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  مقدمه

این  .عینیت به معنایی که نزد هوسرل مطرح است با معناي سنتی آن تفاوت اساسی دارد

در فلسفه هوسرل بسط و و ي از آگاهی که در فلسفه برنتانو مطرح شدهجدیدمعناي تفاوت با

معناي آن که همان قصدي از این رو بحث عینیت به مسأله آگاهی و. افته رابطه داردوضوح ی

توان حل می اعظمی از مسأله عینیت راکند و از این منظر بخش می بودن آن است ارتباط پیدا

چیزي را در آگاهی گیري  شکلبه عبارت دیگر اگر بتوان به طرز پدیدارشناختی نحوه. کرد

هوسرل به دنبال توصیف و .د زیادي عینیت آن چیز آشکار خواهد شدتوضیح داد تا حدو

جنبه حصولی تجربه شناختی  عینیت... «.چگونگی امور است نه به دنبال تبیین و چرائی امور

است که هوسرل در صدد آشکار کردن آن است اگرچه باید بیاموزیم که براي هوسرل هر تجربه 

نیز الزم است تأکید کنیم که هوسرل به . آن است شناختی، حصولی به یک مفهوم بنیادي

با این وصف تفاوت دیدگاه هوسرل  .)Willard,1984, 5(» دنبال آشکارسازي است و نه توجیه

که (R.Carnap)شناخت معاصر از جمله با نظریه اشخاصی چون رودولف کارناپهاي  با نظریه

  . شودبه دنبال توجیه معرفت است روشن می

و در طیـقرون وساخیرهاي  ایزي است که در دورهـبین عین و ذهن تم کارـآش ایزـتم

 »الهیات عام«توماس آکوئیناس در کتاب  .ارسطو به وجود آمده استدرباره نفسرـبت اـتعلیق

گوید نوع می کند ومی نقش نوع معقول براي عقل را با نقش نوع محسوس براي حس مقایسه

در اینجا تمایز مربوط به اواخر . کندمی توسط آن دركمحسوس قابل درك نیست اما حس 

شود یا می در نزد ارسطو تمایزي بین تجربه حسی وچیزي که حس .شودمی قرون وسطی دیده

,Logerlund,2007(شود وجود نداردمی بین اندیشه وآنچه که اندیشیده  از این منظر).5-6

چنان که  .جدید او از آگاهی را مالحظه نمودتوان بازگشت برنتانو به فلسفه ارسطو و تلقی می

شاهد خواهیم بود و نزدیک  بیشتر در ادامه خواهد آمد نقد هوسرل بر این دیدگاه توماس را

ادراك حسی خود چرا که در نظر هوسرل . شدن به نظر هوسرل از این منظر روشنگر است

موریس ناتانسونهمان طور که  .کند نه اینکه توسط آن درك کندمی ماهیت را درك

)M.Natanson(ماهیات پشت یا درون اعیان پنهان نشده اند، «هوسرلدر نظراشاره کرده است

چنین . شودمی بودن دركبه مثابه این یا آن چیز اش  که در خصلت قصدياند  بلکه همان عینی

ئیم، زیرا بهتر است به جاي ماهیت از ماهیات سخن گو. ... ادراکاتی بالقوه براي همه میسرند

کمتر موجب گمراهی خواهد شد چراکه ممکن است گمان شود هر چیز ماهیتی دارد، درست 
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معنا هستند و افراد مختلف در عملی هاي  ماهیات وحدت. ... همان طور که هر گردو مغزي دارد

  .)1371،148ناتانسون،(»کنندها را قصد می در اعمال مختلف آن واحد یا فرد واحد

ازمنظر فلسفه دکارت در بهترین حالت به تصورات اشیاء یعنی به  دید ودر دوره ج

و سعی در طرح این ها  هر نوع تالش براي فرا روي از آن. شویممی نائلها  آنهاي  بازنمائی

تواند می نمایانند است فقطمی پرسش که آیا واقعاً جهان آنچنان که این تصورات آن را باز

توانیم آن را کنار بزنیم نمی از تجربه حسی کهاي  بنابراین پرده. ر آوردبیشتر به باهاي  بازنمائی

,Logerlund,2007(وجود خواهد داشت  هوسرل با الهام از برنتانو و با مطرح کردن ویژگی  .)5

الهیاتی که در آن گرائی  ماهیتبا نظر به .دهدمی قصدي آگاهی این رویکرد را مورد نقد قرار

طبیعی گرا که در آن تطبیق گرائی  ماهیتو  گیردمی شیاء توسط خداوند صورتتطبیق ماهیات با ا

توان می )see: D’Agostino,1993,94(پذیردمی ماهیات با اشیاء به طرزي تکاملی و دنیوي انجام

هوسرل به تبیین علّی یا تکوینی شرایط  .متفاوت استها  گفت که نظر هوسرل با این دیدگاه

از نظر هوسرل  .)1372،14هوسرل،(عالقه مند نیست  به شهود محضکلیات  »داده شدن«

»دادگی بالفعل به - مادام که مشاهده بالفعل یعنی خود ،چیزي داده شده مشاهده یا ادراك

معناي دقیق باشد، و نه نوع دیگري از دادگی که به چیزي داده نشده اشاره داشته باشد، یک 

  .)84همان،(» ستپیدائی مطلق ا- امر نهائی و همان خود

عینیت به معناي حقیقی آن از نظر هوسرل منوط به توان گفت که می در همین گام اول

این یافت یافتی شهودي است که با عنوان ادراك . یافت ماهیت اعیان در آگاهی استعالیی است

ابتدا اما آگاهی استعالیی در رسیدن به این ماهیات. شودمی شهودي ماهیات یا رویت آنها بیان

اك تجربی درمعناي محدود راز آنجا که اد. کندمی ازآگاهی عادي و ادراك تجربی و اولیه عبور

 آن همان ادراك حسی است توضیح این معنا از ادراك و نقش آن در راهیابی به معناي عینیت

را » نقش«در این راستا الزم است معناي ادراك، حس، عین، و معناي خود.ضروري خواهد بود

در نزد » عینی«اشاره کرده) K.Hermberg(همان طور که کوین هرمبرگ اجماالً. ار سازیمآشک

[ به مفهوم بودن یک عین براي آگاهی » عینی«به یک معنا : هوسرل بیش از یک معنا دارد

داللتی به وجود » عینیت«یا » عینی«این معنا از . است] عین براي آگاهی یا همان عین قصدي

به معناي » عینی«نیز . کندمی رد؛ بلکه به اعیان تجربه شده در آگاهی داللتاعیان خارج ندا

در معنا امر عینی دیگر به . بودن براي همه کس در مقابل بودن فقط براي یک فاعل منفرد است

عینیت به این مفهوم شامل نوعی از عمومیت است. معناي امر ذهنی صرف نیست

)see:Hermberg,2006,8-9(.  
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کند می اسی هوسرل آن چنان گسترده است که گشودن هر راهی ما را ناگزیرپدیدارشن

