جستارهاى فلسفی ،شماره بيست و نهم ،بهار و تابستان  ،9315ص919-196

ضرورت طرح زيست-جهان در پديدارشناسی هوسرل
على قربانى سينى
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دانشآموخته دكترى رشته فلسفه ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران

ابراهيم رضايى
استاديار گروه معارف قرآن و اهل بيت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران

چکيده
ادموند هوسرل را پدر پديدارشناسى ناميدهاند .پديدارشناسى روشى است كه به جاى پيشبينى
و اندازهگيرى مرسوم در علوم بر كشف ،توصيف و معنى تأكيد مىكند .هوسرل ابتدا موضوع
اصلى پديدارشناسى خود را آگاهى قرار مىدهد ،لذا بسيارى پديدارشناسى وى را نوعى
شناختشناسى دانستهاند .اين پژوهش به اين مسأله مىپردازد كه هر چند هوسرل در برخى از
آثارش متوجه آگاهى است اما در آثار متأخرش از آگاهىشناسى يا اگولوژى فراتر رفته و موضوع
جهان-زندگى يا زيست-جهان را ،يعنى جهان آنچنان كه توسط يک فرد زيسته مىشود و نه
اينكه مجزاى از انسان وجود دارد ،موضوع پديدارشناسى دانسته است .براى اين منظور ابتدا
مختصرى درباب پديدارشناسى توضيح خواهيم داد و سپس با توجه به دو اثر متأخر هوسرل
يعنى تأمالت دکارتی و بحران در فلسفه اروپايی و پديدارشناسی استعاليی ضرورت طرح
زيست-جهان را به عنوان موضوع اصلى در پديدارشناسى وى روشن خواهيم ساخت.
واژگان كليدى :پديدارشناسى ،زيست-جهان ،اگوى استعاليى ،حيث التفاتى ،اپوخه.
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مقدمه
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امروزه يکى از اصطالحات پركاربرد واژه پديدارشناسى است .كلمه فنومن برگرفته از

واژهى يونانى فاينامنون 3است كه از فعل فاينستاى به معنى «آشکار يا ظاهر شدن» گرفته
شده .اين واژه را ابتدا شيستوف فردريش اوتينگر در 1339در مورد مفاهيم دينى به كار برد

و فنومنولوژى را مطالعه نظام حکمت الهى حاكم بر روابط اشياء محسوس دانست 9.اما
برخى معتقدند كه ابتدا يوهان فردريش المبرت ( )1333-1371فيلسوف سوئيسى–
آلمانى در كتاب خود ارغنون جديد ،براى نخستين بار از رشتهاى به نام پديدارشناسى نام
برد و پديدار را به معناى ويژگىهاى موهوم تجربه انسانى قلمداد كرد و پديدارشناسى را

«نظريه توهم» ناميد 5.كانت و هگل نيز از جمله متفکرانى بودند كه در تبيين نظام فکرى
خود از اين واژه بهره بردند .در اواسط قرن نوزدهم اين واژه بسيار متحول شد تا آنجا كه با
واقعيت مترادف گرديد و در اوايل دهه  1611ادموند هوسرل ( )1631-1156اين واژه را
به عنوان شيوه فلسفهورزى مطرح ساخت و در تامالت دکارتی بيان داشت كه هدف او از
پديدارشناسى يافتن بنيانى براى مطلق شناخت ،كه بتواند الگوى ما از علمى با بنيان

مطلق باشد است 2.هوسرل كتاب فلسفه حساب را با ديدگاهى اصالت روانشناسانه
نگاشته بود ،اما نقدهاى گوتلوب فرگه ( )1675-1181به وى نشان داد كه چون
روانشناسى به شيوه علوم تجربى به بررسى انسان مىپردازد بسيارى از خصيصههاى
انسانى از جمله زنده بودن و چگونگى پاسخ او به محرکهاى بيرونى را ناديده مىگيرد ،و
لذا منجر به نسبىگرايى خواهد شد.
______________________________________________________

1. phenomenology
2. phenomen
3. phainomenon
 .9جمادى ،سياوش ،زمينه و زمانه پديدارشناسی ،نشر ققنوس ،تهران1315 ،ش ،ص.18
 .5دارتيگ ،آندره ،پديدارشناسی چيست؟ ،ترجمه محمود نوالى ،نشر سمت ،تهران1313 ،ش ،ص.8
 .2هوسرل ،ادموند ،تامالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،نشر نى ،تهران1318 ،ش ،ص.36
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او در كتاب پژوهشهاى منطقی نيز بر آن شد كه منطق را نمىتوان از روانشناسى
بدست آورد زيرا روانشناسى نمىتواند توضيحى درباره اعتبار پيشين قوانين منطقى ارائه

كند و آن را نيز محکوم به نسبيتگرايى و شکاكيت دانست 9و منطق را ،علم شرايط امکان
ايدهال علم به طور كلى دانست كه در آن به پرسش از معنا و ابژه شناخت ،پرداخته
مىشود.
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زين پس هوسرل درصدد است شناختشناسى را از جايى شروع كند كه در آن يک
چيز به نحو شهودى داده شود تا بتواند دفاعى واقعگرايانه از هستى فى نفسه ايده آلهاى
منطقى نمايد .با اين نگاه او منطق را قلمرو ذوات و معانى و ابژكتيويتههاى ايدهآل تلقى

كرد 3.از نظر او هر علمى براى آنكه بتواند ادعاى علم بودن نمايد بايد صورت منطقى به
ً
خود بگيرد زيرا منطق صرفا شرطهاى الزم انديشه بخردانه را تأمين مىكند .پس فلسفه
آنگاه مىتواند ادعاى علمى بودن داشته باشد كه به چنين ديدگاهى دست يافته باشد .او
راه رسيدن به چنين ديدگاهى را در دستيابى به ايدهها يا ذوات مطلق اشياء و نحوه تقويم
آنها در آگاهى ،كه تنها از طريق تحليل و توصيف پديدارشناسانه آگاهى ،كه تمام اشياء

در آن قوام مىگيرند ،ممکن مىشود ،دانست 9.به اين ترتيب زمانى براى علم متقن
زمينهاى فراهم مىشود كه متفکر بتواند در تفکر خود با خود اشياء مالقات نمايد .هرچند
هوسرل تعريف دقيقى از پديدار ارايه نمىكند اما مىتوان با مراجعه به آثار هوسرل پديدار
را عبارت از چيزى دانست كه نزد آگاهى به طور بى واسطه ظهور پيدا مىكند و آشکار

______________________________________________________
1. Smith, B. & David Woodruff Smith, Cambridge Companion to Husserl,
Cambridge University Press, 1995, p.243.
 .2هوسرل ،ادموند ،درآمدى بر پژوهشهاى منطقی ،ترجمه محمد رضا قربانى ،نشر فرهنگ صبا ،تهران،
1313ش ،ص.39
 .3همان ،ص.22
 .9همان ،ص.71
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است 9.اما براى اينكه بگذاريم پديدارها خود را آنچنان كه هستند بر ما آشکار نمايند
نيازمند اعمالى دشوار هستيم .شيوه پديدارشناسى هوسرل ،طريقى براى رسيدن به اين
پديدارها و ذوات مطلق بدست مىدهد تا امکان نهايى براى اتقان فلسفى پديد آيد.
اما هوسرل در اواخر كار خويش درمىيابد كه مسائل فرهنگى ،تاريخى و قومى در
نسبت با آگاهى شايد الگوهاى مناسبترى براى درک مسائل در پديدارشناسى مهيا كنند.
ً
تاريخ را كه در اپوخه نهاده بود در مركز تأمل پديدارشناسى قرار داد و انسان را ماهيتا
تاريخى دانست و اين وظيفه را برعهده مى گيرد كه فيلسوف بايد معناى تاريخى پنهان در
نظام مفهومى رسوب كرده را ،كه به عنوان امرى مسلم و داده شده مبناى كار خصوصى و

غير تاريخى او قرار مىگيرد ،زنده كند 2.اين موضوع كه در آخرين اثر هوسرل عنوان

مىشود بنا بر گفته مرلوپونتى شالوده قبلى انديشه هوسرل را ويران مىكند 3زيرا او ديگر
خواستار شناسايى زيست-جهان است نه كشف آگاهى و خود چيزها و ذوات اليزال
آنها .در اين مرحله گويى رؤياى او براى فلسفه همچون علم متقن به پايان رسيده است.

