طهو کامالً در حی

نفس ناطقه در حکمت صدرایی -با وجود این تفاوت قابل مالحظه، ایفای نقش فعّال از سوی ساحت انسانی

 شود.وجه اشتراک قابل توجّهی میان این دو نظام مذکور حساب می -و اگوی استعالیی در پدیدارشناسی هوسرل

 نیاند و به ادهیازیدست  نیذهن و ع انیم یو هم سنخ یبه همسان ییفالسفه اوّالً  در گام ابتدا نیدو ا هر

 دهیو ا یسمیدر موضع رئال لسوفیدو ف نیهر کدام از ا نوعی به و اندذهن و وجود را مقابل هم قرار نداده بیترت

 . اندزده لیخود دست به تعد یسمیآل
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