بنابراین در راستاي پژوهش مان الزم است مسائل مربوط به . دیگري را نیز بگشاییمهاي  راه

یکی از این مسائل اساسی مساله ماهیت معنا ونقش زبان  .ادراك حسی و عینیت را مطرح کنیم

  .درانتقال آن است

  

  سی و معناادراك ح

را نه به ها  بر آن اهمیت این پژوهشاش  در مقدمهمنطقی هاي  پژوهشترجم انگلیسی م

که پیشفرض گفتار با معناست، و مهم تر از اي  خاطر بررسی نحو منطقی زبان بلکه وجودشناسی

 اشارهخود یعنی به اشیاي جهان که در آنها کلمات به فراسوياي  آن ماهیت آن اعمال آگاهانه

. )Husserl,1970,3(داندمی کندمی و از این طریق جهان براي ما و دیگران وجود پیداکنند می

عینیت هر شود و چنان که خواهیم دید می از آنجا که ادراك حسی به اشیاء جهان مربوط

گیرد و این ارتباط الجرم از طریق می له ادراك حسی در ارتباط با دیگران شکلمادراکی از ج

با توجه به این . پذیرد بنابراین توضیح نقش زبان از دید هوسرل ضروري استمی بیان صورت

فعال . اساسی ما خواهد بودهاي  معنا نیز یکی از بحثکه زبان با معنا رابطه تنگاتنگی دارد بحث

حضور است وزبان وکلمات ما  توان اشاره کرد که از نظر هوسرل معنا معنايمی به طور مختصر

از این لحاظ است که نقد دریدا بر این نظر هوسرل و به طور . و نه خالق آنهااند حامل معانی

این . )Ibid,4(»اندکلمات لباس اعیان«وسرل از نظر ه. شودمی کلی بر متافیزیک حضور مطرح

 گیرد و از این طریق معناي آنمی کلمه عین را در بر: توان به دو صورت تعبیر کردمی عبارت را

پوشاند و ممکن است معناي آن را پنهان می دیگر این که کلمه عین را. انتقال یابدتواند می

از این رو در پدیدارشناسی هوسرل براي رسیدن به معناي عین که همان ماهیت محض . سازد

  .باشد نیاز به تقلیل و تعلیق است و صرف بررسی وپژوهش زبان کارساز نخواهد بود

در جهت را» نقش«سی در عینیت الزم است معناي براي آشکارسازي نقش ادراك ح

منظور هوسرل از فعل یا عمل به معناي  .مفهوم هوسرلی آن روشن کرد به »عمل«معناي 

حضور صرف چیزي براي ذهن، ورود آن در آگاهی «بلکه . فعالیت در معناي معمول آن نیست

بنابراین .)Ibid,7(» بخشدیم به طور ناخوانده، ظهور صرف، عمل در معناي هوسرلی آن را قوام

توان گفت که ادراك حسی نقش فعاالنه و می به همان شیوهدر خصوص نقش ادراك حسی نیز

به عبارتی این گونه نیست که عمل ادراك حسی به سایر . مکانیکی در عینیت اعیان ندارد

ادراك بخشی بلکه این نوع . اعمال افزوده شود و در کل عینیت امر مورد نظر را فراهم آورد
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بنابراین ادراك حسی اگرچه در عینیت امور . و زمینه فراهم شدن آن استسازي  ازمرحله عینی

  .شان ضروري استاصالت ندارد حضور آن براي یافت اعیان و تحقق عینیت

از لحاظ پدیدارشناسی تنها امر بی بدیلی که وجود دارد آگاهی قصدي است که یکی از 

نکته مهمی که باید در این . در آن است »است«رابطه گیري  امور شکلوجوه تمایز آن با سایر 

تواند هم به شیوه تهی می به چیزها »است«خصوص بدان اشاره کنیم این است که ارجاع رابطه 

و هم به شیوه  قصد وجود دارند-وخالی که در آن شیوه چیزها صرفاً براي اندیشه به صورت معنا

البته این دو . زها براي شهود روشنگر وجود دارند صورت گیردپرشده یا شهودي که در آن چی

 همواره طوري در ادراك ما از عین فیزیکی جمع -و مثالی آل ایدهبه جز در حد  –شیوه 

توان گفت که می به عبارت دیگر. شودمی شوند که بخش اعظم آن براي حواس ما حاضرمی

درهوسرل.)see: Ibid,8(شودمی یافت عین فیزیکی چیزي است که بیشتر و غنی تر دیده و

کند که عین قابل مشاهده چه عینی است و در می این سؤال را مطرح ایده پدیدارشناسی

گوید عین مزبور باید رنگ، و در نتیجه امتداد، شکل و اندازه و غیره داشته باشدمی جواب

  .)1372،12،هوسرل(

گیرد یک رابطه واقعی نیست و وجود می ارجاع آگاهانه یا ارجاعی که در آگاهی صورت

. عین یا وجود خارجی وضعیت مورد ارجاع ضروري نیست )به معناي عرفی و سنتی آن(خارجی

 آن قرارهاي  را در آگاهی و انواع داللت »شیئیت«، و »خارجیت«، »واقعیت«فاهیم ـرل مـوسـه

 دنگیرمی رون آگاهی صورتما دهاي  همه ارجاعات وداللت توان گفتمی به طور کلی. دهدمی

بنابراین . ن فیزیکی را نیز از این منظر در نظر بگیریمو الزم است ادراك حسی و درك اعیا

گوییم از معناي سنتی آن مبنی بر این که می وقتی از ادراك حسی و نقش آن در عینیت سخن

ن اشیائی به وجود دست کم آ... «.گیریممی ادراك به امري خارج از آگاهی تعلق بگیرد فاصله

.)Willard,1984,248(»مناسبی روي داده باشندهاي  پرشدگیها  که براي آناند  داشتن معروف

با این حال با توجه به توضیحی که در .)Ibid,266(»وجود یا بودن معادل امکان ادراك است«

  .گیردمی تعلقتوان گفت که ادراك حسی به امري خارجی می داده شد در فلسفه هوسرل نیزباال

به لحاظ پدیدارشناختی عبارت از  »عین بودگی«براي هوسرل قصدیت آگاهی و این که 

شود و می شود، یا به مثابه عین اندیشیدهمی اعمال خاصی است که در آن اعمال چیزي پدیدار

ادراك همواره  .)Husserl,1970,550(گردد امري یقینی و معقول استمی عینیت آن آشکار

این امر در ادراك حسی براي ما ملموس و مشخص است و از این لحاظ . ك چیزي استادرا

  . عینیت باشدهاي  تواند پایه اولیه و محکمی براي ورود به سایر الیهمی ادراك حسی



            10، شماره مسلسل91بهار و تابستان ، 6هاي فلسفی دانشگاه تبریز، سالنشریۀ پژوهش        124

و مقوله بداهت  مقوله عینیت«.یکی از شرایط عینیت بداهت در مفهوم هوسرلی آن است

مفهوم بداهت که در نزد برنتانو امر درونی منضم به احکام و .)Husserl,1969,161(»اندمتضایف

