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  1پديدارشناسي هوسرلجهان  ذهني در زيست ارتباط ميان
  2فهد حياوي

دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، رشته فلسفه، تهران،   آموخته دانش
  .ايران

  
  چكيده                                     

چون هوسرل بر آن  بزرگي هم ورزي فيلسوف است كه بناي فلسفه نخستينيآگاهي استعاليي اصل 
ورزي  را چنان بنيادين اصل فلسفه وي با پژوهش در ساختار التفاتي اين آگاهي، آن. بنياد گشته است

شود، با قرائت مستقيم  در اين پژوهش تالش مي. خواند خود را نودكارتي ديگري مي پذيرد و اصالً مي
اي استعاليي گذر كنيم و سپس به  سفهمالت دكارتي هوسرل، از سوليپسيم دكارتي به سوي فلأت

ذهني و نسبت  ارتباط ميان(جهان و مراتب مختلف آن  ذهني و تقرر آن در زيست تقوم ارتباط ميان
يعني موضوع محوري در چنين رهيافتي ساختاري پديدارشناسانه است؛ . بپردازيم) ها سوژه و ابژه

كند؛  همان آگاهي است رهنمون مي عملكردي روشمند كه ما را به سوي اصل نخستين امور كه
. شود اي جدي دنبال مي واري كه در متن پديدارشناسي هوسرلي به گونه همان روش و يقين رياضي

اين همان راهي است كه موجب تقوم چيزها و گذر به سوي من استعاليي و ايجاد ارتباطي 
ي آگاهي  ي تحليل تجربه نهتوان نتايج پديدارشناسا در چنين طريقي مي. ذهني بين چيزهاست ميان

  .را در بر گرفت) من استعاليي(
 

  .جهان، پديدارشناسي استعاليي ذهني، زيست ذهن، ارتباط ميان: واژگان كليدي

______________________________________________________ 
 14/12/1388 :تاريخ تصويب  29/6/1388 :تاريخ وصول. 1
 fahad_hayavi@yahoo.com :پست الكترونيك. 2
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  مقدمه
در تمام فلسفه جستجوي بنياد و اصل نخستيني است  له اصلي در پديدارشناسي و اصوالًأمس
اي است كه  خستين دكارتي همان من انديشندهاصل ن. توان بر آن، يقين را استوار نمود هكه ب

در تفكر  »من«آنچه ضمن نقش بنيادين . ها دارد اش انديشيده به تعبيري هوسرلي در انديشه
من «وجود است تنها در ذهن  ي يابيم، اين نكته است كه هر آنچه بايسته پديدارشناختي مي

نويني از وجود را تنها به هاي  لذا گشايش افق. گردد به چنين امري ملقب مي »استعاليي
هوسرل با عزل نظر از . توان متصور بود اي مي »من استعاليي«ي كشف چنين  واسطه

بنيادهاي سست فلسفي به دنبال رسيدن به لوگوس جاودانه و آغازيدني نو است، امري كه 
بايد توجه داشت كه بنيادين عنصر فلسفه . افتد نزد وي در حيطه سيال آگاهي اتفاق مي

همان امري است كه در قلمرو ذهن خود، تمامي امور اعم از  »من استعاليي«زي او يعني ور
نزد هوسرل اين . بخشد ذهني تقوم مي جهان و هر آنچه در اوست را در نسبتي ميان زيست

جهان وي، عالم و هر  اصل نخستين همانا من استعاليي است كه در ساحت ذهن و زيست
  . گردد ذهني با او متقوم مي انآنچه در آن است در نسبتي مي

اش  اي است كه به تعبيري هوسرلي در انديشه اصل نخستين دكارتي همان من انديشنده
 »من استعاليي«ورزي او يعني  بايد توجه داشت كه بنيادين عنصر فلسفه .ها دارد انديشيده

سبتي جهان و هر آنچه در اوست، در ن همان امري است كه تمامي امور، اعم از زيست
له همان امري است كه با ژرف كاوي در أاين مس. گردد ذهني با آن متقوم مي ميان

از . دهد ي من انديشنده و تجربه زنده حيات سيال آگاهي رخ مي هاي انديشه انديشيده
. شود ذهني پديدار مي هاي مونادوار، نخستين صورت ابژكتيو يعني طبيعت ميان اشتراك من

من از ديگري، جهان و حتي ادراك ديگري از من و جهان من، توسط در اينجا ديگر، ادراك 
يعني هركس در جايگاه اينجايي خود، من  شود،  همان، يكسان نگريسته مي  ضرورتي اين

جهان  انگارد؛ بدان معنا كه به راحتي زيست ديگر را در جايگاه آنجايي خود با خود يكي مي
هاي  عنوان من اي استعاليي و انضمامي، با يقين منمن به . گردد ايشان با يكديگر مبادله مي

جهان من با ايشان يكي  شناسد و در نتيجه زيست كند و مي ديگر را درون خود تجربه مي
  . خواهد شد

شود كه تالش دارد امور  قلمداد مي يي يوناني همان من در پديدارشناسي هوسرلي آرخه
پديدارشناختي، من استعاليي شرط الزم از ديدگاه . ديگر را در خود به شناخت در آورد

طبيعت (تا آنجا كه اين من، شرط پيشين وجود اين جهان . جهت هرگونه ادراك است
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105/جهان پديدارشناسي هوسرل  ذهني در زيست ارتباط ميان
 

سازد اين مطلب است  آنچه پديدارشناسي هوسرلي را در اين راستا متمايز مي. است) ابژكتيو
ي تسخير عالم را تواند تمنا كه در چنين مقامي ديگر من تنها و جدا افتاده به تنهايي نمي

جهاني است كه بر آمده از تشكل من و ديگر من  داشته باشد بلكه فرض بر عالم و زيست
با ايجاد چنين . جهان و عالمي مشترك خواهيم بود هاست و به اين ترتيب ما شاهد زيست

را باز ) جهان محيط ما(جهان  توان زيست قلمرويي در پديدارشناسي استعاليي است كه مي
توان قلمرو پديدارهايي ذهني را كه تا قبل از آن بي نام و  جهان مي  با كشف اين زيست. يافت

جهان  اي و به لطف كشف زيست لذا در چنين پديدارشناسي. اند، فاش كرد نشان مانده
در . توانيم به پديدارشناسي و فلسفه به عنوان علمي زيربنائي نظر كنيم انضمامي، ما مي

يابد  چنين مي اين من هم. شود هان طبيعي به عنوان ابژه كشف ميساحت ذهن و نزد من، ج
ماي (هاي استعاليي  هاي مشابه نيز هست و همگي من جهان براي تمامي من كه اين زيست

هوسرل با اعتقاد به اين مطلب كه تن زنده ما تن اي . زيند در آن به اشتراك مي) استعاليي
داند، به هر حال هر حركت آگاهانه تن،  هن ميآگاه و حساس است، اين تن را سرشار از ذ

ذهني است؛ آگاهي تن نه از نوع آگاهي  اي آگاه دارد و اين بنياد ارتباط ميان داللت بر من
پس پديدار تن . است، بلكه نوعي جريان سيال آگاهي است... اشياء چون درخت و 

به . است »من ديگري«گون، بلكه نشانه حضور   نه يك پديدار مجسمه »من«، نزد »ديگري«
، »من ديگر«رسيم تا اينكه  ي ديگر مي»ديگر«ها به  ي»ديگر«اين ترتيب از هر يك از 

ادراك . گيرد ذهني شكل مي شكاف و خالء من تنها را پر كند، و در اين ميان جريان ميان
ذهني در خالل شماري از افعال است كه الاقل شخص از حضور آن آگاه  اين نسبت ميان

كند و در اين  عني افعالي كه شخص به نحو حضوري آن را دريافت و تصور مياست، ي
ي  در بسياري از اين افعال زبان به عنوان قوه. ها مشاركت دارد دريافت و تصور با ديگر من

ثير و أاي كه به اعتبار آن ت واسطه. گيرد ذهني قرار مي ي درك ميان ي بشري واسطه ناطقه
به اين ترتيب ارتباط ميان ذهني بعد . پذيرد قابل از عالم صورت ميي مت ثر و درك همدالنهأت

بنيادي تجارب بشري است؛ بعدي كه چارچوب نظري تفكر را براي تفسير و سازماندهي 
  .آورد صورت حيات و معرفت اجتماعي فراهم مي

است، » جهان زيست«ذهني به دنبال خواهد داشت، مبحث  از مسائلي كه ارتباط ميان
جهان است كه حاصل  ذهني نه در خالء، بلكه در زيست مونادها و ارتباط ميان  اجتماع چرا كه

جهان است؛   هاي التفاتي به موجودي ديگر نياز به زيست ترين حالت لذا براي ابتدايي. آيد مي
چراكه من، اگر بخواهد به او يا به موجودات ديگر توجه نشان دهد نياز به محيط مشتركي 
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. داند جهاني مشترك مي ذهني را وجود زيست هوسرل شرط وجود نسبت ميان. بين آنهاست
ذهني  بسته ادراكي تجربه هماهنگ التفاتي ميان همواره هم ،جهان يا جهان زندگي  زيست

ايم، جهاني كه داراي بعد و  است، اما آن جهان، جهاني است كه در آن سكني ورزيده
لذا عالم من و حيطه ذهن من . است... القي و اي، اخ هاي فيزيكي، سياسي، اسطوره ويژگي

تضايفي  در) ها اعم از من و ديگر من(اي است كه در آن عالم و هر آنچه هست  آن محدوده
جهاني  به اين ترتيب ما در پديدارشناسي در عالم و زيست. گيرد كامل با آن شكل مي

  .بريم ذهني به سر مي ميان
  

  جهان من و زيست
انديشم و  هستم پس مي«مبتني بر من آگاه است؛ من اي كه  بنيان تفكر هوسرلي

ي دكارتي كه مبناي تفكر هوسرلي نيز هست، ناخوآگاه ما  اين جمله. »انديشم پس هستم مي
هر امر معقولي، هست و هرآنچه هست، «اندازد كه در آن  ي مشهور هگل مي را به ياد جمله

ي دكارتي و نه  هوسرل نه به من انديشندهاما تفاوت اينجاست كه  1.»نيز امري معقول است
كند؛ چراكه من هوسرل همواره  به من هگلي حتي در مقام خودآگاهي و اطالق اكتفا نمي

سروكار  »ما«اي به نام  ي هوسرل با حيطه در واقع فلسفه. شود بدون ديگر من شناخته نمي
ي كه تحقق آن بدون كند، امر ي خود آگاهي به اجتماع گذر مي دارد؛ مايي كه از مرتبه

هاي هگلي را در تفكرات هوسرلي به  ثير آموزهأجهان قابل تصور نيست؛ هرچند كه ت زيست
 2.توان دور از نظر نگاه داشت ي آغازين تفكر به هيچ وجه نمي عنوان نقطه

وجودي است كه ذاتاً نخست است، «هوسرل با پديدارشناسي استعاليي خود به دنبال 
. است» من استعاليي«اين وجود اولي همانا  3.»ي جهاني است ر ابژهوجودي كه مقدم بر ه

