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 چكيده

های فلسـفى هفت ويژگى بـر اسـاس ديـدگاه،ابتدا برای واقعيت پديدار،در اين نوشتار

آن.گــردد هوســرل بيــان مى ب بــا ای كــه هوســرل متناســ روش پديدارشناســى،پــس از

به ويژگى مى های پديدارها و ذات آنها را بشناسد، صورت كار و گيرد تا آنها بندی شده

ــين مى ــن روش تبي ــل اي و مراح ــاد ــود ابع ــى. ش ــار ويژگ ــه چه ــفه در ادام ــه فلس ای ك

و صدرالمتالهين برای پديدارها قائل است، ذكر مى ای پس روش پديدارشناسـىسگردد

را كه مى مىبا-تواند پديدارها توصيف- دهد تعريفى كه فلسفه متعاليه از پديدار ارائه

و ويژگى كند، از فلسفه متعاليه استنباط مى و در نهايت مراحل متفاوتى كه اينیها شود

و از روش پديدار شناســى هوســرل متمــايز روش بــر اســاس فلســفه متعاليــه پيــدا كــرده

و به توانايى مى ب گردد، تبيين شده ازسـازی شـده بـر اسـاس فلسـفه هـای پديدارشناسـى
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 مسئله تبيين

هايى است كه در مقـام توصـيف اشـياء بـه كـار گرفتـه شـده يكى از روش،1پديدارشناسى

وپ2ابتدا توسط ادمونـد هوسـرل،اين روش در ميان فيلسوفان غرب. است ايـه گـذاری شـد

و هم اكنون تبديل بـه  بعدها توسط شاگردان او همچون مارتين هايدگر مورد قبول واقع شد

و انسانى شده اسـت ايـن روش بـا تعليـق هرگونـه. يك جنبش فراگير در حوزه علوم طبيعى

مى فرض در مقام توصيف دقيق پديدارها، زمينه پيش در ای را فراهم آورد تا ذاتى كـه نهفتـه

آنپد .خود را نمايان كند،چنان كه هست يدارها است،

كـار گرفتـه روش پديدارشناسى همچون هر روش ديگری كه بـرای كسـب معرفـت بـه

و معرفت شود، از مبانى هستى مى مى شناختى از.بـرد شناختى مختص بـه خـود بهـره هوسـرل

 بـه همـين؛ردنسبت به وجود جهانى خارج از هسـتى انسـانى تاكيـد نـدا،شناسى منظر هستى

های ذهنى با موجودات خـارجى، به مسئله انطباق صورتخودشناختى دليل در منظر معرفت

مى؛پردازد نمى ای گيـرد كـه وجـود هسـتى چراكه اين انطباق در صورتى مورد بحـث قـرار

او امری مسلم باشد در حالى،خارج از هستى انسانى ای خارج از هستى هستى،كه از ديدگاه

و هوسرل از منظر معرفت،از سوی ديگر. مسلم نيست،انسان شناختى، به دنبـال علمـى دقيـق

مى. يقينى است نخسـت، انسـان كـه:تـوان علـم يقينـى پيـدا كـرد از نظر هوسرل به سه چيـز

و،دوم.توان در وجودش شك كرد نمى پديدارهايى كه در افق ذهـن انسـان پديـدار گشـته

و بقاء خود، وابسته به  و سومدر حدوث هايى كـه كليات يـا ايـده؛ذوات،ذهن انسان هستند

از نظر هوسرل با شـناخت پديـدارهايى كـه در افـق ذهـن انسـانى. اند در متن پديدارها نهفته

و كلياتى علم پيدا كرد كه در متن پديدارها نهفتـه شـده حضور دارند، مى . اند توان به ذوات

اس آن از طريـق شـناخت پديـدارها، روشى اسـت كـه بـر اسـ، روش پديدارشناسى هوسرل

و كلياتى كه در پديدارها نهفته مىهب،اند شناخت ذوات . آيد دست

و معرفت طبيعى است كه با تغيير مبانى هستى مى شناختى توان نگرشـى متفـاوت شناختى،

و ارتقاءيافتــه از روش  و نــوعى نــوين و روش پديدارشناســى ارائــه كــرد نســبت بــه پديــدار
 
1. Phenomenology 

2. Edmund Husserl 
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آن را صورت پديدارشناسى و از و توصيف پديدارهای جهان هسـتى،بندی كرده - در فهم
و انسانى .استفاده كرد-اند كه مورد كاوش علوم طبيعى

و معرفت حكمت متعاليه صدرالمتالهين از هستى منـد شناسى مختص به خـود بهره شناسى

و معرفت بر اساس اين هستى. است ى بـرای پديـدار های نوين توان ويژگىمى،شناسى شناسى

و روش پديدار،به عبارت ديگر.و روش پديدارشناسى ترسيم كرد شناسـى حقيقت پديـدار

مى اين تـوان حقيقـت چنين نيست كه صرفاً بر اساس فلسفه هوسرل قابل طـرح باشـند، بلكـه

و روش پديدارشناسى را بـر اسـاس نظـام هستى و معرفت پديدار شـناختى ديگـری شـناختى

و معرفتشنا همچون هستى و ويژگى سى هايى متفاوتى شناسى صدرالمتالهين بازسازی كرده

هـای كردن دقيـق ويژگى اين نوشـتار پـس از مشـخص سبب،به همين.برای آن ترسيم كرد

و صورت ای كـه هوسـرل بـرای بندی مـنظم روش پديدارشـناختى پديدار در فلسفه هوسرل

مىاستف) های مذكور بر اساس ويژگى(شناخت پديدارها  گويى بـه كنـد، درصـدد پاسـخ اده

و روش پديدار از اين مسئله است كه حقيقت پديدار شناسى بر اساس فلسـفه صـدرالمتالهين

و معرفت نظام هستى هايى برخوردار خواهند بود؟ چه ويژگى شناختى صدرالمتالهين شناختى

و پديدار مى بر هويت پديدار آن شناسى چه تاثيری و چه تصويری از مى گذارد كنـد؟ ارائـه

ای بـرای های ويـژه شده بر اساس فلسفه صدرالمتالهين، چه توانايىو پديدارشناسى بازسازی

 شناخت پديدارها خواهد داشت؟ 

و ويژگىدر  های پديدارشناسى بر اسـاس حكمـت متعاليـه صـدرالمتالهين تبيين ابعاد، مراحل

وآنسعى شده از مبانى فلسفى كهينالذا استنباط صورت گيرد هر آنچـه ايـن چنين نيست

. باشد های فلسفى صدرالمتالهين وجود داشته كند، عيناً در ديدگاه نوشتار ذكر مى

 هويت پديدار بر اساس فلسفه هوسرل

پذير است كـه ابتـدا معنـای تبيين ديدگاه هوسرل در مورد پديدارشناسى، در صورتى امكان

ا ويژگىسپسو پديدار روشن گردد .ز منظر هوسرل بيان گرددهای پديدار

تعبيـر بـه؛سـازد امری است كه خود را برای ما آشكار مى1پديدار،معنای اصطالحى در
 
1. Phenomenon 
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و آن وجهى از شئ كه خود را بـرای مـا آشـكار سـاخته اسـت،،ديگر آنچه ظاهر شئ است

و وجه آشكارشـده بـرای مـا به و اين ظاهر مى گونـه پديدار شئ است از ای اسـت كـه تـوان

و ذات شـئ پـى بـرد طريق ،از ديـدگاه هوسـرل.)1386:40، هوسـرل( شناخت آن به حقيقـت

و معرفت پديدارها از حيث هستى شـرح ايـن.هـايى هسـتند شـناختى دارای ويژگى شـناختى

مى ها در قالب ويژگى :گيرد بندهای ذيل صورت

 ��دن ��ی�اره� ذه;�: ویdg� اول

نظ،شناســانه هوســرل ديــدگاه هســتى نظريــه.شــناختى كانــت اســت ريــه معرفتمتــاثر از

به،شناختى كانت معرفت و نومن اسـتمبتنى بر تقسيم امور از(نـومن. فنومن جهـان خـارج

فى،از ديدگاه كانت) هستى انسان كه نفسه شئ  از دسترس فاعل شناسا خارج اسـت ای است

فىو و شئ از نفسه وجود دارد ايـن اسـت كـه تنها ارتباطى كه بين فاعل شناسا فاعـل شناسـا

و مقوله است، از ناحيـه  طريق حواس ظاهری خود، ماده معرفت را كه فاقد هر گونه صورت

مى شئ فى فى؛كند نفسه دريافت ،نفسه يعنى حواس ظاهری فاعل شناسا در اثر ارتباط با شئ

مى ماده معرفت را به ماده معرفت پس از آنكه از مجـرای حـواس ظـاهری وارد.آورد دست

مىافق  .گـردد ذهن فاعل شناسا شد، طى دو مرحله با صوری كه ذاتى ذهن هستند، تركيـب

آن،در مرحله اول و در و زمـان تركيـب جا با صـورت وارد حس استعاليى شده های مكـان

و در مرحله دوم مى در،گردد و مقـوالت فاهمـه و پس از تركيب بـا صـور وارد فاهمه شده

مىقالب گزاره يا تصديق تبديل به  و علم كه محصول تركيب ماده،كانت. گردد معرفت ای

و بــا-نفســه دريافــت كــرده اســت از طريــق حــواس ظــاهری از شــئ فى- وارد ذهــن شــده