که در آن شک بی معنا و نا مربوط اي  باور به آن است در نزد هوسرل چیزي جز حالت حدي

بداهت خود دادگی عین در شهود و در واقع بخشی از مفهوم قصدیت است و به . است نیست

وجود دارد که در آن  )مورد اعیان فیزیکی در آل ایدهحالت (این معناست که یک حالت حدي 

  .)see:Husserl,1970,10(شود می عین آن چنان که هست اندیشیده یا داده

توان در ادراك حسی که سکوي جهش و رسیدن به سایر می این معنا از بداهت را به وضوح

د داده از مثال در ادراك رنگ قرمز به عنوان یک امر بدیهی و خو: بداهت هاست مالحظه کرد

یا دو وجه متمایز از هم داریم؛ یک وجه حسی قرمزي تجربه درونی وجود  نظر هوسرل دو حالت

 که یا به طور واقعی و یا به طور وهمی در اعیان خارجیاي  دارد که مطابق است با قرمزي

، اما در همین حس )در تجربه عادي(کنیم و نه دركمی حساین وجه قرمزي را . یابیممی

توانیم به ادراك قرمزي عینی نائل شویم همان طور که از یک طرف شیء به طرف میکردن

 دادهاصال )شودمی نامیده »داده«اگرچه گاهی(در نظر هوسرل حس .کنیممی دیگر آن گذر

تعالی ذهن است و بنابراین تعبیري - ، و تعبیر آن یک عمل اولیه حاصل از خودشودنمی

یک عمل )نیست که در حقیقت عمل(اما این عمل اولیه  .)see:Ibid,11(استنتاجی نیست

در عمل فعاالنه ادراك است . شودمی یا ماده ادراك حسی فراهمکه در آن هیوالانفعالی است 

 بنابراین آن چه شکل. گیردمی شیء فیزیکی شکل ا بخشی به این هیوالي اولیه مورفۀکه با معن

قرمزي است که ] مثال [ یزیک نیست بلکه این خود گردد تابع فمی آن چه آشکار«گیرد و می

اً تعابیر بازآفرینی شده و هنجارها و اصول منطقی صرف .)Ibid,11(» شودمی درك واقعاً

بایست از آن طریق درباره اشیاء می مقرر شدة نهایی طریقی هستند کههاي  صورتبندي

از نظر هوسرل ماهیت . نها استیا مثالی آ آل ایدهمتعلق اندیشیدن اشیاء ماهیت . بیندیشیم

ادراك حسی نیز متوجه ماهیت است نقش آن را در ازآن جا که. مثالی یک امر غیرواقعی است

به عبارت دیگر الزم است . ی و مثالی بودگی آن در نظر بگیریمآل ایدهعینیت اعیان باید از جهت 

ف سنتی میان امر واقعی در غیر اینصورت شکا. ادراك حسی را در سویه ماهوي آن لحاظ کنیم

توضیح نقش ادراك حسی در عینیت اعیان را دشوار و اصوالً غیر ممکن ) مثالی(و غیر واقعی 

.خواهد کرد

اما همان . گیردمی انجام )قصدها-معنا(در نظر هوسرل معنا از طریق اعمال معنا دهنده 

اعمال انجام دهنده معنا معنا و  دهندهطور که بوخنسکی اشاره کرده است هوسرل میان اعمال 



         125      نقش ادراك در عینیت اعیان از منظر فلسفه هوسرل               

. آورندمی پري محسوس و محقق را به باردر واقع اعمال انجام دهنده . گذاردمی تفات

کنندمی است عرضهاعمال دهنده معنا فقط ماهیت معنا را که به صورت خالی و پرناشده

 در اعمال معنا دهنده محقق دو قصد یکی به طور شهودي به .)107، 1379بوخنسکی، . رك(

عین در (احتماالً به طور غیر شهودي به سوي عین شود و دیگري گیري می سوي جهان جهت

شود این دو جهت و این دو می در هر یافت معناداري که به امر واقع مربوط. )معناي وسیع کلمه

از طریق این ترکیب است که . سازندمی شوند وقصد واحدي رامی قصد باهم ترکیب

این  .)see:Husserl,1970,18(گیردمی نا همانندي شان صورتعلیرغمها اوبژهسازي  اینهمان

حدت یافته است نیز صادق ومطلب در خصوص ادراك حسی از یک شیء که ادراکی اینهمان و 

هر ادراك حسی به عنوان ادراکی معنادار که در واقع به جهت همین معنا یافتن ادراك  .است

بردار قصدي است که یکی به سوي شیء خارجی و  نامیده شده است داراي دو جهت و دو

بدین ترتیب هم عینیت . کندگیري می عین یا ماهیت پر و مشهود آن شیء جهتدیگري به 

اما باید توجه داشت که در نزد هوسرل امر . آیدمی ماهوي شیء و هم عینیت خارجی آن فراهم

 ت شکلاالذهانی بینز طریق جهانی و خارجی نیز اموري هستند که در آگاهی استعالئی و ا

 کهاي  نکته. افراد انسانی است االذهانی بینحتی فهم ماهوي شیء منوط به تبادل . گیرندمی

توان در اینجا بدان اشاره کرد این است که عینیت منوط به فاهمه انسانی نیست و فاهمه می

مله نظر هگل در این مطرح از جهاي  این دیدگاه در مقابل برخی دیدگاه. فهمدمیفقط آن را

»کندمی را تعیینها  م تعینفه«: نویسدمی دانش منطقهگل در . گیردمی خصوص قرار

هوسرل و هگل به طور اجمالی حاکی از آن مقایسه عقل وفاهمه در نزد  .)24، 1391هگل، (

در عینیت اعیان وجه ایجابی و سازنده ) خرد/ به معناي وسیع(است که در نزد هوسرل عقل

: کند می رابرت سوکولوفسکی اشاره. توان گفت فهم در نزد هوسرل نقش تفسیرگر داردمی .ددار

این امر بدان معناست که حیطه . کندمی ادراك حسی عملی قصدي است که حس را تفسیر«

در  .)see:Sokolowski,1974,54(» ایمرا ترك و به حیطه فهم وارد شده )انفعال حسی(حس 

شوند اما هوسرل بعداً از طریق نمی یزاکردن و امر حسی متم حسمنطقیهاي  پژوهش

بر زمان درونی، تمایزي را در حسیت محض بین امر حسی و تجربه کردن آن اش  تأمالت

  .)see:Ibid,132(کند می مالحظه

تواند از طریق تعداد وسیعی از معانی متمایز معنا می هرعین مورد قصد و مورد ارجاع

در مورد ادراك حسی  )به شخص ناپلئون »مغلوب واترلو«و »فاتح ینا«ارجاع  :مثال هوسرل(.یابد

 را »برنگدانه «و  »آطول موج «مثالً . توان همین مطلب را لحاظ کردمی و اعیان فیزیکی نیز
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. داللت دارند »قرمزي«یعنی  توان محتواهاي معنا دار متفاوتی در نظر گرفت که به یک عینمی

ت شیء فیزیکی را از لحاظ محتواهاي معنادار متفاوت آن در نظر بگیریم بنابر این اگر عینی

باز خواهد داشت اما اگر عینیت را در سویه عین اینهمان که این اي  عینیت آن همواره سویه

توانیم به عینیتی متقن و استوار می کنند مالحظه کنیممی محتواهاي گوناگون بر آن داللت

و غیره از سویی ها  تراکم ،امتدادها ،ها ظر هوسرل اموري همانند رنگاز این رو در ن. دست یابیم

تجربۀ زیسته  .شوندمی به عنوان امور محسوس و از سوي دیگر به عنوان امور مدرك لحاظ

گردندمی شوند بلکه فقط در ادراك عرضهنمی محض کور است واعیان در آن داده

)see:Husserl,1970,310,812(.