9

در ذيل به بررسى نظر هوسرل دربارهى اصول روش پديدارشناسى خواهيم پرداخت
و سپس ضرورت و چرايى طرح مفهوم زيست -جهان را در پديدارشناسى وى بيان
خواهيم كرد.
 .1روش پديدار شناسی
براى نيل به معناى پديدارشناسى هوسرل الزم است مهمترين مفاهيم و اصول بکار رفته
در اين روش را روشن نماييم:
______________________________________________________
 .9هوسرل ،درآمدى بر پژوهشهاى منطقی،ترجمه محمد رضا قربانى  ،ص.11
 .2همو ،بحران علوم اروپايی و پديدارشناسی استعاليی ،ترجمه غالمعباس جمالى ،نشر گام نو1311 ،ش،
تهران ،ص.31
 .3رشيديان ،عبدالکريم ،هوسرل در متن آثارش ،نشر نى ،تهران1318 ،ش ،ص.538
 .9هوسرل ،بحران علوم اروپايی و پديدارشناسی استعاليی ،ترجمه غالمعباس جمالى ،ص.81
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حيث التفاتی
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اين اصطالح نزديکترين پيوند را با پديدارشناسى دارد .براى برداشت صحيح از حيث

التفاتى در فلسفه هوسرل بايد به تأثير برنتانو )1613-1131( 2در فلسفه وى توجه كرد

كه به روانشناسى توصيفى 3قائل بود .روانشناسى توصيفى به بررسى كاركردهاى نفسانى
در رابطه با اشياء و ابژهها آنگونه كه در خود كردارهاى نفسانى جاى دارند ،مىپردازد .در
اين نوع روانشناسى هر كردار نفسانى به چيزى روى مىآورد .برنتانو كتاب روانشناسی
از ديدگاه تجربی را در سال  1138منتشر نمود و در آن وجه مشخص همه كنشهاى
روانى را جهت يافتگى يا دربارگى دانست؛ يعنى ارجاع به محتوايى يا جهتگيرى به
سوى ابژهاى .باز خ وانى هوسرل از اين عبارات چنين است :در ادراک چيزى ادراک
مىشود و در تخيل چيزى تخيل مىشود ،در بيان چيزى بيان مىشود و در عشق چيزى
ً
دوست داشته مىشود 9يعنى در پديدارشناسى هوسرل حيث التفاتى را بايد اساسا به

معناى معرفتشناختى دانست و نه در معناى نظريه كنش انسانى 5.بنابراين حيثالتفاتى
را مى توان به اين معنى دانست كه آگاهى همواره آگاهى از چيزى است ،آگاهى فقط
وقتى آگاهى است كه متوجه چيزى باشد .معلوم يا متعلق آگاهى نيز جز در ارتباط با

مدركى است 2.پس در اين صورت
آگاهى قابل تعريف نيست ،معلوم همواره معلوم براى ِ

آگاهى ما از متعلق خود جدا نيست و اين متعلق هم ،چيزى به غير از
هيچ يک از اعمال
ِ
ً
خود اين اعمال نيست .با اين بيان هر آگاهى يا انديشهاى ذاتا درباره چيزى يا از چيزى

است كه با آن آگاهى پيوسته است .آگاهى ساختار دو سويه (نوماتيک و نوئتيک) يا
______________________________________________________
1. Intentionality
2. Franz Brentano
3. Descriptive Psychology
 .9جمادى ،زمينه و زمانه پديدارشناسی ،صص.131-176
 .5ساكالوفسکى ،رابرت« ،حيث التفاتى چيست؟ و چرا مهم است» ،ترجمه احمد امامى ،مجله ذهن،
1313ش ،شماره  ،35-38ص.31
 .2دارتيگ ،پديدارشناسی چيست؟ ،ترجمه محمود نوالى ،ص.71
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حيثالتفاتى دارد كه در اولى نوئما يا معناى شکل گرفته تحليل مىشود و در دومى
اعمالى از آگاهى كه اين معانى در آن تقويم مىيابند 9.بر اين اساس دوگانگى بين سوژه و

ابژه براى هوسرل از ميان مىرود و آنچه كه هست سوژه است و التفاتهاى آن به
پديدارها .فايده اين حيثالتفاتى براى فلسفه اين است كه طرح آن به ما كمک مىكند تا
معناى عمومى تفکر ،تعقل و تصور را باز يابيم و ما را قادر مىسازد تا جايگاه انسانى
خود را به عنوان مباشر حقيقت بازشناسيم.
شهود ايده تيک يا شهود ذوات
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3

هوسرل به دنبال راهى است كه ما را به خود اشياء برساند .لذا اگر قرار نيست مباحث
فلسفى و نظرى توخالى باشد بايد همواره با شهود همراه باشد .از نظر وى ما از راه حواس
به پديدارها نائل مىشويم ،پس آنها هميشه همراه معنى يا ماهيت و ذات براى ما معلوم
مىشوند ،لذا وراى دادههاى حواس نوعى شهود يا شهود ماهيت وجود خواهد داشت.
اما شهود ماهيت به اين معنى نيست كه تأملى عرفانى وجود داشته باشد كه به افراد
خاصى امکان دهد چيزى را ببينند كه ديگران نمىبينند ،بلکه بر عکس روشن مىكند كه
معناى پديدار ،ذاتى پديدار است و مىتوان به وضوح آن را ادراک كرد 9.براى هوسرل
شهود ،كنش يا حالتى از آگاهى است كه داراى محتوايى درونباشنده است .وجه تمايز
شهود كه آن را از ديگر اشکال بازنمايى از قبيل تصورات جدا مىسازد اين است كه
محتوى يا عين آنها بى واسطه نزد آگاهى حاضر است كه هوسرل مايل است بگويد آنها
َ
«بشخصه» نزد آگاهى حاضر هستند ،زيرا آنها هم فىنفسه وجود دارند و هم لخت
______________________________________________________
 .9هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.16
 .2ساكالوفسکى« ،حيث التفاتى چيست؟ و چرا مهم است» ،ترجمه احمد امامى ،مجله ذهن ،ص.35
3. Idetic intuition
 .9دارتيگ ،پديدار شناسی چيست؟ ،ترجمه محمود نوالى ،ص.13
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ً
هستند؛ يعنى صرفا از حيث خودشان و نه كارويژهشان در آگاهى حضور دارند 9.در اين
شهود ما مىكوشيم تا به جنبهاى دست يابيم كه بدون آن شىء نمىتواند باشد .اين كار با
تغيير خيالى دادههاى اوليه آگاهى براى دستيابى به ساختارى كه شىء هستى خود را از
طريق آن به دست مىآورد ،انجام مىدهيم .با اين شهود به آيدوس يا مثال شىء دست

يافتهايم كه متعلق بىواسطه ادراک ماست 2.بنابراين شهود ماهيت عبارت است از
مشاهده معنى و ايدهآلى كه به امر واقع ،كه به صورت مادى ادراک شده ،اطالق
مىكنيم ...كه هرچند از تجربه به دست آمدهاند اما قوانين و ساختار خاص خود را

دارند 3.او در اين حالت ما را قادر به تجربه يک موجود و نحوه وجود آن مىداند كه روح
خود شىء را به دست مىدهد.

