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Abstract 

 
Husserl thinks of philosophy as a general, fundamental and apodictic science of world. He 
set out to found transcendental phenomenology as general philosophy or apodictic science, 
but he ought to explain the possibility of objective knowledge of world as to reach to this 
point. Concerning about crisis in modern western culture, Crisis projects his view of 
philosophy and of duty of philosopher in context of a critics of modern philosophy and 
science concerns about crisis in modern western culture. So he introduces the original 
concept life-world that is a novel idea for the philosophy as general science. The paper is to 
consider the Husserl's point of view on relation between philosophy and crisis of modern 
culture and to review the question if life-world can introduce Husserl's transcendental 
phenomenology as a fundamental philosophy and general science. We consider the problem 
of possibility of objectivity of world, a problem that proposed in late philosophy of Husserl 
in more extensive and innovative form. 
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Introduction 

According to Husserl, philosophy has adopted many unproven assumptions about the 
world since early philosophers of ancient Greece, and has therefore fallen into the trap of 
what he himself calls the natural attitude. Husserl, who longed for the establishment of a 
universal philosophy as a rigorous science, tries to give up on this view and devise a new 
plan through his various stages of thought, which are often divided into three periods. In 
this path, he is shifted from a "natural-experimental" attitude to an "experimental-
transcendental" attitude and then to an "Eidetic" attitude. What is important in all of this 
ongoing is the subjective nature of Husserl's thinking. Husserl's claim is that 
phenomenology seeks to dissolve transcendental problems related to the objective world, 
which in itself goes back to the possibility of objective and transcendent knowledge abou 
the world. Husserl's solution to this problem become a constitutive analysis that is ultimately 
to explore pure ego philosophically.  

The method of phenomenology 

Husserl's essential method was to achieve the origin and beginning of their formation by 
suspending unproven presuppositions and uncertainties about the world. This suspension of 
metaphysical requirements and assumptions about the world of objects, as well as the study 
of what remains, is the same phenomenological reduction. Epoché is the starting point of 
phenomenology, which in the next steps, during the long, detailed and complex stages of 
reduction, expands this kind of skepticism in order to discover the absolute foundation of a 
universal philosophy. The result of reduction is pure consciousness or pure ego, which is in 
an intentional and transcendental correlation with the world. 

Life-World and Science Criticism 

One of the acts of consciousness, is modern science, or as Husserl says, is objective science, 
which itself is based on special assumptions about the world. Faced with the problem of the 
life-world, Husserl uses the term "natural attitude" to describe a method in which objects 
are the result of distortions of objective science. In his view, beyond these distortions, or 
rather under these distortions, are the things themselves, the discovery and study of which is 
the main task of his new science, or transcendental phenomenology. Discussing the same 
issues for Husserl in a special way, the ultimate historical method, is in fact the discovery of 
a new subject in the life-world as the subject of a universal science. Establishing philosophy 
as a science in the way that Husserl envisions requires achieving necessity and totality and 
going beyond possibility and particularity. That is why he sought to reveal the essences and 
universality because he thought that phenomenology was the realm that led the 
contemplative subject from the realm of facts to the necessary universality. In fact, in 
Husserl's view, it is through the intuition of the intuitions of essences, that is, through 
eidetic reduction that truth science becomes possible. 

intersubjective life-world 

According to Husserl, transcendental issues related to the objective world are finally clarified 
in the constitution of intersubjectivity. Therefore, it is through a phenomenological study of 
transcendental ego that the transcendental problems of the objective world can be resolved. 
This phenomenological study, in addition to showing us how the ego emerges during 
transcendental reduction, can also shed light on the general structure of transcendental 
subjectivity. Husserl sought a universal science, not a special science in a particular field. 
Hence, for him, philosophy is searching for a science about universal truths that are 
genuinely original. This science must be able to detect the subjective constitution of 
objective being. But this objectivity is distinct from the objectivism of modern science 
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because objectivism is a logical-theoretical structure, but subjective objectivity is rooted in 
the life-world and is actually experienced. 

Attention to the intersubjective aspect of the life-world suggests that at this stage of his 
thinking Husserl focuses on the historical and concrete aspects of being and provides 
further reflection on the Other and history. In the Crisis the life-world is concrete, 
historical, and social premise that transcendental phenomenology seeks to lay the 
groundwork for this concrete and collective being. Examining the origins of meaning in the 
life-world finally sheds light on its intersubjective nature. "The world for all" is the 
constitutiona result of transcendental intersubjectivity. But that doesn't mean Husserl has 
given up on his doctrine of radical transcendental subjectivity, which begins with the 
primary sphere of ownnes. The transcendental Epoché reveals the intentional operating 
systems by which a social of egos is constituted. In Descartes' reflections, Husserl 
emphasizes that the pure ego is the origin of the constitution of other subjects, and thus the 
intersubjective world in which we live. Therefore, the unified transcendent ego is the source 
of objectivity and the condition for the possibility of knowledge as objectively valid. 