از این رو بحث عینیت بر خالف . ره عینیت خود محتواها نیز صادق استمطلب فوق دربا

توان گفت از آن جا که خود می اجماالً. گیردمی رویکرد سنتی حالتی جدید ومتفاوت به خود

 را شهوداً و به عینه و به عنوان امر اینهمان )مثالً قرمزي یک شیء خارجی(شیء فیزیکی 

امر منفرد براي «. ت خارجی و رفتار آن شیء نیستیابیم عینیت آن منوط به حاالمی

با این حال حاالت و رفتار شیء ما را  .)1389،56هوسرل،(» استآپایرون  پدیدارشناسی تا ابد

پرکننده در کنند و از این جهت است که معانیمی در رسیدن به عینیت حقیقی آن کمک

یابند اهمیت به می وضوح که از طریق مواجهه شهودي) قصدي محض(مقابل معانی صرف 

نیست و دسترسی به  آل ایدهپرشدگی در مواردي چیزي بیشتر از یک حد «البته . سزائی دارند

] با رویکرد تحلیلی[پذیري در حالی که براي قائلین به تحقیق. آن به صورت بالفعل امکان ندارد

طرفداران نسبت به هوسرل  .)Husserl,1970,30(»است» معنائیبی«این نوع پرشدگی موجب

  .)see:Ibid,30(تحقیق پذیري رابطه کمتري با مسأله صدق دارد

تصور . ایستا و پویا: سازدمی از منظر ادراك حسی هوسرل دو نوع پرشدگی را از هم متمایز

. حالتی از شکل ایستاي پرشدگی است دوات منعین مدرك به مثابه تصور معناي آن مثالً 

در آن عینی که قبالً فقط در نماد اندیشیده شده است حال در شهود  حالت پویا وقتی است که

در هر دو شکل این آگاهی شیء مورد ارجاع اینهمان است اما در  .)see:Ibid,31(شودمی حاضر

اگرچه این دو حالت . حالت پویا همان بودگی آن بیشتر از حالت ایستا ملموس و آشکار است

توان می و الت ایستا از تعدیل حالت پویا به دست آمده استحاند  متفاتی از آگاهیهاي  شکل

گفت در حالت ایستا ادراك حسی را به صورت خالی و تخیلی داریم اما در حالت پویا شیء 

اما با توجه به . نامیممی این حالت دوم را ادراك حسیحاضر است و معموالًمورد ادراك شهوداً

توان شیوه خالی یا ایستا را نیز نوعی ادراك حسی میعمقی که هوسرل در آگاهی کاویده است
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این کارکرد آگاهی و سپس توانائی انطباق این دو حالت است که  توان گفتمی .تخیلی نامید

رساند و می حالت نمادین ما را در یادسپاري شیء یاري. کندمی امکان اینهمانی شیء را تبیین

  .سازدمی و به عبارت دیگر عینیت آن را آشکارپر شدن آن توسط شیء حاضر در شهود بداهت 

یک شیء پرشدگی همواره ناکامل است اما این امر ناقض بداهت این ادراك در ادراك حسیِ

در واقع ویژگی ادراك حسی همین ناکامل بودگی آن است و از این رو شیء . ناکامل نیست

ین ادراك حسی یک شیء عینیت بنابر ا. فیزیکی همواره براي شناخت و عینیت بیشتر باز است

کند و همین ناتمامیت و گسترش عینیت و بداهت شیء فیزیکی راه را براي نمی آن را تمام

بدین سان وجود یا حقیقت شیء فیزیکی در . کندمی و تمام باز آل ایدهبسط تجربه به امر 

این وجود یا اما  .شودمی تجربه مستقیم و فقط در فضاي تنگ بداهت درونی براي ما آشکار

آن نیست و همواره به صورت ناکامل و حقیقت شیء فیزیکی وجود یا حقیقت در معناي سنتی

وجود خواه در نقش رابط آن و خواه در نقش محمولی «از نظر هوسرل . ماندمی پرناشده باقی

چیزي  وجود. ... توانم ببینم اما رنگی بودن را نهمی من رنگ را. شودنمی آن در هیچ ادراکی پر

که آن را تصرف کند نه کیفیت یا سختی اي  نه دقیقه ر عین نیست، قسمتی از آن هم نیست،د

» شودمی آن، نه شکل آن یا صورت درونی آن و نه جنبه قوام دهنده آن، اما به هر حال دریافت

)Husserl,1970,v,$43(. بنابراین در دستیابی به عینیت اعیان نسبت به وجود در معناي سنتی

آن بی اعتنا هستیم و به خصوص از جهت ادراك حسی و در رابطه با اشیاء فیزیکی این امر 

در حالی که . شود و قوام دهنده شیء نیستنمی روشن است چرا که وجود در هیچ ادراکی پر

 رویکرد سنتی به ویژه در مورد شیء فیزیکی یکی از شرایط عینی بودن را وجود خارجی در نظر

رویکرد پدیدارشناسی ما را از این . آیدمی صدد اثبات منطقی و تجربی آن برگیرد و در می

  .داردمی آمیز برکنارمناقشهمسأله 

  

  با ادراك حسیاي  رابطه صور مقوله

سازند که اوبژه حسی را به اجزاء و وجوه می هنگامی خود را آشکارها  مقوالت و اعمال آن

این . و منظر کاملی که از عین داریم ترکیب کنیم آن تجزیه و مجدداً آن را در کسوتی کامل

مقوالت عین را حتی به . دهد و تأثیري بر آن نداردنمی تجزیه و ترکیب عین مورد نظر را تغییر

از این جهت ادراك حسی و .)see:Husserl,1970,35(دهندنمی تغییرنیز  آل ایدهطریق 

از طرف دیگر . داشته باشنداي  مقام برجستهتوانند نسبت به عینیت اعیان می محتواهاي واقعی

از این جهت نیز . تواند دریافت گرددمی شود بلکهنمی دیدهاي  ماده حسی در هیچ صورت مقوله
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اي  و مقولهتوان گفت عینیت اعیان مثالی می بنابراین. شودمی تقدم دیدن بر یافتن آشکار