مى صورت ،از ديدگاه كانت. نامد های حس استعاليى تركيب شده است را فنومن يا پديدار

و معرفت كه در فاهمه حاصل مى هـا تعلـق ارها يـا فنومنگردد، تنهـا بـه پديـد شناخت، علم

و نومن مى فى گيرد .)10-9:ب1375،اشميت( نفسه از دسترس شناخت خارج هستند ها يا اشياء

مى حقايقى هستند كه دارای اين ويژگى،بنابراين پديدارها از ديدگاه كانت :باشند ها

ص) الف رفاً محصول تركيب ماده با صور حس استعاليى هستند، به همين دليل پديدارها

و تجربى تشكيل مى ؛گردند در مورد امور حسى

فى)ب مى چون ماده پديدارها از ناحيه شئ گردد، پديدارها متكى بـه شـئ نفسه دريافت
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و از اين حيث اموری ابژكتيو هستند فى ؛نفسه بوده

و چـون هسـتى صـور حـس)ج چون پديدارها عـالوه بـر مـاده، دارای صـورت هسـتند

؛ای ذهنى برخورداند فاعل شناسا است، پديدارها تنها از هستىاستعاليى متكى به ذهن 

در چون ذهن فاعل شناسا در هستى خود متكى به فاعل شناسا است، هستى پديـدارها)د

و بقاء خود و از اين،قوام جهـت امـوری سـوبژكتيو هسـتند، جنبـه متكى به فاعل شناسا بوده

و سوبژكتيو پديدارها مقتضى است كه پد يدارها از منظـر كانـت تركيبـى از امـوری ابژكتيو

و سوبژكتيو باشند . ابژكتيو

فى،از ديدگاه كانت گرچه خارج از دسـترس معرفـت اسـت امـا موجوديـت نفسها شئ

و قطعى است،آن و خـارج از هسـتى مسلم،هوسرل. امری مسلم بودن وجود جهانى مسـتقل

وو تنهـا جهـ)1390:55، هوسـرل( انسان را نادرست دانست و ان مسـلم قطعـى را جهـان ذهـن

كه،بر اين اساس. حساب آوردهب1آگاهى توسـط روش پديدارشناسـى، مـورد پديدارهايى

و ارتبـاط گيرند، شناسايى قرار مى شـان بـا هسـتى خـارجى از هويتى ذهنى برخوردار هستند

و هستى ذهنى آنها،چراكه هستى خارجى آنها؛شود ناديده گرفته مى امـری،امری غيرمسلم

و قطعى است .)1386:52، خاتمى( مسلم

 ��دن ��ی�اره� /�� +�Cی�: ویdg� دوم

زيـرا؛حقيقتـى در برابـر جهـان خـارج نيسـت،ذهن يا آگـاهى،بر اساس فلسفه هوسرل

و. امری مسلم نيست،خارج هستى جهانِ  از منظـر فيلسـوفان مـدرن پـيش از هوسـرل، ذهـن

موجوديـت جهـانى دانسـتن مسـلم گرفـت، امـا بـا غيـر آگاهى در برابر جهان خارج قرار مى

و مستقل از آگاهى انسانى، تنها جهانى كه به مى خارج گيـرد، طور قطعـى در دسـترس قـرار

و بدين آگاهى جهانهمان  مى است شـود كـه آينـه جهـان خـارج ترتيب اين جهان، جهـانى

و رابطه؛نيست و قبال جهان خارج نيست بلكـه خـود جـای جهـان،ای بـا آن نـدارد در برابر

از؛چنـين هسـتند پديدارها نيز اموری اين.خارج را گرفته است پديـدارها هـيچ هـويتى غيـر

و اگرچه آگاهى هستند لكن هيچ های جهـان خـارج گونه حكايتى از واقعيت آگاهى ندارند
 
1. Consciousness 
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و در قبال واقعيت هـای خـارجى گيرند بلكه خود جای واقعيت های خارجى قرار نمى ندارند

.گيرند را مى

ه� \�&R �;��< ��ی�اره� ��  E� ��,: ویdg� !�م ��ض 

از.شناسـى اسـت ای در حوزه معرفت مقتضى پيامدهای ويژه، شناختى مذكور نگاه هستى

اسـت كـه1فـرض گـام، رهـايى از ايـن پيش اولـين،بـرای كسـب معرفـت،ديدگاه هوسرل

و خــارج از انســان وجــود« ــن،از نگــاه هوســرل.»داردجهــانى مســتقل از وجــود انســان اي

شناسى فرايندی است كـه بـاو پديدار)44-1386:41، هوسرل( نگاهى طبيعى است،فرض پيش

مى مسلم و سـعى شـدن از نگـاه طبيعـى مسـير كنـد بـا رها انگاشتن نگاه طبيعى مخالف است

مى،بر اين اساس.رسيدن به واقعيت را طى كند قـرار تواننـد مـورد شـناخت پديدارها وقتـى

ايـن اعتقـاد كـه جهـانى وراء. فرض مذكور رها شده باشد بگيرند كه فاعل شناسايى از پيش

و ذهن وجود دارد، مثل يك حجاب عمل مى مى.كند آگاهى شـود كـه اين حجـاب باعـث

و در صورتى كه جهانى خارجى  و متعلق به جهان خارج دانسته شوند پديدارها اموری عينى

مسلم انگاشته شود، فاعـل شناسـا بـه دنبـال ايـن اسـت كـه از طريـقو مستقل از ذهن انسان 

بـ،های ذهنى صورت و يـا و خارجى پديدارها دسترسى پيدا كنـد عبـارته به حقيقت عينى

. دست آورد ديگر شناخت به

تـوان بـه شـناخت پديـدارهامى،فرض معتقد است كه با كنارگذاشتن اين پيش،هوسرل

ب و مىمعر،عبارت ديگرهرسيد .گردد كـه مسـلم انگاشـته شـود فت به پديدارها وقتى محقق

به،پديدارها و بـدين آگاهى جهاناموری متعلق در،ترتيـبو ذهن هسـتند شـناخت آنهـا را

اولـين گـام در روش،شـدن از نگـاه طبيعـى بـه پديـدارها رها. همين حوزه بايد دنبـال كـرد

.)29-27:همان( باشد پديدارشناسى هوسرل مى

dg�9رمویN �:�\�E�?دن ��ی�اره� ا�� 

. شـناختى فيلسـوفان مـدرن اسـت معرفتۀلئمنزله رهـايى از مسـبه،رهايى از نگاه طبيعى

1. Presupposition 
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علم يقينى از ديدگاه آنان.رسيدن به علم يقينى است،شناختى فيلسوفان مدرن مسئله معرفت

د های ذهنى با واقعيت پذير است كه مطابقت صورت وقتى امكان ر جهان خارج های موجود

كه به همين.اثبات شده باشد هـای های ذهنـى مطـابق بـا واقعيت آيا صـورت«دليل اين مسئله

مى»خارجى هستند يا نه؟ مى. گيرد مسئله فيلسوفان مدرن قرار تواند مسـئله اين مسئله تا وقتى

،هوسـرل. مسلم انگاشته شـود،شناختى باشد كه وجود جهانى مستقل از هستى انسان معرفت

و شك در وجود اين شـناختى فلسـفه مـدرن رهـايى از مسـئله معرفت،چنين جهانى با ترديد

و به همين پيدا مى های ذهنـى بـا واقعيـت خـارجى توجـه نشـان دليل به مطابقت صورت كند

و آن و مسئله معرفت نداده ل،حـا البته در عين.)46-45:همان( داند شناختى خود نمى را دغدغه

ف بههوسرل همچون به يلسوفان مدرن آوردن ايـن دسـت دنبال تحصيل علم يقينـى اسـت، امـا

از های ذهنى با واقعيت خارجى دنبـال نمى علم را از طريق مطابقت صورت كنـد بلكـه آنـرا

مى واسطه پديده بى2و شهود1طريق حيث التفاتى :1390،هوسرل؛ 34-33:همان( كند ها پيگيری

33-34(.