Conclusion 

For Husserl, neglecting the end and meaning for mankind is rooted in the initial 
concealment of meaning, and the origins of this meaning are hidden by natural attitude. In 
this way, the realization and objectification of thereasen itself can be distorted during its 
own development. This distortion is, in fact, the distortion of the life-world. Crisis diagnosis 
is rooted in tracking this distortion. Husserl believes in a science that is able to reveal the 
source of this confusion and return the lost meaning of science to them. But the life-world 
is unknown, and this anonymity is part of its structure. Husserl calls his phenomenology a 
"transcendental idealism." Because phenomenology is a philosophy that asks and answers 
these questions about the mere possibility of transcendent knowledge. These questions are 
not natural, but experimental-transcendental, because for Husserl, in the natural attitude, 
such questions cannot be coherently asked or answered. So this philosophy must 
consciously adopt a new point of view. Relying on this emphasis, Husserl calls the new 
attitude transcendental, phenomenological, and eidetic. Transcendental philosophy moves 
toward pure possibilities rather than focusing on empirical facts. Husserl's transcendental 
philosophy, instead of playing with arguments against realism, may shed light on my ego as 
the agent of any cognition, and in this sense Husserl's transcendental idealism is an ontology 
or monadology. But he objects to the notion that the transcendental ego without content is 
a pole of the subject of experience, and at the same time believes that the transcendental ego 
is the unifying principle of consciousness and the fundamental and ultimate source of all 
experience and knowledge. 

References 

 Husserl, E. Cartesianische Meditationen, Ene Einleitung in die Phänomenologie. trans. A. Rashidian. 

(In Persian) 

 Husserl, E. Die Idee der Phänomenologie. trans. A. Rashidian. (In Persian) 

 Husserl, Edmund (1970) The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, trans. 

David Carr, Evanston: Northwestern University Press. 

 Husserl, Edmund (1982), Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological 

philosophy, First book. General Introduction. trans. F. Kersten Dordrecht: Kluwer Academic 

Press. 

 Rashidian, Abdolkarim. (2012) Husserl Dar Matne Asarash (In Persian) 

 Ricoeur, Paul (1967). Husserl: An Analysis of His Philosophy. Trans. E.G. Ballard and L.E. 

Embree. Evanston: Northwestern University Press. 



 

 

Philosophical Investigations  /  Vol. 14/ Issue: 33/ Winter  2021 133 

 

 
 
 
 

9439 زمستان  /33/ شماره 41 سال  

 

 

 زهرا رمضانلو
. ایران. علوم و تحقیقات تهرانزاد اسالمی، واحد آدانش آموخته دکتری فلسفه، دانشگاه 

zahra.ramazanlo@gmail.com  

 )نویسنده مسئول(زاده حسن فتح                     
 زنجان. ایران.، زنجانفلسفه، دانشگاه  دانشیار گروه

   hfatzade@gmail.com  

 الملوک مصطفویشمس    
 ایران. تهران.. ان شمالتهرزاد اسالمی، واحد آفلسفه، دانشگاه  دانشیار گروه

  sha_mostafavi@yahoo.com  

  

 چکیده

او به دنبال تأسیس پدیدارشناسی استعالیی به مثابه فلسفه نزد هوسرل علمی کلی، بنیادی و متقن درباره جهان است. 
ای کلی یا علمی متقن بود اما برای دست یافتن به چنین هدفی باید امکان یک معرفت ابژکتیو درباره جهان را فلسفه

 معنای مدنظر خود از فلسفه و وظیفه ،بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعالییداد. هوسرل در کتاب توضیح می
های فرهنگ معاصر اروپایی مطرح کرده و مفهوم بدیع فیلسوف را در زمینه نقد علم و فلسفه مدرن و در ارتباط با بحران

کند. این نوشتار در پی آن است که دیدگاه ای نو برای فلسفه به مثابه علم کلی معرفی میجهان را به عنوان ایدهزیست
فرهنگ معاصر اروپایی را مورد مالحظه قرار داده و به این پرسش توجه کند  هایفلسفه با بحران هوسرل درباره نسبت

ای بنیادین و علمی کلی معرفی کند جهان قادر است پدیدارشناسی استعالیی هوسرل را به عنوان فلسفهکه آیا ایده زیست
گیرد که ای مورد توجه قرار میوژهتر یک جهان بیناسیا نه. در این جهت مسئله امکان ابژکتیویته جهان یا به عبارت دقیق

 تر مطرح شده است. تر و نوآورانهدر فلسفه متأخر هوسرل به صورتی مبسوط

 

 و هوسرل جهان، بیناسوژگیآلیسم استعالیی، بحران، زیستپدیدارشناسی، ایده :هاواژهکلید
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 مقدمه

توان یکی از نمایندگان انتقال تفکر فلسفی از قرن نوزدهم به قرن ( را به جرأت می8183-8391ادموند هوسرل )
غم فلسفی هوسرل یکسره مصروف بنیان نهادن  وهمّ مدرن دانست. مدرن به دوره پستبیستم و حتی از دوره 

عنوان پدیدارشناسی استعالیی تأسیس کرد که بعدها ای تحت بود و در همین جهت فلسفه« علم متقن»یک 
توان گفت که فلسفه او نیز به مانند بخش فیلسوفان بزرگ در طرح و حل مسائل فلسفی تازه شد. لذا میالهام

ه بزرگ فلسفه مدرن نمایند»اش پلی میان قرن نوزدهم و بیستم است. برخی هوسرل را آخرین زندگی
 ,Moranدانند که منجر به تولد یک جهان فلسفی جدید شد )انتقالی می و همچنین نماینده« کالسیک

(. اگر اهمیت فلسفی یک فیلسوف را با حوزه نفوذ او برآورد کنیم هوسرل قطعاً یکی از فیلسوفان 62 :2000
 مهم قرن بیستم است.

