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  چكيده
 قيكه نفس از طر يا عنوان قو به نقش ذهن به پرداختن

 حيصح يدر داشتن تلق ،پردازد يآن به اكتساب علوم م
 ةفالسف انيدر م .دارد يفراوان تيادراك، اهم ندياز فرآ
داند كه  يم يمالصدرا مراتب ادراك را مراحل ي،اسالم

خود، با گذر از  يحركت جوهر انينفس در جر
. گردد يواجد آنها م يو عقل ياليخ ،يحس يها ساحت
دربارة مالصدرا  دگاهيتوجه به د انيم نيدر ا

 يادراك يها ساحت از يكذهن در هر  يكاركردها
 زيمعاصر ن يغرب ةفالسف انيدر م .قابل توجه است
با مطرح كردن دو ساحت ادراك  ،ادموند هوسرل

و توجه به نقش ذهن در هر كدام از  يو عقل يحس
مطرح  نهيزم نيمتفاوت در ا يا هينظر ها، ساحت نيا

 لسوف،يدو ف نيا يها دگاهيد يبررس. نموده است
ذهن در  تيفاعل يچگونگ ادراك و تيماه ةدربار

نشان دادن وجوه  نياز خود، همچن رونيب يايادراك اش
 نياست كه ا يموضوع دگاه،يافتراق و اشتراك دو د
  .مقاله به آن پرداخته است

  .مالصدرا، هوسرل، ذهن، ادراك، پديدار :كليدي واژگان
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Abstract 
The study of mind as a faculty of the soul, which 

we acquire knowledge through it, is important in 

gaining correct conception about the process of 

perception. Among Islamic philosophers Mulla 

Sadra has a different opinion about soul and 

perception than his predecessors. Mulla Sadra’s 

different view about the levels of perception 

consists in the stages the soul gains through 

substantial motion through sense, imagination and 

intellect. To focus on the functions of the mind is 

important to perception process in Mulla Sadra. 

Among contemporary Western philosophers, 

Edmund Husserl was the first Philosopher that 

paid attention to the role of the mind. He is 

originator of theory of phenomenology in 

contemporary West. Husserl attended to the role of 

mind in perception process. He raised the sense 

and intellect perception and proposed different 

theories about mind and perception. This paper 

examines the philosopher's perspective about mind 

and perception. 

Keywords: Mulla Sadra, Husserl, mind, 
perception, phenomenon. 

                                                                                 
 Professor of Philosophy and Hikmat, Ferdowsi 

University of Mashha. shahrudi@um.ac.ir  

 Phd Condidate at Ferdowsi University of Mashha; 

Instructor of Islamic Azad University, Dariun branch. 

eskandari66z@gmail.com 



  1396ستان زمو پاييز ، اول، شمارة ششمسال  حكمت صدرايي،پژوهشيـ  علميدوفصلنامة    64

 

  مقدمه
مسئلة ادراك، به رابطة ميان مدرِك و مدرك 

اي كه  ذهن به عنوان قوه ،در اين ميان. پردازد مي
گيرد، حائز  فرايند ادراك از طريق آن صورت مي

در فلسفة اسالمي، ذهن به عنوان . اهميت است
يكي از قواي نفس همواره مطرح بوده است اما 

ي از مالصدرا، با توجه به تلقي خاص و ديدگاه
رابطة نفس و بدن و رابطة نفس با قواي خويش، 

اي از  از نظر وي ذهن قوه. از پيشينيان متمايز است
قواي نفس است كه حيثيت ادراكي دارد و با توجه 

همين قوه » النفس فی وحدتها کل القوا«به اصل مهم 
  .شأني از شئونات نفس است

در مسئلة حقيقت ادراك نيز نگاه مالصدرا با 
فالسفة پيش از او قائل . ة پيشين متفاوت استفالسف

مالصدرا معتقد است در  به نظرية تجريد بودند اما
ادراك حسي و خيالي نفس خالق است و خود به 

پردازد و صور عقلي را از طريق  ايجاد اين صور مي
در اين ميان . آورد اتحاد با مبادي عاليه به دست مي

هاي  ساحتتوجه به كاركرد ذهن در هر كدام از 
  .ادراكي از ديدگاه مالصدرا قابل توجه است

ادموند هوسرل يكي از فيلسوفان مطرح قرن 
توان او را مبدع جريان  بيستم است كه مي
معتقد است ذهن  او .پديدارشناسي دانست

دستگاهي است كه شناسايي از طريق آن 
از نظر هوسرل ذهن در جريان . پذير است امكان

از دو نحو ادراك حسي و  وا. شناسايي فعال است
قابل توجه است كه . گويد ادراك عقلي سخن مي

وي در تشريح فرايند ادراك و بيان نقش ذهن در 
شده بسيار به فالسفة مسلمان نزديك  ،ادراك
هوسرل همچون فيلسوفان  ،عالوه بر اين. است

اسالمي، سعي بر آن دارد كه از اين طريق به حل 
  .ين بپردازدمشكل مطابقت ميان ذهن و ع

هاي اين دو فيلسوف بزرگ دربارة  بررسي ديدگاه
چگونگي فعاليت ذهن در به دست آوردن ادراك از 
اشياء بيرون از خود، حل مشكل مطابقت ميان ذهن 

و عين و نشان دادن وجوه افتراق و اشتراك آن دو، 
  .موضوعي است كه اين مقاله به آن پرداخته است

  ذهن از نگاه مالصدرا. 1
ي از اصطالحاتي كه مالصدرا در خاتمة جلد يك

پردازد، ذهن  به تعريف و توضيح آن مي اسفارسوم 
ذهن عبارت «: نويسد در تعريف ذهن مي او. است

است از استعداد نفس بر اكتساب علومي كه غير 
در  سپس). 515 /3: 1981مالصدرا، (» حاصلند

و روح «: چنين آورده است ،تكميل اين تعريف
م اگر چه در اول خلقت قوة محض انساني ه

خالي از همة معقوالت است اما شأنش اين است 
نفس بايد توانايي تحصيل ... كه حقايق را بشناسد

علوم و معارف را داشته باشد و اين توانايي هيئت 
استعدادي است براي نفس در تحصيل معارف كه 

اي كه از اين  نخستين نكته). جا همان(» ذهن است
اي  آيد، اين است كه ذهن قوه ست ميتعريف به د

