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Abstract
What we know today as Husserl's phenomenology is the result of his
methodic attempt to understand structure of consciousness and the givenness
of objects in this structure. One of the most important pillars of this method
is what Husserl calls phenomenological reflection and contrasts it with
natural or psychological reflection. From Husserl's viewpoint reflection as
one of the most fundamental acts of consciousness thematizes and objectifies
what has been already given implicitly. Thus, every reflection is a transition
from a pre-reflective consciousness to a reflective one. In Husserl's
philosophy, there are three kinds of reflection, corresponding to the triple
phases of the evolution of his thought: natural reflection, phenomenological
reflection and, what we call absolute or incomplete reflection. Husserl in his
works explicitly addresses the first two kinds of reflection but the last one is
just understood through the deep contemplation of the third phase of his
philosophy. According to Husserl every reflection has two interconnected
aspects: the object of reflection and the agent or subject of reflection. In
Husserl’s philosophy, corresponding to three meanings of reflection, there
are three levels of self-consciousness which eventually lead to the triple
conception of self or ego in his philosophy. In the present paper, while
explaining the meaning of reflection in the three phases of Husserl’s
philosophy, its fundamental role in each of these phases has been examined.
Finally, it has been shown how changing the object of reflection in these
triple phases, leads to a deeper and more fundamental understanding of the
subject.

Keywords: Husserl, Natural-Psychological Reflection, Phenomenological
Reflection, Incomplete Reflection, Triple Meanings of Ego.
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چکیده
آنچه امروز به نام پديدارشناسی هوسرل میشناسیم ،حاصل تالش روشمند وی برای فهم ساختار آگاهی
و دادگی اشیاء در اين ساختار است .يکی از مهمترين ارکان اين روش ،آن چیزی است که هوسرل از آن
با نام «تأمل پديدارشناختی» ياد کرده و آن را در مقابل تأمل طبیعی -روانشناختی قرار میدهد .از نظر
هوسرل ،تأمل يکی از بنیادیترين افعال آگاهی است که آنچه را از پیش بهصورت تلويحی و ضمنی داده
شده ،بهنحوی صريح و مضمونساز فراچنگ میآورد؛ لذا در هر تأملی نوعی گذار از آگاهی پیشاتأملی به
آگاهی تأملی ديده میشود .در فلسفۀ هوسرل متناسب با مراحل سهگانۀ تحول فکری وی ،با سهه گونهه
تأمل مواجهايم که عبارتاند از« :تأمل طبیعی-روانشناختی»« ،تأمل پديدارشناختی» و در نهايت ،آنچه
ما آن را در اين مقاله« ،تأمل مطلق» يا «تأمل ناتمام» مینامیم .از نظر هوسرل هر تأمل ،واجد دو جنبۀ
متضايف است :الف) متعلق تأمل؛ ب) عامل (سوبژۀ تأمل)؛ لذا هر تأملی همراه با نوعی خودآگاهی يها بهه
تعبیر هوسرل« ،خودروشنسازی» است؛ بنابراين ،متناظر با انواع سهگانۀ تأمل در فلسفۀ وی ،ما بها سهه
معنا از «خود» يا «اگو» مواجه میشويم .در مقاله حاضر ضمن تبیین معنای تأمهل در مراحهل سههگانهه
فلسفه هوسرل ،نقش بنیادين آن در هريک از مراحل سهگانه تفکر وی بررسی شهده و نشهان داده شهده
است که چگونه تغییر در ابژه تأمل در هريک از اين مراحل به درک عمیق تر و بنیهادی تهری از سهوبژه
منجر شده است.
واژههای کلیدی :هوسرل ،تأمل طبیعی-روانشناختی ،تأمل پديدارشهناختی ،تأمهل ناتمهام ،معهانی
سهگانۀ اگو.
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 .1مقدمه
پديدارشناسی هوسرل تالشی روشمند و گامبهگام برای تبیین ساختار آگهاهی و دادگهی
اشیاء در اين ساختار است .اين روش مراحل مختلفی دارد که يکی از مههمتهرين ارکهان
آن ،چیزی است که هوسرل در زبان آلمانی از آن با نام «تأمل» )Reflexion( 1ياد میکند
که معادل آن در زبان انگلیسی ،واژۀ « »Reflectionاست .تأمل يکی از مههمتهرين ارکهان
روش فلسفی هوسرل است که بهواسطۀ آن ،آنچهه از پهیش بهر مها عرضهه شهده اسهت،
بهعنوان متعلق قصدی يک فعل ،آگاهی داده میشود؛ به عبارت ديگر ،قصديت که يکهی
از مهمترين مولفههای پديدارشناسی هوسرل است ،تنها به واسطه تأمل معنا میيابد؛ لذا
بحث تأمل ،بیشک ما را به عمیقترين اليههای فلسفۀ هوسرل رهنمون میکند .در بهین
هوسرلپژوهان در تقسیم سیر تحول انديشۀ وی به سه دورۀ متفاوت ،اتفها نظهر وجهود
دارد؛ اين سه دوره عبهارتانهد از  .1دورۀ پهیش از پديدارشناسهی؛  .2دورۀ شهکلگیهری
پديدارشناسی استعاليی؛  .3دورۀ تعمیق پديدارشناسی اسهتعاليی و شهکلگیهری ايهده-
آلیسم پديدارشناختی .اين سه دورۀ فکری ،معموالً متناظر با حضور هوسرل در سه شههر
متفاوت ،يعنی هاله ،گوتینگن و فرايبورگ در نظر گرفته میشود (رشهیديان47-20 :1394 ،
و اشپیکلبرگ.)166/1 :1392 ،