من «شايد رسيدن به . است 4ذهني اين من حامل جهاني است كه به صورتي استعاليي، ميان
ماي «براي هوسرل مكفي ننمايد چرا كه او به وضوح به دنبال رسيدن به » استعاليي
هاي استعاليي  خود را با من 5استعاليي جهان من اي كه حاال بايد زيست. است» استعاليي

______________________________________________________ 
1. Everything Is Thinkable Is Existed & Everything Is Existed Is Thinkanbe. 
2. Geniusas Saulius, “Self Consciousness and Otherness: Hegel and Husserl”, 
James Madison University, Harrisonburg, 2008, p.35. 
3. E., Husserl, Cartesian Meditations, p.156. 
4. Inter Subjectivity 
5. Life Word, Lebenswelt. 
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آنچه مهم . نائل آيد» مايي فرارونده«ديگر به اشتراك و تعامل بگذارد تا مگر از اين رهگذر به 
است اين است كه ما به آن چيزي روي كنيم، كه فراسوي آگاهي است و اين فراسو رفتن 

اي از  هاي تازه تواند افق ه ميپديدارشناسي ك. آيد اي ممكن مي تنها بر مبناي پديدارشناسي
  . وجود را بر ما مشهود كند

، البته خود 1شناسي ناب و به عنوان علمي كه ظاهراً ما را به خود تنهاانگاري خويشتن«
از آنجا به بعد نه فقط خود درك  2.»كند آغاز مي... كند  تنها انگاري استعاليي، محكوم مي

البته تكامل . شود ناب بنياد نهايي فلسفه مي 3سيشنا كننده ، بلكه دانشي درباره خويشتن
ذهني و استعاليي در زمره  آن، از خود تنهاباوري استعاليي به ارتباطي ميان بيشتر

   4.گيرد پديدارشناسي قرار مي
جهان است كه حاصل  ذهني نه در خالء، بلكه در زيست مونادها و ارتباط ميان  اجتماع

جهان  هاي التفاتي به موجودي ديگر نياز به زيست حالتترين  لذا براي ابتدايي. شود مي
باشد؛ چرا كه من اگر بخواهد به او يا به موجودات ديگر توجه نشان دهد نياز به محيط  مي

هاي من از تن زنده ديگري، آن است كه آن تن  لذا بخشي از دريافته. مشتركي بين آنهاست
مفهومي چون ابژه فيزيكي است كه  در ابتدا 5مفهوم تن. در همان محيط من زيست كند

اما شناخت اين ابژه از ديد هوسرل به . باشد... تواند داراي خواص مادي، زماني، مكاني و مي
هاي ديگر است؛ و شايد اصالً تمايزي به معناي دقيق بين من و تن  طور كلي جداي از ابژه

ومي نيز هست كه در آن، بدن، هاست، اما مفه اي در ميان ابژه گرچه يقيناً تن من ابژه. نباشد
هاي فيزيكي التفاتي به سمت ذهني رابطه  ذهني يعني سوژه است و بدن من در ميان ابژه

هوسرل تا آنجا . بنابراين تن من يك ابژه ـ ذهن يا يك تن ـ سوژه است. التفاتي تعلق دارد
اما گوئي  شناخت ديگري در ميان نيست با من تنهاي دكارتي هم داستان است ي لهأكه مس

خود تنها انگاري  ي بسته ي جهان و نيفتادن در دايره ذهني، زيست براي اثبات ارتباط ميان
و  6»تن زنده«كند؛ تن اي است كه هوسرل آن را ) بدن(ناچار است تا اذعان به حضور تن 

  . نامد سرشار از ذهن مي
______________________________________________________ 

1. Solipsism 
2. E., Husserl, Cartesian Meditations, p.30. 
3. Egology 
4. E., Husserl, The Paris Lectures, translated by D.Koestenbaum, The Hague: 
Nijhoff, 1985, p.11-12. 
5. Body. 
6. Derleib 
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ه معنايي كلي وجود ندارد و اگر آن را ب 1به اعتقاد هوسرل اصال چيزي جز امر روحاني
شويم كه ابدان و اشياء فيزيكي تنها به عنوان واحدهاي  له ميأدرك كنيم متوجه اين مس
به اين ترتيب همه چيز در عالم ذهن است كه معناي وجودي  2.ادراكي تجربه وجود دارند

  3.يابد مي
آنچه مسلم است اين مطلب است كه نزد هوسرل، جهان طبيعي و مفهوم من در پيوندي 

پس جهان پيراموني بالفعل هر شخص واقعيتي «. نقطع و متضايف با يكديگر قرار دارندالي
به ... شناسد كه او آن را مي بلكه فقط تا جايي جهان پيراموني است،... فيزيكي نيست  صرفاً

نفسه، بلكه عالمي براي من است، يعني جهاني  طور كلي جهان پيراموني نه جهاني في
سوژه در  ، جهاني كه به وسيله ]نه من صرفاً طبيعي[خاص خودش  پيراموني متعلق به من
  4».شود اش با محتواي حسي آن لحظه تجربه يا در آگاهي درك مي  تجارب زيسته التفاتي

داند  هوسرل معتقد است كه من كوگيتوي دكارتي خود را ابداً چيزي متكي به بدن نمي
شود همگي  چه كه لمس مي ر آنو ه. بلكه عكس آن است، چرا كه بدن، بدن من است

هاي تقوم امور  با حركت به عقب از خالل اليه«: هوسرل معتقد است. متعلق به من هستند
رسيم كه ديگر  هاي نهايي، اوليه و نخستين مي هاي حسي به عنوان ابژه سرانجام به داده

اي تمام ترين معناي كلمه بر شوند، بلكه به كامل توسط هيچ نوع فعاليت من متقوم نمي
آنها ذهني هستند، اما حاالت يا اعمال من نيستند، بلكه دارايي . اعمال من پيش داده هستند
  5».هاي ذهني من هستند من، يعني نخستين داشته

ست كه او از ا در واقع از يك نظر تن ديگري در محيط من قرار دارد، اما مفهوم اولي آن
نسبت «هوسرل شرط وجود . يابم هر آنچه آگاهي دارد كه من در انديشه خود مي

همين كه من موفق شوم «: داند، چرا كه آمده جهاني مشترك مي را وجود زيست» ذهني ميان
ديگران را دريابم متضمن آن است كه جهان آنها، و جهاني كه به دستگاه نمودي آنها متعلق 

ارد تجربه شود و الحال به عنوان همان جهاني كه به دستگاه نمودي من تعلق د است، بايد في
______________________________________________________ 

1. Spirit 
2. What we want to say is only this: that there is nothing at all other than ‘spirits’ 
in the widest sense, if ‘there is’ is understood in the absolute sense; and that 
bodies and other physical things exist only … as unities of experiential cognition. 
3. Smith A.d, Husserl and The Cartesian Meditations, Published by Rutledge, 
London 2003, p.180. 
4. E., Husserl, Ideas II, pp.195-196. 
5. Ιbid, p.225. 
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جهان يا جهان زندگي همبسته  زيست 1.»هاي نمودي ماست اين متضمن اين هماني دستگاه
ذهني است، اما آن جهان، جهاني است كه در آن  ادراكي تجربه هماهنگ التفاتي و ميان

اي، اخالقي و  هاي فيزيكي، سياسي، اسطوره ايم، جهاني كه داراي بعد و ويژگي سكني ورزيده
  . است... 

هاي  جهان بايد همه اين جوانب را همراه با رابطه با توصيفي پديدارشناسانه اين زيست
حال ديگر با جهاني روبروييم كه نه جهان من، بلكه . اي كه با يكديگر دارند دربرگيرد پيچيده

توان عنوان  مي 2.دهد مي» من استعاليي جاي خود را به ماي استعاليي«و » جهان ماست«
ذهني و  من تنهاي استعاليي به عالمي ميان«پديدارشناسي تكامل يافته نهايتاً از كرد كه 
لذا بدين ترتيب از صيغه مفرد در انتهاي پديدارشناسي به  3.كند نقل مكان مي» استعاليي

شود  جهان داده مي واسطه كه در آن زيست تجربه بي«. صيغه جمع رهسپار خواهيم گشت
اي است،  تنها داده »جهان زيست«پس در كل، 4.»ابژكتيو استهاي  بنياد نهايي همه دانش

جهان، تنها بنياد مطلق  كه تحليل پديدارشناسي بايد در آن رخ دهد؛ و به اين نحو زيست
  . همه كردارهاي اخالقي، علمي، فلسفي و روزمره ماست

شئ و  چه كه به مثابه خود هاي اوليه است يعني هر آن هوسرل به دنبال جهاني از بداهت
تصديق و تجربه چنين . آيد شود يا به شهود در مي واسطه تجربه مي به صورت حضوري بي

جهان نيز، به عنوان يكي  لذا براي كشف زيست. افتد ذهني اتفاق مي شهودي به صورتي ميان
گردد، بايد طريقي  واسطه براي ما حاضر مي از آن اموري كه به صورت پيش داده و بي

جهان به مثابه  البته استعاليي در پيش گيريم تا به بداهت يقيني زيستپديدارشناسانه و 
اي وارد  امري پيشيني، نائل شويم؛ جهاني كه هيچ امر طبيعي و ابژكتيوي بر آن خدشه

ترتيب بايد همه رسوبات انتولوژيك و حتي ناشي از جهان ابژكتيو شسته  به اين. نكرده است
در اين ميان پديدارشناسي مقامي . تقدم كشف گرددجهاني استعاليي و ما  شود تا زيست

هاي ماهوي امور دست  توان به ساختار شكني دست زد و به زيرساخت است كه در آن مي
  .يافت

______________________________________________________ 
1. E., Husserl, Cartesian Meditations, p.125. 
2. E., Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, p.172. 
3. E., Husserl, The Paris Lectures, p.12. 
4. E., Husserl, The crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, p.226. 
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حاضر  اكنون،  كنيم هميشه، هم جهان براي ما كه با بيداري در آن زيست مي زيست«
... دهد نظري را تشكيل مي فوقاست، از قبل براي ما وجود دارد و زمينه همه اعمال نظري يا 

زندگي بيدار، بيدار بودن در جهان .  زيستن همواره عبارت است از زندگي در ـ يقين ـ جهان
جهاني كه دائماً به عنوان يك افق از آن  "چيزي از"هريك از آنها چيزي هستند، ... است

ليه طبيعي آن گذر كنيم لذا در اينجا بايد متأمالنه از جهان در معناي رويكرد او 1»...آگاهيم
جهان استعاليي اوليه دست  و آن را مفروض نگيريم و به اصطالح تحويل كنيم تا به زيست

  .يابيم
  

  ذهني ديگري در ذهن من استعاليي حضور ميان
من استعاليي  2ي پيگيري حلول ذهني، به واسطه روشن شدن طرح هوسرلي از نسبت ميان

 3يندي روشمند را برگزيد كه همانا تحويل بنياديدر اين راه بايد فرآ. شود حاصل مي
شود و فرآيند گذر از من به  ذهني پيدا مي ميان 4بعد از اين مرحله است كه سپهر. چيزهاست