این امر بدان معنا . گرددمی یان ممکنبا عبور از اعیان محسوس و رؤیت این اعها  ویافت آن

وابسته است اند  نیست که عینیت اعیان مثالی به عینیت اعیان محسوس که متعلق ادراك حسی

چنان که اگر درکی . بلکه منظور راهیابی به عینیت اعیان مثالی از طریق اعیان محسوس است

از نظر هوسرل آگاهی  .تیمیافنمی حسی از قرمزي نداشتیم به قرمزي کلی و مثالی نیز راه

.)see:Ibid,813(تواند بدون شهود جزئیِ بناکننده وجود داشته باشد نمی شهودي از امر کلی

شهودي و نیز بر این اساس پرشدگی تخیلی اعمال توان گفت که پرشدگی می به طور کلی«

یا قصدهائی را که اي  اما حس محض هرگز اعمال مقوله. مبتنی بر اعمال حس استاي  مقوله

بلکه پرشدگی در هر مورد منوط به حس . کندنمی هستند پراي  مقولههاي  شامل صورت

است اي  آن چه مقوله«.)Ibid,670(»گرددمی ایجاداي  است که توسط اعمال مقولهاي  پذیري

 مرتبط ...ها  یابد، بلکه با فقط و ضرورتاً با اعیان آننمی با محتواي حسی بازنماینده پیوند

شود به می در آن تقویماي  که صورت مقولهاي  این امر بدان معناست که ویژگی ذهنی. شودمی

در این اعمال . گرددمی مربوط شوندمی اعیان تقویمها  آنطور پدیدارشناختی با اعمالی که در

»ندکنمی محتواهاي حسی به طور بازنمایانه حاضرند و ازاین رو قطعاً به چنین اعمالی کمک

)Husserl,1970,810(. داند که از طریق میاي  هوسرل خود شهود حسی را نیز یک عمل مقوله

به نظر او امر مدرك، در ادراك صرفاً وجود ندارد بلکه در آن به . شودمی آن شکل عینیت تقویم

 گیردمی از آنجا که مفهوم عین به عنوان متضایف مفهوم ادراك شکل. شودمی مثابه عین داده

شود می نیز محسوباي  مستلزم اعمال رابطه نیز هست و از این رو مفهوم عین مفهومی مقوله

)see:Ibid,815(. از جهت رابطه نوئسیس و  این رابطه را به نحو دیگر وبا اصطالحات هوسرلی

 ما در پدیدارشناسی ادراك را از لحاظ نوئماتیکی آن توصیف. توان تو ضیح دادمی نوئما نیز

در خصوص نوئسیس یا قطبی از ادراك که در سویه آگاهی  .)Husserl,1983,216(م کنیمی

سویه مربوط به (تواند بدون یک دقیقه نوئماتیکنمی است باید بگوئیم که هیچ دقیقه نوئتیک

 .)Ibid,226(دقیقه نوئتیک تعلق دارداما این دقیقه نوئماتیک نوعاً به . وجود داشته باشد )عین

در نظر هوسرل . مربوط به همین سویه نوئماتیکی متعلق به دقیقه نوئتیکی است اینهمانی شیء

ادراك امري خالی نیست که  .)Ibid,229(امر اینهمان و یکسان همان امر نوئماتیکی است

ك به لحاظ ماهوي اادر که بلکه حالت رابطی آن حاکی از این استتوسط یک عین پر شود 

  .)Ibid,240(است اش  »عین«دارد داراي که اي  یعنی از جهت ماهیت ویژه
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  ادراك حسی و حقیقت

مبتنی بر شهود سازي  از نظر هوسرل حقیقت یا صدق شبیه یک ایده است و در عمل ایده

این عمل نوعی بصیرت است که با آن وحدت و اینهمانی صدق را علیرغم کثرت . شودمی داده

ممکن «و  ».....این صادق است که «هایی به شکل بنابراین گزاره . یابیممی امور واقعی بداهتاً

با . هم ارزند» .بصیرت داشته باشند..... است موجودات متفکري باشند که به احکامی درباره 

اگر هیچ موجود متفکر و داراي امکان شناخت وجود نداشته باشد امکان توجه به این هم ارزي 

حقیقت امري آویزان شده در مکانی خاص  با این حال .صدق بدون فعلیت خواهد ماند آل ایده

همانند «.)see:Husserl,1970,149(است ها  نیست بلکه موردي از اعتبار در قلمرو بی زمان ایده

وجود متضایف عینی آن وجود به کننده استاهت نیز یک عمل عینینوع شناسائی دیگر بدهر 

ادراك حسی در پر شدن این .)Ibid,765(» شودمی معناي صدق یا به طور ساده صدق نامیده

با این اوصاف . سازدمی نقش اساسی دارد و یافتن صدق و حقیقت را ممکن آل ایدهامکان 

به عبارتی اگرچه . تعریف حقیقت یا صدق بر اساس طبیعت و حاالت طبیعی درست نیست

  .صدق الزم است علت صدق نیستادراك حسی در تحقق و یافت 

  

  عینیت ادراك حسی

توان از جهت اشیاء و صفات شان و نیز احکام صادر شده درباره آنها در می سی راادراك ح

به طور کلی وضوح و تمایز ادراك حسی منوط به بداهت درونی و شهود مدرِك . نظر گرفت

است و عینیت آن به همین وضوح و تمایزي که از طریق بداهت درونی حاصل شده بستگی 

ین که ادراك حسی در صدق احکام صرفاً نقش پرکنندگی و از سوي دیگر با توجه به ا. دارد

ا بصیرت درونی و مثالی است که ب آل ایدهتحقق صدق را دارد و حقیقت و صدق احکام امري 

اند  آل ایدهتوان احکام صادق را که حاصل بداهت درونی و بصیرت به امر می شودمی انسان یافت

از نظر . ن و ادراك حسی نرمال در نظر گرفتبه عنوان هنجارهایی براي اشیاء و صفات شا

بداهت درونی «.)Husserl,1970,166(» بدون بصیرت هیچ شناختی وجود ندارد«هوسرل

اي  است که مورد جزئی آن تجربهاي  حقیقت ایده. ... نیست) صدق(حقیقت »تجربه«چیزي جز 

 ،در مورد ادراك... آل یدهاحد «.)Ibid,194(» بالفعل در حکم برخوردار از بداهتی درونی است

  .)Ibid,762(» خود مطلق شیء است

باید اشاره کنیم این است که عینیت ادراك حسی همانند هر ادراك کته دیگري که ن

نیز وابسته است و  االذهانی بیندیگري عالوه بر این بداهت درونی و بصیرت به بداهت و بصیرت 
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امکان ترجیح و «.گیردمی زیستجهان شکلدر یک زمینه کلی و عمومی و به عبارت در یک 