م بى،عرفتتوجه هوسرل در مسئله و شـهود واسـطه معطـوف بـه حيـث التفـاتى معرفـت

-1390:72،هوسـرل( بودن آن اسـت بودِن معرفت، به التفـاتى معرفت،از ديدگاه هوسرل. است

و يقينى)73 بى نه به مطابقت آن با جهان خارج واسطه وابسته اسـت نـه شدن معرفت به شهود

بـه ايـن معناسـت كـه تمـام،بودن علـم التفاتى. های ذهنى با جهان خارج به مطابقت صورت

را. هويت علم چيزی غير از اضافه، نسبت يا التفات نيست نسبت يا التفـاتى كـه هويـت علـم

يك مى مى سازد، از يعنـى پديـدارها،؛گيـرد سو با معلوم يا همان چيزی كه علم به آن تعلـق

و از سوی ديگر رابطه برقرار مى به،كند واسـطه علـم بـه معلـوم با عالم يا همان شخصى كـه

مى مى . گردد رسد، مرتبط

و نسـبتى نيسـت كـه وابسـته بـه و نسبتى كه حيث التفاتى به پديدارها دارد، اضافه اضافه

و نسبت هم برقرار،ای كه تصور شود اگر پديدارها نبودند گونهبه؛پديدارها باشد اين اضافه

و نســبتى اســت كــه پديــدارها در تمــ نمى ــه شــد بلكــه اضــافه ام هويــت خــود كــه متعلــق ب
 
1. Intention 

2. Intuition 
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معنا كه ايـن اضـافه، نسـبت يـا حيـث التفـاتى به اين.است، وابسته به آن هستند آگاهى جهان

مى بخشــد، پديــدارها را در جهــان اســت كــه پديــدارها را هويــت مى .كنــد آگــاهى پديــدار

ه تعبيرب.آگاهى نخواهند داشت گونه واقعيتى در جهان پديدارها بدون اين حيث التفاتى هيچ

و نسـبتى مقـولى نيسـت، بلكـه،ديگر و نسبت است، اضافه حيث التفاتى كه يك نوع اضافه

و نسبتى اشراقى اسـت نسـبتى اسـت كـه بـه اشـياء هـويتى متعلـق بـه،نسـبت اشـراقى.اضافه

مى جهان مى.بخشد آگاهى ،بـه تعبيـر هوسـرل.دهـد حيث التفاتى دقيقاً همين كـار را انجـام

مىحيث التفاتى پد .)228-225و 184-1:182ج،1392،اسپيگلبرگ( بخشد يدارها را تقوم

اين نيست كه چيزی توسط حيث التفـاتى،مقصود از تقوم يا برساختن در فلسفه هوسرل

شود بلكه مقصود آن است كه وقتى حيث التفـاتى بـه پديـدارها يـا جعل، خلق يا تحميل مى

مى گيرد، آنچه نهفته در پديدارهاست تعلق مى و بـاطن آنهـا پديدارها آشكار گردنـد، ذات

و يـا ذاوت نهفتـه در آنهـا توسـط.دهد خود را نشان مى تقوم به اين معنا نيست كه پديدارها

گردند، بلكه مقصود اين است كـه بـا تعلـق حيـث التفـاتى بـه حيث التفاتى جعل يا خلق مى

و ذوات نهفته در آنها بمـا هوهـو آگاهى خواهند شد، پديدارها ها، اموری متعلق به جهان آن

آگـاهى كننـد، بلكـه آنهـا از ايـن جهـت كـه در جهـان پيدا نمى1توسط حيث التفاتى تقويم

و متعلق به جهان استقرار مى مى يابند و قطعـى در جهـان آگاهى و امری مسـلم آگـاهى شوند

مى مى و معنا و از آن پس دارای وحدت يم پيـدا توسـط حيـث التفـاتى تقـوو گردند گردند

مى.كنند مى توان گفت كه پديدارها از حيث هويت خودشان بماهوهو، متقـوم بـه حيـث لذا

در بودن التفـاتى نيسـتند، ولـى از حيـث و معنادارشـدنآگـاهى جهانشــان در، وحـدت شــان

، 1391، اسـپيگلبرگ؛ 177-1388:175، ساكالوفسـكى( متقوم به حيث التفاتى هستند،آگاهى جهان

.2)228-1:225ج

1 .Constitution 

. همانى است كه در اين جا به شـرح آن پرداختـه شـد،يك معنا:كند اسپيگلبرگ برای تقويم دو معنا ذكر مى.2
و،معنای ديگر مىتقويم اين است كه، سوژه توسط حيث التفاتى خوِد صورت و خلـق كنـد، نـه ايده را جعل

و ذات ها، ايده كه صرفاً صورت اين و آنهـا را از حيـث جهـان ها آگـاهى های نهفته در پديدارها را روشن كند
به.تقوم بخشد معنای آن است كه سوژه آنچه كه نيسـت، در معنای دوم تقوم بخشى سوژه توسط حيث التفاتى

مى به وجود آورد، اگر پديدارها فاقد ذات كنـد، هستند، سوژه توسط حيث التفاتى ذات را بـرای آنهـا ايجـاد
و خلق اين ذات اسـت كـه ذات را به آنها اعطاء مى و با اعطاء، جعل و مجعول سوژه است، كند، ذات مخلوق

←



و روش پديدارشن و بازسازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهينتبيين واقعيت پديدار  99 اسى بر اساس فلسفه هوسرل

)B;� �dgذات: وی ��دن ��ی�اره� وا�� 

مى،هوســرل ماننــد كانــت و صــورت همــان،مــواد.دانــد پديــدارها را تركيبــى از مــاده

از داده،هستند، با اين تفاوت كه از ديدگاه كانـت1های حسى داده هـای حسـى پديـدار

 جهان خارج در افق ذهن وارد شده است، ولى هوسرل از آن جهـت كـه وجـود جهـان

مى داند، با داده خارج را امر نامسلم مى تـوان هايى روبرو است كه فقـط در مـورد آنهـا

مى آگاهى حضور دارند، از طريق حيث التفاتى اين داده گفت در جهان  بخشـد ها تقـوم

.)همان(

مى هايى كه در پديدارها نهفته صورت و امـوری اند، توسط حيث التفاتى تقوم پيدا كننـد

ايـن ماهيـاتو همان ماهيات كلـى هسـتند،ها اين صورت.گردندمى آگاهى جهانمتعلق به 

ها،كلى تواننـد از هـويتى برخـوردار ها نمى بـدون ايـن ايـده،پديـدارها. هسـتند2همان ايده

و ماهيات كلى، ذاِت ايده. باشند پديـدارها،بـدون ايـن ماهيـات كلـىو پديدارها هستند3ها

ج1391، اسپيگلبرگ( امكان تحقق ندارند ،1:179-180(.

→
مى پديدارها هويت مى مى. گـردد يابد، پديدار، پديـدار كنـد، اگرچـه در عبـارات هوسـرل اسـپيگلبرگ بيـان

ب بهه اين تفسير از تقويم است، ولى دليلى بر اين ايناشاراتى وجـود،معنای دوم تفسير كـرد كه تقويم را بتوان
مى.ندارد ج١٣٩١، اسـپيگلبرگ( كنـد لذا اسپيگلبرگ نيز از استناد معنای دوم تقويم به هوسرل اجتناب ،١:٢٢٥-

غربـى معاصـرۀمى در كتاب مدخل فلسفمعنای دومى كه برای تقويم بيان شد در بيان دكتر محمود خات.)٢٢٨
و شهود  و ايشان همين معنای از تقويم را در ضمن بحث از شهود حسى و پذيرش قرار گرفته است مورد تاكيد

،بر اساس معنـای دومـى كـه از تقـويم وجـود دارد.)٥٦-١٣٨٦:٥٣، خاتمى(اند آيدتيك مورد پذيرش قرار داده
را،بر اين اساس.ندك حيث التفاتى چهره ديگری پيدا مى و ايـده حيث التفاتى اضـافه اشـراقى اسـت كـه ذات

و وحـدتى كند، يعنى پديدارها در ابتدا چيزی غير از داده خلق مى های حسى نيستند، فاقد هر گونه معنـا، ذات
و ماهيت كلى را به داده هستند، اين سوژه است كه با التفات به آن كندمى های حسى اعطا ها، ذات، معنا، ايده

و ايـده اين دادهاّالو صـورت بـا حيـث التفـاتى در ايـن.ای هسـتند ها بدون اين التفات فاقد هرگونه ذات، معنا
و اين پديدارها از حيث ذاتشان تقوم پيدا مى آنچه در بطن پديدارها نهفته،چنين نيست كه با حيث التفاتى كنند

و خود را نشان دهد،باشد و پديدارها.آشكار گردد ... بدون حيـث التفـاتى فاقـد هـر گونـه بطـن، ذات، معنـا
و معنايى ندارند كـه بـا تعلـق حيـث.ای بيش نيستند داده حسى،پديدارها بدون حيث التفاتى.هستند پس ذات

و ذات داده،بلكه اين حيث التفاتى است كه با اشراق از سوی سوژه.التفاتى آشكار گردد هـای حسـى را معنـا
. بخشد مى

1. Sensory Data  

2. Adios 

3. Essence 
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كه با پديدارها در ارتباط است، بـا عـالِم يـا حقيقتى است كه عالوه بر اين،حيث التفاتى

به. هم در ارتباط است1فاعل شناسا ای گونـه ارتباطى كه حيث التفاتى به فاعـل شناسـا دارد،