زيرا  ،از قواي نفس است كه حيثيت ادراكي دارد
به گفتة . استعداد نفس براي اكتساب علوم است

اى كه آثار  تحقق شئ در خارج به گونهفيلسوفان 
و امكان » فعل« ،مورد انتظار بر آن مترتب گردد

كه پيش از تحقق موجود است،  ء شيتحقق آن 
  ). 119: تا بيطباطبايي، (شود  ه مىناميد» قوه«

البته قوه در فلسفه معاني متعددي دارد اما از 
سياق كالم مالصدرا در تعريف ذهن در خاتمة 

آيد كه منظور او از  چنين برمي اسفارجلد سوم 
. تعريف ذهن به استعداد و قوة نفس همين است

نكتة قابل توجه آن است كه منظور از استعداد و 
جا يك امر خارجى است نه معناى قوه در اين

عقلى، در واقع ذهن همان امكان استعدادي نفس 
ز نظر صدرا، امكان ا. است معارفبراي كسب 

استعدادي، كيفيت استعدادي است كه قابل شدت 
از  و )154 /1 :1981، مالصدرا(باشد  و ضعف مي

نفس با تمام قواي  مالصدرااز نظر آنجا كه 
ست و مراتبي دارد كه اخويش داراي وجود واحد 

هر مرتبه از آن منشأ انتزاع قوة خاصي است، 
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بنابراين ذهن در نگاه مالصدرا شأني از شئونات 
  .نفس است

اي  اي ماده بنا بر اين اصل فلسفي كه هر قوه
اي كه از  دارد كه حامل آن است، دومين نكته

تعريف ذهن به استعداد نفس براي كسب علوم 
ن ذهن و آالت ادراكي يا به آيد، ارتباط ميا برمي

توضيح . تر ارتباط ميان نفس و بدن است طور كلي
در نگاه صدرالمتألهين ارتباط ميان نفس و  ،آنكه

و ميان نفس و  بدن ارتباطي ذاتي و طبيعي است
اى كه  بدن تركيب اتحادى برقرار است؛ به گونه

 صورتبه بدن  نفس صورت بدن است و فعليت
نفس را صورت نوعيه،  ادر واقع مالصدر .است

داند كه  و تمام بدن مى) 10 /9: همان(نحوة وجود 
سازند؛ به  با يكديگر ماهيت نوعى انسان را مى

اى كه نفس علت صورى و بدن علت مادى  گونه
اين  ).12 /8: همان(تكون ماهيت انسانى است 

نوع از تعلق، حاكى از ارتباط و اتحادى وثيق بين 
اى كه با وجود نفس،  هنفس و بدن است به گون
كه وجود بدن   همچنان ؛نابودى بدن امكان ندارد

  ).3 /9: همان(نيز بدون نفس ناممكن است 
اعتقاد  به ،چنانكه اشاره شد ،عالوه بر اين

مالصدرا نفس با تمامي قواي خويش داراي وجود 
نفس ماهيت  ةاز هر مرتب كه واحد ذومراتبي است

. دشو خاصي موسوم مي ةنام قو خاصي انتزاع و به
 هر ادراك يا حركتي كه از انسان سر ،بنابراين

. زند، مدرِك و محرك حقيقي آن، نفس است مي
در حقيقت انتساب افعال ادراكي و تحريكي به قوا 

نفس است، نه از اين نظر كه به  عين انتساب آنها
فاعل اصلي و نهايي نفس است و قوا نقش واسطه 

االتر از آن، ميان ند، بلكه بكن را در افعال ايفا مي
دوگانگي و جدايي وجود ندارد؛  نفس و قواي آن

  نفس ،بنابراين .)221 /8: همان(نفس عين قواست 
آن   هاي شاخهة منزل  و قوا به  درخت  تنهة منزل  به

ها قطع شود  شاخهة اگر هم  كه  طوري ، به  نيست
 ا بهآنه  ارتباط  بلكه ،باشدباقي   درختة تن  باز هم
،  بگيريم آنرا از   نفس  اگر قواي  كه  است  اي گونه

 /1: 1360مطهري، ( ماند نمي  باقي  ديگر چيزي
ذهن كه استعداد نفس است، نياز به  پس ).86
، ذهن بنابراين. اي دارد كه حامل آن باشد ماده

ماده دارد؛ مغز يا بدن به عنوان ارتباط تنگاتنگي با 
توسط نفس حاصل يعني علومي كه قرار است 

  . ندشو مي واسطة ماده حاصل شوند، به 
: كند در ادامة تعريف ذهن مالصدرا اضافه مي

زيرا ذهن ذاتاً از  ،وجود ذهني غير از ذهن است«
شود  امور خارجي است و آنچه در ذهن يافت مي
شود و  مطابق است با آنچه كه در خارج يافت مي

بر ). 515 /3: 1981مالصدرا، (» محاكي آن است
معنا با ذهن وجود ذهني هم اساس اين تعريف،

مالصدرا معتقد  .دارندتفاوت  با همنيست بلكه 
است همة مفاهيم ذهني كيفيات نفساني هستند و 

تواند  طوري كه ذهن مي  محل آنها ذهن است؛ به
). 297: 1354همو، (از اين كيفيات خالي شود 

در  اي از مراتب وجود است ذهن مرتبه ،بنابراين
كه وجود ذهني امري است كه در پرتو ذهن  حالي

  .شود و داراي وجودي ظلي است حاصل مي

  فرايند ادراك از ديدگاه مالصدرا. 1ـ1
در مسئلة ادراك، فالسفة پيش از مالصدرا قائل به 

وقتي با بر اساس اين نظريه، . نظرية تقشير بودند
از آنها در  تيصور، شويم خارجي مواجه مي ياشياي
ور ماده و آميخته با عوارض آن در قوة حاسه حض

ها توسط قوة خيال از  اين صورت .شود منطبع مي
 .دنشوند ولي عوارض مادي را دار ماده تجريد مي

از عوارض  سپس عقل اين صور ادراكي را كامالً
  ).171و  169: 1379ابن سينا، ( كند ماده تجريد مي

ند اين صور از سنخ عرض هست ،طبق نظرية تقشير
زيرا ذات « ،يابد مينو ذات مدرِك با آنها استكمال 