له تکوین و تلقی متداول درباره مراحل تحول اندیشه هوسرل این است که تفکر فلسفی او طی سه مرح
پذیرد. جانبه به آن پایان میشود و با نقدی همهگرایی آغاز میتکامل یافته است. مرحله اول با دوره روانشناسی

I (8138 )های روانشناختی و منطقی فلسفه حساب: پژوهشاو در این دوره با انتشار اولین کتاب خود با عنوان 
-پژوهشبا انتشار کتاب  8399-8398های د. اما در خالل سالتالش داشت حساب را از روانشناسی استخراج کن

های نامید و انتقادی ویرانگر بر همه صورت« پدیدارشناسی»برای اولین بار فلسفه خود را  های منطقی
ای از روانشناسی تجربی وارد کرد. او در مرحله دوم گرایی در فلسفه و فهم فلسفه به عنوان شاخهروانشناسی

 ای فلسفه پدیدارشناختیهای هدایت کننده یک پدیدارشناسی محض و گونهایدهشتن کتاب تفکرش با نو
 دارد.آلیسم استعالیی گام برمیگرایی به موضع ایده، در سه مجلد، از موضع روانشناسی8ها()موسوم به ایده

ایراد کرد که بعدها با  «درآمدی بر پدیدارشناسی استعالیی»هایی با عنوان کنفرانس 8393هوسرل در سال 
حاکی از تالش هوسرل برای حفظ پدیدارشناسی تأمالت دکارتی به چاپ رسید. کتاب  «تأمالت دکارتی»عنوان 

های یقینی است که در عین حال به دنبال آن است که نقدهای وارد بر روش به عنوان یک علم مبتنی بر بداهت
نقطه عطفی در انتقال هوسرل  تأمالت دکارتیتوان گفت اورد. لذا میخودتنهاباورانه و اگولوژیک او را نیز تاب بی

های او با زمان با خطابهاز دوره دوم به دوره سوم تفکر خود است. خصلت ماهوی و ایدتیک تفکر هوسرل هم
معروف است، به سوی یک پدیدارشناسی  های وینخطابهکه به « فلسفه در بحران بشریت اروپایی»عنوان 

جهان که شامل شناسی زیستبه یک هستی 9(8391)بحران کند و نهایتاً در کتاب گیری میای جهتبیناسوژه
 شود.های اجتماعی، فرهنگ و تاریخ است تبدیل میجهان

-تا واپسین سال های منطقیپژوهشدرباره اینکه آیا مسائل مطرح شده در آثار هوسرل از همان زمان انتشار 

های مشخص هستند اختالف نظر دهند یا مراحلی با گسستمنسجم را تشکیل می های عمر او یک نظام فکری
وجود. بررسی مراحل اندیشه هوسرل و اینکه مضامین مختلف و غنی نظام فکری او چگونه شکل گرفته و چه 

های گانه از همان سالاند خود نیازمند پژوهشی مفصل است. هوسرل طی این مراحل سهسیری را طی کرده
نامد دست شسته و در عزیمت به سوی تأسیس یک فلسفه می« دیدگاه طبیعی»ایی قرن بیستم از آنچه خود ابتد

( و پس از آن به هاایده)در « استعالیی-تجربی»به دیدگاهی « تجربی-طبیعی»کلی و متقن از یک دیدگاه 
ین سیر فکری مهم است شود. آنچه در تمام ا( منتقل میبحرانو  تأمالت دکارتی)در « ایدتیک»دیدگاهی 

کننده خصلت سوبژکتیو تفکر هوسرل است، چرا که تأمالت پدیدارشناختی هوسرل اساساً سر از یک سوژه تأمل
 آورد.درمی



 

 

Philosophical Investigations  /  Vol. 14/ Issue: 33/ Winter  2021 135 

ای کلی یا علمی متقن تأسیس کند اما هوسرل به دنبال آن بود که پدیدارشناسی استعالیی را به مثابه فلسفه
کند داد. او ادعا میباید امکان یک معرفت ابژکتیو درباره جهان را توضیح میاو برای دست یافتن به چنین هدفی 

(. 849: 8939کند )هوسرل، که پدیدارشناسی مورد نظرش مسائل استعالیی مربوط به جهان ابژکتیو را حل می
هوسرل به  های فلسفهگاهاین مسائل در واقع مسائل مربوط به امکان معرفت ابژکتیو و متعالی بوده و از گره

گیرد که را به خود می« ای تقویمیتحلیل و نظریه»حل هوسرل برای این مسئله شکل یک روند. راهشمار می
های منِ تقلیل یافته به نحو استعالیی مسائل استعالیی ]مربوط به[ جهان عینی با حرکت در محدوده»قرار است 
تواند است که تنها یک جهان ابژکتیو وجود دارد و می گیرد اینای که او می(. نتیجه849)همان: « را حل کند

هایی قابل دسترس برای ای که به نحو بالفعل آنجا برای ما است، با ابژهوجود داشته باشد، یک جهان بیناسوژه
 (.841هرکس )همان: 