مقصـود ايـن اسـت كـه فاعـل.س فاعل شناسا استاست كه حيث التفاتى يكى از شوون نف

و يا پديداری توجه مى لـذا.كند، همين توجـه او حيـث التفـاتى اسـت شناسا وقتى به چيزی

و از  حيث التفاتى هويتى مستقل از فاعل شناسا ندارد بلكه كامًال وابسته به فاعل شناسـا بـوده

آن. گردد شوون وجودی او محسوب مى آگاهى، وابسـته رها در جهاناجا كه هويت پديد از

و حيث التفاتى وابسته به فاعل شناسا است، در واقـع ايـن فاعـل شناسـا  به حيث التفاتى است

و التفـات خـود پديـدارها و است كـه بـا توجـه و صـورت آنهـا را، ماهيـات كلـى را، مـاده

مىیها ايده التفـاتى، همـه امـور اعـم از حيـث،از ايـن منظـر. بخشـد نهفته در آنها را تقـوم

و صورت آن و ايده پديدارها، ماده و ها، ماهيات كلى و غيره وابسته به فاعـل شناسـا بـوده ها

روشـى اسـت،شناسى از منظر هوسرل پديدار،بر اين اساس. هستند2اموری كامًال سوبژكتيو

و عملكرد خود آگـاه مى و)139-1390:140،هوسـرل( شـود كه توسط آن فاعل شناسا به خود

بههىآگا مى ای كه در نتيجه پديدارشناسى و،آيد دست اين اسـت كـه همـه امـور بـا توجـه

وقتى اين آگاهى حاصل شد، فاعل شناسا بـه خودآگـاهى.اند التفات فاعل شناسا پديد آمده

. گردد نائل مى

)�Eه �dg: وی�و ی�5;  ��دن ��ی�اره� ��9د�

بى زمينـه رابطـه، هويت التفاتى علـم فاعـل شناسـا بـا پديـدارها را ايجـاد واسـطه بـين ای

بى.كند مى به اين رابطه پديـدارها را شـهود طور مسـتقيم بـهای اسـت كـه عـالِم گونـه واسطه

مى مى و از طريق اين شهود به ادراكو آگاهى نائل ج1391، اسپيگلبرگ( گردد كند ،1:190-

و بـدون وسـاطت آگاهى عالِم به پديـدارها همـواره شـهودی، مسـ،، بر اين اساس)192 تقيم

، های ذهنى در فراينـد آگـاهى بربستن وساطت صورت رخت. های ذهنى خواهد بود صورت

1. Subject 

2. Subjective 
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مى كه دغدغه مطابقت صورت عالوه بر اين كنـد، های ذهنـى بـا واقعيـت خـارجى را منحـل

و يقينـى كـه آرمـان  و معرفـت را از بـين بـرده و ترديد در عرصه علـم زمينه هر گونه شك

مىنايافتنى دست و،شكو ترديد. آورد فيلسوفان مدرن بود را به ارمغان زمانى امكان ظهور

به بروز مى در.های ذهنى محقـق گـردد واسطه صورت يابد كه رابطه فاعل شناسا با پديدارها

های ذهنـى او مطـابق بـا واقعيـت كند آيا صـورت صورت است كه فاعل شناسا شكمى اين

و پديـدارها برچيـده لكن هنگـامى؟خارجى هستند يا نه كـه ايـن واسـطه بـين فاعـل شناسـا

مى مى و عدم مطابقت به محاق و مسئله مطابقت و پديـدارها شود و ارتباط فاعـل شناسـا رود

مى بى و شهودی به واسطه و علم يقينى دست گردد، زمينه هر گونه شكو ترديد از بين رفته

ا،بر اين اساس. آيد مى ز طريـق شـهودی، بـدون هـر گونـه پديدارشناسى روشى اسـت كـه

و ايـده مى وساطتى ما را به واقعيت پديدارها، ماهيات كلـى و يقـين بـه امـور را بـه ها رسـاند

. آورد ارمغان مى

 های پديدارها از ديدگاه هوسرل بندی ويژگى جمع

پديـدارها چيـزی،توان گفت كه بر اساس ديدگاه هوسرلمى مباحث گذشتهبندی در جمع

و هسـتى آنهـا ذهنـى اسـت؛اهى نيسـتندبيش از آگـ و هسـتى ذهنـى. تمـام هويـت آگـاهى

و يا حاكى از آنها نيست بلكه هستى اسـت كـه هستى،پديدارها ای در برابر واقعيت خارجى

ايـده آليسـم در قبـال رئاليسـم قـرار،از ايـن منظـر.جای هستى واقعى خارجى نشسته اسـت

و يگـانگى پيـدا جای رئاليسم،گيرد بلكه ايده آليسم نمى و با آن نوعى وحـدت قرار گرفته

مى؛كند مى و،شـود يعنـى آن واقعيـاتى كـه انسـان بـا آنهـا روبـرو چيـزی بـيش از آگـاهى

در شكل پديدارهای ،از سـوی ديگـر.)140-1390:139، هوسـرل( آگـاهى نيسـتند جهانگرفته

ى سوبژكتيو خواهد بود آگاهى، جهان جهان وابسته به هستى انسان است،،آگاهى چون هستى

آگاهى به انسان، وابسـتگى اسـت وابستگى جهان. كه بدون انسان هيچ هويتى نخواهد داشت

به آگاهى جهانكه تمام هويت  از كه جهانای گونه را در بر گرفته است، آگاهى چيزی غيـر

ود آن را تاروپ،اين جهان، جهانى است كه ربطيت به انسان.بودن به انسان نيست»الربط عين«

و همين مسئله تشكيل مى جهـان. آورد بودن اين جهان را فـراهم مـى ويژگى سوبژكتيو،دهد

ــه ــان ب ــت، انس ــته اس ــانى وابس ــوژه انس ــه س ــوبژكتيو ب ــوژه س ــك س ــرم دارای،عنوان ي الج
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و مستقل از ذهن انسـان،ها ابژه،لكن از نظر هوسرلتاس1هايى ابژه حقايقى در وراء آگاهى

ا.نيستند در برابـر سـوژهو آگاهى حضـور دارنـد حقايقى هستند كه در متن جهان،ها بژهاين

ــه ســوژه يعنــى قــرار نمى مى آگــاهى جهانگيرنــد بلكــه در جهــانى متعلــق ب و قــرار ــد گيرن

ای كـه سـايه خـود را بـر ابژهـا سـوژه. ها نيز حقايقى سوبژكتيو خواهند بـود ترتيب ابژه بدين

كه گسترانيده است، سوژه و جهان قرار گرفته اسـت ای است محوريـت.محور واقعيت

و بـودِن ابـژه، تحقـق جهـان بودِن ابژه، واقعـى سوژه به اين معناست كه ابژه اين آگـاهى

و، ابژهآگـاهى جهانبخـش سـوژه قـوام. همگى وابسته بـه سـوژه هسـتند پديدارها تحقق هـا

.پديدارها است

بى،پديدارها برای سوژه كه سوژه با علمى شـهودی بـه معنا دينب؛واسطه دارند حضوری

مى جهان و پديدارهای آن، علم پيدا و اين شهود يقين گمشده فيلسـوفان مـدرن آگاهى كند

. آورد را برای آنان به ارمغان مى

 بندی پديدارشناسى بر اساس فلسفه هوسرل صورت

خته شـود كـه ابتدا نياز است كه پديدار شنا،عنوان يك روش برای شناخت پديدارشناسى به

از توجه شود كـه پديدارشناسـى بـه بايدهمچنين. شرح آن گذشت عنوان يـك روش، غيـر

منبــع معرفتــى مــورد اتكــاء. ای اســت كــه پديدارشناســى متكــى بــه آن اســت منبــع معرفتــى

آگـاهى ادراكـى اسـت كـه درون جهـان،شهود از نظر هوسـرل. پديدارشناسى، شهود است

های ذهنـى، مـا را بـه واقعيـت پديـدارها ون وسـاطت صـورتاين ادراك بـد.افتد اتفاق مى

فرايندی است كه سـوژه بـا طـى ايـن بلكه پديدارشناسى يك منبع معرفتى نيست. رساند مى

و با استفاده از منبع معرفتى شهود، به واقعيـت پديـدارها مى،فرايند . كنـد علمـى يقينـى پيـدا

.مراحل روش پديدارشناسى به شرح ذيل است

2برگردانـى دارشناسى به دو مرحله كلى قابـل تقسـيم اسـت، مرحلـه اول رویروش پدي

،در مرحلــه اول.)1388:47،ساكالوفســكى(3آورنــدگىو مرحلــه دوم روی)1392:38،هيــدگر(

1. Object 

2. Reduction 

3. Intentionality 



و روش پديدارشن و بازسازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهينتبيين واقعيت پديدار  103 اسى بر اساس فلسفه هوسرل