ذهني و ارتباط من با  ذهني من ها همان استعال است؛ يعني گذر به نسبتي ميان نسبت ميان
شود تا بار ديگر  اي نهاده مي به گوشه موقتاًدر اين راه عالم ابژكتيو پيرامون ما . ها ديگر من

  5.اي پديدارشناسانه تقوم يابد توسط من استعاليي به گونه
نزد . توان پيش چشم داشت اي را مي در رابطه با مفهوم ميان ذهني مفاهيم گسترده

چنين مفهومي در . است 6ترين كيفيت وجود انساني ذهني اساسي هوسرل ارتباط ميان
براي ايضاح  .است) متعلق سوژه( 7فاهيمي چون سوژه و حتي جهان ابژكتيوي م بردارنده

جهان متوسل  و زيست 9، همدلي8ي انساني چنين مفهومي بايد به مفاهيمي نظير تن زنده
  .شد

______________________________________________________ 
1. E., Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, pp.142-143. 
2. Immanence 
3. Primordial Reduction 
4. Sphere 
5. Schnell Alexander, Intersubjectivity in Husserls Work, University of Paris-
Sorbonne, 2010, p.9. 
6. Human Existence 
7. Objective World 
8. Living Human Body 
9. Empathy 
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افتد، يعني  ذهني تنها پس از اثبات فرآيند تحويل است كه اتفاق مي تحقق نسبت ميان
در اين مقام با . دهد نفسه رخ مي عالم في 1گذاشتن ي در پرانتز همان امري كه به واسطه

 تامالت دكارتيهوسرل در  2.ذهني مواجهيم كه متشكل از من و ديگر من هاست عالمي ميان
هاي ديگر  اگر بخواهيم ارتباط معناييمان را با وجود ابژه: كند اش به صراحت عنوان مي

را توسط ) غير استعاليي(هاي خارجي  ژهي جهان اب دريابيم، بايد در ابتدا به درستي، محدوده
  3.روشي هوشمندانه معين كنيم

هوسرل جهت دستيابي به چنين غايتي، روش صحيح را استفاده از همان روش تامالت 
شوند تا  ي آن تمامي امور از بازي خارج مي داند؛ يعني همان روشي كه به واسطه دكارتي مي

ذهني دست يافت و  استعاليي بتوان به عالم ميان ي ي سوژه بار ديگر و پس از نيل به حيطه
ي كه ا له به معناي بازيافتن مجدد عالمي است كه متصل به سوژه است؛ همان منأاين مس

 4.بخشد كند و امور را تقوم مي در عالم حلول مي
شويم و در مركز و سپهر  ي فرايند تحويل است كه از امور انتزاعي جدا مي بوسيله

مطابق اين جريان پديدارشناسانه . گيريم ثري است قرار ميأثير و تأطب هر تذهني كه ق ميان
. آورد ي ارتباطش با قطب مركزي و سوبژكتيو به دست مي هر محمولي معنايش را به واسطه
  5.ي آگاه از عالم دارد اي است كه سوژه اي تجربه بوسيله چنين فرآيندي هر تجربه

يكي . ي بايد از قرار گرفتن در دو دام اجتناب كردذهن براي دستيابي به ارتباطي ميان
و ديگري قرار گرفتن در دام جايگاه  6شناسي قرار گرفتن در دام خود تنها انگاري اصالت روان

ذهني  ي مونادوار و ارتباط ميان هدف هوسرل از نشان دادن جامعه. ها ارتباط كلي من 7جزمي
هاي ديگر را تقوم  جهان و سوژه يستارتباطي كه من به صورت متضايف و التفاتي ز(

براي قرار نگرفتن در . شود ي من مي اين است كه نشان دهد عالم چگونه ابژه) بخشم مي
ي عالم استعال  جايگاهي جزمي الزم است از من آغاز كنيم؛ من اي كه به سوي همه

  8.جويد مي

______________________________________________________ 
1. Brackets 
2. Husserliana XV, p.69. 
3. Husserliana XXXV. p.281. 
4. Schnell Alexander, Intersubjectivity in Husserls Work. p.13. 
5. Husserliana, XIV, p.170. 
6. Solipsistic Psychologism 
7. Dogmatic Position 
8. Schnell Alexander, Intersubjectivity in Husserls Work, p.17. 
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ماتيك صرف نظر ذهني بايد ابتدا از پوچي جهان دوگ لذا نزد هوسرل جهت ارتباط ميان
كرد؛ چراكه نزد او عالمي جزمي عالمي اصيل نيست؛ چراكه عالم اصيل داراي ارتباطي 

  2.كه گويي است و نه عالمي خيالي يا چنان 1ذهني و متضايف ميان
كوشد تا قلمرو كامل تجارب انساني را مبرهن  ذهني مي ي مفهوم ميان هوسرل بوسيله

ي مشتركي است كه به درستي موضوع  ي آن زمينهذهن در تلقي ديگر نسبت ميان. سازد
مشتمل بر جهان طبيعي ) ذهني ميان(اين مفهوم . مشترك مطالعات جوامع انساني است

اين   3.است) ها ي ادراكي انسان جهان مبتني بر قوه(و جهان ادراكي ) جهان تجارب انساني(
ي آن شخص از انجام اعمال  بواسطه. ذهني شمار زيادي از افعال را در بر دارد نسبت ميان

البته . گيرد آگاه است و به نوعي آن اعمال نزد وي به صورت حاضر مورد شناخت قرار مي
بايد توجه داشت نقش زبان در ايجاد چنين دركي انكارناپذير است و در واقع اين زبان است 

ه معناي عدم كند؛ هرچند كه غياب زبان ب كه جوامع را به يكديگر مرتبط و يا از هم دور مي
وجود جامعه نخواهد بود اما درك همدالنه و تبادل عوالم توسط جوامع مختلف در خالل 

 4.رقم خواهد خورد) نوشتاري يا گفتاري(زبان 
ي تقرر  ي نحوه با توجه به مسائل فوق ميزان تمايز و درجات جوامع مختلف بواسطه

شد نمود واقعي آن در زبان تجلي افتد؛ امري كه چنانكه گفته  ذهني اتفاق مي نسبتي ميان
ي ادراك بشري از ابعاد بنيادي به شمار  بنابراين نقش زبان در ايجاد حيطه. كند پيدا مي

ي آن انسان قادر خواهد بود دست به تفسير، تعريف و ريشه يابي  امري كه بواسطه. رود مي
ي چون ارتباط ا لهأدارد تا مس چنين مسائلي هوسرل را بر آن مي .حيات و جامعه زند

ذهني را در خالل مباحث در خور چالش بنگرد و چنين امري را به لحاظ  ميان
شناسانه مدنظر قرار دهد و در اين راستا جستارهاي عقلي خود را  شناسانه و هستي معرفت

هوسرل از رهگذر من استعاليي و به واسطه اصطالح مشهور خود كه همانا . كند تشريح مي
يابد كه همانا من  ن اوليه خود كه مورد نظر هر فيلسوفي است دست مياپوخه است به بنيا

  .استعاليي است

______________________________________________________ 
1. Correlate 
2. Husserliana VIII, p.480. 
3. Duranti alessandro, Husserl, Intersubjevtivity and Anthropology, University of 
California, 2010, p. 1-2. 
4. Ibid, p.2. 
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ديدگاه هوسرلي را بسيار خالقانه و طرح ارتباط ) از هوسرل شناسان آلماني( 1آلفرد شوتز
راهي كه هر . خواند ذهني هوسرلي را راهي نظري و مناسب جهت پژوهش مي ميان

  2.خواند مل فرا ميأاي را به ت خواننده
مربوط به من  ذهني است؛ يعني واقعيتي كه صرفاً از نظر هوسرل طبيعت واقعيتي ميان

. از چيزهاست 3شود كه داراي فهمي متقابل تنها نيست، بلكه مربوط به هر آن كسي مي
بنابراين همواره امكان ورود افراد ديگري به اين سلسله وجود دارد، افرادي كه همچون ما 

به اين ترتيب  .كند نين ارتباطي متناظر با ايشان نيز هست و بر آنها صدق ميآگاهند و لذا چ
تواند تجارب آگاهانه و معاني عالم خود را با  مل است و ميأهر جزمن نيز چون من قادر به ت

ديگر من آگاه مبادله نمايد و در نتيجه هر من جزمن ديگر را به عنوان فاعل آگاه در خود 
 .گيرد پذيرد و در بر مي مي

ي وجود بشري در عالم است كه  ترين مقوله ذهني بنيادي از ديدگاه شوتز ارتباط ميان
امكان بازتاب من، كشف . شود ما در ارتباط با مقوالت ديگر وجود انساني قرار گيريم باعث مي

من، تحقق اپوخه و امكان ارتباط و اثبات محيط پيرامون ما همگي مبتني بر ارتباط 
 4.تذهني اس ميان

ذهني در ابتدا نه محصول يا اثر ارتباطي بلكه شرط  در چنين نگاهي اين نسبت ميان
هاي خاص و انواع ارتباطات  اين ارتباط در خالل فعاليت. امكان و تحقق هر ارتباطي است

ها در ارتباط با  ذهني را دست آورد ذهن توان نسبت ميان از طرفي مي. آيد زباني به دست مي
بيني،  هاي روزمره و حياتي انسان مانند پيش امري كه به موجب آن فعاليت يكديگر دانست؛

  .دهد رخ مي... محاسبه، جستجو، ارتباطات و
نهد، يكي من مجرد كه محل عادات است و ديگري  هوسرل ميان دو وجه از من تمايز مي

  .ردمن براي خود در بداهتي مستمر وجود دا«. من انضمامي كه عادات را كسب كرده است
قطبي تهي نيست، بلكه به  "من"كند، اين  لذا خودش را در خود به عنوان موجود متقوم مي

  5»دهد و با تقوم خودش به حيات خويش ادامه مي... لطف هستي استعاليي
گردد كه تنها در جريان زندگي التفاتي و در  به هر حال هوسرل به دنبال من اي مي

______________________________________________________ 
1. Alfred Schutz 
2. Duranti alessandro, Husserl, Intersubjevtivity and Anthropology, p. 3. 
3. Mutual Understanding 
4. Ibid, p. 9. 
5. E., Husserl, Cartesian Meditations, trans by, D. Carirns, pp.114-116. 
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 »من«در قطب  هايي كه عادات متناظر با خود را يابد؛ ابژه مي ها افاده شده تقوم ارتباط با ابژه
گردد كه همه صور امكاني  مبدل به عالمي مي »من استعاليي«ترتيب  بدين. كند متقوم مي

گردد  ميسر نمي باره ها در من به يك اما وجود هم زمان همه اين امكان. شود در آن تجربه مي
اي را به تدريج در خود قوام  هاي التفاتي ين زيستهو من كه داراي خصلتي زمانمند است چن

  .بخشد مي
هاي مربوط به  هاي التفاتي، همه واحدهاي قوام يافته، همه عادت زيرا همه زيسته

من، كه به من و به طور ماهوي، به يك من به طور كلي تعلق دارند، خصلتي 
با آن هر من قابل مندي كلي، كه  زمانمند دارند و از اين حيث در نظام صور زمان