ما در اين مقاله سعی میکنیم تا نشان دهیم که متناظر بها سهه مرحلهۀ متفهاوت در
فلسفۀ هوسرل ،با سه نوع متفاوت از تأمل مواجهايم که هر چند اشاراتی صريح به دو نوع
از تأمل ،يعنی تأمل طبیعی و تأمل پديدارشناختی در آثار هوسرل ديده میشود (هوسرل،
1386ب ،)73 :اما دربارۀ نوع سوم تأمل که در اين مقاله از آن بها نهام «تأمهل ناتمهام» يها
«تأمل مطلق» ياد میشود ،اشارات صريحی در آثار هوسرل وجود ندارد و تنها با غهور در
انديشۀ او ،بهويژه در دورۀ سوم از سیر تحول انديشۀ وی ،میتهوان بهه فههم ايهن نهوع از
تأمل و تفاوت آن با دو نوع ديگر نائل شد.
هرچند بحث دربارۀ دورههای سههگانهۀ انديشهۀ هوسهرل ،جديهد نیسهت و محققهان
مختلف از زوايای متفاوتی دربارۀ تمايز بین اين سه دوره بحث کردهاند 2،اما تا جايی کهه
نگارنده جستوجو کرده است ،رويکرد اين مقاله ،يعنی بررسهی تمهايز مراحهل سههگانهۀ
فلسفۀ هوسرل از رهگذر توجه به سه گونه از تأمل ،بحث جديدی است.
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 .2معنای تأمل در فلسفۀ هوسرل
از نظر هوسرل ،تأمل يکی از افعال آگاهی است که آنچه از پهیش بههنحهو غیهر صهريح و
ضمنی داده شده است ،بهعنوان متعلق قصدی و صريح ،يک فعل آگاهی آشکار میسازد.
بنا به عقیدۀ هوسرل ،هرگاه من به چیزی آگاه میشوم يا هرگاه تجربۀ آگاهانهای دربهارۀ
چیزی پیدا میکنم ،اين بدانگونه نیست که اين تجربه به ناگاه از ناکجا سربرآورده باشد،
بلکه در هر تجربۀ آگاهانه ،من خويش را با چیزی مرتبط میيابم؛ چیزی که از پهیش در
حوزۀ آگاهی بر من عرضه يا بهاصطالح داده شده اسهت (Zahavi & Gallager ,2008: 46-
)49؛ به عبارت ديگر ،از ديد هوسرل در هر تجربۀ آگاهانه دو مرحلهه وجهود دارد :مرحلهۀ
پیشاتأملی 3و مرحله تأملی .اما منظور از آگاهی پیشاتأملی چیست؟ آگاهی پیشاتأملی در
واقع نوعی آگاهی ضمنی و غیر صريح و مرتبۀ اول اسهت ،در حهالی کهه آگهاهی تهأملی،
نوعی آگاهی صريح و مضمونيافته 4و مرتبۀ دوم است؛ بهرای ماهال ،اگهر کسهی از شهما
بخواهد روی درد پای راست خود تأمل کنید ،شما درگیر نوعی فعالیت تأملی شهدهايهد و
از منظری باالتر به آنچه از پیش وجود داشته است ،می نگريد .وقتهی شهما بهر درد پهای
راست خود متمرکز شده و دربارۀ آن تأمهل مهیکنیهد ،در واقهع آنچهه از پهیش بههنحهو
پیشاتأملی برای شما حاضر بوده است ،مورد تأمل قرار میدهیهد (.)Gallager, 2012: 127
هوسرل خود در کتاب تأمالت دکارتی در ايهنبهاره چنهین مهیگويهد« :تأمهل چیهزی را
موضوع قرار میدهد که قبالً زيسته بوده ،اما اوبژه نبوده است .با اين حال ،وظیفۀ تأمهل،
تکرار زيستۀ اولیه نیست ،بلکه مشاهده و روشنسازی محتهوای آن اسهت» (1386ب.)74 :
نتیجۀ هر تأملی نوعی تجربۀ آگاهانه است و هر تجربۀ آگاهانهای که تحقق میيابد ،واجد
وجهی سوبژکتیو است.
منظور از وجه سوبژکتیو ،اين است که هر تجربۀ آگاهانهه همهراه خهود نهوعی حه
سوبژکتیو يا نوعی کیفیت چگونهبودن دارد که مختص بهه آن سهوبژۀ خهاص اسهت؛ بهه
عبارت ديگر ،نوعی چگونگی در ادراک درد در پای راست من وجود دارد کهه متنهاظر بها
ادراک اولشخصِ اين درد خاص است که از زاويۀ نگاه سومشخص قابل درک نیست .اين
وجه سوبژکتیوِ هر تجربۀ آگاهانه ،همان چیزی است که بعهدها تامها نیگهل ( Thomas
 )Nagelدر مقالۀ معروف خود با عنوان «خفاشبودن چگونه است؟» ( )1974بهدان اشهاره
میکند و در فلسفۀ تحلیلی و فلسفۀ ذهن ،از آن بها نهام «کیفیهت پديهداری ادراک» يها
همان «کوآلیا» ( )Qualiaياد میشود ( .)Gallager, 2012: 129اين بدان معناسهت کهه ههر
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تجربۀ آگاهانهای همراه با نوعی آگاهی حداقلی دربهارۀ سهوبژه اسهت؛ بهه عبهارت ديگهر،
سوبژه همراه با هر تجربۀ آگاهانهای ،نوعی آگاهی غیر تهأملی و ضهمنی بهه خهويش دارد
(.)Gallger and Zahavi, 2008: 46-49
ايزو کرن بهعنوان يکی از مفسرين انديشههای هوسرل و ويراستار برخی از مجلهدات
مجموعۀ هوسرلیانا ،بر اين عقیده است که پیششرط هرگونه تأمل در انديشهۀ هوسهرل،
آن چیزی است که وی از آن با نام «بازنمايی» 5يهاد مهیکنهد .بازنمهايی يکهی از افعهال
آگاهی است که جنبهها يا انواع متفاوتی دارد که از جملهۀ آنهها مهیتهوان بهه يهادآوری،
پیشيابی ،همدلی و تخیل صِرف اشاره کرد ( .)Kern, 2019, 113-115برای فهم اين گفته،
توضیح اين نکته الزم است که بازنمايی در حقیقت همان فعل آگاهی است که به کمهک
آن ما میتوانیم يک شیء را بهعنوان يک شیء واحد در طهول زمهان درک کنهیم يها در
حین ادراک حسیِ يک شیء واحد ،جنبههای غايهب آن را حاضهر سهازيم؛ لهذا بازنمهايی
بنیاندادگی اشیاء و در حقیقت پیشفرض هر تأملی است.
هوسههرل در آثههارش صههراحتاً از دو نههوع تأمههل سههخن مههیگويههد :تأمههل طبیعههی-
روانشههناختی و تأمههل پديدارشههناختی (1386ب .)73 :از نظههر وی بهههواسههطۀ تأمههل
پديدارشناختی است که میتوان از مرحلۀ پیش از پديدارشناسی عبور کرد و بهه سهاحت
پديدارشناسی وارد شد .اما با غور در انديشۀ هوسرل ،میتوان به اين نتیجه رسید که نوع
ديگری از تأمل وجود دارد که ما در اين مقاله از آن با نام تأمل مطلق يا تأمل ناتمام يهاد
میکنیم که بهواسطۀ آن مهیتهوان از پديدارشناسهی اسهتعاليی بهه مرحلهۀ ايهدهآلیسهم
پديدارشناسانه وارد شد.
 .3تأمل طبیعی -روانشناختی :دورۀ پیش از پدیدارشناسی
آنچه دورۀ پیش از پديدارشناسی را از دورۀ پديدارشناسی متمايز میکند ،نحوه تأمهل در
اين دو دوره است .در دورۀ پیش از پديدارشناسهی بها نحهوهای از تأمهل مواجههايهم کهه
هوسرل از آن با نام «تأمل طبیعی» ياد میکند .او در جلد اول کتاب ايدهها دربهارۀ ايهن
نحوه از تأمل چنین میگويد« :ما با يک سری مشاهده آغهاز مهیکنهیم؛ مشهاهدهای کهه
بدون اينکه بخواهیم خودمان را با انجام اپوخۀ پديدارشناسی به زحمت بیندازيم ،صورت
میگیرد .ما به روشی طبیعی و بدون ترک رويکرد طبیعی متوجه جهان خهار هسهتیم.
ما ]در اين رويکرد[ تأملی روانشناختی را بر اگو و زنهدگی ذهنهی او اعمهال مهیکنهیم»
(.)Husserl, 1982: 67
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تأمل طبیعی هرچند از توجه به اشیاء خارجی آغاز میشود ،امها در نهايهت مها را بهه
تأملی روانشناختی بر افعال آگاهی و ساختار آن و در نهايت فاعل چنین تأملی رهنمون
میشود .در دورۀ نخست که دورۀ پیش از پديدارشناسی است ،بهواسهطۀ تهأملی کهه وی
آن را تأمل طبیعی -روانشناختی مینامد ،ما اشیاء خارجی را بهعنوان موجوداتی بیهرون
از حوزۀ آگاهی که واجد وجود مستقلی هستند ،مورد تأمل قهرار مهیدههیم؛ بهه عبهارت
ديگر ،تأمل طبیعی با جهانی سروکار دارد که از پیش موجود است (هوسهرل1386 ،ب)73 :؛
اما همانگونه که اشاره شد ،در هر تأملی نوعی آگاهی تلويحی و ناصريح نسبت بهه خهود
اين فعل و ساختار قصدی آن و در نهايت فاعل اين تأمل وجود دارد؛ لذا هر تهأملی مها را
به ساختار آگاهی و سوبژۀ آگاهی رهنمون میکند .اما افعال و ساختار آگاهی که در ايهن
سطح از تأمل با آن مواجهايم ،افعال و اعمالی است که بهعنوان يک امر زمهانمنهد بهرای
منی حاضر است که خود اين من نیز امری زمانمند و مکانمند است و بهعنوان بخشهی
از جهان طبیعی درک می شود (همان1386 ،الف .)75-74 :هوسرل ايهن نهوع تأمهل دربهارۀ
اعمههال و افعههال آگههاهی را «تأمههل روانشههناختی» مههی نامههد؛ بههه عبههارت ديگههر ،تأمههل
روانشناختی همان تأمل طبیعی است در زمهانی کهه اعمهال و افعهال آگهاهی بههعنهوان
بخشی از ساختار روانی يک موجود مکانمند و زمانمند خاص مورد توجه قرار میگیهرد
(همان).
هوسرل در اين دوره ،تحت تأثیر اين نوع تأمل ،يعنی تأمل طبیعهی-روانشهناختی و
بهتبع ديدگاه رايه در آن زمهان ،يعنهی اصهالت روانشناسهی ،بنیهان حقهايق رياضهی و
همچنین بنیان منطق را در ساختار روانی موجود آگاه جستوجهو مهیکهرد .در حقیقهت
«اصالت روان شناسی يا پسیکولوژيسم ،کوششی است در جهت ابتنهاء منطهق بهر مبهانی
روانشناختی؛ يعنی تالش برای جستوجوی معیارهای غیر منطقی برای اعتبار منطهق»
(رشیديان.)62 :1394 ،
اما وی تحت تأثیر نقدهای جدی فرگه ( )Fregeخیلی زود به اين حقیقت پی برد کهه
هرگونه تفسیر روانشناختی از آگاهی ،الجرم به نابودی بنیانهای تفکر منجر خواهد شد
()Gallagher, 2012: 20؛ زيرا اگر کسی بپذيرد که درستی گزارۀ « »2+2=4يها ايهن اصهل
اولیۀ منطق که «اجتماع نقیضین محهال اسهت» ،بهه سهاختار روانهی موجهود انديشهنده
وابسته است ،بايد اين را هم بپذيرد که اگر ساختار روانی اين موجود بهگونهای ديگر بود،
ممکهن بههود ايهن گههزارههها بههرای وی صههاد نباشهند و ايههن يعنهی درافتههادن بههه وادی
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نسبیگرايی و دورشدن از آرمان همیشگی هوسرل؛ يعنی آرمهان علهم مهتقن (رشهیديان،
.)66-74 :1394