فرهنگ های نامد در ارتباط با بحرانفلسفه و آنچه را که خود وظیفه فیلسوف می بحرانهوسرل در کتاب 
جهان را نیز در همین کند. او مفهوم بدیع و غنی زیستاروپایی و به ویژه بحران علم و فلسفه مدرن بررسی می

جهان نقطه عزیمت و همچنین بازگشت هوسرل به فلسفه به معنای واقعی کند. مفهوم زیستزمینه مطرح می
در اینجا تالش نگارنده بر آن است که دیدگاه  پروراند.آن چیزی است که او به مثابه یک آرمان مدرن در سر می

فلسفه )که برای او فقط به عنوان علمی متقن، دقیق، اگولوژیک و ایدتیک معنا دارد( با  هوسرل درباره نسبت
های فرهنگ معاصر اروپایی را مورد مالحظه قرار داده و به بررسی این مسئله بپردازد که نقش فلسفه در بحران

ها قادر است علمی دقیق و مبتنی بر ها چگونه است. آیا هوسرل در چالش با این بحرانرانچالش با این بح
گیر نهایتاً ای بنیادین و پایدار را ارائه دهد یا تالش او برای استقرار عقالنیت همهبنیانی ایدتیک بنا نهاده و فلسفه

تر یک جهان یته جهان یا به عبارت دقیقماند. در این جهت باید مسئله امکان ابژکتیونظامی تصنعی باقی می
شود مورد توجه قرار تر مطرح میای را که در فلسفه متأخر هوسرل به صورتی مبسوط تر و نوآورانهبیناسوژه
 دهیم. 

 دیدگاه طبیعی، تحویل و روش پدیدارشناسی

تأسیس کند که نتایج آن به هوسرل عمیقاً در سنت خود ریشه دارد. او مانند دکارت بر آن بود که یک علم متقن 
فلسفه »نحو کلی معتبر باشند. پدیدارشناسی او سودای آن را داشت که آرمان باستانی فلسفه را به مثابه یک 

از نو احیا کند و از طریق فلسفه به عنوان علمی کلی و جامع به زندگی هرروزه ما بصیرت و پرتوی تازه « اولی
به زندگی  دیدگاه ما از آن که« دیدگاه طبیعی»بصیرت و یقینی به بیفکند. هوسرل برای رسیدن به چنین 

-به سر می« دیدگاه طبیعی»در « غیرتأملی»کرد. او معتقد بود که ما در حالت خودمان معطوف هستیم توجه می

های اثبات نشده است. به باور او این دیدگاه فلسفی نیست. فرضبریم که شامل کثیری از مسلمات و پیش
بودند از آن خارج شوند و هم از آن رو است که  تاکنون همه فیلسوفان در چنین دیدگاهی بوده و نتوانستهاگرچه 
 اند. ها آمیخته شده و هریک راهی جداگانه درپیش گرفتهفرضهای آنان با پیشفلسفه

-زند لذا این ساهایی است که به لحاظ فلسفی مسئلهها و الزامفرضاز آنجا که دیدگاه طبیعی شامل پیش

اندیشی مبتنی کنند. علومی هم که بر این خاماندیشانه میها دیدگاه طبیعی را غیرانتقادی و خامفرضپیش
های دیدگاه طبیعی را کنار بگذارد و به فرضهستند در معرض تردید قرار دارند. روش هوسرل این بود که پیش

گیری آنها دست یابد. این تعلیق تا به منشأ و سرآغاز شکل عبارت بهتر آنها را در پرانتز گذاشته و تعلیق کند
ماند همان ها و لذا بررسی اینکه چه چیزی باقی میهای متافیزیکی مربوط به جهان ابژهفرضها و پیشالزام



 
Life-world: Husserl and rethinking of meaning of philosophy… By Zahra Ramazanlou 

Ardebili 

 

 

136 

ت، ها نیسهای جهان در پرانتز گذاشته شد )این به معنای انکار ابژهتحویل پدیدارشناختی است. بعد از اینکه ابژه
بلکه فقط به معنای تعلیق حکم درباره آنها است، طوری که بتوان ورای آن را دید و دریافت که چه چیزی است 

های کننده و ابژهماند تجربه آگاه سوژه تأملکند(، آنچه باقی میهای دیدگاه طبیعی را ممکن میفرضکه پیش
 است.« پدیدارها»این تجربه یعنی 

ها و عزیمت به سوی یک علم کلی چیزی است که او فرضرهایی از پیش پس اولین گام هوسرل برای
گرفته  نامد. هوسرل یک فیلسوف دکارتی تمام عیار است و اپوخه مدنظر او نیز از شک دکارتی الهاممی« اپوخه»

های بعدی طی مراحل پرطول و تفصیل و پیچیده شده است. اپوخه نقطه شروع پدیدارشناسی است که در گام
پردازد تا بنیان مطلق یک فلسفه متقن را کشف کند. حاصل تحویل، آگاهی به بسط این شک می« تحویل»

محض یا اگوی محض است که در تضایفی قصدی و استعالیی با جهان قرار دارد. روش تحویل به سان یک 
معنای جهان را در سازی این تضایف سلوک فلسفی مداوم در تمام مراحل فکری هوسرل در کار است تا با روشن

 قلمرو سوبژکتیویته استعالیی به دست آورد.
که مستلزم تأملی درباره خود »اش را گرایی بنیادین فلسفهکشد تا ریشههوسرل اپوخه کلی خود را پیش می