يابد بلكه  مدرِك از حيث مدرِك بودن تغيير نمي
: 1404همو، (» كند احوال و ابزار آن تغيير مي

وقتي ذهن بر اساس اين ديدگاه  ،بنابراين). 192
، صورتي از آن شود رو مي هبا شيء خارجي روب

يال اين بندد، سپس قوة خ شيء در ذهن نقش مي
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كند و بعضي از خصوصيات  صورت را تجريد مي
دست ه آن را حذف كرده و صورت خيالي ب

قوة عاقله از طريق تجريد  پس از آنآيد،  مي
 كند ميبيشتر، خصوصيات ديگري از آن را حذف 

و صورت عقالني كه همان مفاهيم كلي ماهوي يا 
  .شود حاصل مي استمعقوالت اوليه 

ت ادراك عبارت است از در نظر مالصدرا حقيق
وجود مدرك براي مدرِك به وجود صدوري نه «

ابتدا به  او ).290/ 1: 1981مالصدرا، (» حلولي
نقد مبنايي مالصدرا . پردازد مي نظرية تقشير بررسي

بر اين نظريه آن است كه چگونه در حالي كه نفس 
عقالني نرسيده و صورت معقوالت  ةمرتبهنوز به 

صورت تواند  مي، ندا حاصل نشده بالفعل در ذات او
و  342: 1360همو، ( عقلي اشيا را درك كند؟

به نظر مالصدرا و بر طبق مباني او در ). 349
تواند  حركت جوهري نفس، تغيير و تحول نمي

ـ در صورت  چنانكه در نظرية تقشير آمده استـ 
ادراكي اتفاق بيفتد بلكه اين تغيير و دگرگوني در 

كه  يرا نحوة وجود اشياي ماديزجوهر نفس است، 
نحوة وجود  و همراه با عوارض مادي است،  آميخته

امري به امر   امر محسوس است و محال است چنين
حركت صورت از در واقع،  .معقول تبديل شود

تابع  مرحلة معقوليت،  مرحلة محسوس بودن به
حركت ذات و جوهر نفس از مرتبة احساس به 

  ).33 :همان(  مرتبة تعقل است
صدرا به الاولين اشكال م توان گفت بنابراين مي

تجريد اين است كه با اين ديدگاه ارزش  ةنظري
 ،است ءمعرفتي كلي، كه همان ماهيت معقول شي

 اين مسئلهدر حالي كه از محسوس كمتر است 
اشكال دوم ناظر بر اين است . ف فرض استالخ

مادي بما هو مادي قابل ادراك در حالي كه كه 
ست، چگونه ممكن است صورتي كه ممتزج در ني

ماده است و وضعي مكاني دارد از ماده جدا شده 
دليل عدم  ،به عبارت ديگر؟ و به انتزاع عقل درآيد

 ،امكان حصول ادراك نسبت به امور مادي

 ،تركيبات عارضي آنها نيست تا با حذف عوارض
وجود ماديات از  ةادراك حاصل شود بلكه نحو

شود  باعث مي ،بودن و امتداد داشتن جمله مكانمند
 پس صورتي كه با. دشومادي توسط عقل ادراك ن
 ،وجوديش مادي است ةماده درآميخته است و رتب

 ،بنابراين. نيستبه دليل مادي بودنش قابل ادراك 
بر اساس نظرية تقشير، در مراحل ادراك نه مدرِك 

يابد و نه مدرك؛ برخالف نگرش  ارتقا مي
در اين مراحل هم مدرِك  معتقد است صدرايي كه

  . يابند و هم مدرك ارتقا مي
در راستاي همين ديدگاه، مالصدرا از سه نوع 

. حسي، خيالي و عقلي: گويد ادراك سخن مي
ادراك چيزي مادي است كه نزد  ادراك حسي

 ،هاي محسوسش نظير زمان  مدرِك با همان ويژگي
خيالي ادراك . كيف و كم حاضر باشد ،وضع ،مكان

ء مادي با همان خصوصيات و   ادراك آن شي
خيال همان را كه در  ةهايش است زيرا قو  ويژگي

دارد   كند و نقش برمي  تخيل مي احساس آمده است
ء است به لحاظ   تعقل، ادراك شيو سرانجام 

حقيقت و ماهيتش بدون اينكه چيزي ديگر در نظر 
  ).360- 362/ 3: 1981مالصدرا، ( گرفته شود

 ةاز نظر صدرا همكتة قابل توجه اين است كه ن
هر چند ، )300: همان( انواع ادراك مجرد است

 )360- 363/ 3: همان(تجرد آنها با هم تفاوت دارد 
انواع ادراك، مدرك همان نفس است و  ةر همو د

 اعدادي دارند ةحس، خيال، وهم و عقل، تنها جنب
 نفس را براي جعل صور آماده كه )3/317: همان(

  .كنند مي
بنابراين مالصدرا معتقد است در ادراك حسي و 
خيالي نفس خالق است و خود به ايجاد اين صور 

: دهد پردازد و اين فرايند را چنين توضيح مي مي
براي نفس هنگامي كه به يكي از موجودات «

رسد، به سبب شفافيت و تجردي كه   خارجي مي
هاي عقلي و خيالي و حسي   نفس دارد، صورت

گونه كه نقش اين اشيا در  شود؛ همان  حاصل مي
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با اين تفاوت كه نقشي كه  ،شود  آيينه منعكس مي
شود نوعي قبول و پذيرش است در   در آيينه پيدا مي

شود نوعي   حالي كه آنچه براي نفس حاصل مي
  ).292- 291/ 1: همان( فعل و ايجاد است

اين حقيقت است در بر دارندة تمثيل به آينه، 
در نفس انساني به دليل تجردي كه از مواد كه 
هنگام تقابل با موجودات خارجي، صوري  ،دارد

نظير وقتي  ،آيد عقلي، خيالي و حسي به وجود مي
البته بين  .دشو در آينه پديدار مي ي از اشياكه شبح

رغم شباهتي كه هست، تفاوتي  نفس و آينه علي
 نيز وجود دارد و آن اين است كه آينه نسبت به

قابل است  ةشوند به منزل صوري كه در او ظاهر مي
شوند به  ولي نفس براي صوري كه در او ظاهر مي

آن صور اگر خيالي و  ؛اي نقش فاعلي دارد گونه
حسي باشند، قيام صدوري به نفس دارند و اگر 