همانگونه که اشاره شد ،از نظر هوسرل در ضمن هر فعل آگهاهی يها تأمهل آگاهانهه،
نوعی آگاهی ضمنی يا پیشاتأملی به سوبژه يا فاعل آگاهی وجود دارد؛ برای ماال ،وقتهی
من به درختی آگاهم ،بهنحو ضمنی میدانم که اين منم که به اين درخهت آگهاهم .ايهن
مطلب را میتوان از منظر هويت قصدی آگاهی نیز که مهورد توجهه همیشهگی هوسهرل
بوده است ،تحلیل کهرد .مها در ههر فعهلِ آگهاهی ،ماهل دانسهتن يها دوسهتداشهتن يها
نفرتداشتن با اين حقیقت مواجهايم که اين فعل متوجه يک شیء يا يک ابژه است؛ امها
سؤال اين است که ريشه و بنیان اين فعل کجاست؟ با اين پرسش ،مها توجهه خهود را از
ابژۀ فعل به خود فعل و در نهايت به بنیان و منشأ اين فعل متوجهه سهاختهايهم و آنچهه
تاکنون بهصورت ضمنی بر ما عرضه شده بود ،مورد تأمل قرار میدهیم .اما من يا اگهويی
که با چنین تأمل خام و تعديلنیافتهای بر شیء خارجی فراچنگ میآيد ،به باور هوسرل
نوعی اگوی طبیعی -رواشناختی است ()1982: 67؛چون چنین تأمل ناروشهمندی قاعهدتاً
نمیتواند ما را بهنوعی اگويی محض رهنمون کند.
هوسرل تأمل طبیعی را تأملی میداند که هنوز درگیر اپوخۀ پديدارشناختی نشهده و
رويکرد طبیعی را رها نکرده است؛ لذا از آنجا که در سطح تأمهل طبیعهی-روانشهناختی،
نمیتوان اگوی محضی را جستوجو کرد و تنها در اين سطح آنچه قابل مشهاهده اسهت،
اگويی تجربی است که وحدت خود را مديون درهمتنیهدگی و تهداعی انديشهه اسهت ،بها
رويکردی هیومی به نفی وجود من يا اگو بهعنوان جوهری ورای انديشهها میپردازد .وی
در کتاب پژوهشهای منطقی باور هرگونه اگهويی ورای اگهوی تجربهی و پديهداری را رد
کرده و بر اين عقیده است که ما وقتی دربارۀ اگو تأمهل مهیکنهیم ،چیهزی جهز جريهان
پیوسته و درهمتنیدۀ آگاهی نمیيابیم (.)Husserl, 2001a: 2\85-86
وی در اين دوره ديدگاه دکارت را دربارۀ «من» ،بهعنهوان جهوهری انديشهنده ،ورای
انديشه نقد میکند و بر اين باور اسهت کهه بنیهان سهوبژکتويته را نبايهد در يهک اگهوی
مستقل از جريان انديشه بهعنوان جوهری خود انديشهه جسهتوجهو کهرد ،بلکهه بنیهان
سوبژکتیويته در جريان درهمتنیدۀ انديشهههها و تهداعی میهان آنهها اسهتقرار دارد .وی
همچنین بر اين اسا  ،ديدگاه کانت را دربارۀ اگوی استعاليی ،بههعنهوان شهرط وحهدت
آگاهی و پیششرط هر تجربۀ آگاهانه مورد نقادی قرار میدهد و بینان وحدت آگهاهی را
در جريان مستمر و پیوستۀ خودِ انديشهها جستوجو میکند .وی بها اشهاره بهه ديهدگاه
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ناتورپ ( )Natorpبهعنوان انديشمندی نوکانتی ،دربارۀ باور به نوعی اگوی اسهتعاليی کهه
هر ابژهای بر وی عرضه میشود ،اما خود بههیچوجه در قالب يک ابژه فراچنگ نمهیآيهد،
اين ديدگاه را با اين بیان نقد میکند که اصوالً چگونه میتوان دربارۀ چیزی فکر کرد که
بهعنوان يک ابژه در آگاهی عرضه نمیشود (.)Husserl, 2001a: 2\91-93
در مجموع تأمل طبیعی-روانشناختی ما را به اگويی رهنمون مهیکنهد کهه حاصهل
مواجههای روانشناختی با ساختار آگاهی است .اين اگو چیزی جز جريهان درههمتنیهده
انديشهها نیست و لذا اگويی که هوسرل در اين دوره معرفی مهیکنهد ،بسهیارنزديک بهه
برداشت هیوم است.
 .4تأمل پدیدارشناختی :دورۀ شکلگیری پدیدارشناسی استعالیی
تأمل پديدارشناختی از ديد هوسرل ،تأملی روشمند و ساختيافته است .در جايی کهه در
تأمل طبیعی نقطۀ شروع ،اشیاء خارجی است ،که در نهايت مها را بهه سهاختار آگهاهی و
افعال آن رهنمون میکند ،در تأمهل پديدارشهناختی نقطهۀ شهروع ،فرآينهدها و افعهال و
متعلقات محض آگاهی است .اين نوع تأمل به ما کمک میکند تا به جای توجه به اشیاء،
به خودِ آگاهی و فرآيندهای آن توجه کنیم؛ فرآيندها و اعمالی که بدون هیچ واسهطه بهر
مهها عرضههه مههیشههوند؛ و ايههن آغههاز پديدارشناسههی اسههت ()Husserl, 1982: 78؛ زيههرا
پديدارشناسی عبارت است از تبیین ساختار آگاهی و آنچهه بهیواسهطه خهود را در ايهن
ساختار بر ما عرضه میکند (” .)Smith, 2018: “Phenomenologyاين بدان معنا نیست کهه
پديدارشنا با عالم خار بیگانه است يا به عالم خهار کهاری نهدارد ،بلکهه در نهايهت،
بنیان خارجیت و وجود را نیز در نوعی آگاهی محض و قوامبخش جستوجو میکند کهه
در ادامه به آن اشاره میشود.
در مرحلۀ دوم از سیر تحول فکری هوسرل که با جلد دوم پژوهشهای منطقی آغهاز
شد و با مجموعه سخنرانیهايی تحت عنوان «ايدۀ پديدارشناسی» تداوم يافت و بها جلهد
اول از مجموعۀ سهجلدی ايده های پديدارشناسی به او خود رسهید ،بسهیاری از اصهول
اولیۀ پديدارشناسهی هوسهرل ،از جملهه بحهث اپوخهه ،تقلیهل پديدارشهناختی و تقلیهل
آيديتیک نظم و سامان يافت .اصولی که میتوان همهۀ آنهها را تحهت نهام کلهی «تأمهل
پديدارشناختی» جای داد .در اين دوره است که هوسرل پديدارشناسی را بهعنوان روشی
گامبهگام برای مطالعۀ ساختار آگاهی و دادگی اشیاء در ايهن سهاختار معرفهی مهیکنهد.
بسیاری از شالودههای اساسی پديدارشناسی ،در ايهن دوره شهکل مهیگیهرد و دقیقهاً در
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همین دوره است که اگو بهعنوان قطب اين همانِ تمهام قصهديتهها و سرچشهمۀ واحهد
جريان آگاهی مورد پذيرش هوسرل واقع میشود.
هوسرل برای عبور از روانشناسی توصیفی و مواجههای عمیقتری با آگاهی نیازمنهد
روشی سازمان يافته بود؛ اين روش همان چیزی است که ما امروزه آن را بهعنهوان روش
پديدارشناسی میشناسیم  .وی بر اين باور است که برای توصیف ساختار آگهاهی بايهد از
سطح يک توصیف شخصی يا تجربی (طبیعی) فراتر رويم و به سطح نوعی شهود محهض
و بیواسطه از آگاهی نائل شويم .کلید چنین گهذاری ،يعنهی گهذار از رويکهرد تجربهی و
روانشناختی به رويکرد پديدارشناختی ،همان چیزی است که هوسرل از آن با نام تأمهل
پديدارشناختی ياد میکند.
هوسرل در کتاب ايدهها دربارۀ تعريف اينگونه تأمل چنین مهیگويهد« :تأمهل نهامی
است برای مجموعهای از اعمهال کهه از طريهق آن ،جريهان فرآينهدهای ذهنهی بها همهۀ
ظهورات چندگانۀ آنها بهوضوح قابل درک و تحلیلپذير میشهود» ( .)1982: 117وی در
جای ديگر دربارۀ اهمیت تأمل در روش پديدارشناسی خود چنهین مهیگويهد« :در بهین
تمامی ويژگیهای ذاتی و عامِ ساحتِ آگاهیِ محض ،ما بايد ابتهدا بهه تأمهل بپهردازيم؛ و
دلیل ما برای چنین کاری ،کارکرد روششهناختی عهام آن اسهت .روش پديدارشهناختی
صرفاً بهوسیلۀ تأمل به انجام می رسد» ( .)Ibid: 174از نظر هوسرل پديدارشناسی محض
(استعاليی) صرفاً بهواسطۀ تأمل محض يا تأمل پديدارشناختی امکانپذير است.
«پديدارشناسی محض درصدد بررسی ساختارهای ذاتی آگاهی است که از خهود سهوبژۀ
آن ،اعمال آن و اعیان (موضوعات) آن تشکیل میشود و لذا محدود بهه پديهدارهای روانهی
نیست .اين بررسی بها تعلیهق کامهل باورههای نهاظر بهه وجهود  .....بهدون درنظرگهرفتن
قرارداشتن اين پديدارها در بافت عینی يهک ارگانیسهم روانهی -جسهمانی خهاص انجهام
می شود» (اشپیگلبرگ .)231/1 :1392 ،در حالی که روانشناسی بهعنوان يهک علهم تجربهی،
عبارت است از بررسی توصیفی و تکوينی امور نفسانی بهعنهوان بخهش جهدايیناپهذير از
يک ارگانیسم واحد که دارای دو جنبۀ روانی و جسمانی است (همان).
اما چگونه می توان در بررسی ساختار آگاهی ،از سهطح توصهیف روانشناسهانه فراتهر
رفت؟ روش پیشنهادی هوسرل در اين مرحله ،روشی است کهه از آن بها نهام «در اپوخهه
نهادن» يا «در پرانتز قراردادن» ياد میکند .از ديد وی در اپوخهنههادن بهه معنهی نهوعی
بیتفاوتی در حکم است ،نه الزاماً رد يک چیز يها شهک در آن .مها بههطهور موقهت تمهام
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باورهای خود را به حالت تعلیق قرار میدهیم تا ببینیم در نهايت بهه چهه چیهز خهواهیم
رسههید .در حقیقههت در اپوخههه قههراردادن بهههمنزلهۀ قرارگههرفتن در يههک وضههعیت بههدون
پیشفرض و کامالً بیطرفانه است ( .)Gallager, 2012: 43از جمله باورههايی کهه در ايهن
مرحله مورد تعلیق قرار میگیرد ،باور طبیعی است .باور طبیعی همان بهاوری اسهت کهه
زندگی روزمرۀ بسیاری از ما بر آن مبتنی است؛ باور به اينکه ورای حوزۀ آگهاهی ،چیزهها
يا اشیائی وجود دارند که آگاهی من به آنها تعلق میگیهرد؛ بهاور بهه وجهود میهزی کهه
مقابل من قرار دارد يا صندلیای که روی آن نشستهام يا درختی که هم اکنهون مشهغول
مشاهدۀ آن هستم .در باور طبیعی ،اشیاء مستقل از آگاهی من به آنها وجود دارنهد؛ بهه
عبارت ديگر ،وجود آنها نوعی وجود متعالی از حوزۀ آگاهی است ( .)Ibidاز ديد هوسهرل
اپوخه جزء ذاتی تأمل پديدارشناختی است .در واقع با اپوخه است کهه مها از يهک تأمهل
طبیعی و روانشناختی فراتر میرويم و به تجربۀ محضی از اعیان آگاهی نائل مهیشهويم.
اين تجربه ،ديگر تجربۀ عادی و معمولی نیست؛ بلکه نهوعی تجربهۀ محهض اسهت .بها در
اپوخهگذاشتن يا تعلیق باور طبیعی ،بهناگهان از جهان پیرامون به معنای جهانی مستقل
از آگاهی پا پ کشیده ،خود را در حوزۀ آگهاهی صهرف مهیيهابیم (.)Zahavi, 2003: 45
اپوخه در حقیقت نقطۀ آغاز تأمل پديدارشناختی است .تأمل پديدارشناختی بها توجهه و
تمرکز بر فرآيندهای آگاهی آغاز میشود؛ فرآيندهايی که از پیش به ما داده شده است.
«هر اگويی فرآيند ذهنی خود را زندگی میکند .اين بدان معنا نیست کهه وی آنهها را
داراست يا متوجه آنهاست و آنها به روشی که ويژگی تجربۀ يک امهر درونهی يها ههر
شهود و ابژهسازی از يک امر درونی اسهت ،در چنهگ اوسهت .ههر فرآينهد ذهنهی کهه
بهعنوان ابژه مورد التفات قرار نگرفته ،با توجه به يک احتمال ايدهآل امکان اين را دارد
که مورد التفات واقع شود .تأملی از اگو متوجه آن شده که آن را به ابهژهای بهرای اگهو
تبديل میکند .اين تأمالت بهنوبۀ خود فرآيندهايی ذهنی هستند و بههعنهوان تهأمالت
میتوانند تحت تأمالت جديدی قرار گیرند؛ و همهینطهور تها بهینهايهت» ( Husserl,
.)1982: 174