  1.اند شود، شريك  تصوري براي خودش متقوم مي
با اين تفاسير با من اي استعاليي مواجه هستيم كه داراي محتوا است، محتوايي كه 

يابند و از  مند در من تقوم مي ها در سرگذشتي زمان هاي اوست؛ اين زيسته همان عالم زيسته
نمايد، ايضاح خود تقومي من با روشن  حال ميهايش امري م آنجا كه انفكاك من از زيسته

ها و متعلقاتي كه البته متناظر با من هستند انجام  نمودن مراتب مختلف چنين زيسته
  .يابند هاي جديدي گشايش مي پذيرد، چنين است كه افق مي

. اين ميانه بايد هرگونه رويكرد طبيعي توسط اپوخه از حيطه من جدا گردد البته در
ناپذير  در تجربه اوليه از خود دو جزء تفكيك 1925- 28تني مربوط به فاصله هوسرل در م

من انضمامي «: نويسد سازد و مي متعلقات مخصوص من و هيوالي بيگانه با من را متمايز مي
اي از هيوال، از غير من است كه در  داراي هسته اش به مثابه زندگي آگاهي هميشه در زندگي

هاي قبلي، بدون  اي از داده هيچ من اي بدون حيطه. تعلق داردهمين حال ماهيتاً به من 
   2.»اي از واحدهاي تقوم يافته به مثابه جز من قابل تصور نيست حيطه

هايي  »جز من«پس از تقوم جهان خود به دنبال تقوم  »من«طور كه عنوان شد  همان
تقوم  »من استعاليي«ـ تني است كه توسط   جز من اي كه او نيز من اي روان. رود ديگر مي

  . يابد مي
پيمايد سير به سوي اشتراك  مسيري كه هوسرل بعد از تقوم من استعاليي مي

يابيم كه الينفك از من است؛ در اين جهان نويافته  ذهني است، كه در آن جهاني را مي ميان
  .گيرد هاي ديگر مورد جستجو قرار مي حيثيت التفاتي، من ي به واسطه

______________________________________________________ 
1. E., Husserl, Cartesian Meditations, pp.125-126. 
2. Ibid, pp.153-154. 
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دهد چگونه اين من به لطف  به لطف تبيين من نشان مي در وهله بعد، وي
و به طور كلي هرآنچه را كه براي  »ابژكتيويته«، »ديگران«خود وضوحش، در 

  2.كند اعتبار وجودي دارد متقوم مي 1من در من به عنوان جز من
شود،  كه توسط حيثيت التفاتي بدان التفات مي »جز من«بدون  »من« كه هر منظور اين

ديگر نيز  »هاي جز من«است، كه در آن  »من«اين همان تعالي حلولي . تصور نيست قابل
گيرند؛ لذا اكنوني غيرگسترش يافته در من  مورد التفات قرار مي »من«همچون دنياي 

يابد، همه اين اعمال در ميدان  كه اكنوني گسترده است تقوم مي مونادوار انضمامي،
. امري جداي از بدن و تن خود نيست »من«در تقوم بدن،  اما. يابند پديدارشناسي امكان مي

  .آميزد حتي اين من به واسطه همين خاصه روان ـ تني است كه با جهان خود در مي
، به عنوان عضو )من روان ـ تني(تحويل يافته  »من انساني«بنابراين، من، 

ها را  نشوم، اما اين من هستم كه اي جهان، به صورت خارجي و متكثر متقوم مي
ام، در خود  ها را به مثابه متعلقات التفاتي كنم، و همه اين در نفسم متقوم مي

  3.كنم حمل مي
يابد؛ من  من به مثابه من انضمامي تقوم ميكه اي است  در چنين تجارب پديدارشناسانه

جالب در  ي اما نكته. نخواهد داشت »من استعاليي«اي جداي از  انضمامي اي كه هرگز رابطه
گيرد  تني اين است كه تن مدنظر امري است كه نزد نفس انساني قرار مي - تباط با من روانار

پس از تقوم  »من«طور كه عنوان شد  همان. و دريافت من از آن به صورت امري رواني است
ـ   رود؛ جز من اي كه او نيز من اي روان هايي ديگر مي »جز من«جهان خود به دنبال تقوم 

پس از انجام اپوخه و دستيابي  »من«. تقوم مي يابد »من استعاليي«وسط تن اي است كه ت
در «باشد و اين ديگران  به خاصه استعاليي خود در جستجوي كشف ديگراني چون من مي

لذا   4».يابند هايي روان ـ تني در جهان نزد من حضور مي شان با بدن به عنوان ابژه پيوند ويژه
به اين ترتيب است . يابيم ذهني در مي با من، در نسبتي ميانديگران را چون جهاني بيگانه 

 »من«آميزد، تا جايي كه هيچ  هاي مونادي در مي كه من مونادوار استعاليي با جز من
شويم كه جز  يابد، بدين لحاظ ما با جهاني مواجه مي امكان نمي »جز من«اي بدون  انضمامي
حيث "اثر تقوم معنايش به مثابه  ديگري در«. چيزي نيست »جز من«و  »من«تعامل 

______________________________________________________ 
1. Alter Ego 
2. E., Husserl, Cartesian Meditations, p.139. 
3. Ibid, pp.155-156. 
4. Ibid, pp.146. 
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. شود خود من كه قبالً تعين يافته است، ضرورتاً در جهان آغازين من ظاهر مي "التفاتي
از . توان انديشيد ديگري را فقط به مثابه امري مشابه يا چيزي كه متعلق به من است مي

از  "ديگري"اد است به عبارت ديگر مون "من"التفات خود  "ديگري"ديدگاه پديدارشناختي 
خودم من  ي توانم در حوزه مي... يابد تقوم مي "من"طريق حضور غيرمستقيم در موناد 

  1».اي را قوام بخشم بيگانه
شود كه اگر  و حتي بدن او به ترتيبي براي من اينجايي حاضر مي »ديگري«به هر حال 

توجه از رابطه  ديديه فرانك در تفسيري شايسته«. يافت من يا بدن من آنجا بود حضور مي
بدن من و بدن ديگري، رابطه با بدن ديگر را به عنوان جزء سازنده معناي بدن خود من و 

نگرد و معتقد است توصيف حوزه تعلق من مستقل از ديگري  حتي شرط قبلي آن مي
... رابطه يك بدن ديگر جزء مقوم معناي بدن خود من است«ترتيب  بدين 2».ناممكن است
مثابه نقطه شروع هر پديدارشناسي استعاليي و حتي مفهوم يك حوزه مطلقاً  بنابراين من به

درك بدن خود من و درك بدن بيگانه «در نتيجه  3».كنند متعلق به من ماهيتاً تغيير مي
  4.»اند ماهيتاً همبسته

در اين عمل من، جز من . دهد ذهني رخ مي درك رفتارهاي ديگري در نسبتي ميان
كنم و در نتيجه به سوي وجدانيات او رهنمون  شيوه همدلي درك ميديگري را بر پايه 

مند  شود حياتي رواني است همراه با حركات جسماني قاعده چه درك مي پس آن«شوم  مي
با چنين اشتراك اصيلي است  5».شود گر داده مي كه به نحو حضوري غيرمستقيم به مشاهده

نادهايي هستند كه براي خودشان وجود آنها مو«. گيرد كه موناد ديگري در من شكل مي
در ... طور كه من براي خودم وجود دارم؛ اما در عين حال در اشتراك و بنابراين دارند، همان

با اين حال واقعاً از موناد من، . پيوند با من به مثابه من انضمامي، به مثابه موناد نيز قرار دارند
هاي من، و به طور كلي از متعلقات  ا به زيستههاي آنه مادام كه هيچ ارتباط واقعي از زيسته

  6»آنها به متعلقات من راهبر نشود، جدا هستند
______________________________________________________ 

1. E., Husserl, Cartesian Meditations, pp.177-178. 
 .398، ص هوسرل در متن آثارشرشيديان عبدالكريم ، . 2
  جاهمان. 3
  .399همان، ص . 4

5. E., Husserl, Ideas I. A General Introduction to Pure Phenomenology, pp. 172-
175. 
6. E., Husserl, Cartesian Meditations, pp.195-196. 
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, ها و امور يعني جهاني از انسان, هوسرل معتقد است كه شرط استعاليي وجود جهان
چنين مونادهايي نزد هوسرل ديگر چون مونادهاي  .اي است وجود اين چنين اشتراك حقيقي

توان آنها را مونادهايي در باز خواند چرا  پنجره اليب نيتسي نيست و ميدر و   سربسته و بي
ديگري هستند كه از طريق اين تعامل و اشتراك  »هاي جز من«كه همواره در تعامل با 

ها و  ي استعاليي در تجمع من»ما«لذا وجود . پذيرد جهان استعاليي و اصيل، شكل مي زيست
چنين جهان نيز به عنوان متضايفي مثالي براي اين  هم .افتد اتفاق مي ذهني مياندر حوزه 

  .آيد ها به وجود مي من
كند كه كدام مونادهاي ديگر، و  پيشاپيش معين مي »من هستم«داده به عالوه 

كه  توانم آنها را بيابم نه اين اند؛ آنگاه من فقط مي»ديگران«چگونه، براي من 
اگر خودم را امكاني . ند خلق كنمآنهايي را كه بايد براي من وجود داشته باش

كند كه كدام مونادها برايش  محض بپندارم همين امكان نيز پيشاپيش معين مي
كنم كه هر  به عنوان ديگران وجود دارند و با ادامه به اين صورت تصديق مي

موناد، كه به عنوان امكاني انضمامي اعتبار داشته باشد، پيشاپيش عالمي هم ـ 
حضور دو جهان از مونادها . كند را معين مي »حصور از مونادهاجهاني م«امكان، 

جز «و هر  »من«با هم ممكن نيست، به همان نحو كه دو تعديل ممكن براي 
  1.پذير نيست ديگر قابل تصور به كلي امكان »من

من و  ي رابطه ي لهأهاي خود به دنبال تبيين صحيح مس هوسرل همواره تا آخرين نوشته
در . داند است، هرچند او همواره من استعاليي را مقدم و مركز هر تقومي مي ماي استعاليي

ي »ما«ذهني است كه التفات به سوي  يا ميان »من استعاليي«نهايت او معتقد است كه 
خود را دقيقاً درون التفات  من ديگر موجود در رويكرد استعاليي، خود،«. كند استعاليي مي

  2.»سازد تجربه كننده من موجه مي
 ي لهأداند كه بخواهد بعد مس ماند نه من اي تنها مي هوسرل اين من اي را كه باقي مي

مونادي كه . من اي استعاليي است» من«بلكه اين . جهان استعاليي را بدان وسيله حل نمايد
از اين روي هوسرل با تحويل هر امر انتزاعي و . عالم و دنياي خود را به همراه خواهد داشت

ها  من اي كه تجربه. را دارد 3به امور انتزاعي سعي در رسيدن به من اي انضماميعدم توجه 

______________________________________________________ 
1. Husserl, Edmund, Cartesian Meditations, pp.211-212. 
2. Ibid, p.222.  
3. Concrete 
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  . در درون خود دارد
درون خود من، درون حدود زندگي آگاهي استعاليي من، «: آورده تأمالتهوسرل در 