ِص فرض پديدارشناس از پيش .گرداند شده است، روی برمى مسلم انگاشته،دق آنهاهايى كه

به،در مرحله دوم مىسو پديدارشناس وی چيز خاصى روی مى آورد .كند توجه

مى،ها فرض پيش و كسـى در درسـتى اموری هستند كه درستى آنها طبيعى قلمداد شـود

را تعليــق،هــا فرض گردانــى از پيش روی،هوســرل.)1375:33، اشــميت( كنــد آنهــا شــك نمى

آن فرض ها انكار واقعيتى كـه پيش فرض مقصود از تعليق پيش. نامد مى مى هـا از دهنـد، خبـر

هـا اسـت، نـه فرض تعليق حكم بـه صـدق ايـن پيش،ها در واقع فرض زيرا تعليق پيش؛نيست

و همچنين مقصود از تعليق پيش انكار واقعيت و صدق آنهـا نيسـت، فرض ها ها انكار درستى

و صدق پيش از فرض پيش،در هـر صـورت.)همـان( ها اسـت فرض بلكه شك در درستى هـا

و فهـم واقعيـت را تحريـف،ديدگاه هوسرل ممكن است همچون يك حجاب عمـل كننـد

به،هوسرل. كنند و روی دست معتقد است كه از آوردن علمى يقينى بدون تعليق برگردانـدن

مى.ناپذير است امكان،ها فرض همه پيش و يقينى را معرفتى داند كـه بـدون او معرفت اصيل

مى هرگونه پيش روشـى اسـت كـه بـا،پديدارشناسـى.شـود فرضى برای فاعل شناسا حاصل

و روی مى فرض برگردانى از همه پيش تعليق .)37-1390:36، هوسرل( گردد ها شروع

مى فرض يكى از پيش و در پديدارشناسى بايد تعليـق گـردد، هايى كه مسلم انگاشته شود

كه آن و مسـتقل از آگـاهى انسـان وجـود دارد«است .)52-1386:51، خـاتمى(»جهـانى وراء

ّ فـرض تعليـق بايد ايـن پيش.مانع دسترسى به علمى يقينى است،فرض دانستن اين پيشممسل

تعليـق حكـم بـه وجـود جهـانى مسـتقل از آگـاهى انسـان،.دست آيد شود تا علمى يقينى به

فاعـل،ترتيـب بـدين.آگاهى باشـد شود كه فاعل شناسا تنها معترف به وجود جهان باعث مى

روی خـود را جهـان پديـدارها فـرض مـذكور، تنهـا جهـان پـيش عليق پيششناسا به محضت

آگـاهى طبيعتاً در فرايند شناخت بـه سـمت شـناخت پديـدارهای موجـود در جهـان.يابد مى

و ذهن انسانى خواهد رفت، نه واقعيت مستقل از جهان .آگاهى

و صرف پديدارشناس با روی آگـاهى، از شناخت واقعيـات مسـتقل از جهـان نظر گردانى

ــناخت ــرای ش به،ب ــان روی ــدارهای موجــود در جه در ســوی پدي و ــد آورد آگــاهى خواه

مى صورت مرحله روی اين ای ايجـابى اسـت مرحلـه،آورنـدگى روی. گيرد آورندگى شكل

،آورنـدگى پديدارشـناس بـه پديـدارها روی. برگردانـى اسـت كه الزمه مرحلـه سـلبى روی

مى به مى.گيرد واسطه حيث التفاتى شكل شود كـه فاعـل شناسـا بـه پديـدارها لذا وقتى گفته
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. روی آورده اسـت، مقصــود آن اســت كــه فاعــل شناسـا بــه پديــدارها التفــات كــرده اســت

مى،هوسرل .داند اين فرايند را تحويل پديدارشناسانه

و روی،در پديدارشناســـى هوســـرل از دو مرحلـــه روی برگردانـــى آورنـــدگى، پـــس

مىآوردن فاعــل شناســا روی از ايــن،در ايــن مقطــع. گيــرد بــه پديــدارها بــار ديگــر شــكل

مى پيش كه فرض روی برگردانده آگـاهى پديـدارها تمـام واقعيـت موجـود در جهـان«شود

مى يعنــى ايــن پيش؛»هســتند و از حكم فــرض تعليــق مى شــود .شــود كــردن بــه آن اجتنــاب

به برگردانى از پيش پديدارشناس بعد از روی و يـا سوی فرض مذكور، ذوات، ماهيات كلـى

مى ايده و در متن آنها نهفته ها روی به. اند آورد كه مقوم پديدارها بوده واسـطه پديدارشناس

و بنيـادی اليـه عميـق،ها يـا ماهيـات كلـى به ايده التفات آگـاهى را كشـف تری از جهـان تر

مى.كند مى .)211-1:210ج،1391، اسپيگلبرگ( داند هوسرل، اين عملكرد را تحويل ذاتى

و ماهيـات كلـى روی آورد، بـار ديگـر فراينـد سوی ايده پس از آنكه پديدارشناس به ها

و روی روی مى برگردانى ها ايـده«فرض كـه در اين مقطع از اين پيش. گيرد آورندگى شكل

مى روی» آگـاهى هسـتندو پديدارها تمـام واقعيـت موجـود در جهـان شـود، ايـن برگردانـى

مىفرض تعل پيش مى يق و از حكم به آن اجتناب و پديـدارها طبيعتـاً اگـر ايـده. شـود شود ها

آگـاهى وجـود تری از واقعيـت در جهـان آگاهى نيستند، بايد اليـه عميـق تمام واقعيت جهان

آگـاهى التفـات تـر جهـان آورنـدگى ديگـر بـه اليـه عميـق فاعل شناسـا بـا روی. داشته باشد

و ايدهكند، اين اليه كه هر پديدار مى و هر ماهيت پس.است»من«ای وابسته به آن است،ی

به از روی مى»من«آوردن و روش پديدارشناسى بـه پايـان فرايند پديدارشناسى متوقف شود

.)212-211:همان( رسد مى

مى در جمع توان گفت كه، روش پديدارشناسى بـا تعليـق بندی روش پديدارشناسى

و بـا آگـاهى روی مـى ارهای موجـود در جهـانجهان مستقل از آگاهى، به پديد آورد،

و ايده مى تعليق پديدارها، به ذوات، ماهيات كلى و های نهفته در پديدارها روی آورد،

به با تعليق ايده مى»من«ها و بدين روی آگـاهى راه طريق از سطح به عمق جهـان آورد،

. يابد مى

مى»من« شود، حقيقتى است كه هر پديـداریی كه در پايان روش پديدارشناسى شناخته

در،»من«اين.ای وابسته به آن استو هر ايده موجودی است كـه محـل اتكـاء همـه حقـايق
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و در عين جهان در آگاهى است مى آگاهى جهانحال خود نيز موجـودی،»من«. كند زيست

ي»من«؛متعلق به جهانى مستقل از آگاهى نيست ها،ا ايدهحقيقتى است كه همچون پديدارها

مى در جهان مى آگاهى قرار و هستى آن را تامين و آگاهى هويت :1391، رشـيديان( كند گيرد

235-237(.

مى ای اسـت كـه روش پديدارشناسـى را بـه همان سـوژه،»من«اين گيـرد تـا بتوانـد كـار

و تمـام مراحـل روی.مـورد شناسـايى قـرار دهـد،چنان كـه هسـت واقعيت را آن برگردانـى

مى»من«آورندگى را اين روی واسـطه حيـث التفـاتىبه»من«آورندگى اين روی. دهد انجام

شدن هما. گيرد شكل مى حيثـى اسـت كـه،حيث التفـاتى،طور كه پيش از اين توضيح داده

آنهبــ و جهــان،وســيله مى جهــان پديــدارها ،بــر اســاس ايــن تحليــل. شــود آگــاهى ســاخته

مى»من«آورندگى آگاهى با روی جهان آن مذكور شكل و از از جا كه روی گيرد آورندگى

شكل»من«آگاهى با پديدارشناسى اين توان گفت كه جهانمى مراحل پديدارشناسى است،

آنهبـ» مـن«پديدارشناسى نه تنهـا روشـى اسـت كـه،بنابراين.گيرد مى پديـدارهای،وسـيله

مى موجود در جهان كه آگاهى را آگـاهى واسطه آن جهـانبه»نم«شناسد، بلكه روشى است

صرفاً روشى برای كشف واقعيت نيسـت، بلكـه عـالوه بـر،پديدارشناسى. بخشد را تقوم مى

.)همان( روشى برای تقويم واقعيت است،آن

 هويت پديدار بر اساس فلسفه متعاليه صدرالمتالهين

مى تبيين معنای پديدارشناسى متعاليه متفرع بر روشـن تـوان بـرای سـاختن معنـايى اسـت كـه

پديدار بر اساس فلسفه صدرالمتالهين در نظر گرفت كه البته معنای پديدار بـر اسـاس فلسـفه 