در اينجا هوسرل بار ديگر بر اين نکته تأکید میکند که آنچه در عملِ تأمل فراچنگ
مههیآيههد ،همههواره از پههیش بهههنحههو پیشههاتأملی و تلههويحی داده شههده اسههت .در تأمههل
پديدارشناسی ،موضوع تأمل خودِ آگاهی و فرآيندهای آن است؛ اما به باور هوسهرل اگهو
اين فرآيندها را پیش از آنکه مورد تأمل قرار دهد زيسته است و با تأمهل پديدارشهناختی
است که آنها را بهعنوان يک ابژه مطالعه میکند .اين فرآينهدها و اعمهال ،همگهی يهک
ويژگی مشترک دارند؛ و آن اينکه بیواسطه خود را بر ما عرضه میکنند يا بر مها پديهدار
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میشوند و همین دادگی بیواسطۀ آنهاست که بنیان شکلگیری هرگونه يقین است .از
ديد هوسرل بنیان هر يقینی در شهود يا دادگی بیواسطه نهفته است و اين اصلاالصهول
روش پديدارشناسی هوسرل است .وی دربارۀ اصلاالصول پديدارشناسی چنین میگويهد:
«بايد اجازه دهیم تا شهود بیواسطه منبع همۀ دانش ما باشد؛ منبعی که ههیچ مرجعهی
مجاز نیست آن را زير سؤال ببرد» (.)zahavi, 2003: 45
با تأمل بر خود اعمال و افعال آگاهی ،با اين حقیقت مواجه میشويم که تمهامی ايهن
اعمال واجد ويژگی مشترکی هستند که آن ويژگی ،همان قصديت يا حیث التفاتی است؛
به عبارت دقیقتر ،آگاهی همواره آگاهی از چیزی است .اين قصديت يا حیث التفاتی بهه
معنی نوعی تضايف بین افعال آگاهی و متعلقات آنهاست؛ به عبهارت ديگهر ،آگهاهی مها
همواره آگاهی از چیزی است که بهعنوان ابژۀ آگاهی ،قوامبخش آگاهی اسهت .آگهاهی و
ابژۀ آگاهی دو قطب متضايف يکديگرند (.)Gallager, 2012: 61-63
البته هرچند اپوخه شرط الزم تأمل پديدارشناختی است ،اما بههیچوجه شرط کهافی
نیست .درست است که ما با اپوخه توجه خود را از عالم خهار  ،بهه آگهاهی و اعمهال آن
معطوف میکنیم ،اما هنوز پديدارهايی که در حوزۀ آگاهی بها آن مواجههايهم ،بههعنهوان
بخشی از زيستۀ ذهنی -روانی و در بستر زمان و مکانی بر ما عرضه میشوند؛ بهه عبهارت
ديگر ،ما با پديدارهايی مواجهايم که بهعنوان امهری زمهانی و مکهانی در سهاحت آگهاهی
تجربه میشوند و متعلق به سوبژهای هستند که خهود ايهن سهوبژه نیهز در جريهان يهک
زيستۀ تجربی زمانمند قوام میيابد .در حقیقت در اين ساحت از آگاهی ،ما بها سهوبژه و
پديدارهای طبیعهی-روانشهناختی مواجههايهم و دقیقهاً ايهن همهان سهاحتی اسهت کهه
روانشناسی توصیفی با آن سر و کار دارد؛ لهذا بهرای گهذر از توصهیفی روانشهناختی از
آگاهی و مواجههای عمیقتر با آن ،نیارمند گذر از سوبژه و پديهدار تجربهی بهه سهوبژه و
پديداری محض هستیم که هوسرل در روش پديدارشناسهی خهود از آن بها نهام «تقلیهل
پديدارشناختی» ياد میکند ( .)Moran, 2002: 150-151در واقهع تقلیهل پديدارشهناختی،
مکمل اپوخه و گام ديگر برای تأمل پديدارشناختی است.
اپوخه و تقلیل ،بهعنوان گامهای تأمل پديدارشناختی ،ابزارهايی هستند که بهوسیلۀ
آنها پديدۀ تجربی به يک پديدۀ محض و من تجربی نیز به يک من يا اگهوی محهض يها
استعاليی تبديل می شهود (هوسهرل 1386،الهف)75-74 :؛ بنهابراين ،از ديهد هوسهرل تأمهل
پديدارشناختی واجد دو گام است :الف) گذر از سوبژۀ تجربی بهه سهوبژۀ اسهتعاليی (مهن
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محض)؛ ب) گذر از پديدار تجربی به پديدار محض .وی در اثر ديگر خهود ،يعنهی تهأمالت
دکارتی ،با صراحت بیشتری بر اين نکته تأکید میکند (هوسرل1386 ،ب.)56 :
در هر تأمل پديدارشناختی ،نوعی آگاهی ضمنی و تلويحی بهه اگهويی محهض وجهود
دارد و تأمل پديدارشناختی بدون وصول به چنین اگويی پايان نمیپذيرد .اين اگو همهان
چیزی است که هوسرل از آن با نام «اگوی استعاليی» ياد میکند .از نظر هوسرل اگهوی
استعاليی امری جدای از اگوی طبیعی نیست ،بلکه اين دو اگو حاصل دو رويکهرد يها دو
گونه تأمل ما نسبت به يک حقیقت واحد است (.)Husserl, 1997: 173
بنا به عقیدۀ کرن ،ايدۀ من يا اگوی محض برای اولینبار در  1912طی نگارش جلد
اول و دوم ايدهها در ضمن توصیفی که هوسرل از تجارب آگاهانهه و وضهعکننهده 6ارائهه
میدهد ،مطرح شد و پیش از اين وی بههیچوجه در هیچيک از آثارش چنهین ايهدهای را
معرفی نکرده بود ( .)Kern, 2019: 112هرچند اين درست اسهت کهه ايهدۀ مهن يها اگهوی
محض ،برای اولینبار در  1912در ضمن نگارش ايدهها مطرح مهیشهود؛ امها هوسهرل از
مههدتههها پههیش ب هه نابسههندهبههودن مههن يهها اگههوی طبیعههی -روانش هناختی در سههاحت
پديدارشناسی اشاره کرده بود؛ از جمله در مجموعه سخنرانیههای  1907کهه بعهدها بها
عنوان ايدۀ پديدارشناسی چاپ شد (هوسرل1386 ،الف.)75-74 ،
از نظر هوسرل منِ محض در تمام تجارب آگاهانه زندگی میکند .در اين تجارب ،من
توجه خود را به ابژههای قصدی معطوف میسازد .اين تجهارب آگاهانهه در مقهام تمایهل
مانند شعاعی هستند که از من محض به سوی ابژههای قصدی و از ابژهههای قصهدی بهه
سوی من روانه میشوند؛ لذا اين من ،مرکز و قطب اينهمانِ تمهام ايهن قصهديتهاسهت
(.)Kern, 2019: 112
بر اسا رابطۀ بین تجارب آگاهانه و وضعکننده از يهکسهو و مهن محهض از سهوی
ديگر ،چنین به نظر میرسد که من محض جزئی از ساختار اينگونه تجارب باشد؛ لهذا از
نظر هوسرل بايد جملۀ مشهور کانت را به شکل زير تغییر داد« :من میانديشهم بايسهتی
ضرورتاً با هر تجربۀ آگاهانه و وضعکنندهای همراه باشد» (.)Ibid: 113
کرن پ از بیان نسبت منِ محض با هر تجربۀ آگاهانه از ديد هوسرل ،ديدگاه وی را
نقد میکند و چنین میگويد کهه صهرف داشهتن تجربهۀ آگاهانهه و وضهعکننهده ،يعنهی
تجربهای که چیزی را بهعنوان امر واقع وضع میکند ،به معنی آگاهیداشتن از يهک مهن
محض نیست؛ برای ماال ،صرف توجه من به عالئم موجود بر روی اين کاغهذ ،بههعنهوان
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امور واقع ،الزاماً به معنای آگاهیداشتن از شعاع قصديتی که از من به سوی ايهن شهیء
قصدی و از اين شیء قصدی به سوی من روانه میشود ،نیست.
کرن در ادامه چنین میگويد :نظريۀ هوسرل در اين مورد کهه ههر تجربهۀ آگاهانهه و
وضعکننده الجرم دربردارندۀ من محض است ،پیامدهای عجیبی به دنبال خواهد داشهت
که از جملۀ آنها ،میتوان به اين نکته اشاره کرد که ماالً وقتی يک گربه کهامالً آگاهانهه
در مقابل سوراخ موشی میايستد که ههم سهوراخ و ههم مهوشِ درون آن را امهری واقهع
میداند ،بايد از شعاعی از قصديت که از او به سوی آن ابژۀ قصدی و از آن ابژۀ قصدی به
سوی آن جريان دارد ،آگاه باشد (.)Ibid
در پاسخ به اين اشکال ،بايد توجه کهرد کهه تفهاوت ظريفهی بهین توجهه و تأمهل در
انديشۀ هوسرل وجود دارد .از نظر هوسرل در هر توجهی به شیء واقعی من حضور دارد؛
اما حضور من الزاماً به معنای آگاهی صريح از اين حضور نیسهت .در اينجها مها صهرفاً بها
نوعی خودآگاهی تلويحی و پیشاتأملی مواجه ايهم .آنچهه ايهن خودآگهاهی ضهمنی را بهه
خودآگاهی صريح تبديل میکند ،تأمل است .در حقیقت ،تأمل مرتبهای باالتر از توجه يا
التفات صرف است .تأمل خودِ توجه و التفهات و متعلهق آن را موضهوع قهرار مهیدههد ،و
بهواسطۀ تأمل است که هر فعلِ قصدی ،به يک تجربۀ خودآگاه تبديل میشود.
در مجموع ،روشن است که هوسرل در دورۀ دوم و در مجموعۀ ايدههها بها چرخشهی
آشکار به ضرورت وجود منی محض بهعنوان الزمۀ تأمل پديدارشناختی وقهوف مهیيابهد
(رشیديان .)214-213 :1394،اين گرايش به وجود من محهض بههعنهوان مرکهز قصهديت و
قطب متضايف پديدار محض ،بهمرور در آثار هوسرل ،از جمله ايهدهههای پديدارشناسهی
تکامل يافت ( )Husser, 1982: 190-192و در همین اثر است که برای نخستینبار اشهارات
صريح به وجود چنین من يا اگويی ديده میشود.
 .5دورۀ سوم :تأمل مطلق یا تأمل ناتمام ،ایدهآلیسم پدیدارشناختی و مس ئلۀ
تقویم
در دورۀ سوم از سیر پديدارشناسیِ هوسرل ،ما بها نهوعی ديگهر از تأمهل مواجههايهم کهه
میتوان از آن با نام «تأمل مطلق» يا «تأمل ناتمام» ياد کرد؛ اما منظهور از تأمهل ناتمهام
چیست؟ از ديد هوسرل هر تأملی با نوعی آگاهی ضمنی يا پیشهاتأملی آغهاز و در نهايهت
به نوعی آگاهی صريح و مضمونساز از شیء يا امر مهورد تأمهل خهتم مهیشهود .در دورۀ
پیش از پديدارشناسی ،اين سیر از آگاهی پیشاتأملی بهه ابهژۀ طبیعهی از يهکسهو و مهنِ
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تجربی يا روانشناختی از سوی ديگر ،آغاز میشود و در نهايت ،به نوعی آگاهیِ صهريح و
مضمونساز از اين دو میانجامد .در دورۀ دوم ،ما با نوع ديگری از تأمل مواجهايم؛ تهأملی