يابم كه به صورت  جهاني را مي... كنم تجربه مي) كه شامل ديگران نيز هست(جهان را 
لذا با تحويلي انتزاعي به وجودي به نام من استعاليي  1.»همه كس هست ذهني براي ميان

رسيم و به وسيله آن هر آنچه بيگانه، ديگري، متعلق به جهان پيراموني و جز من  آغازگر مي
اما تكليف . گيريم، تا مگر به من مطلق، در انضمام كامل آن برسيم باشد را ناديده مي... و 
هاي التفاتي هستند كه به سوي يك ذهن، من يا آگاهي  تجربه چيست؟ آنها نيز  »ديگري«

را در تماميتش  جاني چون درخت، كه من آن ي بي اما تجربه ديگران نه مانند ابژه. اند روكرده
كنم، است، بلكه تجربه ما از انسان شخصي است و  و فقط به صورت يك سويه دريافت مي

و اين شخصاً بودن . هست "شخصاً"پيش روي ما  ديگري«در واقع . كامالً نزد ما حضور دارد
به طور اصيل در تجربه ما داده ... هاي او شود كه اذعان كنيم، ديگري و تجربه مانع آن نمي
, كنم هاي ذهني ديگري چنانكه من درك مي منظور اين است كه حالت 2.»نشده است

اي من قابل به چنگ آوردن شود كه اصالً بر اما اين دليل نمي. مستقيماً نزد من حاضر نيست
  . نباشد

درنگ  شود؟ هوسرل بي اما اگر دريافت من نوعي حضور است، پس ساختار التفاتي چه مي
فقط تشريح دقيق «: دهد كه وي پاسخ مي. »آيا اين واقعيت يك معما نيست«: پرسد مي

ايي كه ه پذير است و كشف انگيزش حيث التفاتي كه بالفعل در تجربه من از ديگري مشاهده
از نظر هوسرل براي اينكه  3.»تواند گره از معما بگشايد اند مي ذاتاً در آن حيث التفاتي نهفته

من، تن فيزيكي ديگري را چونان تن زنده يك موجود آگاه درك كنم، بايد بتواند عنصر 
باشد را بايد بتوان كه » آنجا«بنابراين هر آنچه براي من . همدلي را در خود داشته باشم

منظور  4.»هر آنجايي را به اينجا بدل كنم«هوسرل   و به گفته. كرد و يا برعكس» اينجا«
  .بنگرم »من«و چون  »اينجا«است را بايد  »ديگري«، »من«و براي  »آنجا«اينكه، هر آنچه 

آورد  به هر حال با تعين بخشيدن به من است كه تشخيص تعين را در ديگري حاصل مي
تن، حيث التفاتي . تواند موجود باشد زنده، و يك جهان التفاتي ميو فقط يك جهان، يك تن 

______________________________________________________ 
1. E., Husserl, Cartesian Meditations, p.91. 
2. Ibid, p.109. 
3. Ibid, p.121. 
4. Ibid, p.116. 
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گردد من از آنجا،  در اين حضور آنجا ـ اينجايي، آنچه كه باعث مي. و جهاني كه مال من است
آن من چون  ي اينجا را و ديگري را چون من ببينم، همانا عنصر همدلي است كه به واسطه

» ذهني نسبت ميان«ين انديشيده شود و اين همان تو و تو چون من، چونان متضايفي راست
گردد و آنچه  مي 1اي التفاتي و توسط همدلي با من اي ديگر هم افق پس من به گونه. است

هوسرل . ذهني دهد چيزي نيست جز، ارتباطي ميان كه زندگي التفاتي، را جهت مي
نيز هر آنچه كه آورد كه در آن تحويل  را از طريق تحويلي ديگر به دست مي »ديگري«

  .كشد ماند من اي ديگر است كه البته متعلقات خود را نيز به دوش مي مي
است كه به  »من«خود , من اين حوزه به مثابه واحد يا وحدتي روان ـ تني

شود هوسرل به دنبال  و در نوعي استعاليي حلولي ظاهر مي »ديگري«صورت 
او  2.»به عنوان انسان آغازين :نويسد در پرانتز مي» وحدت روان ـ تني«عبارت 

واسطه در جهان پيراموني  و با عملي بي »شخصي«به عنوان من اي : افزايد كه مي
ها  هاي بسيار پيچيده را كه اين شناخت كنم؛ ما التفات آغازين دخل و تصرف مي

  3.ايم اند مطالعه نكرده را متقوم كرده
. ي ديگري متمايز است متعلق نازِندهبه مثابه واحدي روان ـ تني از هر  »ديگري«اين 

هوسرل با اعتقاد به اين مطلب كه تن زنده ما تن اي آگاه و حساس است، اين تن را سرشار 
به . كرد اي تجسديافته تلقي مي نيز تن انساني را سوژه 4كه مرلوپونتي داند، چنان از ذهن مي

ذهني  ين بنياد ارتباط مياناي آگاه دارد و ا هر حال هر حركت آگاهانه تن، داللت بر من
است، بلكه نوعي جريان سيال ... است؛ آگاهي تن نه از نوع آگاهي اشياء چون درخت و

گون، بلكه نشانه   نه يك پديدار مجسمه "من"، نزد  "ديگري"پس پديدار تن «. آگاهي است
ي »رديگ«ها به  ي»ديگر«به اين ترتيب ما بايد از هر يك از  5».است "من ديگري"حضور 

، شكاف و خالء من تنها را پر كند، تا مگر در اين ميان »ديگرمن«برسيم تا اينكه  »ديگر«
  .اي به خود گيرد ذهني جان تازه ارتباط ميان

آنچه كه خواه نزد دانشمندان، و خواه نزد فيلسوفان و   به هر حال نزد هوسرل هر

______________________________________________________ 
1. Horizon 

 .163، ص نه و زمانه پديدارشناسيزميسياوش،  ،جمادي .2
 .171، ترجمه عبدالكريم رشيديان، ص تأمالت دكارتيادموند،  ،هوسرل .3

4. Merlea-Ponty Maurice 
 .166، زمينه و زمانه پديدارشناسيسياوش،  ،جمادي .5
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؛ امري كه حال بايست با آن شناسان به دست فراموشي سپرده شده، ادراك ادراك است روان
كند همان تحويل استعاليي  مواجه گرديم؛ راهي كه چنين ادراكي را براي ما منكشف مي

هايش چونان  يابيم، كه انديشيده است، چرا كه در نتيجه اين تحويل، به من آگاهي دست مي
  .يابد جهان كلي از آگاهي نزد من حضور مي

ن است، چرا كه او خود جهاني از آگاهي كامل قبول موجودي غير از م »ديگري«حضور 
پس او نيز بايد . ها است من اقيانوسي از حاالت زنده روحي، خاطرات، اميدها و حرمان. است

به هر . ها نيست، بلكه تفاوتهاست دهد شباهت چنين باشد، اما آنچه مرا به سوي او سوق مي
هوسرل بر آن بود . يابد مي نزد من چون عالمت سؤال و حدسي ظهور »ديگري«حال حضور 

كه در ابتدا بدان متهم شده بود نجات بخشد  1با طرح اين مسائل خود را از خود تنها انگاري
ذهني را بهترين منجي براي حل چنين  له ارتباط ميانأكه گوئي طرح مس و براي اينكار چنان

كه من بتوانم ادراك غير مانند مانكني نيست «: مارتين شلر معتقد است. مشكلي دانست
نزد هوسرل ارتباط  2.»زندگي دروني او را تخيل كنم، بلكه ادراكي است از تماميتي زنده

چون چتري است  له همأذهني شرط وجودي هر اتفاق اجتماعي است؛ در واقع اين مس ميان
دهد يعني هرآنچه كه در شمار معاني و  كه هر رخداد بشري را تحت پوشش خود قرار مي

تحليل . گيرد ذهني قرار مي شود، ذيل نسبت ميان ابل فهم براي انسان مطرح ميپديدارهاي ق
رسد؛ تقومي كه در آن  با بررسي تقوم ابژكتيويته به پايان ميذهني  هوسرل از ارتباط ميان

سازد  اي، ابژه از براي سوژه است، روي ديگر اين سكه آن است كه من عالم خود را مي هر ابژه
  .دهد ي او جزمن است معنا ميو به هر آنچه برا

گردد و من در  دهد عالم، در من به صورتي استعاليي متقوم مي چنين تعيني نشان مي
ساحتي قرار دارم كه در آن، عالم از آن من است؛ امري كه مشابه با مقام دازاين هيدگري 

 3.كند است، يعني فاعلي كه خود را به سوي عالم پرتاب مي
افتد و به اين دليل  ذهني اتفاق مي الي ابژه تنها در مقامي ميانكه گفته شد استع چنان

و در  1خواند مي 4»ي استعاليي اجتماعي فلسفه«است كه هوسرل پديدارشناسي را گاهي 
 3.نامد نيز مي 2»شناسي استعاليي جامعه«را  جاي ديگر آن

______________________________________________________ 
1. Solipsism 

 .170همان، ص  .2
3. Schnell Alexander, Intersubjectivity in Husserls work, p.27. 
4. Sociological Transcendental Philosophy 
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رتباط اين مطلب به اين معناست كه پديدارشناسي نه تنها تحليل پديدارشناختي ا
ذهني است، كه  نفسه، امري ميان ذهني را به نحو پيش فرض در خود دارد، بلكه خود في ميان

رسيم كه همان  ي آغازيني مي جهانش به نقطه در تحليلِ پديدارشناختي و روشمند زيست
  .من استعاليي است؛ من اي كه مقوم و معنا بخش عالم است

اي بيشتر از اينكه عملي باشد  ذهني براي هوسرل به نحو برجسته اين ارتباط ميان
ذهني بشري با  وي در جستجوي راهي جهت تطبيق كيفيت ميان. اي نظري است لهأمس

و رسيدن به ارتباط  4له همانا گذار از ذهن و تفردأدر واقع مس. بنيان سوبژكتيوش است
توان از قرائت آثار هوسرل در خالل حياتش و  له را ميأاين مس .است 5ذهني و اجتماع ميان
به چاپ رسيده  هوسرلياناهاي وي كه در مجموعه آثار  چنين با مطالعه گفتارها و نوشته هم

  .ورزيد تا انتهاي حيات خويش بر آن اصرار مي 1905امري كه هوسرل از سال . است دريافت
  

  جهان در زيست) ذات(تجسم حقيقت 
ذهني و تحويل  ي مساعدت نسبت ميان ي هوسرل جهت تقوم امور بواسطه دهي فزاين عالقه

تحويل « :به عقيده وي. توان از آن چشم پوشي كرد بنيادين چيزها امري است كه نمي
اين ارتباط  6.»رساند ذهني مي ميان - استعاليي در نهايت ما را به پديدارشناسي استعاليي

نويني از تجارب آگاهي است؛ به اين ترتيب هاي  ي عزيمتي به سوي گشودن افق نقطه
امري . دهد ذهني رخ مي هاي نو در پرتو ارتباط من و ديگر من در عالمي ميان گشايش افق