اپوخه
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هوسرل ادراک عمومى افراد را وضع طبيعى مىنامد .وضع طبيعى عبارت از اعتقاد بر اين
امر است كه ذهن در جهان ،مثل چيزى در يک ظرف است ،يا مثل چيزى در ميان

چيزهاى ديگر ...بدون اينکه نقشى داشته باشد 2.اما حيث التفاتى،چنان كه ديديم ،در پى
ّ
اين است كه اين فاصله بين مدرک و َ
مدرک را به همبستگىاى اصيل مبدل سازد .اين امر
ِ
ّ
ميسر نيست مگر اينكه ذهن زيرورو گردد كه تنها در صورتى امکانپذير است كه ذهن
اعتقاد خود را در مورد واقعيت و وجود خارجى داشتن جهان بيرونى ناديده انگارد و به
حالت تعليق درآورد .يعنى از نظر هوسرل ،فيلسوف بايستى اين رويکرد را رها كند و به
______________________________________________________
 .9بل ،انديشههاى هوسرل ،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.96
 .2رشيديان ،هوسرل در متن آثارش ،صص.161-116
 .3دارتيگ ،پديدار شناسی چيست؟ ،ترجمه محمود نوالى ،ص.11
 .9هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.85

5. Epoche
 .2دارتيگ ،پديدار شناسی چيست؟ ،ترجمه محمود نوالى ،ص.78
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رويکرد فلسفى وارد شود .در اين رويکرد ،از هر گونه حکمى راجع به جهان طبيعى
خوددارى مىشود و جهان طبيعى به حال تعليق در آورده مىشود .البته نبايد اين مسأله را
به صورت شکاكانه تلقى كرد يا اينكه گمان نمود هوسرل در پى نفى عالم مىباشد،
هوسرل مىگويد« :من اين جهان را همچون يک سوفيست ،نفى نمىكنم ،در وجود
واقعىاش همچون يک شکاک ،ترديد نمىكنم ،بلکه اپوخهى پديدارشناسى را اعمال
ً
واقعى مکانى زمانى ،باز
وجود
به
اجع
ر
حکمى
گونه
هر
از
مطلقا
مىكنم ،كه مرا
ِ
مىدارد» 9.با انجام اپوخه ،اعيان خارجى كنار نهاده مىشوند و آنچه به بداهت مىماند
ً
پديدار آن ،يا به بيانى ديگر ،مثال درخت ادراک شده توسط من است .درختى
نمود آن،
ِ
ِ
كه در ذهن من است همان صفات و ويژگىهاى درخت بيرونى را دارد ،ما فقط از حکم
به وجود خارجى آن كه در معرض كون و فساد و تغيير و سوختن و غيره است ،پرهيز
كردهايم تا به ماهيت آن نزديک شويم و از آنجا درخت را ادراک كنيم .براى چنين
ً
مقصودى اصال با درخت يا هر چيز ديگرى به اين اعتبار كه جدا از توجه و آگاهى ما،
ً
مثال در باغ قرار دارد ،سروكار نداريم 2.پس براى دست يابى به ذوات بايد بتوان
اصلىترين پيشفرضها را در «هاللين» قرار داد يا به «تعليق» در آورد .از نظر او وظيفه
ً
فلسفه حقيقى چيزى جز رهايى از هرگونه پيشداورى ممکن براى نيل به علمى حقيقتا
خودمختار نيست؛ 3او اصلىترين پيشفرض را تعهد «بود شناختى» ما؛ يعنى حکم به
وجود جهانى خارج از ما مىداند 9.پس حکم به وجود داشتن جهان را بايد به تعليق
ً
درآوريم با انجام چنين اپوخه ايست كه هوسرل مدعى است ما وارد سپهرى نوعا جديد از
______________________________________________________
1. Husserl, E., Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a
Phenomenological Philosophy, First Book, F. Kersten(tran.), Netherlands,
Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p.61.
 .2جمادى ،زمينه و زمانه پديدارشناسی ،صص.113-119
 .3هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.39
 .9بل ،انديشههاى هوسرل ،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.173

ضرورت طرح زيست-جهان در پديدارشناسى هوسرل 977/

وجود تحت عنوان «تجربه استعاليى» مىشويم« .قلمرو آگاهى استعاليى به بيانى قلمرو
وجود مطلق است  ...كه بنياد همه قلمروهاى ديگر وجود در آن است».
تعليق ايده تيک

9

2

اپوخه براى رسيدن به مقصد نهايى ،يعنى رسيدن به متعلقات آگاهى محض ،همچنان

بايد انجام پذيرد و هوسرل آن را «تعليق پديدارشناختى -استعاليى» مىنامد 3.اگر اپوخه
در گام نخست جهان طبيعى را به يک باره معلق مىگرداند ،اما تعليق را بايد طريقى
تدريجى و گام به گام دانست .با اپوخه هر باورى درباره جهان طبيعى را كه علوم طبيعى

بررسى مىكند به حالت تعليق در مىآوريم .فعليت و تاريخ اشياء به كنارى مىروند و به

آنها فقط بهمثابه آيدوس يا ماهيات مىنگريم 9.در واقع با تعليق ،التفاتى را كه به عين
محسوس معطوف است ترک مىنمايم تا به ابژه مثالى بيانديشم ،اين انديشه ِمن بعد

مىتواند يک شهود باشد زيرا ابژه مثالى بهشخصه به ما داده شده است .ديويد بل اين
تعليق را «جايگزينى معانى انتزاعى با عينهاى ارجاعى مىداند» 5پس با تعليق به عناصر

تغييرناپذير دست مىيابيم و اين عناصر غير قابل تغيير ،ماهيت شىء را تشکيل مىدهند.
حال اگر قرار باشد روش پديدارشناسى تا نهايىترين صورت آن دنبال شود اين كليتهاى
محض هنوز محض به معناى پديدارشناسانه آن نيستند .زيرا آنها از واقعيت جهانى بريده
ولى هنوز به يک امر تجربى ،يعنى فاعل خود وابستهاند و اين آخرين گامى است كه
ِ
هوسرل در اين تعليق برمىدارد .لذا «اگو نيز بايد جهان واقعى را ترک گويد و به يک
اگوى محض بدل شود ،يعنى بايد همهى آنچه را كه موضوع علوم انسانى است بهويژه
______________________________________________________
 .9بل ،انديشههاى هوسرل ،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.765
2. Idetic Epoche
 .3هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.98
 .9رشيديان ،هوسرل در متن آثارش ،ص.117
 .5بل ،انديشههاى هوسرل،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.371
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آنچه از قبيل باشندگان آگاه ،ذهنها رويدادهاى ذهنى و ...كه به روانشناسى تعلق دارند
به تعليق در آورم» 9.براى هوسرل نه تنها انديشه متوجه به سوى جهان طبيعى ديگر مجاز

نيست ،بلکه انديشه خودى هم كه بخشى از جهان باشد بايد در هاللين قرار گيرد 2.پس
اين گام از تعليق ،اگو را مبدل به يک اگوى محض مىسازد كه ديگر متعلق به جهان
خود پديدارشناختى را
نيست .لذا تعليق پديدارشناختى سر آن دارد كه خود را بشکافد و ِ

همچون ناظر بى طرف برباالى خود ساده انديش مستقر سازد 3.در نتيجه اين اپوخه
روشى است «كه بوسيله آن من خودم را بهمثابه من محض ،همراه با حيات آگاهى متعلق
ً
به خودم ،حياتى كه در آن به وسيله آن ،جهان عينى تماما براى من وجود دارد ،درک
ً
مىكنم و ...جهان همه معناى عام و خاصش را و همه اعتبار وجوديش را منحصرا از
چنين وجدانياتى كسب مىكند».