که مبتنی بر نوعی دريافت پیشین ،از فرآيندها و اعمال آگاهی و اگوی محض ،بههعنهوان
قطب اينهمانِ تمامی پديهدارها آغهاز مهیشهود و در نهايهت بهه نهوعی ادراک صهريح و
مضههمونسههاز از اعمههال و فرآينههدهای آگههاهی و منشههأ آنههها ،يعنههی همههان اگههوی
پديدارشناختی (محض) میانجامد؛ به عبارت ديگر ،تأمل روانشناختی و پديدارشهناختی،
هردو ،در نهايت به درکی صريح و آشکار از اگو ختم میشود؛ تا جايی که میتهوان گفهت
نتیجۀ اين دو تأمل ،رسیدن به مرتبهه يها نهوع خاصهی از خهود آگهاهی اسهت .در واقهع
همانگونه که خود هوسرل اشاره میکنهد ،تأمهل ،اعهم از طبیعهی و پديدارشهناختی ،در
نهايت نوعی آشکارسازی خود اگوست (هوسرل1386 ،ب.)79 :
اما در دورۀ سوم با تأملی مواجهايم که از خود اگوی پديدارشناختی يا اگهوی محهض
آغاز میشود؛ اما اينبار اين اگو ،نه امری ساکن و ايستا ،بلکه امری پويها ،مقهوم و متقهوم
است؛ يعنی اگو در اين نوع تأمل بهعنوان فرآيند مورد توجه قرار میگیهرد؛ امها در عهین
حال ،در ضمن اين تأمل بر اگوی تقوميافته ،اگوی مطلقی نیز بهنحهو ضهمنی و تلهويحی
خود را عیان میسازد؛ اگوی مطلقی که بنیان و منشأ هر تقهومی اسهت .امها ايهن اگهوی
مطلق که تمامی ساحات ،از جمله عین و ذهن را قوام میبخشد ،خهود بههههیچوجهه در
هیچ تأملی فراچنگ نمیآيد و همواره به شکل افقهی دسهتنايهافتنی بهاقی مهیمانهد؛ از
اينروست که ما نام اين تأمل را تأمل ناتمام گذاشهتهايهم .بهرای تبیهین بیشهتر موضهوع
ناگزير بايد به بحث پیچیدۀ تقويم در فلسفۀ هوسرل وارد شويم.
پ از اعمال اپوخه و تقلیل پديدارشناختی ،آنچه بر جای می ماند ،اگوی اسهتعاليی
و ساختارهای قصدی اوست کهه بهه مها نشهان مهیدههد چگونهه عینیهت در ارتبهاط بها
سوبژکتیويتۀ استعاليی قوام میيابد ()Moran, 2002: 164؛ بهه عبهارت ديگهر ،مها په از
تقلیل پديدارشناختی با عالمی مواجه میشويم که بیواسطه در حوزۀ آگهاهی بهرای اگهو
پديدار میشود .همانگونه که پیشتر نیز اشاره شهد ،بها اپوخهه نهوع جديهدی از تجربهه
فراروی فیلسوف گشوده میشود؛ تجربه ای فراتر از من و عالم بهعنوان يک ابژۀ طبیعهی.
با اپوخه چیزی از وجود و واقعیت عینی آنها کاسته نمیشود (.)Zahavi, 2003: 45
از نظر هوسرل عالم بدين معنا ،تنها از طريق سهاختارهای قصهدیِ اگهویِ اسهتعاليی
شکل میگیرد و معنا میيابد و بر اين اسا  ،میتوان گفت اگوی استعاليی ،مقهوم عهالم
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است .در اينجا ذکر اين نکته الزم است که از ديد هوسرل وقتی بحث از عالم مهیکنهیم،
عالم شبکۀ درهمتنیدهای از موجودات مختلفی است که هريک هويهت و حتهی چیسهتی
خود را در ارتباط با ساير عناصر پیدا میکنهد و از آنجها کهه اصهوالً هرگونهه معنهايی بهه
قصديت يا التفات سوبژۀ استعاليی وابسهته اسهت ،ايهن سهوبژه اسهت کهه عهالم را قهوام
میبخشد .در تبیین چیستی اين تقويم ،حداقل با دو معنای متفاوت در انديشۀ مفسهران
هوسرل مواجهه مهی شهويم :الهف) تقهويم بهه معنهی معنابخشهی؛ ب) تقهويم بهه معنهی
وجودبخشی؛ البته منظور از وجود در اينجا ،وجود نزد آگاهی است و نهه وجهود در خهود
( .)Moran, 2002: 165زهاوی ضمن نابسنده خوانهدن ههر دو تفسهیر از تقهويم ،بهر ايهن
عقیده است که تقويم از ديدگاه هوسرل را نه بايد به معنای معنابخشهی صهرف و نهه بهه
معنای وجودبخشی تفسیر کرد .از نظر وی معنای تقويم اين اسهت کهه سهاختار آگهاهی
استعاليی ،بهعنوان يک ساختار قصدی ،پیششرط امکهان ههر عینیتهی اسهت؛ البتهه در
اينجا پیششرط نبايد به معنهای علیهی آن در نظهر گرفتهه شهود .تقهويم بايهد بههعنهوان
فرآيندی در نظر گرفته شود که اجازه میدهد تا متعلَق آن خود را از طريق پديدارشدن،
گشودهشدن و ارتباط با اعیان ديگر عرضه کند ( .)Zahavi, 2003: 75آنگونه که هايهدگر
بهدرستی اشاره میکند ،تقويم بههیچوجه به معنی تولید ،يعنی ايجاد يا سهاختن چیهزی
نیست ،بلکه منظور اجازهدادن به يک شیء است تها در عینیهت خهويش خهود را نمايهان
سازد (.)Ibid
همانگونه که خود هوسرل بارها اشاره کرده است ،بحهث از تقهويم عهالم بهه معنهای
درافتادن در وادی نوعی ايدهآلیسم سوبژکتیو صرف ،مانند آنچه در فلسفۀ بهارکلی بها آن
مواجهايم ،نیست؛ زيرا از نظر هوسرل اگوی استعاليی و عالم ،دو قطب متناظر يکديگرند.
هوسرل در آثار متأخرش به اين نکته اشاره میکنهد کهه ايهن دو ،يعنهی عهالم و سهوبژۀ
استعاليی ،چنان در هم تنیدهاند که فهم يکی بدون ديگری امکانپهذير نیسهت .هوسهرل
در يکی از دستنوشتههای متأخر خود در  1931به اين نکته اشاره می کنهد کهه تقهويم
دارای دو منبع يا مبنای اصلی است :يکی اگو و ديگر غیر اگو ،کهه اگهر هريهک از آنهها
بدون ديگری لحاظ شود ،امری صرفاً انتزاعی خواهد بود .اين دو بهنحهو جهدايیناپهذيری
حقیقت واحدی را شکل میدهند؛ لذا عناصر ساختاری غیر قابهل فروکاسهتی در فرآينهد
تقهويم هسهتند ( .)Husserl, 2006: 188-190در حقیقهت ،تقهويم فرآينهدی اسهت کهه در
ساختار واحدی به نام سوبژکتیويته نمايان میشود.
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هوسرل میگويد همانگونه که قوام عالم به اگوی استعاليی و ساختار قصدی آگهاهیِ
چنین اگويی است ،خود اگوی اسهتعاليی نیهز از طريهق همهین تقهويم بههعنهوان امهری
مکانمند و زمانمند قوام میيابد .از نظر او تجربۀ قوامبخهش اگهوی اسهتعاليی از عهالم،
گامبهگام با تجربۀ قوامبخش اگو از خودش پیش میرود؛ به عبارت ديگر ،تقهويم دو روی
متفاوت دارد :الف) تقويم عالم بهوسیلۀ اگوی استعاليی و ب) تقويم اگهوی اسهتعاليی در
ارتباط بیواسطهاش با عالم (.)Ibid: 75
همین تقويم دوم است که هوسرل در آثار خويش از آن با نام «خودتقويمی اگو» يهاد
میکند؛ و همین خودتقويمی است که اگو را بهمنزلۀ موجودی مکانمند و زمهانمنهد در
عالم برمیسازد .در واقع در اينجا آگاهی قوامبخش به خود قهوام مهیدههد يها بهه تعبیهر
ديگر ،آگاهی عینیتبخش به خود عینیت میدهد ( .)Ibidاز طريق فرآيند تقويم ،سهوبژۀ
استعاليی خود را بهعنوان سوبژهای جهانمند درک میکند.
هوسرل در ادامه ،قطب سومی را نیز به اين ساختار دوگانۀ «سوبژکتیويتۀ استعاليی-
عالم» اضافه مینمايد که از آن با نام «ديگری» ياد میکند .در واقع مواجهه با ديگری يها
اذهان ديگر است که اوالً ،عالم را به شهکل بهیناالذههانی تقهويم مهیکنهد؛ ثانیهاً ،اگهوی
استعاليی را بهعنوان موجودی اجتماعی قوام میبخشد؛ لذا مواجهه با ديگری نیهز نقهش
اساسی در تقويم اگو و درک اگو از خود بههعنهوان موجهودی جههانمنهد دارد .در اينجها
ديدگاه هوسرل دربارۀ خودآگاهی اگو آشکارا به ديدگاه هگلی نزديک میشود.
از نظر کرن ،هوسرل در آثار متأخر خود سعی دارد تا اگو يا سوبژکتیويتۀ استعاليی را
به ساحتی بیناالذهانی بسط دهد ( .)Kern, 2019, 116کلید فهم سوبژکتیويتۀ اسهتعاليی
بهعنوان امری بیناالذهانی از ديد کرن همهان چیهزی اسهت کهه هوسهرل از آن بها نهام
«همدلی» ياد میکند .از ديد کرن هوسرل همدلی را بهعنوان نوعی از بازنمهايی در آثهار
متأخر خود معرفی میکند ( .)Ibid: 113-115از ديد هوسرل با همدلی است کهه «مهن» يها
اگو میتواند اگوی ديگر را بازنمايی کند و خود را بهه جهای آن قهرار دههد .در حقیقهت،
همدلی نوعی تقلیل ثانويه اسهت کهه بههوسهیلۀ آن سهاحت سهوبژکتیويتۀ اسهتعاليی از
ساحتی خود تنها انگارانه به ساحت بیناالذهانی گسهترش مهیيابهد ()Ibid: 117؛ و همهین
بیناالذهانیت استعاليی اسهت کهه بنیهان تقهويم عهالم در انديشهۀ هوسهرل اسهت .ايهن
بیناالذهانیت استعاليی در حقیقت ،مرحلهای از تقويم خود اگو نیز هست و همهانگونهه
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که در ادامه به آن اشاره خواهد شد ،بنیان اين تقويم همان چیزی اسهت کهه هوسهرل از
آن با نام «اگوی مطلق» ياد میکند.
هوسرل در کتاب تأمالت دکارتی دربارۀ دو روی متفاوت تقويم چنین میگويد:
«به عبارت ديگر ،اين پديدارشناسی در وهلۀ اول ،يک خودروشنسازی به معنای اخص
کلمه است ،که بهطور منتظم نشان مهیدههد چگونهه اگهو خهودش را مطهابق ماهیهت
ويژهاش بهعنوان موجودی فینفسهه و لنفسهه متقهوم مهیکنهد؛ و در وهلهۀ بعهد يهک
خودروشنسازی به معنای وسیع کلمه است که نشان میدهد چگونه اگو به لطف ايهن
ماهیت ويژه ،در خودش ،ديگران ،عینیت و بهطور کلی هر آنچه را که برای اگو در من،
بهعنوان يک غیر من اعتبار وجودی دارد ،متقوم مینمايد1386( ».ب.)139 :