كه تحقق آن در ساختاري انضمامي و پيشيني است؛ اين همان مطلبي است كه دكارت در 
فاتي تجربه آشكار در بررسي تحليل هوسرل از ساختار الت. مالت خويش بدان دست نيافتأت

هاي نويني از تفكر به دنبال دارد؛  شود، حيث التفاتي نقش مهمي را در باز شدن افق مي
توان با به ثمر رسيدن التفات افق نويني را به شهود درآورد و اين به  چراكه در هر لحظه مي

ي هر افق را همان  هوسرل مشخصه 7.معني اضافه شدن متعلقي جديد به آگاهي است

_____________________________________________________ 
1. Husserliana IX, p.539. 
2. Transcendental Sociology 
3.  Husserliana XI ,p.220. 
4. Individual 
5. Community 
6. Husserliana IX, p. 245. 
7. Zahavi Dan, “Horizental Intentionality and Transcendental Intersubjectivity”. 
Published in Tijdschrift Voor Filosofie, University of Copenhagen, 1997. p. 1. 
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يعني حاضر كردن . كند عداد امكاني آن در ادراكات ممكن و متضايف من قلمداد مياست
از تحليل ماهيت افق  1.گيرد ويژگي غايبي كه در نسبت متضايف با ادراكات من قرار مي

هاي شناسا بر  ي فاعل به ادراكات التفاتي چندگانه له امري است كه كامالًأيابيم اين مس مي
زند؛ چنانكه خود هوسرل نيز  هاي متعددي را رقم مي يب براي ما امكانگردد و به اين ترت مي

  3.برد نام مي 2ذهني از اصطالح گشودگي ارتباط ميان
توان  مي) به ثمر رسيدن التفات(ي ادراكات استعاليي و شهود  به اين ترتيب بواسطه

خود گشود؛ هاي جديدي را به روي  هاي غايب را نزد خود حاضر كرد و هر لحظه افق ابژه
اي به آن بنگريم خود معنايي نو را به صورتي متضايف بر ما منكشف  هايي كه از هر زاويه افق
  . كند مي

گيري كه برآمده از  ذهنيِ عالم ي افق ميان حيات ما به واسطه« :كند هوسرل عنوان مي
 4.»وقفه است شود، فرآيندي كه مداوم و بي ي ديگران است تغذيه مي تجربه

اش همبسته  ذهني به صورت تنگاتنگي با نتايج متافيزيكي اه هوسرل ارتباط مياناز ديدگ
است؛ چراكه واقعيت مطلق نزد من استعاليي به تنهايي قابل حصول نيست، بلكه در ارتباط 

اين مطلب نشانگر . يعني در اجتماع انضمامي مونادها 5.آيد ذهنيِ استعاليي به وجود مي ميان
كند واقعيت را با  او تالش مي. اي اجتماعي است ي هوسرل بر فلسفهكيد هميشگأاهميت و ت

به اين ترتيب عالم . اش به عالمي استعاليي تحويل كند هاي زماني مكاني ي ويژگي همه
و ) مونادها(ها  شود؛ مطلبي كه امكان آن از اجتماع سوژه خارجي به عالمي معنايي مبدل مي

ي همدلي  ها تنها در عالم و به وسيله باط متقابل سوژهاين ارت 6.يابد همبودي آنها تحقق مي
و بدن او نيز چون بدن ) سوژه(من اي چون من - پذير است؛ يعني هنگامي كه هر ديگر امكان

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.2.  
2. Open Intersubjectivity 
3. Ibid, p. 3. 
4. “Husserl writes that our life is furnished with a universal intersubjective 
horizon due to our experience of the Other, and he speaks about the constitution 
of this intersubjective horizon as a continual and never-ending process”. Ibid, p.4. 
5. Husserl’s account of intersubjectivity closes with explicitly metaphysical 
conclusions. What now, at the conclusion of this work, emerges as absolute 
reality is not my transcendental ego, but transcendental intersubjectivity. This is, 
concretely, ‘an open community of monads’, and it is this that constitutes the 
objective, only truly real, world. 
6. Smith A.d, Husserl and The Cartesian Meditations, pp. 232-233. 
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ي خود آگاهي نسبت خود را با عالم  به وسيله) ي آگاه سوژه(اينجا من . من نگريسته شود
ون من يعني سوژه اي كه عالم را من را نيز چ- كنم و ديگر توسط عنصر همدلي درك مي

   1.كند در نظر دارم ي خود مي ابژه
ذهني به معني واقعي كلمه امري است كه به  اين به آن معناست كه ارتباط ميان

ها هميشه بيش از آن است كه ما عمالً از آن در  ابژه«. يابيم ي همدلي به آن دست مي واسطه
تازد به اين معني كه ما با  نگاه تك بعدي بشر ميبه  تأمالت دكارتيهوسرل در  2.»يابيم مي

هاي ديگر مستغني باشيم چرا كه حتي در ديدن يك خانه  در نظر گرفتن يك تصوير از افق
هاي  اي به اين نحو افق لذا هر ابژه. هاي متفاوتي به آن بنگريم توانيم از زوايا يا افق ما مي

يك افق ارجاع التفاتي به استعدادهاي «ا ام. اي را هنوز به همراه خواهد داشت ناشناخته
ي التفاتي تحت  به اين صورت هر ابژه 3.»بالقوه آگاهي است كه به خود فرآيند تعلق دارد

ها و پديدار  توانيم در توجه به ابژه شود و به اين ترتيب ما همواره مي اي ظاهر مي جنبه
  .اي از وجود را براي خود منكشف كنيم هاي تازه افق

تعاريف هوسرل بر آن است تا مگر راهي به شهود ذات برد و راه به شهودي  با اين
گردد چرا كه از اين طريق  انضمامي، كه اين طريق جز با پديدارشناسي استعاليي ميسر نمي

توان گفت  به نوعي مي. توان به شهود ذات مبدل كرد است كه شهود تجربي يا فردي را مي
اي باشد كه بايست من استعاليي آنها را به ذهن  اي بالقوهه شايد شهود ذات همانا كشف افق

  .استعاليي خود راهبر شود و ايشان را فراچنگ خويش درآورد
هاي عالم را به  توان به كمك ويژگي مثاليِ پديدارشناسي، ابژه مطابق ديدگاه هوسرل مي

ان حضور توان مشاهده كرد و به اين ترتيب شاهد امك شهود درآورد؛ يعني ذوات را مي
اي از شهود و  ي مثالي سرو كار ما با نوع تازه در مرتبه 4.مثالي بود- پديدارشناسيِ استعاليي

يت ذوات در ؤامكان ر: كند هوسرل اغلب بيان مي. اي فراتر است اي از ابژه در مرتبه نوع تازه

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.243. 
2. E., Husserl, Cartesian Meditations, p.48. 
3. Ibid, p.44. 
4. Smith A.d, Husserl and The Cartesian Meditations, Published by Routledge, 
London, 2003, p.137. 
“Husserl claims that we can also intuit universal objects. In particular, we can, 
according to Husserl, ‘see’ Essences, and such seeing will make eidetic 
transcendental phenomenology possible”. 
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  2.است 1ارجاع به چنين دگرگونيِ آزادي
واسطه داده شده آغاز  با توصيف آنچه بيناب خود  ي بنابراين پديدارشناسي در گونه

كاري كه بايد انجام گيرد، همانا فرا رفتن از داده . رسد شود و با همان نيز به پايان مي مي
به هر . اي از وجود و ذات را بر خود منكشف گرديم هاي تازه شدگي است؛ تا مگر بتوانيم افق

ايد كه از هر گونه صدور حكمي حال هوسرل معتقد است براي رسيدن به حقيقت بنيادين ب
يابيم، البته چنين دركي  با چنين عملي است كه به دركي از يقين دست مي. پرهيز نمود

افتد و حقيقت چون امري حاضر نزد من  اي دروني اتفاق مي صرفاً با عملي شهودي و تجربه
مه امور، با حال در چنين مقامي است كه من استعاليي به عنوان اصل اوليه ه. كند حلول مي

كند و هر لحظه تعين جديدي را در  اي را پيش خود حاضر مي هاي تازه شناختي شهودي افق
ها و حتي جهان به مثابه  با چنين رويكردي تمامي ابژه. يابد تجربه انضمامي دروني خود مي

هي شود و با تناظر چنين اموري به آگا هاي آگاهي در مطابقت با آگاهي متقوم مي يكي از ابژه
  .نهيم به حيطه استعاليي قدم مي

  
  جهان استعالي من به سوي زيست

كند از  هوسرل نيز تالش مي. ي سابجكتيو است ي عصر ما نقد فلسفه ويژگي بارز فلسفه
اي كه در آن  اي استعاليي گذر كند؛ فلسفه هاي شناسا، به فلسفه ذهني فاعل نسبت ميان

اند؛ به اين ترتيب داراي  آگاه و داراي زباني اجتماعي، بلكه خود 3ها نه اموري جداافتاده فاعل
  .اند كه مقوم هر واقعيتي است ذهني ارتباطي ميان

جهان  ذهني از ديدگاه هوسرلي، مفهوم زيست ترين راه جهت تبيين ارتباط ميان ساده
وي در اين مورد از . ورزيده است است؛ امري كه خود هوسرل نيز همواره بر آن اصرار مي

جهان داراي  ها را در زيست  ي فاعل او همه. كند استفاده مي 4ح نهادهاي اجتماعياصطال
ذهنيِ استعاليي زمين  ارتباط ميان«: كند او به صراحت عنوان مي. داند اي همگاني مي تجربه

چنين وي عنوان  هم ».گيرد چيزي از آن ريشه مي كه ارتباط و معناي هر 5مطلق وجود است
به سوي ) من شناسانه( ي اگولوژيك گذر از مرحله ديدارشناسي ضرورتاًي پ توسعه«: كند مي

______________________________________________________ 
1. Free Variation 
2. Smith A.d, Husserl and The Cartesian Meditations, p.138. 
3. Isolated 
4. Social Institutions 
5. seinboden 
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به اين ترتيب توجه هوسرل كامال به سوي  2.»است 1اجتماعي - پديدارشناسيِ استعاليي
  . ذهني و استعاليي است ارتباطي ميان

ذهني است و وضوح  هوسرل مدعي است ابژكتيويته و استعالي عالم مقوم نسبت ميان
تر  كند؛ يعني بررسي انضمامي ذهني و استعاليي را مطالبه مي حليل ارتباط مياناين تقوم ت

به اين ترتيب من استعاليي تنها پس از . هاي شناسا ي حيات سيال آگاهي فاعل تجربه
بنابراين استعالي عالم متضمن  3.تواند به تقوم عالم بپردازد ي ديگران است كه مي تجربه

  4.ذهني است عني همان تقوم ارتباط ميانها ي من استعالي من و ديگر
كنم  هوسرل معتقد است تجارب من دستخوش تغيير خواهد شد آن هنگام كه تجربه مي