دهد تا خود را به مثابه ترین موضوع شناخت قرار میآغاز کند. در این روش سوژه خود را نخستین و اولیه« است
(. به نظر هوسرل دکارت در تأمالت خود با انجام اپوخه اگو را 883)همان: « ن استعالیی یا من محض دریابدم»

کشف کرد اما اشتباه او این بود که اگوی روانشناختی را با اگوی محض اشتباه گرفت. همین اشتباه باعث شد که 
یست و خود جهان در اعمال کوگیتو است دکارت متوجه نشود که اگویی که او کشف کرده است جزئی از جهان ن

که معنای خود را دارد. این اگو در جهان ریشه ندارد بلکه همه آنچه که ریشه در جهان دارد معنای خود را از 
تراز داشته همین عملکرد کوگیتو دارند. این اگوی محض البته اگویی نیست که بیرون از خودش اگوهایی هم

 ,Kockelmansشوند )نیز خودشان ابتدا در اگوی مطلق وضع می« تو»و « نم»باشد بلکه تمایزهایی مثل 

سرچشمه »(. پس تحویل استعالیی فرایندی است که قلمرو سوبژکتیویته استعالیی را به مثابه 240 :1994
)رشیدیان، « ای است برای دستیابی به قلمرو روح محضاپوخه کلی وسیله»کند. آشکار می« امکان یک جهان

الهاللین شناسی من طبیعی را نیز همانند بقیه جهان طبیعی بیناپوخه کلی پدیده»(. از نظر هوسرل 871 :8938
 (.873)همان: « ماند منی محض و استعالیی استگذارد و آنچه باقی میمی

های ویژه فرضیکی از افعال آگاهی علم مدرن یا به بیان هوسرل علم ابژکتیو است که خود مبتنی بر پیش
فرض ما باید علم ابژکتیو را نیز مانند دیگر رباره جهان است. پس برای دست یافتن به یک علم کلی بدون پیشد

ای که علم برای ما تصویر کرده بود کنار ها اپوخه یا تعلیق کنیم. با اپوخه علم ابژکتیو آن جهان ویژهفرضپیش
جهان است. پس ن امر کلی آشکار شده همان زیستشود. ایرود و جهان به مثابه یک کل برای ما آشکار میمی

جهان به عنوان یک زمینه کلی برای پژوهش فلسفی با اعمال اپوخه و با روش تحویل پدیدارشناختی زیست
جهان را جهان شده و زیستشود. اپوخه علم ابژکتیو منجر به درک شرایط امکان مطالعه ماهیت زیستدرک می

جهان کند که با زیستاپوخه ما را قادر می»گشاید. ی یک علم جدید برای ما میای کلی برابه عنوان زمینه
کنیم بدون آنکه به آن به چنان مواجه شویم که گویی آن را به مثابه یک واقعیت تاریخی و فرهنگی تجربه می

رسد به نظر می جانشین کنیم. لذا نفسه استچیزی که فیاشاره کنیم یا آن را با  نفسه استچیزی که فیعنوان 
 (.Gorwitch, 2010: 477« )ای احاطه شده استجهان با دشواری پیچیدهایده علم کلی زیست

برد را برای معرفی روشی به کار می« دیدگاه طبیعی»جهان عنوان پس هوسرل در مواجهه با مسئله زیست
ها، و یا بهتر این اعوجاجورای ر او در های علم ابژکتیو هستند. از نظها و تحریفها حاصل اعوجاجکه در آن ابژه
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قرار دارند که کشف و مطالعه آنها وظیفه اصلی علم جدید یا همان  خود چیزهاها، این اعوجاج زیراست بگوییم 
، یعنی روش پدیدارشناسی استعالیی است. بحث درباره همین مسائل برای هوسرل آن هم به روشی ویژه

 جهان به عنوان موضوع یک علم کلی است. ان کشف موضوع تازه زیستشناختی، درواقع همغایت-تاریخی
کند که بدون دشواری و ایمن است و قابلیت آن را دارد که بر جهانی داللت می« دیدگاه طبیعی»مفهوم 
ای خصلت پیشاعلمی و واقعی کنندههای علم پوزیتیو را پنهان کند. دیدگاه طبیعی به نحو اغفالدستکاری
کننده و ارتباط میان این قلمرو محض آگاهی تقویم بحرانپوشاند. این دیدگاه منشأ فریب است. را میپدیدارها 

جهان عادی و طبیعی این تکثر در زیست»گوید کند. هوسرل میساز میزندگی معمول و هرروزه را مسئله
(. این Husserl, 1970: 146) «ماندسوبژکتیو پیوسته ادامه دارد، اما همواره و ضرورتاً پنهان و پوشیده می

سازی بخشی از ویژگی دنیایی جهان هرروزه است. تبدیل کردن چیزی که بدیهی و مسلم فرض شده پنهان
ای است که هدف آن آشکار کردن و مطالعه تقویم هرروزه است. دقیقاً وظیفه فلسفه 9است به چیزی فرادنیایی

که در مجموعه پرسش نشده است و هم غیرقابل پرسش، چنانزیرا در زندگی هرروزه این دنیایی بودن هم 
توانست تقویم گذشته اکنون مانده از یونانیان برای گالیله نیز چنین بود. گالیله نمیمعرفت و دیدگاه نظری باقی