در حقیقت ،معنای ايدهآلیسم پديدارشناسی نیز در انديشۀ هوسرل چیهزی جهز ايهن
نیست .اين ايدهآلیسم چیزی جز روشنسازی خود اگو بهمنزلۀ سوبژۀ هر شناخت ممکن
نیست .اين روشنسازی در عین حال ،روشنسازی هر نوع موجودی است که بهرای مهن
يا اگو قابل تصور است؛ از جمله معنای تعالی ،طبیعت ،فرهنگ و جههان (همهان .)140 :در
اينجاست که اگوی استعاليی ،خود بهعنوان امری متقوم در نظر گرفته میشود؛ يعنی بها
تقويم عالم ،خودِ اين اگو نیز تقويم میشود.
حال پرسش اينجاست که بنیان اين تقويم چیست؟ اگر بنیان تقويم عهالم را بايهد در
اگوی استعاليی جستوجو کنیم ،بنیان تقويم خود اگو را بايد در چه چیزی جسهتوجهو
کرد؟ به عبارت ديگر ،آن مبدأ يا بنیانی که تقويم عالم و تقهويم خهود اگهو از آن نشهئت
میگیرد چیست؟ برای پاسخ به اين پرسش ،الزم است تا نگاهی عمیهقتهر بهه چیسهتی
تأمل در انديشۀ هوسرل بیندازيم.
از ديد هوسرل اصوالً هرگونه تأملی در زمان رخ میدهد؛ به عبارت ديگهر ،ههر آنچهه
بهعنوان يک امر در ساحت آگاهی مورد تأمل قرار میگیرد ،واجد ديرندی است کهه ايهن
ديرند به يک معنا بنیاندادگی آن شیء است؛ اما در ساحت پیش از پديدارشناسی که ما
با اشیاء طبیعی مواجهايم و مواجهۀ ما با آگاهی نیز در حد نوعی مواجههۀ روانشهناختی
است ،با زمان کیهانی يا زمان تجربی روبهرو هستیم .اين زمان ،زمانی است که ريشهه در
رويکرد طبیعی دارد که مبنای زمان را در نحوۀ وجود اشهیاء بههعنهوان امهوری بیهرون و
متعالی از حوزۀ آگاهی جستوجو میکند.
با ورود به ساحت پديدارشناسی و با در اپوخه قراردادن باور طبیعی و بههتبهع آن در
اپوخه قراردادن وجود خارجی اشیاء ،پا به عرصۀ آگاهی محض مهیگهذاريم کهه در ايهن
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عرصه متعلق تأمالت اعمال و افعال خودِ آگاهی است؛ اما همانگونه که اشاره شد ،بنیان
هر نوع تأملی ،نوعی ديرند و تداوم است ،لیکن اينبار ديگر نمیتوان ريشۀ ايهن ديرنهد را
در خار از حوزۀ آگاهی جستوجو کرد؛ به همین دلیل ،در اينجا هوسرل از نوع ديگر از
زمان سخن میگويد؛ زمانی که منشأ آن در سوبژکتويتۀ استعاليی و اگوی محض اسهت.
هوسرل از اين زمان در آثار خود با نام «زمان سوبژکتیو» ياد میکند (ساکالوفسکی:1388 ،
.)233-234
اما هوسرل در آثار خود از نوع ديگری از زمان با نام «زمانآگاهی مطلهق» يها «زمهان
مطلق» ياد میکند  .در اينکه اين زمان مطلق چیسهت و نسهبت آن بها زمهان سهوبژکتیو
کدام است ،بحثهای متعددی شکل گرفته است؛ اما با توجه به آنچه بیان شد ،میتوانیم
زمان مطلق را مبنای نوع سومی از تأمل بدانیم؛ تأملی که موضوعش نه اشیاء خهارجی و
نه اعمال و افعال آگاهی است ،بلکه موضوع آن ،خود اگوی محض در رونهد دائمهی خهود
تقويمی خويش است؛ تأملی که اگو را بهعنوان امری مقوم و متقهوم موضهوع خهود قهرار
میدهد .در اينجا نیز با ديرندی مواجهايم که بنیان دادگی اگوی محهض بههعنهوان يهک
فرآيند مقوم و متقوم است .اما سؤال اين است که بنیان اين ديرند را در چه چیزی بايهد
جستوجو کرد؛ به عبارت ديگر ،اگر در دورۀ دوم ،بنیهان ايهن ديرنهد را در خهود سهوبژۀ
محض جستوجو میکرديم ،حال که سوبژۀ محض مورد تأمل قرار گرفتهه اسهت ،بنیهان
اين ديرند را در چه چیزی بايد جستوجو کرد؟ پاسخ هوسرل به اين پرسش ،اين اسهت
که بنیان اين ديرند را بايد در زمانآگاهی مطلق جستوجو کرد .البته زمانآگاهی مطلق
خود ريشه در سوبژه يا اگوی مطلق دارد؛ اگويی که منشأ و بنیان هر تقويمی اسهت ،امها
خود ديگر بههیچوجه متقوم نیست.
چنین اگويی هرچند خود مبنای هر نوع تأملی است ،امها بههههیچوجهه بهه تأمهل در
نمیآيد .در اينجا ما با معنای جديدی از اگو مواجهايم که شهباهت زيهادی بهه مطلهق در
انديشۀ هگل دارد .اگر با نگاه هگلی به تفسیر انديشۀ هوسرل بپردازيم ،بايد بگويیم اگوی
استعاليی و اگوی تجربی در حقیقت هر دو دمهايی هستند از اگوی مطلهق؛ اگهويی کهه
بهمنزلۀ روندی است که از خويش در خويش و به سوی خهويش اسهت؛ و در ايهن رونهد،
همه چیز از جمله سوبژۀ محض ،عالم و زمان را قوام میبخشد.
اين اگو يا سوبژکتويتۀ مطلق ،هرچند بنیان هر دادگی در ساحت آگهاهی اسهت ،امها
خود بههیچوجه داده نشده ،متعلق آگهاهی واقهع نمهیشهود و بها ههیچ تهأملی فراچنهگ
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نمیآيد .توصیف پديدارشناختی ،مبتنی بر تأمهل اسهت و تأمهل معمهوالً مضهمونسهاز و
ابژهساز است .هدف تأمل ،درک سوبژکتیويتهای است که بهنحو پیشاتأملی در ههر عمهل
تأمل حاضر است .اما هوسرل دربارۀ سوبژکتويتۀ مطلق بر اين عقیهده اسهت کهه چنهین
سوبژکتیويتهای همواره ناشناخته باقی میماند؛ امری ناشناخته که با هیچ تأمل و تقلیلی
فراچنگ نمیآيد (.)Zahavi, 2003: 92
هوسرل دربارۀ اين اگوی مطلق چنین میگويد:
به اين معنا «من» (اگوی مطلق) يک موجود نیست ،بلکه آنتیتهزی بهرای ههر چیهزی
است که وجود دارد .آن نه يک ابژه ،بلکه يک مقابل ايستا برای ههر ابژکتیويتهه اسهت.
اين من نبايد يک من نامیده شود و همچنین نبايد چیز ديگری نامیده شود؛ زيرا در آن
صورت ،يک ابژه خواهد بود و نه اينکه ورای همه چیز وجود دارد ،بلکه صرفاً بههعنهوان
يک درککننده و اعتباربخش عمل میکند (.)Husser, 2001b: 278-279