گر  تجارب ديگران همچون تجارب من است؛ يعني هنگامي كه خود را به عنوان تجربه
تنهايي  ي من تنها قابل تحويل نزد من به يابم متعلق تجربه كنم و درمي ديگران تجربه مي

. نفسه را از اموري كه براي وجود من موجودند يابم تفاوت امور في نيست و نيز درمي
گردد كه ديگران نيز چون من هستند؛ يعني  چنين اين مطلب نيز بر من آشكار مي هم

اين مقام همان . كنند كه نزد آنها و متعلق آگاهي آنهاست  هايي را درك مي ديگران نيز ابژه
شود كه تحليل من  چنين هوسرل اين مطلب را متذكر مي هم 5.ني استذه ساحت ميان

گردد؛ نسبتي كه ديگران  مي 6اش ذهنيِ يقيني منجر به افشاي ساختار ميان استعاليي نهايتاً
ذهني نزد هوسرل امري است كه هوسرل به نحوي جدي  ارتباط ميان 7.نيز در آن مشتركند

ي  آنجا كه عضوي از يك اجتماع است عالم را در تجربهبه نظر وي سوژه تا . پردازد به آن مي
. ذهني است اين همان مطلبي است كه راهنماي وي براي كشف عالم ميان. خود حاضر كند

______________________________________________________ 
1. Transcendental-Sociological Phenomenology 
2. Zahavi Dan, “Husserls Intersubjectivity Transformation of Transcendental 
Philosophy”, University of Copenhagen, 1998, p.1. 
3. Ibid, p.2. 
4. “The transcendence in which the world <is> constituted consists of the 
following: It is constituted through the Others and the generatively constituted co-
subjectivity.” Or “All Objectivity, in this sense, is related back constitutionally to 
what does not belong to the Ego proper, to the other-than-my-Ego's-own in the 
form, someone else’ - that is to say: the non-Ego in the form, 'another Ego'.” 
5. Ibid, p.3. 
6. Apodictic Intersubjectivite Structure 
7. My experience asmundane experience (that is already each of my perceptions) 
does not only entail Others asmundane objects, but also and constantly in 
existential co-validityas co-subjects, as co-constituting, and both are inseparably 
intertwined, Ibid, p.4. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390ي نوزدهم، بهار و تابستان  ، سال هفتم، شمارههاي فلسفي پژوهش/ 126
 

ذهني است؛ البته بايد توجه داشت  لذا تقوم و تجارب من استعاليي وابسته به عالمي ميان
ذهني است؛  عناي راستين كلمه مياناست، بلكه به م 2و نه مادي 1اين عالم نه عالمي تجربي

گونه است كه وي با رجوع به  اين. ها است يعني متشكل از تجارب حيات سيال آگاهي سوژه
  3.خواند اليب نيتس راه خود را مونادولوژي استعاليي مي

گردد، همزمان وجود جهاني مشترك  ذهني روشن مي بعد از آنكه معناي ارتباط ميان
اين بدان معناست كه هنگامي كه من امري غير از بدن و . گردد ميها نيز تبيين  ميان من

يابد، در عين حال و به صورت  هاي التفاتي و دستگاه پديداري من را در مي آگاهي، ابژه
يابد كه ديگر  چنين در مي هم. يابد كه من نيز در همان محيط سكونت دارم زمان مي هم
ذهني در ميان  از تجارب التفاتي و ميان, جهاني ها نيز چون من آگاهند؛ لذا چنين زيست من

شود كه در  جهان به جهاني مبدل مي  بدين ترتيب، زيست. گردد هايي ايجاد مي چنين من
هوسرل پس از آنكه به من استعاليي . گردد ها مطرح مي ميان معاني مشترك جمعي از من

ي طريقي از مرحله فرد يابد كه وقت آن است كه اين سوژه استعاليي ط دست يافت، در مي
اما همه اين . شود ذهني محقق مي به جمع كند و اين امري است كه در ضمن ارتباط ميان

هاست؛ جهاني كه جز  شود كه محل تجربه زيستي من رخدادها در جهاني پديدار مي
را به » جهان زيست«ها مبحث  ذهني من لذا ارتباط ميان. جهان چيزي نخواهد بود  زيست

ذهني نه در خالء، بلكه در  مونادها و ارتباط ميان  اهد داشت، چرا كه اجتماعدنبال خو
هاي التفاتي به موجودي  ترين حالت آيد و حتي براي ابتدايي جهان است كه حاصل مي زيست

جهان است؛ زيرا من اگر بخواهد به او يا به موجودات ديگر توجه نشان   ديگر نياز به زيست
هاي من از تن زنده ديگري،  لذا بخشي از دريافته. كي بين آنهاستدهد نياز به محيط مشتر

در واقع از وجهي تن ديگري در محيط من . آن است كه آن تن در همان محيط من بزيد
. يابم قرار دارد، اما مفهوم اولي آنست كه او از هر آنچه آگاهي دارد من نيز در انديشه خود مي

همين كه «. داند جهاني مشترك مي را وجود زيست »ذهني ارتباط ميان«هوسرل شرط وجود 
دريابم متضمن آن است كه جهان آنها، و جهاني كه به دستگاه من موفق شوم ديگران را 

الحال به عنوان همان جهاني كه به دستگاه پديداري من  پديداري آنها متعلق است، بايد في

______________________________________________________ 
1. Emperical 
2. Mundane 
3. Zahavi Dan, “Husserls Intersubjectivity Transformation of Transcendental 
Philosophy”, p.5. 
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جهان  زيست 1.»پديداري ماستهاي  تعلق دارد تجربه شود و اين متضمن اين هماني دستگاه
اي است كه بدون تفكر ارادي و بدون متوسل شدن به  يا جهان زندگي همان تجربه

شامل آن چيزهايي است كه مسلم  معموالً شود و سازي حاصل مي بندي كردن يا مفهوم طبقه
    2.شوند يا آن چيزهايي كه متداول هستند دانسته مي

گيرد كه هر دو با هم در  فرد و جهان در نظر مي ي گفتگوي هوسرل آگاهي را به منزله
عالوه بر اين، وي دسترسي به ساختارهاي آگاهي را . بوجود آمدن اين گفتگو مشاركت دارند

 3.كرد و نه امري كه مستلزم قياس يا تعميم باشد ي فهم مستقيم پديدار تلقي مي نتيجه
ي التفات انسان و  شود كه بوسيله يي فرآيندي التفاتي در نظر گرفته م چنين فهمي به منزله

  . شود نه علتي خودكار، فعاالنه هدايت مي
داند كه در آن ذهن به  آنچه مسلم است اين است كه هوسرل التفات را فرآيندي مي

آگاهي هوشيارانه، نقطه شروعي براي تشكيل . شود سوي موضوعات مورد مطالعه هدايت مي
معتقد است وقتي كه فرد توجه خود را هوشيارانه هوسرل . دانش فرد در باب واقعيت است

اين فرآيند بخشي از . تواند به توصيفي از واقعيات مورد نظر دست يابد هدايت كند، مي
  .مواجهه با ساختارهاي نهايي آگاهي است

را به عنوان موضوع يا تجربه  ء اند كه شي هاي توصيف شده اين ساختارها به عنوان ماهيت
  4.سازند ر تجارب و موضوعات قابل تفكيك است، قابل شناسايي ميخاصي، كه از ديگ

يكي جهان رياضي كه در آن جهان خود را در غالب : هوسرل معتقد به دو جهان است
جهان  زيست. جهان كه عالم اول را نيز دربر دارد كند و ديگري زيست رياضي به ما عرضه مي

جهان جهاني  زيست. وعان خود مشتركيمن آييم و با هم عالمي است كه در آن به دنيا مي
شود رنگ زمان ـ  ما وارد مي ي هچه كه در اين عالم به تجرب زماني ـ مكاني است، يعني هر آن

كه  گذارد و چنان جهان نظم خاصي از خود به نمايش مي زيست. گيرد مكاني به خود مي
ردد بشر خود را گ اين خاصيت است كه باعث مي. گويي نوعي عليت بر آن حكم فرما است

جهان  در اين زيست. موجودي آرزومند ببيند و بر آن اساس دست به گزينش متعلقات بزند

______________________________________________________ 
1. E., Husserl, Cartesian Meditations, p.125. 
2. Husserl. E (1970) the Idea of Phenomenology. The Hague, The Netherland: 
Nijhoff , p.9. 
3. Valle, p.8. 
4. Edie, j (1987) Edmund Husserls Phenomenology: Acritical Commentary, 
Bloomington: Indiana University Press, p.57. 
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يعني هركس بسته به محتويات وجدانش از آن . نگرد هركس عالم را از رصدگاه خود مي
  .گردد جهان مي با اين اوصاف قلمرو پديدارشناسي همان قلمرو زيست. برد اي مي بهره

در سيالي بودن آن نهفته است و هر لحظه در حال گذار از امري واقع به  حيات پديدار
سان هر امر واقع روزي  بدين. گردد ديگري است و اگر متوقف شود تبديل به امري واقع مي

رسد، چرا كه پديدار خود آغازي  مرگ پديدار با يك ادراك به پايان نمي. پديدار بوده است
توان  لذا هيچ پاياني را براي آن متصور نمي. به مراحل بعد است براي پاياني ديگر و معرفت

در . كند لذا ما با پديداري روبروئيم كه به تعبيري هيدگري خود را به جهان پرتاب مي. بود
همواره  ،جهان يا جهان زندگي  زيست. جهان بودن به معناي تالزم ميان انسان و جهان است

ذهني است، اما آن جهان، جهاني است كه در  ميانهمبسته ادراكي تجربه هماهنگ التفاتي 
اي،  هاي فيزيكي، سياسي، اسطوره ايم، جهاني كه داراي بعد و ويژگي آن سكني ورزيده

 . است... اخالقي و 
پديدارشناسي به  3.است 2جهان يا زيست 1ي زيسته مطالعه تجربه پديدارشناسي، اساساً

شود، نه جهان يا واقعيتي كه چيزي جداي  ميجهان، آن چنان كه به وسيله يك فرد زيسته 
  4.از انسان باشد توجه دارد

هاي  جهان بايست همه اين جوانب را همراه با رابطه  با توصيفي پديدارشناسانه اين زيست
حال ديگر با جهاني روبروييم كه نه جهان من، . اي كه با يكديگر دارند در بر بگيرد پيچيده

توان  مي 6.دهد مي» ستعاليي جاي خود را به ماي استعالييمن ا«و  5»جهان ماست«بلكه 
من تنهاي استعاليي به ارتباطي «عنوان كرد كه پديدارشناسي تكامل يافته نهايتاً از 

    7.كند نقل مكان مي» ذهني و استعاليي ميان
شد، چرا  هوسرل به دنبال جهاني است كه شايد پيش از آن فقط نزد يونانيان يافت مي

______________________________________________________ 
1. Lived Experience 
2. Life World 
3. Van Manen. M (1997) Researching Lived Experience: Human Science For an 
Action Sensitive Pedagogy. London the Althouse Press, p.9. 
4. Valle. R King. & Halling 1989. An Introduction to Existential 
Phenomenological Thought in Psychology. In R. valle & Halling, p.5. 
5. E., Husserl, The crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, p.108. 
6. Ibid, p.172. 
7. E., Husserl, The Paris Lectures, translated by D.Koestenbaum, p.12. 
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اي كه هدف از آن  داراي زندگي مشتركي بودند؛ يعني پرداختن به زندگي نظري كه آنها
آنها كساني بودند كه نه در عزلت بلكه با يكديگر و براي هم، يعني «. است 1رسيدن به تئوريا