توانند به راز این که سوبژکتیویته چگونه جهان را ها نمیخودش را مکشوف کند. در دیدگاه طبیعی نیز سوژه
کند که زیربنای مجموعه ای اشاره میجهان به مثابه بنیان به اعمال تقویمیکند دست یابند. زیستویم میتق

جهان به مثابه بنیان به معنای بودند. زیست علم است. گالیله و دکارت این مجموعه علم را مسلم فرض کرده
ه بازگشت برای فلسفه یکی است. هوسرل جهان به عنوان نقطه عزیمت و البتدقیق کلمه با مفهوم اساسی زیست

جهان قلمرو اساسی وجود است. از نظر کند. زیستدر جستجوی راه حلی برای بحران همین هدف را دنبال می
 سازی آن کار فلسفه و وظیفه فیلسوف است.جهان قلمروی است که روشنهوسرل زیست

ال دست یافتن به ضرورت و کلیت است و نه کند علم و فلسفه را بنیان نهد به دنبوقتی هوسرل تالش می
-امکان و جزئیت. هوسرل به دنبال آشکارسازی ماهیات و کلیات بود و پدیدارشناسی را به عنوان چیزی درمی

های ضروری سوق کننده را از قلمرو امور واقع به کلیتشود و سوژه تأملیافت که شامل یک تحویل ایدتیک می
ها یعنی تحویل ایدتیک است که از نظر هوسرل علم حقیقی را (. شهود ماهیتHusserl, 1982: 44دهد )می

-(. تحویل ایدتیک به وسیله تغییر دلبخواه از طریق تخیل یا تغییر خیالی به دست میIbid, 63کند )ممکن می

گفت تغییر  توانیابد. میآن مثال می درکند و ایدوس را آید. تغییر خیالی با یک واقعیت و یک مثال شروع می
گذارد و بدین وسیله به سوی امر کلی و ضروری بخش پدیدار را در پرانتز میهای ممکن و فردیتخیالی خصلت

راهی است »گوید تغییر خیالی یافته یک پدیدار ایدوس یا ماهیت است. ریکور میکند. این جنبه کلیتحرکت می
دهد که به آگاهی به عنوان یک امکان ما اجازه میتجربه شده و به « واقعیت»از امر واقع به سوی ایدوس 

 (.Ricoeur, 1967: 91« )پیشینی دست یابیم
-ای به اندازه یک رؤیا دستزیست دست یافتن به چنین معرفت کلی و غیرنسبیدر زمانی که هوسرل می

ن برای هوسرل به شد. اما ایپردازی تلقی میای یک خیالرسید و پیگیری چنین طرح فکرینیافتنی به نظر می
دریافته بود که فلسفه در معرض خطر است قابل پذیرش  8399عنوان کسی که پیش از همه و در ابتدای دهه 

گریزی فزاینده نبود. هوسرل به خوبی از خطراتی که در برابر فلسفه وجود داشت و به طور مشخص منطق
و برد آگاه بود. او عمیقاً نگران آینده فلسفه و به رفت بشر اروپایی را هرچه بیشتر در بحران فرفیلسوفان که می

ها درباره ها و پژوهششود پرسشطور کلی آینده حیات فکری بشر بود و بر این باور بود که همین امر باعث می
تر شود. جالب آنکه به سرعت نیز روشن شد که بحران علوم اروپایی دقیقاً یک نشانه از تر و ضروریبحران فوری
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تر است، یعنی بحران انسان به عنوان یک موجود متعقل، بحران خود سوبژکتیویته یا خودِ عقل. از بزرگبحران 
نظر هوسرل درواقع آنچه در این بحران در خطر است خودِ معقول بودن و معناداری کل زندگی سوبژکتیویته و 

ها محوری برای فهم این بحرانجهان را به عنوان مفهومی جهان است. در اینجا است که هوسرل مفهوم زیست
مسئله کلی »جهان را وقتی که مسئله زیستبحران  94کند. هوسرل در بند طور برای حل آنها مطرح میو همین

 دهد.کند این را نشان می( عنوان میHusserl, 1970: 132« )برای فلسفه
تواند مسائل استعالیی میادعای هوسرل آن است که از طریق یک مطالعه پدیدارشناختی درباره اگوی 

دهد اگو استعالیی مربوط به جهان ابژکتیو را حل کند. این مطالعه پدیدارشناختی عالوه براینکه به ما نشان می
سازی ساختار کلی سوبژکتیویته تواند به روشنشود، همچنین میدر جریان تحویل استعالیی چگونه ظاهر می

سرل به مسائل استعالیی مورد نظر او )یعنی تقویم بیناسوژگی و جهان استعالیی منتهی شود. این باب ورود هو
-اش به معنی آن است که جهان به ابژهدر شکل کامالً پیشرفته و تحقق یافته»ابژکتیو( است. تحویل استعالیی 

گر پدیدارشناختی بررسی اش به وسیله مشاهدهای برای ذهنیت استعالیی تبدیل شده و صیرورت و تقوم
 (. 997: 8938)رشیدیان، « ودشمی

من »پرسد: برد میمیپس از اینکه به راه رسیدن به سوبژکتیویته استعالیی پی تأمالت دکارتیهوسرل در 
توانم به گونه فلسفی با من استعالیی به دست آورم؟ یقیناً کنم( چه چیزی را می)که به شیوه دکارتی تأمل می