با رسیدن به چنین اگويی ،ما نهتنها به مرزهای پديدارشناسی ،بلکه به مرزهای زبهان
نیز نزديک میشويم .در اينجا ما با چیزی مواجهايم که به وصف درنمیآيد؛ نه مهیتهوان
آن را امری حاضر نامید و نه امری که واجد نوعی ديرنهد اسهت ( .)zahavi, 2003: 92ايهن
امر که همان اگوی مطلق يا سوبژکتويتۀ مطلق است ،بنیان ههر ديرنهد و ههر جريهانی از
آگاهی است و لذا میتوان آن را زمانآگاهی مطلق نیز نامید؛ اما هیچکدام از ايهن واژههها
نمی تواند به معنای واقعی ،آن را توصیف کند؛ زيرا اصوالً واژهها از مفاهیم حکايت دارنهد
و مفاهیم نیز خاص نوعی نگاه ابژکتیو به امورنهد؛ امها سهوبژۀ مطلقهی کهه بههههیچوجهه
نمیتوان آن را بهعنوان يهک ابهژه لحهاظ کهرد ،بها واژههها قابهل توصهیف نیسهت .حتهی
«من»نامیدن چنین سوبژۀ مطلقی نیز خالی از اشهکال نیسهت؛ زيهرا مهن همهواره واجهد
وجهی شخصی است ،اما چنین اگوی مطلقی را بهههیچوجهه نمهیتهوان امهری شخصهی
دانست .اين اگوی مطلق هرچند خود را بهنحو پیشاتأملی و تلويحی در ضمن هر فعهل و
هر تأملی در حوزۀ آگاهی عیان میسازد ،اما خود بههیچوجه به تأمل درنمیآيد؛ لهذا مها
در دورۀ سوم از پديدارشناسی با تأملی مواجه هستیم که ناتمهام بهاقی مهیمانهد؛ يعنهی
تأملی که نمیتواند آنچه را بهنحو پیشاتأملی و تلويحی بهر مها عیهان اسهت (همهان اگهوی
مطلق) ،بهنحوی صريح و مضمونساز فراچنگ آورد و اين تأکید مجددی بر اين معناسهت
که ما به مرزهای پديدارشناسی رسیدهايم.
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 .6نتیجه
يکی از مهمترين کلیدهای فهم مراحل سهگانۀ فلسفۀ هوسرل ،آن چیزی است که وی از
آن با نام تأمل ياد میکند .از ديد هوسرل تأمل بهعنوان يک فعل آگاهی ،همهان چیهزی
است که باعث میشود شیء بهعنوان ابژه مورد قصد يا التفات صريح واقع شود؛ لذا تأمل،
همواره ابژهساز و مضمونساز است .از نظر هوسرل هر تأملی با نوعی آگهاهی پیشهاتأملی
دربارۀ چیزی که مورد تأمل واقع میشود ،آغاز شده است و در نهايهت بهه نهوعی آگهاهی
صريح و ابژکتیو و به قول خود هوسرل ،مضمونساز نسبت به آن شیء ختم مهیشهود .از
طرف ديگر ،هر تأملی با نوعی خودآگاهی همراه است؛ بهه عبهارت ديگهر ،در ههر تهأملی
درکی ناصريح و ضمنی به فاعل يا عامل تأمل وجود دارد که در نهايت به درکی صريح از
اين فاعل يا عالم تأمل میانجامد .در فلسفۀ هوسرل متناظر بها مراحهل سههگانهۀ تحهول
فکری وی ،با سه معنا يا سه نوع از تأمل مواجه مهیشهويم کهه ايهن سهه معنها از تأمهل،
متناظر با سه معنا از پديدار ،سه معنا از اگو و سه معنا از زمان است که بههطهور خالصهه
در جدول زير بیان شده است:
انواع سهگانۀ تأمل
بستر تأمل