9

پديدارشناسى هوسرل مىتوان گفت حال شعار
به عنوان نتيجه اين مراحل
ِ
ِ
پديدارشناسى يعنى «به سوى خود اشياء» ،با اين شيوه حاصل شده است و خود اشياء در
آگاهى من محض ،خود را ظاهر مىسازند .در اين مرحله ديگر سروكار من با ذوات
مطلق و ماهيات و ايدوسها است .گويى خود اشياء در اينجا حضور دارند ،ماهياتى از
هر لحاظ خالص و آشکار كه با بداهتى يقينى خود را بر آگاهى من ظاهر مىسازند،
آگاهى اى كه با تعليق ايدتيک ديگر خود را نيز به عنوان بخشى از جهان تلقى نمىكند.
ً
هوسرل اين اگوى استعاليى را «ضرورتا يگانه موضوع» پديدارشناسى مىداند 5.با اين
وصف بهنظر مىرسد چون در پديدارشناسى ،آگاهى در آگاهيش و در كل فعاليت
تقويم عينيتهاى آگاهى
علمىاش هرگز از خود خارج نمىشود و مسائل خود را نيز ،به ِ

______________________________________________________
 .9هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.167
 .2بل ،انديشههاى هوسرل ،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.769
 .3همان.
 .9هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.53
 .5همان ،ص.21

ضرورت طرح زيست-جهان در پديدارشناسى هوسرل 971/

تقليل مىدهد به نظريهاى معرفتشناسانه تبديل مىشود و استعاليى بودن آن نيز «امکان
درون
اصولى شناخت» را دربر مىگيرد .روشن است كه تا اينجا فلسفه هوسرل با سير در ِ
2
فردى بدون تن ،منتهى به نوعى «ايدهآليسم خود تنهاانگار استعاليى» 9مىشود.
آگاهى ِ
ِ
يعنى چهارچوب كلى تفکر هوسرل كه ذهن را مقوم و بنيانگذار جهان طبيعى مىداند

نوعى نظريهى شناخت و «ايدهآليسم استعاليى» است .و چون هر آنچه را كه موجود و
معتبر مى داند وابسته به آگاهى درونى است و اعيان را فقط به عنوان اعيانى كه توسط

آگاهى واقعى يا ممکن در افق حيث التفاتى متقوم مىشوند و وجود دارند 3لحاظ

مىكند ،و در تعيين شرايط پيشينى امکان علم متقن ،يعنى شرايطى كه اين امکان به آن
بستگى دارد هيچ ارجاعى به وجود مستقل يک جهان خارج از ذهن نمىكند ،و بر اين
باور است كه در سوژه استعاليى «مطلق است كه همه چيزهاى فراسويى (فراسوى ذهن
و آگاهى) و لذا كل جهان فيزيکى و روانشناختى تقويم مىگردد» 9،فلسفه او جز

صورتى از «خود تنها باورانگارانه يا سوليپسيسم» نيست.

5

پديدارشناسى خود تنها باورانگارانه از چند حيث داراى اشکاالتى است ،اول
اين
ِ

اينكه چون با دادههاى آگاهى سروكار دارد ،بدن و نقش آن در سرشت انسانى يا تجربه
انسانى و ويژگىهاى ذهن او چندان اهميتى ندارد 2.پس در نظر وى هر ابژه و هر شکل از

تعالى ،معنايى وجودى است كه در اگو متقوم مىشود و سوژه استعاليى مقوم هر معنا و
هر وجود است ،و هر آنچه در اين آگاهى مشخص شود نحوه قوام خاص خود را دارد
پس تا اين مرحله ،شناخت عالم خارج از آگاهى بى معناست و تنگناى خودتنهاباورانه
______________________________________________________
1. Solipsism
 .2هوسرل ،تامالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.96
 .3رشيديان ،هوسرل در متن آثارش ،ص.327
 .9بل ،انديشههاى هوسرل ،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.388
 .5جمادى ،زمينه و زمانه پديدارشناسی ،ص.188
 .2بل ،انديشه هاى هوسرل ،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.388
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در فلسفه هوسرل قابل روئيت است .اين اشکالى است كه خود هوسرل نيز از آن آگاه
است و درباره آن مىگويد« :شايد تعليق استعاليى ظاهر يک علم سوليبسيستى را داشته
باشد ...اما نشان داده خواهد شد كه سوليپسيسم فقط مرتبه فلسفى نازلترى است و بايد
آن را به داليل روششناختى براى طرح مسائل بين الذهانى استعاليى 9،كه به مرتبه
باالترى از آن تعلق دارند ،تکامل داد» 2.يعنى بايد پاسخ اين سؤال روشن شود كه

پديدارشناسى چگونه مىتواند مسائل استعاليى مربوط به جهان عينى و خارجى را حل و
بررسى كند؟ هوسرل بايد بتواند مابين اين خود مركزيت انسانى 3و مسائل ناشى از تعليق
پديدارشناختى و تعهدى كه خود براى توضيح سرشت جهان عينى و خارجى نموده
است ،بيانى قابل قبول ارائه نمايد.
لذا او تلقى خود را از پديدارشناسى در تأمالت چنين توضيح مىدهد:

پديدارشناسى در وهله اول يک «اگولوژى»اى 9به معناى خاص كلمه است كه نشان
مىدهد چگونه اگو خودش را مطابق با ماهيت ويژهاش به عنوان موجودى فى نفسه و
لنفسه متقوم مىسازد و در وهله دوم مشان مىدهد كه چگونه اگو به لطف اين ماهيت

ويژه «ديگران»« 5،عينيت» و يا هر «غيرخودى» را متقوم مىنمايد 2.لذا هوسرل
پديدارشناسى را متکفل پرسش از امکان شناخت متعالى مىداند ،به شرطى كه راهى از
درون اگو به تعالى جستوجو كند .او تالش مىكند براى رهايى از معضل خود
تنهاباورى به استوار سازى وجود «ديگرى» بپردازد كه در تامالت آن را شرط امکان وجود
جهان عينى براى من دانسته بود .به اين طريق مىتوان راه طرح بسيارى از مسائل را كه
ً
بعدا در تفکر هوسرل شکل مىگيرد و كل فلسفه هوسرل و شيوه پديدارشناسى او را
______________________________________________________
1. Intersubjectivity
 .2هوسرل ،ادموند ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.96
3. ego centerism
4. egology
5. Alter ego
 .2همان ،ص.931

ضرورت طرح زيست-جهان در پديدارشناسى هوسرل 929/

دستخوش تغيير مىكند ،به وضوح ديد .به اين ترتيب كه امکان وجود جهان عينى براى
هوسرل مستلزم اپوخه يا تعليقى ديگر است كه درنهايت ما را از آگاهى تنها گزيده و
باشندگان آگاه و جهان-زندگىاى
منزوى شده و غيرمادى دور مىسازد و بر اهميت تن
ِ
ِ
كه در آن زيست دارند ،تأكيد مىكند.
تعليق اگو

هوسرل در تامالت اين تعليق را «تعليق تجربه استعاليى به حوزه تعلق اگو» مىخواند.