اشتراك گیري  مستلزم وجود گزارش اگوهاي دیگر، یعنی شکل »عینیت«نیل به الیه 

حتی خود بداهت درونی در سایه توافق .)1384،424رشیدیان، (» است االذهانی بین

 ت درونیاگر عینیت ادراکات مان فقط منوط به بداه .شودمی به یقین تبدیل االذهانی بین

و مثالی  آل ایدهاما از آنجا که حقیقت امري . توانست مورد شک و تردید قرار گیردمی شدمی

بودگی امکانی است و در این فعلیت یافتگی اذهان  آل ایدهاست بداهت به دست آمده فعلیت آن 

.از این رو بداهت یک امر شخصی و مربوط به امور جزئی نیست. متعددي مشارکت دارند

یک تعالیِ حالّ در همان بلکه مؤخر از آن، و االذهانی بینان عینی نه مقدم بر اشتراك جه«

در حقیقت ایده یا متضایف مثالی تجربه  »جهان عینی«. است االذهانی بینحیطه تعلق 

در یک ها  است و مستلزم هماهنگی مونادها، یعنی تقویم هماهنگ آن االذهانی بینهماهنگ 

منوط به  االذهانی بینیکسان بودن شیء  .)404، 1384رشیدیان، (»تجهان مونادي واحد اس

 امور نسبی و اتفاقی نیست بلکه به امري ضروري مربوط است، به امري که هر ذهن ممکنی

مشروعیت «.)Husserl,1980,55(» به آن دست یابداش  عقالنی-تواند در اندیشه تجربیمی

  ).Husserl,1969,236(» ستو نقادي آن اعینی منوط به توافق دوسویه 

درونی هیچ پیش شرط بنیادي دیگري ندارد مگر حقیقت حکم شده مورد احساس بداهت«

تواند دیده شود، اما این نیز آشکار نمی آشکار است جائی که چیزي وجود ندارد، چیزي. نظر

 دیگربه عبارت . تواند حقیقی باشدنمی است که جائی که هیچ حقیقتی نیست، چیز دیده شده

ممکن است این نظر هوسرل  .)Husserl,1970,195(» تواند بداهت درونی وجود داشته باشدنمی

بدون بصیرت و به ما اغلب . براي اذهان عادي ما و در تجربه معمول و روزمره آشکار نباشد

حتی . رسیممی گیریم و به نتایج مطلوبمی معمول شناخت را پیهاي  روشطرزي ماشین وار

کنند و فاقد می ان مهندس نیز اغلب در رسیدن به اهداف کاربردي شان این گونه عملدانشمند

شود پژوهشگران مسیر بصیرت و حقیقت می زمانی که پژوهش علمی دچار بحران. بصیرت اند

پژوهشگران با «: گویدمی هوسرل. یابندمی جدیدي دستهاي  کنند و به روشمی را دنبال

را هایی  تقویم ذهنی، روشهاي  راه ارجاع ثابت و پایدار به ویژگیپیگیري مسیر بصیرت به هم

هایی  وقتی این امر صورت گرفت، چنین روش. اندکنند که براي هر موردي موجهمی کشف

در هر مورد فرضی به کار روند و یک نتیجه عیناً  -به طور مکانیکی –توانند بدون بصیرت می

  .)Ibid,202(» صحیح به دست آید
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  دراك حسی و هندسه فضائی جهانا  

 درك هندسه فضا و قوانین مربوط به آن در وهله اول از طریق ادراك حسی و شهود صورت

عادي هاي  که ما آدمیان به طور معمول و به عنوان انسان به طور مثال هندسه جهانی. گیردمی

ل یک اصل این اص. کنیم اقلیدسی است و اصل توازي در آن صادق استمی در آن زندگی

را درباره نظم » فضا«اگر اصطالح «. شودمی شهودي و تجربی است و از راه برهان خلف اثبات

صدق ها  آشناي جهان پدیدارها به کار ببریم، صحبت از فضاهائی که مثالً اصل توازي در آن

خن دیگر سمتفاوت هاي  نیز کامالً بی معناست که از هندسه. نکند طبیعتاً بی معنا خواهد بود

از نظر  .)Husserl,1970,243(» گوییم اگر هندسه را علم فضاي جهان پدیدارها در نظر بگیریم

جه انضمامی شان لحاظ شوند از تعین ودقت مفاهیم هندسی بی در و ماهیات اگر«هوسرل 

از مفاهیم ها  جهان انضمامی ادراك. استها  و نوعی عدم دقت وعدم صراحت ذاتی آناند  بهره

هاي  شود نه از دادهمی نگی نظیر کج و راست، گرم و سرد، سبک و سنگین تشکیلتقریبی و گ

همین مفاهیم تقریبی و . دقیق علمی و هندسی نظیر خط مستقیم و دایره، گرما و ثقل و غیره

علم، » دقیقۀ«کنند و جهانِ مفاهیم می که قبل از هر چیز ماهیت جهان را تعییناند  گنگ

» اندماهیات غیر دقیقسازي  ماهیات دقیق فقط مثالی. ... استجهانی اشتقاقی و ثانوي 

جهان است واي  صورت مقوله »فضا«اگرچه به قول هوسرل .)186و185، 1384رشیدیان، (

این فضا و هاي  و نظري هندسه در معناي متداول آن، یافت ویژگیاي  صورت مقوله »هندسه«

حتی بعد از ساخت و . یابدمی حسی تحققتقویم هندسی آن از طریق شهود و به کمک ادراك 

ستلزم ماند  پیچیدههم تقویم یک نظریه هندسی درك فضاهاي مورد بحث که گاهی بسیار

جاي بحث نیست که گسترش منطقی و . حسی استمبتنی بر ادراك) در صورت امکان(تجسم 

  .تواند ادراك و شهود مان را گسترش دهدمی هندسی نیزهاي  استنتاجی نظریه

  

  ك حسیاجهان مادي و مدخلیت ادرهاي  ویژگی

دانیم که امر واقعی به مثابه می .یکی از اوصاف واقعیت در نزد هوسرل زمانمندي است

»زمانمندي عالمتی کافی براي واقعیت است«. شودمی تقویمآگاهی  »در«امر جزئی 

)Husserl, 1970, جهان تجربی در باز یافتن «به عقیده هوسرل در امکان بنیادي «.)351

امکان تکرار یک ساخت اصلی از . است که منشاء واقعیت باید یافت شود »لحظات مختلف

البته منظور از زمان در اینجا زمان حالّ خود  .)1384،149رشیدیان،(»تجربه روزمره است

توان به طور تحلیلی درباره نمی«همن طور که هوسرل اظهار کرده است  .جریان آگاهی است
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حتی این که یک صورت زمانی  مثالً. ور جزئی و فردي ادعایی کردان یا ساختار ماهوي امامک

امري است که آن را تنها  -دیرند، پرشدگیِ کیفی دیرند و الی آخر -تعلق داردها  ضرورتاً به آن

اما براي توصیف شیء مادي .)Husserl,1969,204(»توان شناختمی از طریق بداهت مادي

امر عینی در مورد هر «.از جمله مکانمندي، حرکت پذیري و تغییر. الزم است اوصاف دیگري

[ از طریق پیوند آن با امور عینی بنیادي یعنی از طریق مکان، زمان و حرکت ... یک شیء 

به عبارتی . رابطه واقعیت با مادیت رابطه عام و خاص است.)Husserl,1989,89(» است] عینی 