اي مشترك براي پديد آوردن تئوريا و نه چيزي غير از آن  در كاري مشترك و متحد به گونه
چون افالطون و  اي است كه انسان هوسرلي را هم زندگي نظرورزانه چنين 2»كردند تالش مي

حيرتي كه بواسطه آن زندگي طبيعي تابع زندگي نظري قرار . دارد ارسطو به حيرت وامي
بنابراين در حوزه زندگي، هر فعاليت طبيعي، مبتني بر تحويل ارادي قرار «. گيرد مي
اش نه فقط اعتبار هر علم حتي  سابقه يي بيگرا تحويل يا شك دكارتي با ريشه« 3».گيرد مي

رياضيات، بلكه اعتبار جهان زندگي ماقبل و فوق علمي، يعني جهان تجربه حسي ثابت و 
   4».نيز هرگونه حيات فكري مبتني بر آن را زير سؤال برد غيرقابل سؤال و

 ء يود شچه كه به مثابه خ هاي اوليه است يعني هر آن هوسرل به دنبال جهاني از بداهت
تصديق و تجربه چنين . آيد شود يا به شهود در مي واسطه تجربه مي و به صورت حضوري بي
جهان نيز، به عنوان يكي  لذا براي كشف زيست. افتد ذهني اتفاق مي شهودي به صورتي ميان

گردد، بايد طريقي  واسطه براي ما حاضر مي از آن اموري كه به صورت پيش داده و بي
 ي جهان به مثابه و البته استعاليي در پيش بگيريم تا به بداهت يقيني زيستپديدارشناسانه 

اي وارد  امري پيشيني، نائل شويم؛ جهاني كه هيچ امر طبيعي و ابژكتيوي بر آن خدشه
جهاني انضمامي كه جهاني علماً حقيقي  چنين طريقي است كه ما را به زيست 5.نكرده است

جهان، حضوري دائمي دارد و هر رويداد انساني جزئي   يستز«: نزد هوسرل. كند است نائل مي
جهان را در كانون تأمل فلسفي قرار دارد و به موضوع يك  از اين پس بايد زيست. از آن است

رسالت بزرگ يك نظريه محض درباره ماهيت  ي اي درباره بايد تأملي ريشه. علم تبديل نمود
  6»جهان را آغاز كرد زيست

اكنون،  نماييم هميشه، هم ما كه با بيداري در آن زيست مي جهان براي زيست
نظري  حاضر است، از قبل براي ما وجود دارد و زمينه همه اعمال نظري يا فوق 

______________________________________________________ 
1. Theoria 
2. E., Husserl, The crisis of European Sciences Transcendental Phenomenology, 
p.280. 
3. Ibid, p.282. 
4. E., Husserl, the Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, p.76. 
5. Ibid, pp.127-128. 
6. Ibid, p.141. 
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زيست نمودن همواره عبارت است از زندگي در ـ يقين ـ ... دهد را تشكيل مي
ي هستند، هريك از آنها چيز... زندگي بيدار، بيدار بودن در جهان است.  جهان

من به لطف « 1»...جهاني كه دائماً به عنوان يك افق از آن آگاهيم» چيزي از«
چه  ، و به طور كلي هر آن»ابژكتيويته«، »ديگران«اين ماهيت ويژه در خودش، 

   .كند اعتبار وجودي دارد، متقوم مي 2را كه براي من در من به عنوان جز ـ من
جهاني   ذهني و استعاليي ايجاد شده، ما شاهد زيست به هر ترتيب، به لطف ارتباطي ميان

» ماي استعاليي«اين . دهند را تشكيل مي» ماي استعاليي«ها خواهيم بود كه  از انسان
  . چون خودم دريابم آيد كه من، ديگري را به عنوان من اي ديگر هم هنگامي به وجود مي

ها در آن حد  از نو آغازيدنها و تجديدها و  پديدارشناسي هوسرل به رغم همه بازگشت
هاي متقدم  شود كه بتوان تفكر او را نيز چون هيدگر به دوره دستخوش چرخش و گشت نمي

حيات  ي زنده ي و متأخر تقسيم كرد و همه پديدارشناسي هوسرل هميشه متمركز بر تجربه
   3.سيال آگاهي است

د هدف از در پرانتز به اين نحو هوسرل را چندان با دنياي برون كاري نيست؛ البته شاي
قرار گرفتن عالم خارج رسيدن به چيزي فراسوي آن است و شايد هم آن را در پرانتز 

لذا هوسرل واژه . بار با وضوح و تمايز گذاريم تا بار ديگر بدان دست يابيم اما اين مي
Gegenstand و  شود برد كه در برابر آگاهي حاضر مي اي به كار مي آلماني را به معناي ابژه

علم نزد هوسرل نه حصولي بل علمي حضوري است چرا كه از . اين حضور عين هستي اوست
 .واسطه با ايشان دهد مگر در مالقات بي ديدگاه او بايد با ذات امور مواجه شد و اين رخ نمي

هاي مختلف علوم  جهان او در حوزه ي زيست لهأاخيرا پديدارشناسي هوسرل و مس
جهان هوسرلي در  گران به دنبال كشف معاني زيست دارد و پژوهش اجتماعي مورد توجه قرار
جهان را به عنوان درآمدي نهايي بر ساختار  او مفهوم زيست. جهان معاصر هستند

مفهوم حيات را  بحران علوم اروپايياو در كتاب . كرد اش لحاظ مي پديدارشناسي استعاليي

______________________________________________________ 
1. E., Husserl, the Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, pp.142-143. 
2. Non Ego 

 .43ص ،ي پديدارشناسي زمينه و زمانهجمادي، سياوش،  .3
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چنين  هم 1.شود اني روحاني محقق ميجه خواند؛ امري كه در زيست داراي ارزشي مطلق مي
هوسرل در . آورد وي پديدارشناسي را خودآگاهيِ جهان شمولي از رفتار بشري به حساب مي

ي  ي همه تواند زمينه ؛ علمي كه مي2كند پس پديدارشناسي علمي كلي و نهايي را مطالبه مي
  3.جهان باشد دستاوردهاي بشري در زيست

ي سال كه پديدارشناسي را تنها آرمان فلسفه به عنوان بعد از گذشت س ،هرچند هوسرل
گرا و علتي  را كل دانست، چون نهايتاً آن تنها علم دقيق و با هدف كشف ذات خود چيزها مي

اي بودن تاريخي و فرهنگي بيشتر باشد،  توانست از منطقه يافت كه نتايجش هرگز نمي
  4.مجبور به ترك آن شد

مايه و خام ماند؛ چراكه خود وي  به عنوان علم دقيق بيشايد روياي هوسرل از فلسفه 
انگيزتر آنكه وي  غم. »فلسفه به عنوان علمي متقن چون يك رويا به پايان رسيد«: نوشت

هايي را كه در آخرين كارهايش طرح انداخته بود بيشتر تكامل  قدر زنده نماند تا بينش آن
ناگفته نماند كه برخي . برآورده بودهايي كه از بسط تدريجي همان رويا سر بينش. دهد

را درباره انديشه اروپايي  بحران علوم اروپاييمفسران آثار هوسرل اين جمله او در كتاب 
  5.دانند نه درباره انديشه خودش زمان مي

جهان  كه به عنوان عناصر تعيين كننده در زيست...  عواملي چون فرهنگ، سنت و 
هايي  كنيم به واقعيت ه ما با هم به اشتراك زندگي ميك  در گروهي اجتماعي«. اند مطرح

اي پرتاب شويم، مثل سپهر اجتماعي  اما وقتي به سپهر اجتماعي بيگانه... رسيم مطمئن مي
هايي كه براي  هاي آنان و واقعيت يابيم كه حقيقت سياهان كنگو، دهقانان چين و غيره، مي

  6.براي ما يكسان نيستپذير هستند به هيچ رو از  آنان ثابت يا تحقيق

______________________________________________________ 
1. Husserl calls the internal unity of these spiritual performances “life-world”. 
“Life-world” is a spiritual concept, independent and autonomous from the 
physical world.  
2. Husserl expected phenomenology to be the ultimate universal science, destined 
to ground all human achievements in the soil of the “life-world”. 
3. Serra Carles, A reading of Husserl’s “Life World”, Australian Studies Center, 
2009, p. 68-69. 

 .401، ص ي فريدون فاطمي ترجمه "هاي هوسرل انديشه "،بل ديويد .4
5. Smith A.d, Husserl and The Cartesian Meditations, Published by Rutledge, 
London, 2003, p.11. 
6. E., Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, p.139. 
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اش اضافه  ي استعاليي تر از آن بود كه بعدي تاريخي را به فلسفه اينكه هوسرل خسته
وي معتقد است استعالي عالم از طريق ديگران و . گردد كند به طريقي متفاوت روشن مي

 هرچند. ذهني است مبين ارتباطي ميان اين مفهوم دقيقاً. يابد تقوم مي 1ها همبستگي سوژه
ندارد، بلكه  2كه ظاهرا هوسرل توجهي به حيات و مرگ سوژه به عنوان واقعياتي محتمل

 بحران علوم اروپايياو در . گردد از سوژه به دنبال شرايطي براي امكان تقوم عالم مي صرفاً
زماني  –طور كه متعلق به ساختار دنيوي  نسبت متني تاريخي درست همان« :كند عنوان مي

 3.»ريق و به نحو جدايي ناپذيري نيز به من وابسته استاست، به همان ط
اين مطلب نشانگر آن است كه هوسرل در آثار اخيرش و در ادوار واپسين تفكرش، 

جهان  اش عزيمتي به سوي اجتماعي تاريخي از زيست چنانكه گويي از منظر پديدارشناختي
هرچند . كند را فراموش نمي اش از عالم گاه رهيافت پديدارشناسي هرچند هوسرل، هيچ. دارد

كسي مدعي اين مطلب نشده كه هوسرل برآن بوده تا ارتباط تاريخي و استعاليي را به 
گونه نگريست كه هوسرل  توان اين نحوي پديدارشناختي تركيب كند، اما به هر حال مي

ژه ي سو تواند وكيل مدافع فلسفه خواند، اما به هيچ وجه نمي اگرچه خود را نودكارتي مي
) خود تنها انگاري(كانتي باشد، چراكه او هيچ گاه به سوليپسيسم _محور و كالسيك دكارتي 

ذهني و ديدگاهي  اي ميان نظري ندارد، بلكه برعكس نظر وي همواره روي به سوي فلسفه
  . استعاليي است

  
  
  
  
  
  
  
  

______________________________________________________ 
1. Co-Subjectivity 
2. Contingent fact 
3. Zahavi Dan, “Husserls Intersubjectivity Transformation of Transcendental 
Philosophy”, University of Copenhagen, 1998, p. 8. 
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