ای است که بر بر هر وجود عینی است؛ به یک معنا همان بنیان و زمینه وجود آن از نظر شناخت برای من مقدم
(. وظیفه تحویل استعالیی این بود که راه را برای 18: 8939)هوسرل، « گیردآن هر شناخت عینی شکل می

بدین ترتیب علمی با »گوید که بسط یک علم جدید درباره سوبژکتیویته استعالیی بگشاید. اکنون هوسرل می
گونه شود، علمی که موضوعش ذهنیت استعالیی انضمامی است آنای در مقابل ما گشوده میسابقهگی بیویژ

رود که یک می( و این علم در جهتی پیش11)همان: « شودکه در تجربه استعالییِ بالفعل یا ممکن داده می
 اگولوژی یا مونادولوژی شود. 

ان و بسط معرفت را از سوبژکتیویته استنتاج کند. او همواره تواند ابژکتیویته جهکند میهوسرل ادعا نمی
رود تا این فرایند را در گیرد و گام به گام به عقب میچیزی را قبالً در جریان تقویم بدست آمده است در نظر می

بودن بگیرد. البته او برای ترسیم پرشدگی قصدها حرکتی نیز رو به پیش دارد. معطوف هایش پیترین الیهعمیق
گردد تا گیرد. فیلسوف با این روش به عقب برمیبه شیوه اندیشه درباره جهان از طریق روش تحویل صورت می

ها برسد. چیزی که با چرخش استعالیی در کانون توجه قرار های متعالی به شرایط استعالیی امکان آناز واقعیت
به یک سوژه دنیایی « سوبژکتیویته»کن است. این است که عالم معناهای مم« سوبژکتیویته استعالیی»گیرد می

های ممکن و بالفعل آن شکل کند که تقویم معنای چیزها در قصدیتای اشاره میکند، بلکه به سوژهاشاره نمی
 رود. گیرد و در زندگی آگاه او به کار میمی

 جهان و نقد فلسفه و علم مدرنزیست

جهان را در زمینه نقد علم مدرن و به عنوان راه حلی برای بحران اساساً مفهوم زیست بحرانهوسرل در کتاب 
جهان راهی برای غلبه بر ابژکتیویسم علوم طبیعی است. او کند. از نظر او بازگشت به زیستعلم مطرح می

کند. ره میجهان اشانامد. این نکته به ویژگی انضمامی زیستمی 4«زندگی هرروزه»جهان را جهان زیست
جهان انضمامی با جهان علم ابژکتیو چه ربط و نسبتی دارد؟ برای روشن شدن این مسئله یک علم تأملی زیست

مورد نیاز است، یعنی علمی که هم خودآگاه باشد و هم اشیای جهان را مشاهده و دریافت کند. از نظر هوسرل 
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می حقیقی است، یعنی آگاهی از فرایندی سوبژکتیو امکان چنین علمی وجود دارد و در اصل این علم است که عل
 :Buckley, 1992یابد)جهان مییا آگاهی از خود که علم را به مثابه دستاوردی سوبژکتیو در زمینه زیست

98 .) 
یافتن به چنین علمی در واقع خود اوست به مثابه انسانی که به لحاظ نقطه شروع هوسرل برای برای دست

کند که آن هم همین قیدها را دارد. اما این جهانی زندگی میقید شده است و در زیستتاریخی و فرهنگی م
انسان در عین حال یک فیلسوف نیز هست که به دنبال فهم بحران عقل، بحران علم و بحران معناست تا راهی 

کند معرفی می 8«خودفهمی»شناختی را برای مطالعه این غایت-روشی تاریخی بحرانبرای آن بیابد. هوسرل در 
خودفهمی به مثابه موجوداتی تاریخی که ]خود[ ما »تا بحث بحران را روشن کند. این مطالعه مربوط است به 

-رسیم که پیشکند که ما وقتی به این فهم اساسی می(. هوسرل ادعا میHusserl, 1970: 72« )هستیم

هایی که بحران جاری علوم را غیرقابل فرضهای عالمان و فیلسوفان مدرن، یعنی در واقع همان پیشفرض
 اجتناب و ناگزیر کرده است، درک کنیم. 

واکنش هوسرل به  بحرانکانت را داشت و در واقع « نقادی»درک هوسرل از بحران در پس خود مفهوم 
کرد که فلسفه مدرن در فهم جهان که با (. هوسرل نیز مانند کانت فکر میMoran, 2012: 36کانت بود )

های علوم طبیعی به دست آمده است دچار اعوجاج است و لذا فلسفه باید مسیری نو در پیش بگیرد روش
(Husserl, 1970: 7 در این مسیر نو قرار بود فلسفه به تاریخی بودن انسان توجه کند، اما این تأمل تاریخی .)