9

اين اپوخهاى است كه درون حوزه استعاليى صورت مىگيرد و به دنبال آن «من»ى است
كه هوسرل خود را قبال در بند  1از پژوهشهاى منطقى از يافتن آن عاجز ديده بود 2.اين
اپوخه موضوع پژوهش را حصر و هر التفاتى را كه به سوژهاى بيگانه با من مربوط
مىشود كنار مىگذارد و فقط التفاتهايى را نگه مىدارد كه در آنها «اگو در وجود خاص
خودش» متقوم مىشود و چيزهايى را تقويم مىكند كه ذاتى خود هستند 3.هر آنچه در
حوزه آگاهى متعلق به همه است بايد با اپوخه از آن صرفنظر كرد .در واقع اگر هوسرل
ً
بخواهد نشان دهد كه ذهنهاى ديگر و موجودات انسانى ديگر تماما از درون سوژه
استعاليى فرد شکل مىيابد ،نبايد از پيشفرض نکند كه چنين چيزهايى مستقل از سوژه
يا وراى آن وجود دارند .پس تمام التفاتهاى بالفعل و بالقوهاى كه در آن اگو در وجود
خاص خودش قوام مىيابد و بايد آنها را ويژه خود اگو دانست حصر مىكنيم .آنطور كه
ديويد بل مىگويد در اين اپوخه «نبايد هيچ نگاه خاصى» به «من» كرد؛ 9يعنى من
بازمانده از تعليق پديدارشناختى نيز بايد به حال تعليق رود .هوسرل اين اپوخه را از اپوخه
______________________________________________________
 .9هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.181
 .2جمادى ،زمينه و زمانه پديدارشناسی ،ص.541
 .3هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.181
 .9بل ،انديشه هاى هوسرل،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.339
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رويکرد استعاليى متمايز مىداند و معتقد است كه در اين اپوخه با ساختى ماهوى از
تقويم كلى روبهرو هستيم كه زندگى اگوى استعاليى ،در مقام مقوم جهان عينى ،آن را
عرضه مىكند .اين «خود» كانون و مركزى است كه هر عمل و هر تصميمى صفت پايدار
به آن مىبخشد و وحدت كثرات را تقويم مىكند ،زيستههاى وجدانى را به هم متصل
مىسازد و با عملکردى چون رشته تسبيح كليه كنشها را به هم پيوند مىدهد ،هوسرل
آن را «من انضمامى استعاليى» مىنامد.

9

با اين تعليق من بهمثابه منى تابيده و مماثل در «موناد من» متقوم مىشود ،اما به
عنوان «اگوى ديگر» .زيرا كه اين «من» مماثل با «من» است ،يعنى انعکاسى از خود

2
اگوى «اگوى ديگر» خود منم و «ديگر» آن بازتاب خود من
من است در خود من.
ِ

است .لذا اگوى انسانى مىتواند در درون خودش تجربه «ديگرى» را بهمثابه بيگانه با

خودش ايجاد كند .چون هيچ اگو يى بدون دادههاى قبلى و بدون واحدهايى تقويم شده
درون
بهمثابه غيراگو قابل تصور نيست ،اين آفرينش را
تعالى حلولى ،يا ظهور بيرونى در ِ
ِ
درون ناميدهاند 3.آنچه در اين مرحله به ساخت كلى اگو تعلق مىگيرد تجربههايى است
كه ارجاع صريح يا ضمنى به ديگر خودها را ،به عنوان بخشى ذاتى از مفهومشان دارند.
يعنى متعلقات اين اگو ،موناد من و التفاتهاى متعلق به خود آن است كه التفات افاده
كننده ديگران را نيز در بر دارد.
ً
اگوى انضمامى استعاليى بدين صورت شکل مىگيرد اما ناچارا براى درک «اگوى
ديگرى» بايد نخست از «تن من» شروع نمود .تن با همه اعيان فيزيکى ديگر متفاوت
ِ
است زيرا «تنها جسمى است كه من بى واسطه بر آن و بر هر يک از اندامهايش تسلط
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دارم» 9.اين بدن داراى احساس،حركت و ادراک است و يک «اينجاى مطلق» است كه
همه چيز از زاويه او «آنجا» قرار دارد .تن من يک تن زنده است يک تن-سوژه يعنى تنى
آگاه است .اين تن نخستين تعلق من است و از اينجا من از موجودى روحانى به
موجودى بدن مند تبديل مىشوم و در جهان ابتدا بدن خود را درک مىكنم.
اما اطالع انسان از اگوهاى ديگر مستقيم و بى واسطه نيست ،بلکه درک من از
ً
اگوهاى ديگر در درون من ،نه به عنوان تصورات صرفى در اختيار من ،بلکه دقيقا بهمثابه
ً
«ديگرى» با اعتبار وجودى مستقل و واقعا موجود ظاهر مىشود كه هرچند در درون خود
ً
آگاهى قوام مىيابد اما پديدارى براى آگاهى نيست بلکه دقيقا به معناى ديگرانند 2.اين
معماى فلسفه هوسرل است زيرا چيزى از درون آگاهى من سر برآورده كه نشانه صرف
ً
نيست بلکه كامال بهمثابه بدن ديگرى است« .من ديگران را در كثرتهايى از تجربههاى
ً
متغير و در عين حال هماهنگ و بهمثابه واقعا موجود تجربه مىكنم» 3.آگاهى من از
ديگرى بهواسطه احضار بدن ديگرى است و هوسرل آن را «همدلى» و «دريافت تبعى

تمثيلى» مىنامد 9.من ديگر بدنها را همچون خودم به عنوان كانونى از ادراک درک
مىكنم اما نه با استدالل بلکه از طريق همدلى .به عقيده هوسرل همانطور كه گسترش و
ً
تعالى ادراک بالفعل كنونى به فراتر از لحظه كنونى مثال به گذشته و آينده ،جزء ذات
ادراک است ،گسترش و تعالى معناى اگو به سوى اگوى ديگر نيز مقوم مفهوم اگوى

انضمامى است 5.به همين خاطر اعمال بدنى او ،او را نيز چون من يک تن– سوژه معرفى
ً
مىنمايد .با اين حال جهان درونى آنها كامال از من نهان است و هرگز براى من بالفعل
______________________________________________________
 .9هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.153
 .2جمادى ،زمينه و زمانه پديدارشناسی ،ص.158
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ً
شهود نخواهد شد .زيرا اگر من «اينجا» هستم آنها «آنجا» هستند بهمثابه كانونى دقيقا
شبيه به خود من.

نتيجه اين تحليل بيناالذهانى 9يک جهان مشترک است ،اگوها داراى جهان مشترک

هستند .اولين اشتراک ،اشتراک طبيعت است كه بدن و من و ديگرى را در بر مىگيرد .اين
اشتراک شالوده كليه اشتراكات بيناالذهانى است .زيرا انتساب ابتدايىترين حالتهاى
آگاهى از يک باشنده به باشندهاى ديگر مستلزم داشتن محيطى مشترک است و گرنه
چنين چيزى امکان ندارد ،بدين معنى كه گفتن اينكه كسى آب مىخواهد يا گرسنه است
مستلزم اين است كه آب يا غذا عينهاى التفاتىاى تلقى شوند كه بيش از يک آگاهى از
آنها اطالع دارد و دريافت من از تن زنده ديگرى به گونهاى است كه او نيز در همان

محيط من ،زندگى مىكند و حتى از همان چيزهايى آگاه است كه من آگاهم 2.اين مفهوم
جهان مشترک از همان آغاز نقشى حساس در بين االذهان ايفا مىكند« .همين كه من
موفق شوم ديگران را دريابم متضمن اين است كه جهان آنها ،جهانى كه به دستگاه
نمودارى آنها تعلق دارد بايد همان جهانى باشد كه به دستگاه نمودارى من تعلق دارد و

اين مستلزم اينهمانى دستگاه ادراكى ما است» 3.در واقع مسأله اين است كه اگر
ً
عينهايى التفاتى وجود داشته باشند كه بر يکى حاضر و بر ديگرى غايب هستند اصال
متعلق به جهان فيزيکى يا عينى نيستند بلکه متعلق به دنياى رؤياها و تخيالت هستند.
شکلگيرى ايده ديگرى شرط شکلگيرى ايده بيناالذهانى و جهان عينى و اليههاى
مختلف آن است .زيرا من ديگرى را به عنوان ابژههاى «روان -تنى» «در» جهان تجربه
مىكنم و ديگرى گو يى كه خود من است كه «آنجا» هستم.