. های شگرفى با معنای پديدار بر اساس فلسفه هوسرل دارد صدرالمتالهين تفاوت

و وجـه بـاطنى اسـت هر پديده،از ديدگاه فلسفه صدرالمتالهين . ای دارای وجـه ظـاهری

مىوج،وجه ظاهری شئ .گردانـد هى است كه هويت اصلى شئ از طريق آن، خود را ظاهر

شئ،به عبارت ديگر وجهى است كه بـاطن شـئ، خـود را از طريـق آن ظـاهر،وجه ظاهری

بـر. توان از طريق شناخت آن، به شناخت وجه باطنى شئ، آگاهى پيدا كردمىو گرداند مى

و وجـه يـا وجـوه بـاطنى وجه ظاهری شئ، پديدار،اساس نگرش صدرالمتالهين شـئ اسـت

مى،شــئ ــوب ــد ذات شــئ محس ــه. گردن ــى متعالي ــايى،در پديدارشناس ــورد شناس آنچــه م
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از،گيــرد پديدارشناســانه قــرار مى و آنچــه مقصــود نهــايى همــين وجــه ظــاهری شــئ اســت

. شناسى است، دسترسى به وجه يا وجوه باطنى شئ است پديدار

د و معرفـــت هـــای هستى ارای ويژگىپديـــدارها از ديـــدگاه صـــدرالمتالهين شـــناختى

مى ها در قالب شرح اين ويژگى.ای هستند شناختى .شود بندهای ذيل ذكر

و ��ر��: ویdg� اول  ��دن ��ی�اره� ذه;�

و ذهنى تقسيم مى ، 1981، صـدرالمتالهين( گردد هستى از ديدگاه صدرالمتالهين به خارجى

و به تبع اين تقسيم)1:236ج و پديـدارهای بندی، پدي، دارها بـه دو دسـته پديـدارهای ذهنـى

و اين خارجى تقسيم مى و آگـاهى،چنين نيست كه پديدارها گردند منحصر در جهان ذهـن

.باشند بر خالف ديدگاه هوسرل

و هـم در جهــان خــارج مــورد،پديدارشناسـى متعاليــه پديــدارها را هـم در جهــان ذهــن

ليه، متعاليه است به ايـن دليـل كـه پديـدارها دارای پديدارشناسى متعا. دهد شناسايى قرار مى

آن ای متعالى هستى و عالوه بر تر از هسـتى ای متعـالى دارای هستى،تر از هستى ذهنى هستند

و تجربى هستند و چراكه پديدارها عـالوه بـر اين؛طبيعى كـه دارای هسـتى خـارجى هسـتند

و آگاهى نمى و الهى نيز هسـتند گردند، دارای هستى منحصر در جهان ذهن ای مثالى، عقلى

و تجربى نيستند جهمان(و منحصر در جهان طبيعى بر خالف ديـدگاه هوسـرل كـه.)6:262،

و از آن فراتر نمى هستى پديدارها منحصر در جهان و ذهن است ،به همين دليل.رود آگاهى

. پديدارشناسى هوسرل استعاليى است نه متعالى

 ذا\� ��ی�اره��C+ ��dی<: ویdg� دوم

ــدارها از.گــری هســتند دارای ويژگــى حكايــت،هــر دو دســته پدي ــى پديــدارهای ذهن

جهمـان( كننـد پديدارهای خـارجى حكايـت مى پديـدارهای خـارجى از حقـايقو.)1:272،

مى عالى تمـام هويـت،گری پديـدارها حكايـت.)304:همـان( كننـد تر نظـام هسـتى حكايـت

و چه خارجى(كه پديدارها طوریبه؛دگير پديدارها را در بر مى هيچ وجهى جـز) چه ذهنى

و يا فعـل( تمام ابعاد،گری پديدارها حكايت.گری ندارند حكايت پديـدارها) ذات، وصف

.گيردمى فرارا 
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 ا?9� ���Cان+�Cی< ��ی�اره� از ه)��: ویdg� !�م

قتى اسـت كـه در كنند، حقي حقيقتى كه پديدارها در تمام هويت خود از آن حكايت مى

بى؛ترين اليه پديدارها نهفته است باطنى و ترين اليـه نهايت كـه نهـايى حقيقتى مستقل، غنى

و وراء آن پديـدارها بـا ذات،. تـوان در نظـر گرفـت هـيچ چيـز ديگـری نمى،واقعيت است

و فعـل او حكايـت مى و فعل خود، از ذات، وصـف ج1981، صـدرالمتالهين( كننـد وصف ،2:

و فعـل ايـنپ.)300 ديدارشناسى متعاليه از طريق شناخت پديدارها، قصد فهـم ذات، وصـف

.كران را دارد واقعيت بى

��: ویdg� �9Nرم  \�ی4 ذات ��ی�اره� ��ان ا?9� ��Z;� ذات

جهـان هســتى از ديــدگاه صـدرالمتالهين دارای مراتبــى تشــكيكى اسـت كــه عبارتنــد از

و اله مقتضى آن اسـت كـه هـر آنچـه در عـالم،هستىمراتب تشكيكى. طبيعت، مثال، عقل

و الـه نيـز حضـور داشـته باشـد .طبيعت حضور دارد، از حيث كمالى، در عـالم مثـال، عقـل

شئ بدين ای در عالم طبيعت پديدار شد، اين شئ از حيث كمالى، در عالم مثـال، ترتيب اگر

و اله نيز حضور دارد ظاهری شـئ يـا همـان حقيقت طبيعى شئ، وجه.)1391:314همو،( عقل

و الهـى شـئ، بـه ترتيـب وجـوه بـاطنى شـئ را تشـكيل  و حقيقت مثالى، عقلى پديدار است

و فقط مى دهند كه برای دسترسى به ذات شئ بايد به اين وجوه باطنى دسترسى حاصل شود

مى در صورت نيل به باطنى توان گفـت كـه ترين وجه شئ كه همان حقيقت الهى شئ است،

همـان،ذات نهفتـه در پديـدارها،به عبارت ديگر.شناسايى قرار گرفته است ذات شئ مورد

شـناخت.كران الهى است كه در باطن همه پديدارها حضور به هم رسانيده است حقيقت بى

سـوژه،زيـرا هوسـرل؛شناخت ذات پديدارها است برخالف ديـدگاه هوسـرل،اين حقيقت

اي انسانى را مقوم پديدارها مى و بر ترين اليـه واقعيـت پديـدارها، همـان عميق،ن اساسداند

و پديـدارها در تمـام  و اين سوژه انسانى اسـت كـه ذات پديـدارها اسـت سوژه انسانى است

و حكايــت پديدارشناســى. كننــده از او هســتند هويــت خــود متكــى بــه ســوژه انســانى بــوده

و ذهـ در جهان تنهااستعاليى هوسرل با شناخت پديدارهايى كه  مىآگاهى كننـد،ن زيسـت

مى،ترين اليه واقعيت كه همان سوژه انسانى باشد به عميق در،بنـابراين. كنـد دسترسى پيـدا

و خـوِد هسـتى پديدارشناسى متعاليه، ذات پديدارها مورد احاطه هستى بى كران الهـى اسـت
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رها ای كـه بـرای ذات پديـدا گونـهبه؛كران الهى در ذات پديدارها حضور به هم رسانيده بى

ــانه و نش ــت ــز آي ــزی ج بى چي ــا بودن از ذات ــت، ام ــته اس ــاقى نگذاش ــى را ب ــران اله در ك

و ايـن1»مـن اسـتعاليى«سوژه انسانى يـا،ذات اشياء،پديدارشناسى استعاليى هوسرل اسـت

و بقاء همه پديدارها در جهان و حدوث آگاهى كـه سوژه است كه مقوم همه پديدارها بوده

و توجه او استتنها جهان در دسترس اس .ت، در گرو التفات

 شناسى بر اساس فلسفه متعاليه صدرالمتالهين بازسازی پديدار

ـــه روی ـــى هوســـرل دارای دو مرحل و روی پديدارشناس ـــدگى اســـت برگردانـــى ؛آورن

و روی فرض برگردانــى از يــك سلســله پيش روی به هــا در آوری و حقيقتــى كــه ســوی ذات

قابـل اسـتنباط هسـتند لكـن بـا،له از فلسفه صـدرالمتالهيناين دو مرح.پديدارها نهفته است

در برگردانى متخذ از فلسفه صدرالمتالهين با روی يعنى روی؛هايى تفاوت برگردانى موجـود

و به همين شكل .آورندگى متخذ از فلسفه صدرالمتالهين روی،فلسفه هوسرل متفاوت است

ذ و وجه تفاوت آنها در ادامه شدشرح اين دو مرحله .كر خواهد

مى هايى كه در پديدارشناسى متعاليه مورد روی فرض پيش گيرنـد، از ايـن برگردانى قرار

و حجــاب فهــم واقعيــت هســتند، از آنهــا روی ــانع مى جهــت كــه م ــده در برگردان و شــود

به صورت روی اين و يقينـى بـه نادرسـتى معنای ابطال پيش برگردانى و حكـم جزمـى فـرض

ا.فرض است پيش معنای حكـم بـه برگردانى در پديدارشناسـى متعاليـه بـه روی،ين اساسبر

برگردانـى روی،فرض است بـر خـالف ديـدگاه هوسـرل كـه از منظـر ايشـان نادرستى پيش

و يا نادرستى پيش به دليـل ايـن تفـاوت در آن اسـت. فرض است منزله عدم حكم به درستى

مى،كه هوسرل برای تحصيل يقين فرضى را كنـار بزنـد ند كه هرگونه پيشگزي اين راه را بر

تحصيل يقـين،كه صدرالمتالهين در حالى؛ها آغاز كند فرضو شناخت را با تعليق همه پيش

ها ای از شــناخت او معتقــد اســت كــه حــداقل در دســته.كنــد را از ايــن راه دنبــال نمى

ــ فــرض پيش) های حصــولى شــناخت( ــدون آنه و تحصــيل يقــين ب ــد ا هايمــان دخالــت دارن

) فرض هـر علـم يقينـى اسـت پيش،همچون قضايای بديهى كه صدقشان(ناپذير است امكان

1. Transcendental ego 
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و حجاب فهم واقعيـت هسـتند،اند ها از اين جهت كه كاذب فرض لكن برخى پيش در.مانع

به،اين صورت هـا فرض ای جز اين نيسـت كـه از ايـن پيش چاره،آوردن شناخت دست برای

ج1340همو،( گردانى شود روی ج1981؛ همو،1:99، ،9:137(.