 .ستا صور عقلي باشند، نفس مظهر آنها

تمايز ديگري كه بين مثال و ممثل وجود دارد، 
. شود تر حاصل مي ي است كه در نگاهي دقيقتفاوت

شود كه آينه نسبت به  پس از تأمل دانسته مي
نيست،  همشود قابل  صوري كه در او ظاهر مي

زيرا در آينه اصالً چيزي وجود ندارد و حال آنكه 
پردازد كه  در نفس كه به اظهار صور ماهياتي مي

در خارج موجود هستند، واقعيتي به اسم علم 
 .اردوجود د

استاد جوادي در توضيح اين مطلب بر اساس 
وقتي در اثر توافق و «: معتقد است ،تمثيل آينه

جان ظهور  ةموافات با جهان خارج ماهيتي در آين
كند آن ماهيت با آنكه فاقد كماالت اولي و  مي

ثانوي خود بوده و به حمل شايع مصداق از براي 
لم خود نيست در ظل وجود و واقعيتي كه براي ع

در نفس محقق است، بالعرض و المجاز موجود 
 ةبنابراين تصويري كه از خارج در آين. باشد مي

شود، برخالف آنچه در آينه  جان انسان ترسيم مي
خارجي است، از ثبوتي ظلي و ذهني برخوردار 

  ). 180 /4: 1386جوادي آملي، (» است

نفس در حركت جوهري خويش در  ،بنابراين
د صرفاً به ادراكات حسي نخستين مراحل تجر

آيد، در مراحل بعدي متخيالت را ادراك  نايل مي
كند و آنگاه كه به تجرد عقالني رسيد، توان  مي

   .يابد ادراك معقوالت را مي
مالصدرا معتقد است نيز دربارة صور عقلي 

انسان براي دريافت اين صور به سوي مبادي عاليه 
اء صور بنابراين نفس پس از انش ،كند مي سلوك

حسي و خيالي، به سوي عالم عقول عرضيه سفر 
به مشاهدة آنها نايل  كند و با آنها متصل و مي
  ).23: 1360مالصدرا، ( شود مي

تواند چنان با  بر اين اساس، نفس انساني مي
مثل و عقل فعال اتحاد يابد كه در آنها فاني شود و 

گونه كه هستند و با حقيقت عيني  اشيا را همان
البته چنين مشاهده و معرفتي،  .مشاهده كندآنها 

براي نفوس ناقص و ضعيف، ضعيف و مبهم 
   ).359-360 /2: 1981مالصدرا، (است 

نقـش ذهـن در فراينـد ادراك از ديـدگاه     . 2ـ1
  مالصدرا

چنانكه گفتيم مالصدرا سه نوع ادراك حسي، 
شناسد، اكنون  خيالي و عقلي را از يكديگر بازمي

 .پردازيم ن سه نوع ادراك ميبه نقش ذهن در اي
توان گفت خلق و  دربارة صور حسي و خيالي مي

در واقع . افتد ايجاد نفس در بستر ذهن اتفاق مي
شود صورتي ذهني از نوع حسي يا  آنچه ايجاد مي

  .خيالي است
وقتي ذهن انسان با شيء خارجي از نظر صدرا 

ابداع  سازد و مواجه شود، صورتي از آن را مي
بدون اينكه دخل و تصرفي در شيء كند  مي

وجود آيد، اين صورت حسي در ذهن ه خارجي ب
سپس قوة خيال از آن صورت . شود ايجاد مي

حسي، بدون اينكه در آن دخل و تصرفي كند، 
و اين كند  صورتي مماثل يا مشابه ابداع مي

شود  صورت خيالي هم در ذهن ايجاد مي
 ،ن اساسبر اي). 366و  290 /3: 1981مالصدرا، (
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بين صورت ذهني و نفس مدرك نوعي عليت و 
معلوليت برقرار است و حضور آن براي نفس 
 حضور اشراقي و قيامش به آن صدوري است

  ). 112: 1363همو، (
 مالصدرا نظر از تخيل و احساس ميان فرق

 احـساس بـراي بيـشتر شـرايط وجود در تنها
 بودن مقابل ماده، وجود مانند شرايطي اسـت؛
 و حـس سالمت حجاب، نبودن آن، با انسان حس

  .چشم كردن باز حس مثالً از نفس اسـتفادة
در ادراك عقلي نيز پس از اتحاد نفس با مبادي 

شده در ذهن ظهور  عالي صورت عقلي دريافت
كند و ذهن مظهر صور عقلي در ادراك  پيدا مي

عقلي است، بنابراين نقش ذهن در هر سه نوع 
  . است ادراك قابل توجه

نكتة قابل توجه ديگر حيثيت حكايتگري ذهن 
است؛ اينكه صور ذهني چه از راه ادراك حسي و 
خيالي حاصل شده باشند و چه محصول ادراك 
عقلي باشند، ناظر به واقعيت خارجي هستند، 
بنابراين ميان ذهن و عين نوعي هوهويت و اتحاد 

مالصدرا موجود عيني و وجود ذهني . برقرار است
داند و به تعبيري  را داراي يك ماهيت ميآن 

وجود عيني و ذهني  ةاي به دو گون ماهيت يگانه
  ). 263 /1: 1981همان، (شود  موجود مي

در نگاه حكمت متعاليه وجود ذهني يك وجود 
قياسى است و شأنش حكايت از ماوراى خود 

زيرا وجود ذهنى ذاتاً اضافه به خارج دارد و   است،
اش حيثيت قياس به خارج  تىاساساً حيثيت ذا

اى، ضرورتاً وجود  است، يعنى هر وجود ذهنى
ء  ذهنى يك چيزى است و آن چيز همان شى

ذاتاً  از اين رو، وجود ذهنى. باشد خارجى مى
 ،بنابراين. استماوراى خود   دهندة حاكى و نشان

اگر چيزى وجود ذهنى داشته باشد، قطعاً وجود 
مالصدرا با  س،بر همين اسا. خارجى هم دارد

تلقي وجودي از بحث وجود ذهني، تطابق ميان 
ذهن و عين را بر اساس اين مطلب كه وجود 

ذهني نحوي از وجود شيء است كه بر اساس 
تطابق عوالم هستي با يكديگر با وجود خارجي 

از نظر مالصدرا  .كند شيء مطابقت دارد، تبيين مي
در حقيقت چون عوالم و نشĤت وجود مختلف و 