هاي  واقع هوسرل با بیان ویژگیدر . فهومی عام تر از مفهوم مادیت دارددر نزد هوسرل واقعیت م

دهد که با معناي دکارتی آن می اساسی دیگر براي شیء فیزیکی معناي جدیدي از ماده ارائه

بنابر این . از آن جا که هر امر مادي امر واقعی نیز هست باید زمانمند هم باشد. متفاوت است

همچنین شیء فیزیکی وحدتی از . شودنمی فاً در امتداد مکانی خالصهامتداد از نظر هوسرل صر

 همان طور که. را از لحاظ ماهیت خود ادراك باید توضیح دهیمها  این ویژگی. علیت هاست

تواند گسترش می دانیم ادراك امري تمام شده نیست و همواره سویه بازي دارد واز این رومی

هیچ ادراکی از شیء فیزیکی «در نظر هوسرل . ی آشکار استاین امر در مورد ادراك حس. یابد

جا ها  براي پر شدن پر ناشده... جدید، هاي  قطعاً محدود و بسته نیست؛ همواره براي ادراك

نوئما که همواره به همان شیء فیزیکی  -با هر پیشروي محتواي تعینی شیء فیزیکی. هست

شیء فیزیکی را با بداهت و یعنی  »ایده«گر این اما از سوي دی. ... شودمی مربوط است غنی تر

ما این ایده را به مثابه امر زمانیِ در  .)Husserl,1983,358(» کنیممی به طور کافی دریافت

» .شیء ممتد استاش  براساس ایده... «در رابطه با مکانمندي شیء فیزیکی که. یابیممی سیالن

تواند هم در تعیین می ادراك حسی. شیاء شدتوان متوسل تغییرات مکانی و فضائی امی باز

داشته زمانمندي و هم در تعیین مکانمندي و از این رو در تعیین مادیت آن نقش به سزائی 

.سازدمی را نمایانها  این ایدهاش  در حقیقت ادراك حسی با ناقص بودن و کامل شدن. باشد

از نظر  .)Husserl,1989,16(» ددگرمی اشیاء مکانی نهایتاً به حس برسازي  هر نوع عینی«

تقدم دارد، زیرا همه غیر  )امر مثالی(از لحاظ وجود، واقعیت بر هر غیر واقعیتی «هوسرل 

... «.)Husserl,1969,168(» شوندمی ماهیتاً به یک واقعیت بالفعل یا بالقوه مربوطها  واقعیت

حسی گوناگون هاي  نمودهاي  تجربه بی واسطه و به عنوان وحدتهاي  واقعیات به مثابه وحدت

تغییر که به طور حسی قابل درك هستند، در همه هاي  ثبات، تغییرات و نسبت. شوندمی داده

  .)1389،43هوسرل، (» کنندمی جا شناخت را هدایت



         133      نقش ادراك در عینیت اعیان از منظر فلسفه هوسرل               

. یمخصوص ویژگی وحدت علّی باید از همان زاویه ماهیت خود ادراك وارد بحث شودر

 Xست و اول از همه به عنواناماهوي آگاهی هاي  یوستگیپ نامی براي هم »عین«همه جا«

ها  به مثابه موضوع معناي مربوط به انواع ماهوي معنا و وضع]نوئماتیکی امر ناتمام[ِنوئماتیکی

کند می هنگامی که موضع سوژه یا موضع اوبژه تغییر .)Husserl,1983,347(»شودمی ظاهر

اگر این گونه نبود . دهدنمی شدن اینهمانی آن را تغییرشود اما این غنی تر می نوئما غنی تر

در این تغییر و تحول دقایق نوئتیکی نیز . شدنمی سخن از تغییر و حتی سخن از شیء ممکن

نکته بسیار . شیء فیزیکی و مادیت آن را باید از این منظر بنگریمبنابر این . شوندمی متحول

این است که هوسرل بین علیت واقعی و علیت انگیزشی مهمی که در اینجا باید بدان اشاره کرد

این روابط چون از نوع روابط . داندنمی سوژه را روابط واقعی-گذارد و روابط اوبژهمی تمایز

از نوع علیت انگیزشی است ها  روند علیت میان آننمی و با نبود شیء خارجی از بیناند  قصدي

)see:Husserl,1989,226,227(.  

ها، اشخاص، حیوانات، اعیان زیبائی ارزش–از آن جهت که سایر اعیان دنیوي  اشیاء مادي

ادراك اشیاء ماتریس «. اندشوند مهممی بناها  بر آن -شناختی، اعیان ریاضیاتی، ابزارها

  .)Sokolowski,1974,182(»جهان بینی است )چارچوب(

  

وان اندام ادراك حسیبدن به عن

اعیان از جمله گیري  ه از حرکت آزادانه برخوردار است در شکلبدن به عنوان اندام زنده ک

دهد می هوسرل با توصیف دقیقی که از حس المسه ارائه. دارداي  عینیت خود بدن نقش ویژه

هاي  حس. تفاوتی اساسی داردها  حس المسه با سایر حس. سازدمی این نقش را به خوبی آشکار

یعنی در . واند در سطح خود بدن دو موضعی شودتمی اما حس المسهاند  دیگر یک موضعی

شود و هم در سطح مورد می کننده مثالً دست احساسلمس بدن مان حس هم در اندام حس

به حس شونده و بالعکس کننده  عینیت بدن نیز به همین حس دو موضعی و تبدیل حس. حس

ی از شیء مادي، حس کردن لمسی حالت«: گویدمی» دست«هوسرل در تعریف . یابدمی معنا

بر این سطح دست حسیات مربوط به لمس ... .بلکه دقیقاً خود دست استیعنی دست، نیست

ام کنم و دقیقاً از این طریق است که این سطح خودش را بالواسطه به مثابه بدنمی را حس

  .)Husserl,1989,131(»سازدمی آشکار

از خود بدن در سایه ها  دي وتمایز آنراهیابی ادراك حسی از طریق بدن به سایر اشیاء ما

بیشتر از شیء ] دست[«. ویژگی حس المسه و نحوه عینیت یابی خود بدن قابل توضیح است
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 »فاعل بدن«کند که من، یعنی می که در آن دست مال من است ایجاباي  مادي است و نحوه

ها  همه حس کردن .شیء مادي تعلق دارد مال آن است نه مال منبتوانم بگویم که آن چه به 

نکته دیگري که  .)Ibid,157(»شوند و هر چیز ممتد به شیء ماديمی به نفس من مربوط

بینیم قابل لمس است و به معناي می هر شیءاي که«پردازد این است که می هوسرل بدان

کند اما این کار را از طریق رؤیت می دقیق کلمه به یک رابطه بی واسطه با بدن اشاره

تواند بدنی آشکار نمی حس بینائی باشد اصالًاش  فاعلی که تنها حس. دهدنمی انجاماش پذیري