مى،آورندگى در مرحله روی هـا فرض شـود كـه پيش به سطحى از واقعيـت روی آورده

و حجاب فهم آن سطح از واقعيت شده و التفـات در فلسـفه روی.اند مانع آورنـدگى، توجـه

تا متعاليه، به همان معنای هوسرلى وا اش نيست و التفـات خـود، قعيـت پديدارشناس با توجـه

و ذات نهفتـه در آن را تقـويم كنـد بلكـه در مرحلـه روی آورنـدگى پديدارشناسـى پديدار

مى پديدارشناس به واقعيات تكوينى متعاليه، بى ای روی كـران الهـى سـاخته آورد كه هسـتى

و سعى مى و از ذهن او تحقق دارند را در پرتو انـوار الهـى است كند اموری كه مستقل از او

و يا افعال آنها ارائه دهدمورد ادراكق و اوصاف و توصيفى واقعى از ذات . رار داده

و روی دو مرحله روی آورندگى در فلسفه صدرالمتالهين تحت عنوان خاصـى برگردانى

و يـا فرض برگردانـى از پيش معـادل روی،در فلسـفه صـدرالمتالهين.اند گذاری شـده نام هـا

ج1981مــو،ه(اســت» خــرق حجــاب«، عنــوان»تعليــق«همــان و معــادل)140-136:ك9،

،وســيله خــرق حجــاببه.)75-74: 1363همــو،( اســت» تاويــل«آورنــدگى، عنــوان روی

و فهم هستند فرض پيش مى،هايى كه مانع كشف به كنـار زده و به شـود سـوی وسـيله تاويـل

و التفـات صـورت-ها قـرار گرفتـه اسـت فرض كه در پس حجاب پيش-ذات اشياء  توجـه

. گيرد مى

و يـا هايى كـه بـه فرض پيش،بر اساس پديدارشناسى متعاليه عنوان حجـاب مـورد تعليـق

به خرق قرار مى و حقايقى كه در فراينـد تاويـل مى گيرند شـود، بـه سـوی آنهـا روی آورده

: ترتيب عبارتند از

مى» واقعيات متكثر منحصر در امور جزيى است«فرض پيش) الف بـا تعليـق؛شـود تعليق

و حكـم بـه نادرسـتى آن، ين پيشا به پديدارشـناِس فرض سـوی حقـايق كلـى روی متعاليـه

و به اليه عميق مى مى آورد . كند تری از واقعيت دسترسى پيدا

مى«فرض پيش)ب مى» باشند نه وجودات واقعيات متكثر از مقوله ماهيات بـا؛شود تعليق

ناس متعاليه با گذر از نگاه ماهوی، بـه فرضو حكم به نادرستى آن، پديدارش تعليق اين پيش

. آورد حقيقت وجودی اشياء روی مى
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مى» وجـودات متكثـر هـويتى مسـتقل دارنـد«فرض پيش)ج بـا تعليـق ايـن؛شـود تعليـق

به پيش و حكم به نادرستى آن، پديدارشناس متعاليـه سـوی هويـت ربطـى اشـياء روی فرض

. آورد مى

مىوجودات متكثر دارای«فرض پيش)د مى» باشند كثرتى تباينى با يكديگر ؛شـود تعليق

و حكم به نادرستى آن، پديدارشناِس با تعليق اين پيش به فرض سوی رابطه تشـكيكى متعاليه

. آورد بين وجودات متكثر روی مى

مى» وجودات حقايق متكثر به كثرت تشكيكى هستند«فرض پيش)ه با تعليق؛شود تعليق

به اين پيش و حكم به نادرستى آن، پديدارشناِس فرض واحـد شخصـى سـوی هسـتِى متعاليه

مى روی مى و كثرت تشكيكى حقايق را به كثرت در ظهورات اين وجود ارجاع . دهـد آورد

را ای پديـدارها نسـبت بـه ذات حـق هويت آيينه،متعاليه پديدارشناس،در اين مرحله تعـالى

پد پس از آنكه هويت آينه. كند شناسايى مى يدارها شناخت شد، در آينه ذات، وصـف گون

و فعل هستى بى و بـا حصـولو فعل پديدارها، ذات، وصف كران الهى قابل شناسايى اسـت

بى متعاليه به عميق پديدارشناِس،اين شناخت كـران الهـى ترين اليه واقعيـت كـه همـان ذات

و در ايـن نقطـه شـناخت پيـدا مى يـه روشـن متعال ذات اشـياء بـرای پديدارشـناِس،كنـد

بى هويت آيينه. گردد مى و مشاهده اتكاء همه پديدارها بـه هسـتى كـران گون پديدارها

مى الهى غايت كار ترين چرا كه با حصول ايـن شـناخت، بـاطنى؛باشد پديدارشناسى متعاليه

كـار پديدارشناسـى بـه،در اين مرحله.فهم شده است،اليه واقعيت كه ذات پديدارها است

. رسد پايان مى

 صدرالمتالهين متعاليه فلسفه اساسبر شده بازسازی پديدارشناسى های توانايى

و مراحل پديدارشناسى متعاليه در بيان فوق ذكر گرديد اين فرايند در جريـان تحقـق. فرايند

هـای توانـايى،ای است كه برای اين نوع از پديدارشناسى های ويژه گيری خود، دارای جهت

و توانايى گيری اين جهت.ندكن خاصى را ايجاد مى شد ها . ها در بندهای ذيل تبيين خواهند

به) الــف به فرض برگردانــى از پيش واســطه روی پديدارشناســى متعاليــه منزلــه هــايى كــه

سـوی علمـى به-باشـد كـه علمـى بـا واسـطه مى- كننـد، از علـم حصـولى حجاب عمل مى

و شهودی روی مى ابتـدا بـا پديـدارها در افـق،متعاليـه پديدارشـناِس،يعنى؛آورد حضوری
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و مفاهيم روب و در چهره ماهيات مىهذهن مى.شود رو شود كـه او ابتدا با پديدارهايى مواجه

و مفاهيمى هستند كه هر يك به حسب خود چهـره ای از واقعيـت خـارجى از جنس ماهيات

وجـودی پديـدارها سوی حقيقـتبه،برگردانى از ماهيات دهند لكن پس از روی را نشان مى

اين حقيقت وجودی از آنجا كه امكان حضور در افق ذهـن را نـدارد،.شود روی آورده مى

و شناخت حقيقِت.توسط فرايندهای ذهنى نيز قابل شناسايى نيست وجودی صرفاً بـا اتصـال

 پذير اسـت امكان،شود اتحاد وجودی كه بين وجود پديدارشناس با وجود پديدار محقق مى

ج1981، تالهينصدرالم( مىو اين اتحاِد)3:518، متعاليـه شود كـه پديدارشـناِس وجودی باعث

،اين در حـالى اسـت كـه پديدارشناسـى هوسـرل. تری از پديدار را شناسايى كند اليه عميق

حـوزه،عبـارت ديگـر بـه.صرفاً روشى است كه توان شناخت پديدارها در افق ذهن را دارد

مىجريــان پديدارشناســى هوســر و ماهيــات ، باشــند نــه حــوزه وجــودات در واقــعل مفــاهيم

در پديدارشناسى هوسرل در حوزه علـم حصـولى جـاری مى و نـوعى سـير شـناختى گـردد

و ماهيات است پديـدارها صـرفاً هـويتى ذهنـى،زيرا بر اساس فلسفه هوسـرل؛حوزه مفاهيم

پد بنابراين روش پديدارشناسى.دارند مى يدارها بـهای كه هوسرل برای شناخت گيـرد، كـار