 به ازاي هر عالمي از عوالم وجود، تعدد است،م
 وجود داردنيز  صورتي مخصوص به آن عالم

  ). 366 /3: همان(

  ذهن از نگاه هوسرل. 2
در بستر فلسفة غرب دكارت به عنوان پدر 

شناسي جديد، با مطرح كردن دو مالك  معرفت
وضوح و تمايز به اين نتيجه رسيد كه آنچه به عنوان 

است به خود همان شيء نيز مفهوم شيء مطرح 
به اين ). 147: 1357ژيلسون، (شود  اطالق مي

ترتيب، در تفكر دكارت مسئلة وجود ذهني ماهيات 
اي متفاوت  مورد غفلت واقع شد و مسئله به گونه

فيلسوف معروف  1874مطرح شد تا در سال 
شناسی از منظر  رواناتريشي، فرانتس برنتانو در كتاب 

او اولين . به اين مسئله توجه كرد مذهب اصالت تجربه
كسي است كه در دورة جديد به مسئلة حيثيت 
التفاتي توجه كرده و آن را در مورد قضايا به كار برده 
است، سپس هوسرل كه از شاگردان اوست به اين 

وي توجه خود را از متعلق . مسئله توجه كرده است
  .شناسايي به افعال ذهني معطوف كرد

شناسي هوسرل دوري از  معرفتاولين نكته در 
كند كه وجود شناخت  او تأكيد مي. سفسطه است

تواند انكار شود چون چنين  به طور كلي نمي
). 63: 1386هوسرل، (انجامد  انكاري به تناقض مي

وي معتقد است ذهن دستگاهي است كه شناسايي 
پذير است، بنابراين براي فهم  از طريق آن امكان
وي پيدايش پديدارها در ذهن حقايق عالم، بايد نح

هوسرل اين روش . را به روشي دقيق بررسي كرد
). 103: 1387مصلح، (دقيق را پديدارشناسي ناميد 
شيء خود را آشكار «از نظر هوسرل پديدار يعني 

شناختي آن چيزي كه خود  و معناي معرفت» كند مي
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يك پديده . كند، بديهي است را در تجربه آشكار مي
  .دهد ي چيزي جز خود را نشان نميبه طور بديه

از نظر هوسرل ذهن در جريان شناسايي، فعال  
اي خالي نيست  ذهن همچون جعبه ،بنابراين .است

داللت و . كه اشيائي را از خارج وارد آن كنيم
معناي شيء هم جز متعلق ذهن واقع شدن شيء 

پرسيم اين شيء چيست؟ به  وقتي مي. نيست
، معنا هم از آگاهي ايم معناي آن توجه كرده

از نظر هوسرل  ،بنابراين). 105: همان(خيزد  برمي
وقتي صورت معقول يك ماهيت در نفس به نحو 

يابد اين صورت معقول  وجود ذهني حضور مي
 ،نفسه و با قطع نظر از التفات ذهن نسبت به آن في

فاقد هر گونه معنايي است و تنها پس از حدوث 
متعلق آن است كه به نسبت ميان فاعل شناسايي و 

آن صورت معقول حاضر در ذهن افادة معني 
نكتة محوري در ). 96: 1381هوسرل، (شود  مي

ديدگاه هوسرل آن است كه تنها آنچه قابل 
شناسايي توسط ذهن باشد متعلق معرفت قرار 

او از متعلقات ذهني با عنوان پديده ياد . گيرد مي
تعليق  كند و از تحليل مفهوم پديده به حكم مي
رسد؛ يعني هيچ حكم ايجابي و سلبي براي  مي

وجود يا عدم آنچه مستقل از ذهن بشر مفروض 
  .گرفته شده است، اقامه نكنيم

از نظر هوسرل تعليق روشي كلي است كه به 
اين ادراك . كند وسيلة آن انسان خودش را ادراك مي

نوعي آگاهي محض به خود است و انسان از طريق 
. ، با جهان عيني در ارتباط استهمين آگاهي محض

شود هر موجود  در واقع هر آنچه به جهان مربوط مي
آيد يا آن را  زماني كه به تجربة انسان درميـ  مكاني

انديشد و  اي معين به آن مي كند و به گونه ادراك مي
كند  دربارة آن احكام وجودي يا ارزشي صادر مي

  ).57: همان(براي وي اعتبار دارد 
توجه به اين نكته ضروري است كه البته 

خاتمي، (تعليق، تعليق حكم است نه تعليق وجود 
» الهاللين نهادن بين«بنابراين تعليق يا ). 36: 1391

جهان عيني ما را در مقابل هيچ محض قرار 
آنچه ما از همين طريق به  ،عكس بر. دهد نمي

آوريم زندگي محض خود با كلية  دست مي
 ،هاي محض آن كلية افادههاي محض آن و  زيسته

ها به معناي ويژه و وسيع  يعني جميع پديده
  ).56: 1381هوسرل، (شناسي است  پديده

نكتة مهم ديگر آن است كه فرق تعليق هوسرلي 
و شك دكارتي اين است كه به عقيدة هوسرل شك 
دكارتي در واقع نفي جهان و در نتيجه تهي بودن 

تعليق  ذهن از هر متعلقي است، اما بر حسب
شود، باقي  پديدارشناسي آنچه به ذهن نموده مي

ماند اما اين باقي ماندن فقط از آن نظر است كه  مي
واسطه در مقابل وجدان يا در وجدان حضور  بي
يابد، يعني از آن جهت كه صرف پديدار است  مي

چنانكه گفتيم، آنچه در ). 31: 1372وال و ورنو، (
حكم كردن دربارة  شود، اين فرايند معلق نهاده مي

بنابراين، آنچه در جريان شناسايي . وجود اشيا است
از نظر هوسرل ما . شود، ماهيت اشيا است شناخته مي

با يك شناخت ماهوي سروكار داريم كه در جريان 
كند  آن عين به وجود ذهني در ذهن حضور پيدا مي

يا به تعبيري ماهيت خارجي نحوي ظهور براي ذهن 
  .همانا وجود ذهني آن ماهيت است كند كه پيدا مي