______________________________________________________
1. Intersubjectivisme
 .2بل ،انديشههاى هوسرل ،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.717
 .3هوسرل ،تأمالت دکارتی ،ترجمه عبدالکريم رشيديان ،ص.175
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9
اكى تجربه هماهنگ التفاتى
«زيست -جهان» يا «جهان -زندگى» جزء وابسته ادر ِ

بيناالذهانى است 2.اين جهانى است شامل اعيان فيزيکى ،فرهنگى ،اجتماعى ،تاريخى
و قومى ...كه البته نقش تاريخ در آن بسيار برجستهتر است .از همين نقطه به بعد است
كه رويکرد هوسرل به توجيه اين جهان معطوف مىشود .اين جهان ديگر «جهان ما»
است .خود استعالي ِى تنها جاى خود را به «ما» ِى استعاليى مىدهد كه قادر به «ما
همنهاد مىكنيم» است 3و پديدارشناسى از «من» به «ما» منتقل مىشود و بر اين اعتقاد
است كه زيست-جهان تنها دادهاى است كه تحليل پديدارشناختى بايد از آن آغاز شود.

9

زيست -جهان و آثار متأخر هوسرل
اين تغيير در كتاب بحران علوم اروپايی و پديدارشناسی استعاليی ،صورت كامل خود را
مىيابد و بحث به زيست-جهان يا جهان -زندگى معطوف مىشود .هوسرل براى اولين
بار در ايدهها از «جهان تجربه» به عنوان مفهوم از جهان همچون افقى كه متضايف همه
تجربههاى ماست سخن مىگويد« .در سخنرانىهاى خود درباره روانشناسى
پديدارشناختى آنرا دقيقتر مىكند و در تحقيقاتش براى نگارش ايدهها زيست -جهان را

در قالب اصطالحاتى مانند "محيط" و "جهان پيرامونى" 5همچون اليهاى ميان جهان
طبيعت و جهان فرهنگ مالحظه مىنمايد كه به نظر مرلوپونتى ()1691-1611

راهگشاى "بودن-در-جهان" هايدگر بوده است» 2.در اينجا هوسرل ابعادى از هستى
انسان را مورد پژوهش قرار مىدهد كه براى مسائل تقويم بسترى بهتر فراهم مىكنند .او
______________________________________________________
1. Lebenz welt
 .2بل ،انديشههاى هوسرل،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.363
 .3هوسرل ،بحران علوم اروپايی و پديدارشناسی استعاليی ،ترجمه غالمعباس جمالى ،ص.137
 .9بل ،انديشههاى هوسرل ،ترجمه فريدون فاطمى ،ص.365
5. um welt
 .2جمادى ،زمينه و زمانه پديدارشناسی ،ص.136
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دريافت كه ابژههاى مثالى علىرغم مثالى بودنشان زيست و تجربه مىشوند و در نهايت

بررسى تاريخى را هم براى تقويم زندگى ضرورى دانست 9يعنى آنچه را كه در اپوخه
ً
برده بود مجددا به صحنه آورد .او معتقد شد كه تاريخ ،وحدت و غايت را بايد در جريان
تاريخ فلسفه تشخيص داد اما نه همچون مسئلهاى بيرونى بلکه به عنوان مسألهاى متعلق
به خود ما و اين تعهد و رسالت انسان است و تاريخ از طريق اين رسالت به حركت در
مى آيد و فيلسوف بايد همين معناى تاريخى پنهان را در نظام مفهومى زنده كند .پس تا
آنجا كه هوسرل در ابتدا قائل بود كه انسان از طريق اپوخه و خالى نمودن ذهن از پيش
فرضها مىتواند با پديدارشناسى آغاز كند اكنون به ديالوگ تاريخى قائل است و ما را به
بررسى آراى فيلسوفان و درک وحدت آن مىخواند .هوسرل در بخشهاى اول و دوم
کتاب بحران با انجام اپوخه استعاليى ،بنياد نهايى علوم و فلسفه و همچنين معناى
اونتيک جهان را بهمثابه التفات اگوى استعاليى بازشناسى مىكند و در بخش سوم معناى
زيست -جهان را ،كه موضوع اصلى انديشه و التفات آن است ،شرح مىدهد.
زيست -جهان صدور ذاتى التفات استعاليى اگو است و تنها پديدار التفاتى است
كه امکانهايى از اگو را در خود مضمون دارد كه اگو خود را ،در روندى تاريخى و در
بستر آن امکانات در طول سنت به انجام مىرساند .زيست -جهان افقى است كه در آن
اگو امکاناتى را ،به شيوههاى مختلف فرهنگ ،اسطوره و حتى علم در برابر خود قرار
مىدهد ،كه هم معناى خود را از زيست -جهان مىگيرند و هم به آن معنى مىدهند و

نوعى استعال را سبب مىشوند 2.به همين دليل وى معتقد است :زيست-جهان يکى از

روشهاى نظرى گوناگون درباره جهان كه سنت ناشى شود نيست .بلکه تغيييرى در

______________________________________________________
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بازشناسى نسبت انسان با هر آنچه او را احاطه كرده يا تغيير در شيوه زندگى او يا تغيير

نگرش 9است.

2

نظرى» يونانيان به
راهى كه هوسرل را به زيست -جهان مىرساند با بررسى«نگرش ِ

عنوان تغييرى بنيادى در«نگرش بنيانى طبيعى» آغاز مىشود .اين رويکرد طبيعى و
آغازين رويکردى است كه هنوز تفکر انتقادى را نشناخته و همه صور فرهنگى بر آن
استوار است و نگرش نظرى با دگرگونى آن پديد مىآيد« .اين رويکرد طبيعى اوليه،
ً
نخستين صورتهاى اصالتا طبيعى فرهنگ ...مىباشد .كليه رويکردهاى ديگر به اين
رويکرد طبيعى باز مىگردند ...زندگى طبيعى را مىتوان زندگىاى دانست كه به شيواى
خام و مستقيم به جهان همچون افقى كلى كه براى آگاهى حاضر است معطوف

مىباشد ،بى آنكه به موضوع تأمل بدل شود» 3.انسانها در اين جهان طبيعى درگير
هستند ،اما اين جهان كانون توجه نبوده و مقدم بر تأمل انتقادى ماست .انسان با
«حيرت» از اين رويکرد طبيعى جدا مىشود.
رويکرد نظرى ،رويکردى است كه تالش مىكند معرفت معتبر از جهان را از
اسطورهها و داستانها و هر گونه پيشداورى رها سازد .مىخواهد به اصول اوليه و بدون
پيشفرض اكتفا كند و آنها را يقينى بداند .او مىگويد« :به عبارت ديگر انسان به ناظر غير
مشاركت كننده ،ارزياب و مميزى كننده جهان تبديل مىشود ،او فيلسوف مىشود».