عامل تأمل

متعلق تأمل

تأمل طبیعی -روانشناختی

زمان کیهانی
(طبیعی)

اگوی روانشناختی

اشیاء طبیعی ،افعال آگاهی در
سطح روانشناختی

تأمل پدیدارشناختی

زمان
سوبژکتیو

اگوی استعاليی يا
اگوی محض

پديدارهای محض و افعال محض
آگاهی

تأمل مطلق (ناتمام)

زمانآگاهی
مطلق

اگو يا سوبژکتیويتۀ
مطلق

خود اگوی استعاليی بهمنزلۀ
امری متقوم

پینوشت
 »Reflexion« .1واژهای آلمانی است که معادل آن در زبان انگلیسی « »Reflectionاست .مترجمان
فارسی در ترجمۀ اين واژه از معادلهايی چون باريکانديشی ،ژرفانديشی و تأمل استفاده کردهاند؛ اما
چون اکار مترجمان آثار هوسرل در زبان فارسی ،مانند عبدالکريم رشیديان ( )1384معادل تأمل را برای
اين واژه برگزيدهاند ،ما نیز از همین معادل در ترجمۀ آن استفاده میکنیم.
 .2از آن جمله میتوان به بخشی ( )1388و حقی ( )1381اشاره کرد.
3. Pre-reflective
4. Thematized
)5. Representification(Vergegenwärtigung
)6. Positing(Setzen
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