بدين ترتيب، منظور هوسرل از شك، فعل 
آگاهى نيست كه صرفاً وجود چيزى را مورد سؤال 
قرار دهد، بلكه بر عكس منظورش حذف چيزى از 
. تمركز التفات و توجه و كشاندن آن به كنارى است

اين كار براي راه باز كردن براى تمركز بر روى چيز 
ر حقيقت او فعل شك را به فعل د. ديگرى است

تعليق يا در پرانتز گذاشتن به صورت يك تعليق 
  . دهد محض حكم و يك اپوخة محض تغيير مي

شناسي شناخت بايد با اين  پديده ،بنابراين
اعيان از آن نظر كه خود را به اين نحو نمايش 

: 1386هوسرل، (دهند، سروكار داشته باشد  مي
يدارشناسى به صورت به تعبير هوسرل، پد ).40

اى، به  شود و به گونه تصور مي» بازگشت به اشيا«
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پديدارشناس . انجامد ها مي كشف ماهيات در پديده
توان  كند كه با پژوهش آگاهى محض مي تأكيد مي

كشف كرد  ،نسبتى را كه واقعاً عينى است
)Husserl, 2002: 34.(  

  فرايند ادراك از ديدگاه هوسرل. 1ـ2
يح فرايند ادراك از واژة شهود هوسرل در توض

 او جريان شناسايي ماهيت اشياكند؛  استفاده مي
بهترين راه براي . نامد توسط ذهن را شهود مي

تعريف شهود اين است كه آن را در مقابل داللت 
با اين  ،اين دو، دو وجه التفات ذهنند. قرار دهيم

يعني ذهن به  ،فرق كه داللت التفاتي است تهي
كند بي آنكه به آن  روي مي ي نشانهطرف متعلق

برسد و حال آنكه شهود به انجام رسيدن و تحقق 
بنابراين هر  .)42: 1372وال و ورنو، (التفات است 

دهندة متعلق خود است و آن  شهود يا ادراكي ارائه
سازد و به نحو اصلي و  را در ذهن حاضر مي

دهد؛ يعني شهود خود مفيد عين و  بدوي ارائه مي
متعلق خود است، نه به وسيلة عالئم يا اصل 

  ).44: همان(ها  استدالل
هوسرل در تفكر پديدارشناسانة خود به دو 

شهود حسي و شهود : نحو شهود معتقد است
در نظر او هر دو نحوة شهود، متعلقاتي . عقلي

  . خاص خود دارند

  شهود يا ادراك حسي. 1ـ1ـ2
از نظر هوسرل ادراك حسي پديدارها را بدون 

). 41: 1391خاتمي، (دهد  بندي نشان مي صورت
از نظر وي،  .متعلق اين نحو ادراك امور واقع هستند

واسطه و مستقيم است  ادراك حسى يك ادراك بي
ساختار اين . كه نيازمند هيچ فعل وجودى نيست

اى است كه شىء خارجى در  ادراك به گونه
شود كه بالفاصله چشم ما  هاى پايين ظاهر مي مرتبه

اين نوع ادراك، وقتى به صورت . افتد بر آن مي
شود، معتبر است؛ البته برخى از آنها  ظاهر مي» داده«

. شوند شوند و برخى صرفاً التفات مي ذاتاً ادراك مي

اين التفات خود يك وحدت ساده در ميان ادراكات 
آميخته و پيچيده دارد و نمودى از يك ادراك تازه 

 ).Husserl, 1970: 283(شود  شمرده مي

  ادراك يا شهود عقلي. 2ـ1ـ2
متعلق ادراك عقلي ذوات اشيا است، از اين رو 

ادراك . گويد هوسرل به آن شهود ذاتي نيز مي
بخشد  عقلي به پديدارها صورت عقلي مي

دهندة معني  و در واقع ارائه) 41: 1391خاتمي، (
هر ادراك عقلي ). 44: 1372وال و ورنو، (است 

  .شود ز يك شهود حسي آغاز ميدر نظر هوسرل ا
هوسرل روند به دست آوردن ماهيت از طريق 

من يك شهود «: كند شهود را اين گونه بيان مي
جزئي از سرخي يا بهتر بگويم تعدادي از اين 

شناختي را  من مراقبم كه كاهش پديده. شهودها دارم
هر معناي ديگري از سرخي هر طريقي . انجام دهم

اي  يزي متعالي نظير سرخي قطعهرا كه بتواند مثل چ
كاغذ رنگي روي ميز و غيره به نظر آيد، قيچي 

اكنون معناي مفهوم سرخي به طور عام، . كنم مي
را كه در همة موارد » مشهود«سرخي نوعي، كلي 

كند، به طور كامل در  هماني خود را حفظ مي اين
در اين حالت . آورم مشاهدة محض به چنگ مي

ودي خود و نه اين يا آن شيء ديگر نه جزئي به خ
سرخ بلكه سرخي به طور عام است كه مورد ارجاع 

در اينجا مراد ما به هيچ ). 92: 1386هوسرل، (است 
شناختي و شروط  وجه عمل تجريد ذهني روان

شناختي كه اين عمل تجريد تحت آنها صورت  روان
گيرد نيست، بلكه ماهيت عام معناي سرخي و  مي

). 93: همان(دة عام است دادگي آن در مشاه
بنابراين، از نظر هوسرل در ادراك شيء مدرك 

شود؛ شيء در مقابل  مستقيماً حاضر تلقي مي
بينم  چشمان مدرِك من ايستاده است، من آن را مي

با وجود اين ادراك، يك عمل . كنم و آن را درك مي
حافظه و انتظار . ذهني من يعني فاعل ادراك است

  ).45: همان(ستند هم روندهاي ذهني ه
همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه 
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» ادراك چيزي«در نظر هوسرل كلية ادراكات 
هستند و به بيان ديگر ادراكات همواره متعلقي 

شود،  المثل در بوييدن چيزي بوييده مي دارند؛ في
شود و در ديدن چيزي  در شنيدن چيزي شنيده مي

ر بحث هوسرل د ،با اين حال. شود ديده مي
ادراكات براي ديدن يا ابصار تقدم و اعتبار خاصي 

 تمامياي بارز براي  قائل است و آن را نمونه
وقتي درختي را  ،به عنوان مثال. داند ادراكات مي