  .)Ibid,158(»شده داشته باشد

جدید و درك سطوح دیگر اشیاء و غنی شدن نوئماي هاي  بدن در موضع یابیحرکت آزادانه 

نند در کار کمی متقوم... اگر فقط حس هایی که صفات چیزها را «.ادراك امري ضروري است

بودند و امکان حرکت و جابجایی نبود ما فقط تصاویري ثابت از چیزها داشتیم و هرگز به تصور 

اش  بنابر این چیز حسی از نظر نحوه دادگی. ... کردیمنمی دسترسی پیدا» مکان«و» عمق«

از سوي دیگر یکی دیگر از وجوه  .)1384،420رشیدیان، (» مشروط به بدن و حرکت آن است

اشیاء مادي محض فقط به «. مایز اشیاء مادي محض با بدن مربوط به حرکت آزادانه بدن استت

به ها  فقط بدن. باواسطه از حرکت برخوردارنداي  و تنها به شیوهاند  طور مکانیکی قابل حرکت

  .)Husserl,1989,159(» صورت بی واسطه و آزادانه توانائی حرکت دارند

شیء فیزیکی و عینیت آن گیري  بنیادینی که دارد در شکل بدن با سازمان خاص و عینیت

بدن با . منظمی دارندهاي  حسی براي تحقق شان نیاز به سازمانهاي  شاکله. محوریت دارد

شیء فیزیکی «. کندمی حسی متنوع و حرکت آزادانه این نیاز را تأمینهاي  برخوردار از اندام

.)Husserl,1980,27(» تواند وجود داشته باشدمیامري است که فقط در فضاي قانونمندي علّی

علّی از نوع انگیزشی است هاي  ادراك حسی در این فضاي قانونمند که مبتنی بر هم پیوستگی

 بحرانهوسرل در «.کندمی حسی برخوردار از حرکت ایفاي نقشهاي  از طریق بدن و اندام

 وصف »آنگاه-اگر«صورت رابطه حسی را به هاي  شیء به حرکت اندامهاي  وابستگی نمایش

  .)420، 1384رشیدیان، (»کندمی

این امر در . استها  سواي تنوع شان ترکیب آنها  نکته اساسی دیگر در خصوص حس

ادراك این ترکیب یکی  وها  ترکیب حس. ترکیب مثالً حس المسه با حس بینائی مشهود است

هاي  تجربهتوانند تفسیر عینی از می یترکیبات حس«. مان استاز شرایط عینیت خود ادراکات

  .)Husserl,1970,439(» ادراکی مان فراهم آورند
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ك حسیاتعالی ادر

اگر ادراك حسی .)Willard,1984,10(» له اصلی و محوري نقادي شناخت استتعالی مسأ«

در عینیت اش  را صرفاً حالّ و فرو بسته در خود لحاظ کنیم آنگاه سخن از عینیت آن و نقش

اما ویژگی بارز ادراك حسی و به تبع آن مفهوم حقیقی امر .سایر اعیان ممکن نخواهد بود

ایده این تعالی و فراروي «از نظر هوسرل .از خود استفیزیکی اشاره به فراسوي خود و فراروي

توان می از سوي دیگر .)Husserl,1983,106(» متضایف ماهوي ایده محض تجربه نمایشی است

گردد در می آشکارها  ا مقایسه اینهمانی ادراك و نماهاي متنوعی که اینهمانی در آنتعالی را ب

شود می این اینهمانی ظاهرها  تعالی در تفاوت بین اینهمانی و نماهایی که در آن«. نظر گرفت

 به این معناست که خود عین بیشتر از نمود آن است وتعالی یک عین داده شده. قرار دارد

متعال است؛ عین همچنین نسبت به کل تنوع نماها . ... ز در نمود دیگري حاضر شودتواند بامی

»یعنی فقط مجموع آن نماها نیست بلکه اینهمانی درون این تنوع است

)Sokolowski,1974,24(. نیست ها  اما تعالی اینهمانی از این نماها به معناي جدائی آن از آن

همان طور که ویالرد به خوبی توضیح  .)Ibid,102(است ها  نبناشده بر آاي  زیرا اینهمانی دقیقه

این . تعالی الف نسبت به ب نه غیریت صرف است و نه رابطه صرف بین ب و الف«داده است 

دارد؛ اما این امر براي توصیف  کتاب غیر از آن کتاب است، و به انحاء متعددي با آن رابطه

رود به شرطی که ب به نحوي می ب از الف فراتر بلکه. کندنمی فراروي یکی از دیگري کفایت

شود، اما می الف» هستی«بنابراین ب وارد ذات یا .براي الف ماهوي و ضروري باشد نه برعکس

تحلیل جالب توجه  .)Willard,1984,9(»اعتنا استبی در ذات خودش نسبت به ذات الف

فیلسوف واقعگرا است که ویالرد )R.B.Perry(دیگري که در این خصوص داده شده تحلیل پِري

فته که در کتاب خود بدان اشاره کرده است و آن را یکی از مهم ترین چیزهائی در نظر گر

طبقه [واحداي  در طبقهاش  ه عضویتیک هویت یکسان به واسط«: هوسرل باید براي ما بگوید

دد و نامعین دیگري متعتواند به طبقات می ، و از طریق این حقیقت کهداراي حلول ]محتواها

» به عبارت دیگر حلول و تعالی سازگارند و نه متناقض. نیز تعلق داشته باشد داراي تعالی است

)Ibid,243(.  در «: دهدمی تعالی در عین حلول را این گونه توضیح تأمالت دکارتیهوسرل در

این . است مثال مکعب هر مرحله از ادراك فقط یک وجه از خود شیء مورد افاده در ادراك

ماهوي از همین اي  ، که ذاتی هر ادراك است، باید دقیقهرفتن از افاده در خود افاده را فراتر

در عین حال این حقیقت که فراتر رفتن از معناي کنونی باز هم به همان اوبژه . آگاهی دانست

کنیم، و تصریح  توانیم قصدمان رامی ید داشته باشد از اینجا پیداست کهارجاع دارد و با
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ممکنی هاي  سرانجام آن را به نحو شهودي به کمک ادراکات واقعی یا ممکن بعدي، یا یادآوري

  .)1384،243رشیدیان،(» توانیم انجام دهیم پر کنیممی که خودمان

  

  نتیجه

اشتراك یا اینهمانی؛ قانونمندي : با توجه به این که سه جنبه عینیت شناخت از نظر هوسرل

را به ها  در این مقاله سعی کردیم این جنبه) Willard,1984,205(ده است و تعالی عنوان ش

چنان که اشاره شد ادراك . شان در ادراك حسی توضیح دهیم -همراه لوازم ضروري و ماهوي

تواند نشانگر عینیت خود آن و هم حاکی ازمی حسی داراي این سه جنبه اساسی است که هم

  . ت سایر اعیان تلقی شوددر راه یابی به عینیاش  مشروعیت
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