.گيرد صرفاً برای شناخت اين امور ذهنى مورد استفاده قرار مى

و پديدارشناسى متعاليه عالوه بر اين،بنابراين و علم حصولى جاری شده كه در افق ذهن

و ماهيات پديدارشناسى مى كند، در حـوزه وجـودات خـارجى نيـز جـاری در حوزه مفاهيم

و مى و پديدارهای مى جودیگردد كنـد، ای كه فراتر از هستى انسان هسـتند، پديدارشناسـى

و برخالف پديدارشناسى هوسرل كه صـرفاً در حـوزه پديـدارهای ذهنـى جـاری مى گـردد

. توان جريان در حوزه پديدارهای وجودی را ندارد

و حجاب فرض پديدارشناس پس از آنكه پيش،در پديدارشناسى متعاليه)ب های مانع ها

پديدارها از مقوله ماهيات هستند، پديدارها اموری مسـتقل هسـتند«ذات اشياء، همچون فهم 

و بطالن آنها» ...و  و حكم به نادرستى و نشـانكررا تعليق كرده هاید، بـا حقيقـت نمـادين

كه همان هسـتى-تواند ذات اشياءمى،او در چهره اين حقيقت نمادين.شود اشياء روبرو مى

و بودن، نشـانه لـذا پديدارشناسـى متعاليـه آيـت.را شناسـايى كنـد-استكران الهى بى بودن

مى آينه آن بودن همه پديدارها را نمايان و ذات واقعى بى كند را ها، يعنى هسـتى كـران الهـى

بى يابد، در حالى در پايان راه مى در؛بهره است كه پديدارشناسى هوسرل از اين توانايى زيرا
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اگـر هـم» پديدارها اموری مسـتقل هسـتند«هايى همچون فرض پيش،لپديدارشناسى هوسر

و روی به،برگردانى از آنها تعليق شوند، تعليق فـرض معنای ايـن نيسـت كـه ايـن پيش هرگز

و باطل است، بلكـه بـه معنای آن اسـت كـه پديدارشـناس در فراينـد شـناخت ايـن نادرست

به يق اين پيشبه همين دليل تعل.فرض را نبايد دخالت دهد پيش معنای ايـن نيسـت كـه فرض

و آينــه برگردانـى از ايـن پيش پديدارشناسـى پـس از روی فـرض، پديـدارها را نمـاد، نشـانه

ب مى و حتى و حكم به بطالن اين پيش،فرض كه در پديدارشناسى هوسرلهيابد فـرض شـود

و آينـه بيابـد، آنهـا،فرض كه پديدارشناسهب و آينـه پديدارها را نماد، نشانه را نمـاد، نشـانه

اند، نه نماد، نشـانه ای خواهد يافت كه پديدارها در تمام ابعاد خود به آن وابسته سوژه انسانى

و هر چيـز ديگـر، در همـهو آينه هستى بى كرانى كه پديدارها، سوژه انسانى، پديدارشناسى

.اند ابعاد وجودی خود به آن وابسته

حقايق فراتر از هستى انسان تا حصول شناخت هسـتى،يهدر پديدارشناسى متعال،بنابراين

مى بى از؛گيرنـد كران الهى مورد شناخت قـرار يعنـى پديدارشناسـى متعاليـه تـوان فـراروی

در.ايــن توانــايى وجــود نــدارد،شناســى هوســرل ســوژه انســانى را دارا اســت امــا در پديدار

از هستى اسـتعاليى انسـان وجـود توانايى شناخت هيچ حقيقتى فراتر،پديدارشناسى هوسرل

پديدارشناسى هوسرل خود در حصار سوژه انسانى محبوس شده است،به تعبير ديگر.ندارد

و آزاد است،ولى پديدارشناسى متعاليه . از اين نوع محدوديت رها

پس)د آنكه پديدارشناس از شـناخت حصـولى بـه شـناخت از در پديدارشناسى متعاليه

و شهودی روی و از جهان ذهن حضوری و در جهـان عـين،آورد وارد جهان عـين گرديـد

و از جهـان  و از جهان مثال به جهان عقـل با شناخت شهودی از جهان طبيعت، به جهان مثال

عقل به جهان اله رهسـپار شـد، بنيـاد پديـدارها را در ايـن جهـان مشـاهده خواهـد كـرد، در 

پ،كه در پديدارشناسى هوسرل حالى و اصل مشـاهده آگاهى قابل ديدارها فقط در جهانبنياد

.و فهم است

ــر ديگــر ــه تعبي ــه،ب ــى متعالي از،در پديدارشناس ــر ــانى فرات ــياء در جه ــاد اش و بني اصــل

مى جهان و بنيـاد اشـياء آگاهى شناخته در فقـطشـود ولـى در پديدارشناسـى هوسـرل اصـل

شد جهان در پديدار؛ درواقع،آگاهى شناخته خواهد آگـاهى محبـوس جهـان شناسى هوسرل

مى است در حالى و آزاد . باشد كه پديدارشناسى متعاليه از اين محدوديت رها
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 گيری نتيجه

و روش پديدارشناسى بر اساس نظام معرفت-1 و هستى واقعيت پديدار شـناختى شناختى

مى پى و شود، اگر چه روش پديدارشناسى در غـرب بـر اسـاس نظـام معرفت ريزی شـناختى

پىشن هستى در ريزی شد، اما اين اختى هوسرل چنين نيست كه روش پديدارشناسـى منحصـر

مى اين نوع فلسفه های ديگر نيز اين روش را بازسازی توان بر اساس فلسفه ورزی باشد، بلكه

و هستى نظام معرفت. كرد ظرفيـت بازسـازی روش،شـناختى فلسـفه صـدرالمتالهين شناختى

و مى تواند بر اساس نگرشـى كـه بـه پديـدارها دارد، بـرای ايـن روش پديدارشناسى را دارد

مى،به تعبير ديگر.های جديدی ايجاد كند ظرفيت تـوان نـوع بر اساس فلسفه صـدرالمتالهين

. مطرح كرد» شناسى متعاليه پديدار«ديگری از پديدارشناسى را تحت عنوان 

؛ای كه از فلسفه متعاليه صدرالمتالهين قابل استنباط است، از دو مرحلـه شناسىپديدار-2

اُول يا بازگشت به اصل تشكيل مى و . شود خرق حجاب

ــه خــرق حجــاب و روی،مرحل ــق ــه تعلي ــوه همچــون مرحل از از برخــى وج ــى برگردان

ذبى كـه هـای كـا فرض پيش،ها است، با اين تفاوت كه در پديدارشناسـى متعاليـه فرض پيش

مى مانع فهم مى  گردند شوند، تكذيب

مى( و روی يعنى حكم به نادرستى آنها برگردانى هوسرلى كه صـرفاً شود برخالف تعليق

ــه صــدق اســت عــدم آن)الحكــم ب ــر ــالوه ب ــه،، ع ممكــن اســت،در پديدارشناســى متعالي

و ذات نهفتــه در آن د فرض برخــى از پيش،پديدارشـناس بــرای فهــم پديـدار ر فهــم هـا كــه

. واقعيت موثرند را اكتساب كند

آورنـدگى بـه تواند معادل تحويـل، رویمى،اين مرحله.مرحله تاويل است،مرحله دوم

مى باشد اصل و ذات آنهـا بـا؛كـرد كه هوسرل طـرح بـا ايـن تفـاوت كـه پديـدار يـا اصـل

و التفات پديدارشناسى قوام نمى روی م آورندگى تعاليـه اسـت يابند، بلكه اين پديدارشـناس

و آيت هستى بى بى كه به آنچه جلوه و توسط هستى كران الهى قـوام يافتـه كران الهى است

و در پرتو اين روی است، روی و آينه آورده و التفات، ذات نمادين ،گون پديدار آورندگى

و هستى بى مى روشن گرديده و صفاتش در آن قابل مشاهده . گردند كران الهى، اسماء

مى ظرفيت،ارشناسى متعاليهپديد-3 كند كـه های نوينى برای روش پديدارشناسى ايجاد

از اين ظرفيت.ها وجود ندارد در پديدارشناسى هوسرل اين ظرفيت :ها عبارتند
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مى عالوه بر اين،پديدارشناسى متعاليه) الف را كه و مفهـومى تواند پديـدارهای مـاهوی

؛را داردبشناسد، توان شناخت پديدارهای وجودی 

مى عالوه بر اين،متعاليه پديدارشناسِى)ب توانـد كه پديدارهای نهفته در وجود انسان را

؛بشناسد، توان شناخت پديدارهای خارج از هستى انسان را نيز دارد

را كــه پديــدارهای موجــود در جهــان عــالوه بــر اين،متعاليــه پديدارشناســِى)ج آگــاهى

پ مى  آگـاهى جهانديدارهای موجود در جهان اعيان كه فراتر از تواند بشناسد، توان شناخت

را،كه پديدارشناسى مبتنى بر فلسفه هوسرل هستند را نيز دارا است، در حالى  تنهـاپديـدارها

و و ماهوی به فقطاز جنبه مفهومى و متعلق مى آگـاهى جهاندر حوزه وجود انسان توانـد را

. بشناسد
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