بينيم ابصار متمثل ساختن درخت نيست بلكه  مي
نحوي حضور متجسد درخت نزد مدرك است 

ترين  اي پايه، بنابراين نخست )104: 1387مصلح، (
اعيان يعني اعيان حسي را مورد تحليل قرار 

اگر ساخت قصدي اعيان «هوسرل از نظر . يمده مي
داده شده را دنبال كنيم، در نهايت با طي مراحلي 

يك  رسيم كه متضمن هيچ هاي بنيادي مي به عينيت
هاي ناظر به گذشته نيستند و به نحو اصيل  از نشانه

كه همة  ن اوليهاين اعيا .شوند و اوليه درك مي
شان به  شناختي اعيان ممكن مطابق با تقويم پديده

 ,Husserl( »گردند، اعيان حسي هستند آنها بازمي

ساختار آگاهي چنان در ادامة اين فرايند ). 3 :1989
تواند آنچه را به طور مستقيم حاضر  است كه مي

است،  شده  نيست، با آنچه به طور مستقيم داده 
  .را ممكن سازد ء شيواحدي از و درك  كندمتحد 

نقـش ذهـن در فراينـد ادراك از ديـدگاه     . 2ـ2
  هوسرل

آنچه هستة مركزي فلسفة هوسرل را تشكيل 
دهد نظرية حيثيت التفاتي است كه در براي بيان  مي

هوسرل از . رابطة ذهن و عين مطرح شده است
برنتانو اين رأي مهم را به ميراث برد كه ويژگي 

توانيم بر حسب مفهوم  ن را ميبنيادي حاالت ذه
. حيث التفاتي يا معطوف بودن به اشيا تعيين كنيم

همة حاالت ذهني، حاالتي دربارة اعيان در عرف 
اي  است و اصطالح برنتانو، حيث التفاتي به ويژگي

شود كه بر حسب آن ذهن  از ذهن اطالق مي
شود يا ذهن  همواره معطوف و ملتفت به چيزي مي

به اين معنا، آگاهي همواره . انديشد يدربارة چيزي م
توانيم آگاهي  دربارة چيزي است و ما هرگز نمي

نفسه موجود است،  محض را از آن حيث كه في
به گفتة . تجربه كنيم حاالت ذهني متعلق دارند

در واقع هر زيستة آگاهي به طور كلي در هوسرل 
و اين ... خودش آگاهي از اين يا آن چيز است

و عمومي آگاهي است؛ يعني آگاه از ويژگي ذاتي 
اش  انديشم متعلق انديشه چيزي بودن كه به مثابة مي

  ).72: 1381هوسرل، ( كند را در خود حمل مي
اصل آگاهي نزد هوسرل عبارت است  ،بنابراين

يعني مدرِك » نسبت ميان ادراك و متعلق ادراك«از 
رابطة مدرِك و مدرك . بدون مدرك معنا ندارد

حيث التفاتي  شود كه مدرِك رقرار ميزماني ب
آگاهي همواره آگاهي از ،بنابراين  .داشته باشد

يعني اگر  ،چيزي يا آگاهي نسبت به چيزي است
حرف اضافه از آگاهي حذف شود خود آگاهي 

پس ). 44: 1391خاتمي، (چيزي نخواهد بود 
آگاهي يك فعل است و رجوع به شيء توأم به 

نفعال نسبت به شيء، در التفات است نه ناشي از ا
). 55: همان(دهد  نتيجه انسان است كه صورت مي

اي تالزم بين  حيثيت التفاتي آگاهي مبين نحوه
حتي در آگاهي من به . ذهن انسان و عين است
ست، حتي آنگاه كه به هخودم هم نوعي التفات 

انديشم ذهن ملتفت خويش است  خويش مي
التفاتي  بنابراين حيثيت). 107: 1387مصلح، (

ويژگي مشترك تمام حاالت وجدان است، به اين 
معني كه هر حالت وجدان و آنچه در ضمير ما 

گذرد متوجه متعلقي است و با آن ربط و  مي
  ).33:  1372وال و ورنو، (نسبت دارد 

يكي از نتايج اين نگرش آن است كه شناسايي 
جز با برقراري نسبت بين انسان و جهان حاصل 

ني انسان بايد همواره با چيزي جز شود، يع نمي
پس نه ذهن . خود تالقي كند تا آگاهي حاصل شود

شود و نه خارج بدون  بدون غير صاحب آگاهي مي
جهان خارج . آيد انسان به صورت آگاهي درمي

وجود مستقل از ما و منفك از آگاهي ما نيست، 
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اصالً ذهن و عين را بدان گونه كه در متافيزيك از 
همة . توان از هم جدا كرد اند، نمي ههم جدا كرد

اند و نه در عين بلكه  معاني و مفاهيم نه صرفاً ذهني
هايي هستند كه بين ذهن و عين برقرار  نتيجة نسبت
، بنابراين در فرايند )108: 1387مصلح، (شده است 

شناسايي حيثيت التفاتي از آن نظر كه واجد دو 
قطب ذهن و عين است ضامن هوهويت و 

هماني ميان ذهن و عين است و ارتباط ميان  اين
  .سازد فاعل شناسايي و متعلق ادراك را ميسر مي

  مقايسه دو ديدگاه. 3
توان با توجه به  مالصدرا و هوسرل را مي

 ،هايي كه در برخي مباني با يكديگر دارند تفاوت
از جملة فيلسوفاني دانست كه به بحث ذهن و 

با توجه . اند دهنقش آن در فرايند ادراك توجه كر
در اين هايي كه در مقاله مطرح شد،  به ديدگاه

  .را متذكر شدتوان چند نكته  ميمقايسه 

  شناسايي نقش ذهن در فرايند. 1ـ3
نقش ذهن در جريان شناسايي در نگاه هر دو 

مالصدرا ذهن را يكي از . فيلسوف پررنگ است
او از . داند كه حيثيت ادراكي دارد قواي نفس مي

با توصيف ذهن به عنوان امكان استعدادي  طرفي،
نفس براي كسب معارف، سعي در بيان ارتباط ميان 

از . ذهن با بدن به عنوان مادة حامل اين امكان دارد
طرف ديگر، با طرح اتحاد نفس با قواي خويش، 

داند و  ذهن را يكي از مراتب نفس انساني مي
  .دهد شناسايي را مستقيماً به نفس نسبت مي