9

رويکرد نظرى ،حقيقت جهان را به حقيقتى عينى و ابژكتيو بدل مىكند كه آن را بنيادين و
اوليه مى داند و وظيفه باز شکافى و شناخت آن را به علوم ابژكتيو و تحصلى واگذار
مىكند .علت اين امر اين است كه چشمانداز جهانى انسان در نيمه دوم قرن نوزدهم به
سبب موفقيت هاى علوم تحصلى كور شد و انسان خود را تسليم اين علوم نمود .اين علوم
______________________________________________________
1. attitude
 .2هوسرل ،بحران علوم اروپايی و پديدارشناسی استعاليی ،ترجمه غالمعباس جمالى ،ص.86
 .3همان ،ص.59
 .9همان ،ص.57
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نيز پرسشهاى اصيل بشرى را از رده خارج و فراموش نمودند و در نهايت آنها را بى معنا
شمردند ،غافل از اينكه اين مسائل ،همگى صورتهاى مختلف عقل هستند .اين
َ
َ
رويکرد اشکال بى واسطه تجربهى زيسته ما را با اشکال ابژهها كه علم جديد آنها را
مىطلبد ،جابهجا مىكند و بحران به معناى از دست رفتن معناى علم براى زندگى
ً
صورت مىپذيرد .دقيقا به همين داليل هوسرل معناى علم را مساوى با پوزيتيويسم
نمىداند و معتقد است پرسشهايى ويژه انسان وجود دارد كه هرگز از حيطه علم خارج
هاى انسانى كه برخاسته از خود عقل هستند ،چه با علوم رياضى و چه
نبوده و اين پرسش ِ

طبيعى هميشه همراه بودهاند 9.فلسفه مىتوانست بعد از رنسانس با حفظ اين نسبت و
رابطه ،حيات خود را ادامه دهد اما در برابر شکستهاى مکرر متافيزيک و موج
موفقيتهاى نظرى و عملى علوم تحصلى ،اعتقاد به فلسفه با شک و ترديد مواجه شد.
در اين دوره فلسفه به مسأله تبديل شد و پرسش از «امکان مابعدالطبيعه» مطرح گرديد و
بعد از آن نيز كليه مسائل مربوط به عقل مشکوک و اعتقاد به عقل معنا بخش فروريخت،
فلسفه از هم پاشيد و به بحران رفت و با بحران فلسفه علوم نيز از بحران در امان نماندند.
«خود عقل و موضوعش بيشتر و بيشتر به معما بدل شدند ...يعنى معماى همه معماها به
موضوع تحقيق بدل شد» 2.در نهايت آگاهى التفاتى و فلسفه حقيقى سبب شد تا عقل

امکان هاى وجودى خويش را بشناسد و امکان واقعيت بخشى به متافيزيک را به عنوان
امکان تحقق حقيقت فراهم كند .زين پس ما با مسائل و پرسشهايى مواجه خواهيم بود
كه تا كنون مطرح نبوده و عرصههايى پيدا خواهد شد كه آشکار نبوده است.
علم جديد توسط گاليله كوشيد با رياضى كردن ،كل طبيعت را تحت هدايت يک
خود طبيعت را به كثرتى رياضى تبديل نمايد ،يعنى همه اجسام
رياضيات مثالى درآورد و ِ

و جهان جسمانى تنها از طريق انتزاعسازى با رياضيات محض سنجيده شود و به اشکال
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انتزاعى درون زمان و مکان تبديل شوند .گاليله همه پديدههاى عالم را به رياضيات
برگرداند و آنهايى هم كه بهطور مستقيم قابل برگشت به رياضيات نبود (كيفيات
محسوس) به طورغير مستقيم به رياضيات ارجاع داد ،لذا وجود واقعى پديدارهاى
محس وس انکار گرديد و به وجود رياضى تبديل شد و براى اولين بار جهان ابژكتيو در
معنى حقيقى خود توسط رياضيات شکل مىگيرد جهانى كه براى همه كس قابل فهم
است و هيچ پيش فرضى هم ندارد .با اين طرح پيشبينىهاى منظم و با قاعده ممکن و
فرمولها كشف شدند يعنى همه چيز به چشم ّ
كمى نگريسته شد و انسان مسلط بر
طبيعت شد و ثنويت عصر جديد شکل گرفت« .در واقع گاليله جهان واقعى و روزمره ما
را با جهان مثالى رياضىوار تعويض ساخت و رياضيات از طريق مثالى كردن اجسام ،در
اين جهان ابژههاى مثالى را آفريد و جهان ابژكتيو را در معناى حقيقى آفريد ،كه به طور
مطلق براى هركس قابل فهم مىباشد» 9.او از اين امر كه مثالى سازى خود بر بنياد

ابتدايىترى استوار است كه همه حيات عملى و نظرى ما از آن ريشه مىگيرد ،غافل بود.
همه انديشه او در طبيعت مثالى متوقف بود و زندگى پيشاعلمى و جهان پيرامونى توسط
علم او ناديده انگاشته شد با اينكه قرار بود اين علم در خدمت زندگى انسانها باشد.
جهانى كه همه فعاليتها و فرضيهها را به طور مستقيم و شهودى در برمىگيرد و ما در آن
زندگى مىكنيم و با نحوه خاص وجودى ما منطبق است .اما اين زيست -جهان و ابعاد
آن را علم ناديده انگاشت اما خود اين رويکرد رياضى هم با مشکل مواجه شد يعنى
يقينى بودن آن در روانشناسى قابل تبيين نبود زيرا روانشناسى نمىتوانست رياضيات را
تبيين سازد و شکاكيت باركلى و هيوم زاده شد و اين شک حتى جهان زندگى را كه تا قبل
از آن دست هيچ شکاكيتى به آن نرسيده بود را نيز تحت تأثير شکاكيت قرار داد و معماى
جهان را وارد مرحله جديدى ساخت .
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چنانكه گفته شد عصر مدرن به دنبال «عينيت جهان» يا «جهان ابژكتيو» است
يعنى جهانى كه از طريق تجربه ،يقينى گرفته مىشود و به نحو نا مشروط براى همه معتبر
است .جهانى كه در تمايز آن با «جهان زندگى» هوسرل مىگويد :اختالف ميان ذهنيت
جهان زندگى و جهان عينى يا حقيقى ،در اين است كه دومى كاهشى نظرى-منطقى
ً
است ،كاهش به چيزى كه اصوال قابل تجربه و ادراک نيست ،در حالى كه ويژگى امر
ً
ذهنى در جهان زندگى از هر حيث دقيقا تجربهپذيرى بالفعل آن است 9.هوسرل طبيعت
ً
عينى آمپيريستها را اصال قابل تجربه نمىداند و متعال بودن آن را نشانگر تجربهناپذيرى
آن مىداند .در عوض جهان زندگى ،جهان از پيش داده شدهاى است كه عالم چيزهاى
شهودپذير را تشکيل مىدهد و چارچوبى كلى است كه همه تالشهاى بشر و تالشهاى
علمى او را در بر مىگيرد« .جهان زندگى قلمروى از بداهتهاى اوليه است ،خود شىء
در اين شهودها بهمثابه چيزى كه بالفعل و بهنحو بين االذهانى تجربهپذير است و كاهشى
در انديشه نيست قرار دارد .در اينجا از بداهت عينى و منطقى ،به سوى بداهت اوليهاى