رل نيز با اصل قرار دادن پديدارها، يعني هوس
اموري كه قابل شناسايي توسط ذهن هستند، و 
معلق گذاردن حكم دربارة هر آنچه در حوزة 
شناسايي ذهن قرار ندارد، معرفت را فقط خاص 

داند كه ذهن قادر به شناسايي آنها است،  اموري مي
  .شود بنابراين معرفت جز از گذار ذهن حاصل نمي

دو متفكر در مسئلة نقش ذهن در تفاوت 
جريان شناسايي اين است كه هوسرل معتقد است 

 راهي به شناخت اشيااساساً جز از طريق ذهن 
نداريم، در حالي كه مالصدرا از گروهي از معارف 

گويد كه بدون  به نام علوم حضوري سخن مي
  .شوند وساطت صور ذهني شناخته مي

  رابطة ذهن و ادراك. 2ـ3
تقد است آنچه در جريان شناسايي هوسرل مع
شود ماهيت اشيا است؛ در فرايند ادراك  شناخته مي

عين ماهيت به وجود ذهني در ذهن حضور پيدا 
اين در حالي است كه مالصدرا بر اساس . كند مي

اصل بنيادين اصالت وجود، جريان شناسايي را نيز به 
در واقع، از نظر . داند نحوي مرتبط به وجود مي

با توجه به بحث تشكيك، وجود ذهني و صدرا 
وجود خارجي، وجودهاي برتر يك واقعيتند؛ يعني 
از ديدگاه مالصدرا يك حقيقت است كه به دو نحو 

موجود شده است و ) ذهني و خارجي(وجود 
  .ماهيت صرفاً حاكي از حدود اين وجودها است
هاي  از نظر مالصدرا ذهن در تمام ساحت

رد؛ به اين صورت كه ادراكي نقشي كاربردي دا
ادراك حسي و خيالي باشد  شناسايي چه از طريق

 ،نفس است و چه از طريق ادراك عقلي كه انشاي
كه با  ؛افتد اين شناسايي در بستر ذهن اتفاق مي

تعريف وي از ذهن به عنوان قوة اكتساب علوم 
  . سازگاري دارد

همين نكته در فلسفة هوسرل نيز وجود دارد؛ 
چه ادراك  ،ن در هر نوع ادراكياز نظر وي ذه

حسي و چه ادراك عقلي، فعال است و عمل 
  .دهد شناسايي را انجام مي

كيفيـت ادراك از ديـدگاه مالصـدرا و    . 3ـ3
  هوسرل

گويد؛ ادراك  هوسرل از دو نحو ادراك سخن مي
بندي نشان  حسي كه پديدارها را بدون صورت

دهد، و ادراك عقلي كه از طريق آن شناسايي  مي
يابي به اين  وي راه دست. شود ذوات اشيا ممكن مي

كند كه در واقع يادآور  اي تبيين مي ذات را به گونه
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نظرية تجريد در نگاه فيلسوفان مشائي مسلمان 
است، به اين صورت كه ما با تجريد يك معناي 
جزئي به يك مفهوم عام از ماهيت شيء دست 

ه با زند ك يابيم؛ چنانكه خود هوسرل مثال مي مي
تجريد يك مفهوم جزئي از سرخي به يك مفهوم 

  ).92: 1386هوسرل، (يابيم  عام از آن دست مي
اما مالصدرا با طرح نظرية حركت جوهري، 
نفس مكانيسم تجريد را مكانيسمي صحيح در 

داند و اشكاالتي بر آن وارد  فرايند ادراك نمي
او معتقد است مفهوم كلي و عام از طريق . كند مي

آيد بلكه  و تجزية مفهوم جزئي به دست نمي تجريد
حركت جوهري نفس از مرجلة محسوس به معقول 

  . شود موجب به دست آوردن مفهوم عقلي مي
تفات ديگر مالصدرا و هوسرل در زمينة ادراك 
آن است كه مالصدرا و ديگر فالسفة اسالمي از 

كه  برند در حالي نوعي ادراك خيالي نيز نام مي
  .نوع از ادراك اشاره نكرده است هوسرل به اين

  گيري بحث و نتيجه
ترين اشتراك مالصدرا و هوسرل در بيان  مهم

هر دو متفكر به . رابطة ميان ذهن و عين است
. نحوي سعي در حل مشكل مطابقت دارند

هوسرل با طرح نظرية حيثيت التفاتي، تالش 
آليسم خارج شود و راهي  كند تا از حيطة ايده مي

معتقد  او. ن ارتباط ميان ذهن و عين بيابدبراي تبيي
ازاي خارجي  به بدون ما اي است هيچ صورت ذهني

وجود ندارد و همة حاالت ذهني حاالتي دربارة 
شناسايي همواره دربارة  ،بنابراين. اعيان است

توانيم آگاهي محض  چيزي است و ما هرگز نمي
تجربه  ،نفسه موجود است را از آن حيث كه في

بنابراين اگر چه . االت ذهني متعلق دارندح. كنيم
برخي از منتقدان جريان پديدارشناسي معتقدند 

ن يهوسرل نتوانست حيثيت التفاتي را به خوبي تبي
هوسرل از  اًآليسم عبور كند، اما مسلم و از ايده

  .آليسم محض فاصله گرفته است ايده

مالصدرا نيز در بيان رابطة ذهن و عين بر اين  
كند كه حيثيت ذهن اساساً حيثيت  يد مينكته تأك

حكايتگري است و شأنش حكايت از خارج از 
بنابراين از نظر صدرا، صور ذهني چه  .خود است

از راه ادراك حسي و خيالي حاصل شده باشند و 
چه محصول ادراك عقلي باشند، ناظر به واقعيت 

ميان ذهن و عين نوعي  ولذاخارج هستند، 
از آنجا كه وجود . ار استهوهويت و اتحاد برقر

ذهني وجود برتر واقعيت خارجي است، از نظر 
اشرف بودن و اعلي بودن ساحت ذهن مالصدرا 

  .نسبت به عين، ضامن اين اتحاد است
وجه تشابه اين است كه هر دو  بر اين اساس،

اند ميان ذهن و عين رابطه  متفكر تالش كرده
د؛ هر برقرار كنند و به نظرية مطابقت نزديك شون

  .ها متفاوت بوده است چند نگرش
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