كه جهان زندگى در آن همواره پيش داده است حركت مىكنيم» 2.اين شهود چيزى است
كه از يونان تا كنون مغفول مانده و كل فلسفهورزى ما با اين غفلت ،بى بنياد گرديده
است .بحران عصر جديد در همين رويکرد منطقى و نظرى قرار دارد و تنها با شهود قابل
درمان است .جهان عينى و علوم ابژكتيو ريشه در جهان زندگى دارند و چون ساختهاى از
آن هستند با آن متفاوتاند،اما زيست جهان بر آنها احاطه دارد و هرنوع شهود منطقى بر
شهود جهان زندگى مبتنى است .جهان زندگى حضورى دائمى دارد و هر رويداد انسانى
در آن صورت مىگيرد .پس گويى وظيفه فلسفه و پديدارشناسى تحليل اين جهان زندگى
است .هوسرل ديگر به سراغ دادههاى اوليه بى واسطه به عنوان دادههاى شهودى زيست
جهان نمىرود و ما را «در زندگى كردن با هم داراى جهانى پيش– داده مىداند ،كه براى
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ما موجود است و همه به آن تعلق داريم جهان به عنوان جهان براى همه كه به اين معنا،

بودى پيش داده است» 9.اين جهان افقى است كه همه چيزها در آن ديده مىشوند .هر
ً
يک از اعيان و چيزها براى ما «چيزى از» جهانى است كه دائما به عنوان يک افق از آن
آگاهيم خواه متوجه باشيم يا نه .اكنون بنياد مطلق نه در «آگاهى» كه در «زيست جهان»
قرار مىگيرد .جهان زندگى ميدانى است كه همه اعمال ما چه تجربه ،چه شناخت ،چه
ارزشگزارى و ...در آن جهتيابى مىشود اين تجربه بين الذهانى ساختار ويژه و
مؤانستها و افقها و خوكردگىهاى خود را دارد و زيست جهان در كل تنها دادهاى است
كه پديدارشناسى بايد با آن آغاز شود« .تجربهاى كه زيست جهان در آن داده مىشود بنياد

نهايى همه علوم عينى است» 2.همه چيز از اين جهان انتزاع مىشود و جهان فيزيکى
يکى از جهانهاى ممکن تاريخى ،فرهنگى ،زيبايىشناختى و ...ماست .آنچه اين جهان
يکپارچه مىسازد باورها و اصولى است كه در آن جامعه اولى تلقى مىشود و وظيفه
پديدارشناسى پژوهش عواملى است كه در طول اعصار ،فرهنگ و زيست جهان ما را
تعيين كردهاند .اين زيست جهان تحميل كننده مواردى بر ماست كه پديدارشناسى بايد
خاستگاه و تکامل آنها را ،يعنى تاريخ آنها را بررسى كند .ايده حقيقت ،در تلقى نظرى
ممکن است به صورت نامشروط ظاهر گردد ،چنانكه هر حقيقتى كه خصلتى نظرى
مىيابد فقط رهيافتى است به نامتناهى ،اما در غايات عملى زيست جهان هر حقيقتى
نسبى است و انسان و غايات عملى آن مسأله اصلى هر حقيقتى به حساب مىآيند .لذا
نتايج پديدارشناسى نه نتايجى همهشمول بل نتايجى منطقهاى است.
در پرداختن به زيست -جهان هوسرل با قرار دادن جامعه بينالذهانى باشندگان
آگاه در كانون فلسفه و به كارگيرى مفاهيمى چون «افق»« ،خوكردگى» و ...براى اين
جامعه ،به شناخت نقشى كه عواملى چون فرهنگ ،سنت ،و بهويژه تاريخ در تعيين
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زندگى روزمره آن جماعت دارد مىرسد و اين مفاهيم در يک زمينه اشتراكى بين الذهانى
دوباره تفسير و بازخوانى مىشوند .اگر پديدارشناسى روشى است براى درک نحوه ادراک
پس بايد هر آنچه متعلق به ادراک است اعم از اشياء ،ديگر انسانها ،فرهنگها ،اقوام و
تاريخ بايد از طريق آن توجيه گردد.
اين ساحت جديد پديدارشناسى در آثار متأخر هوسرل ،هرچند طرح مقدمات آن
در تأمالت دكارتى است ،اما در دو كتاب بحران علوم اروپايی و فلسفه پديدارشناسی
صورت مىگيرد .زيرا هوسرل در تأمالت تالش مىكند جهان را از آن رو كه بهويژه ديگر
كسان در آن ساكن هستند به حيطه پديدارشناسى وارد كند و ساختار دو وجهى
«مىانديشم ،انديشيده» را به ساختار سه وجهى «خود ،انديشه و انديشيده» بدل نمايد.
پس از اپوخه استعاليى ،فرارفتن از ايدهآليسم استعاليى آغاز مىشود .او دريافت كه
مسائل فرهنگى و تاريخى و قومى شايد الگوهاى مناسبترى براى درک مسائل در
پديدارشناسى مهيا كنند .تاريخ را كه در اپوخه نهاده بود در مركز تأمل پديدارشناسى
ً
قرارداد و انسان را ماهيتا تاريخى دانست و اين وظيفه را كه «فيلسوف بايد معناى تاريخى
پنهان در نظام مفهومى رسوب كرده را ،كه به عنوان امرى مسلم و داده شده ،مبناى كار

خصوصى و غير تاريخى او قرار مىگيرد را زنده كند» 9پذيرفت .پس به نوعى بنا بر گفته
مرلوپونتى اين امر شالوده قبلى انديشه هوسرل را ويران مىكند 2.او در پايان عمرش

افق هاى جديدى يافته و با شور بسيار فلسفه را از سر گرفته و براى فهم آن افقها تالش
مىكند .او خواستار شناسايى زيست جهان است نه كشف آگاهى و «خود چيزها» و
ذوات اليزال آن  .گويى رؤياى او براى فلسفه همچون علم متقن به پايان رسيده است.
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نتيجه
به طور كلى مىتوان دو رهيافت عمده و ماندگار را در آثار هوسرل پىگيرى كرد يکى در
پديدارشناسى و ديگرى در زيست -جهان كه متعلق به آثار متأخر هوسرل است .فلسفه
َ
اوليه هوسرل در پى نيل به علم متقن و ت َبع آن براى دستيابى به ذوات مطلق يا خود چيزها
با شيوههايى همچون شهود ذات ،تعليق حکم وجودى و تعليق ايدهتيک كه به كارگيرى
آنها باعث تقويم همه چيز در آگاهى مىشد ،او را در نهايت به معضلى همچون «خود
تنها باورى» مىرساند .هوسرل خود متوجه نتايج فلسفىاش بوده است و وظيفه خود
مى دانسته كه پديدارشناسى خود را از اين معضل نجات بخشد .لذا در آثار متأخر براى
فرار از اين معضل ،با تعليق تجربه استعاليى به حوزه اگو ،آگاهى را مقوم چيزهايى غير از
نمودها و نشانهاى اشياء مىداند و آنها را ديگران مىنامد كه غير من هستند .اما الزمه
اين ديگران ،وجود جهان مشترک ،عينى و بيناالذهانى است .هوسرل اين جهان مشترک
را كه ما در آن قرار داريم ،زيست جهان يا جهان -زندگى ما مىنامد .او اين زيست-
جهان را مستلزم داشتن حوزههاى تاريخى ،فرهنگى و غيره مىداند و در نهايت قائل
مىشود كه وظيفه اصلى پديدارشناسى نه بررسى آگاهى بلکه بررسى زيست-جهان
است با همه مؤلفهها و پيشدادههايش .به اين ترتيب هوسرل كه در ابتدا وظيفه
پديدارشناسى را بحث از آگاهى و نحوه تقويم چيزها در آن مىدانست در آثار متأخر
خود بحث اصلى پديدارشناسى را جهان-زندگى مىداند تا بتواند از دشواره خود تنها
انگارى رهايى يابد .اين مسأله كه زيست-جهان همبسته بحث پديدارشناسى است و غير
قابل فروكاستن است از ديدگاه مرلوپونتى روشنگر مسير هايدگر در بودن -در-جهان
بوده است.
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