هوسرل این بود که در جریان شمارانه نیست. تأمل تاریخی برای گرایی مرسوم و گاهبرای هوسرل یک تاریخ
های پنهان و عمیق تاریخی بودن انسان یا شکسته شود تا الیه« واقعیت تاریخی»یک خودتأملی آگاهانه پوسته 

تر سوژه را در وحدتی درونی کشف کند. این کشف همان زمانمندی آگاهی است که از نظر به عبارت دقیق
ن مرتبه تاریخی بودن انسان یا سوژه خودآگاه است و در تریتر ژرفهوسرل باالترین یا به بیان دقیق

 (. Ibid: 392-394شود )پدیدارشناسی استعالیی به مثابه صورتی از خودآگاهی مستدام ظاهر می
آلیسم کانتی نیست. از نظر هوسرل اشتباه بنیادین کانت رد ضمنی آلیسم استعالیی هوسرل یک ایدهایده

در آگاهی تقویم « برای ما»از جهان است، آن هم با این فرض که جهان تضایف پیشینی جهان و آگاهی 
های حسی را از وجود دارد. از نظر کانت آگاهی داده« اشنفسهفی»شود اما یک جهان نیز با معنا و وجود می

 کند. این مفهومی متفاوت از سنتز به معنای هوسرلی است زیرا مفهومها و مقوالت سرهم میطریق وضع فرم
-هوسرلی سنتز مبتنی بر قصدیت است. از نظر هوسرل گفتن اینکه یک شی به نحو تألیفی در آگاهی تقویم می

شود و یک معنای ای از افعال منفعل و فعال آگاهی عرضه میشود بدین معنا است که آن شی در مجموعه
ص است. اما چیزی که یابد. برای هوسرل سنتزکردن فعلیت بخشیدن به یک معنای مشخابژکتیو مشخص می

ساز است، این است که او از صرف این ادعا که پدیدارشناسی درباره استعالیی بودن پدیدارشناسی هوسرل مسئله
یافته در کانون الذکراستعالیی است فراتر رفت، زیرا معتقد بود که یک اگوی استعالیی وحدتاو به معنای فوق

-ای از تجربهکند. اگو شامل مجموعهسازی میهای مختلفی مفهومیوههوسرل این اگو را به ش .8تفکر وجود دارد

بخش و منشأ مطلقی است که هر فعل قصدی و هر معنایی از آن های زیسته است و همچنین اصل وحدت
گوید کند این است که او میگیرد. چیزی که توصیف هوسرل از اگوی استعالیی را دردسرساز میسرچشمه می

( و به این 887: 8939کننده یعنی به اگوی منفرد جزئی مرتبط است )هوسرل، به شخص تأملاگوی استعالیی 
 کند. مسئله که اگوی استعالیی کانتی یک اگوی عاری از محتواست اعتراض می
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هوسرل عمیقاً نگران استقرار اعتبار عقالنیت ذاتی و دقت علمی رهیافت خود در مقابل آن چیزی بود که 
پنداشت و در همین راستا بود که در باوری در حیات فلسفی امروز میبودن، خردگریزی و ارادهبنیاد نوعی بی

، بیناسوژگی و تاریخ متمرکز شد. به عبارت «اکنون زنده»تفکر متأخرش روی مضامین حیات انسانی، تجربه 
تر از با تعابیر انضمامی کند وقتی پدیدارشناسی به عنوان یک سوبژکتیویسم اساساً دکارتیدیگر هوسرل ادعا می

گیرد. از نظر خود او عصرانش بود سنجیده شود مورد بدفهمی قرار میحیات که مورد حمایت هایدگر و دیگر هم
 (.Moran, 2012: 36کند )پدیدارشناسی استعالیی معنای حقیقی زندگی قصدی انسان را جستجو می

رسد. او در گام اول مفهوم می« جهانتزیس»هوسرل در جستجوی موضوع فلسفه است که به مفهوم 
برد. به نظر او فلسفه اساساً این قلمرو تغییرناپذیر را جهان را برای اشاره به یک قلمرو تغییرناپذیر به کار میزیست

دهد. کشف این قلمرو به کننده دیدگاه نظری مورد توجه قرار میبه عنوان موضوع خود و مقدم بر تأثیرات پنهان
ن معنا مربوط است که مشغولیت اصلی تفکر متأخر هوسرل است. پس هوسرل در چارچوب بررسی حل بحرا

جهان در بحران و در زمینه کارکردی که این مفهوم برای علم ابژکتیو داشته است، پرداخت مسئله نقش زیست
به عنوان یک »هان جتوان دریافت مسئله زیستمی بحران 99کند. همانطور که از بند جهان را آغاز میزیست

 (.Husserl, 1970: 121آورد )سربرمی« مسئله جزیی درون مسئله کلی علم ابژکتیو
کند که علم را تاجایی که به عنوان ابزار توصیف خود از روند تاریخی بسط علم بیان می هوسرل در شرح و

-بستر این استقرا از پیش در زیستتکمیل استدالل استقرایی در نظر بگیریم قابل قبول و اعتناست، زیرا زمینه و 

جهان سوبژکتیو و به جهان حاضر است. اما بحران علم به این مسئله مربوط است که علم ابتنای خود به زیست
شود. البته در جهان گسسته میکند. یعنی ارتباط و نسبت علم با زیستشده را فراموش مینحو شهودی دریافت

طبیعی تفاوت دارند، زیرا علوم انسانی دارای عناصر سوبژکتیو هستند که باعث  این فرایند علوم انسانی با علوم
دهد چشمگیر نباشد. اما علوم جهان به آن اندازه که در علوم طبیعی رخ میها از زیستشود گسست آنمی

به  ها همه عناصر سوبژکتیو مربوطشوند و ابژکتیویسم موجود در آنجهان جدا میطبیعی به کلی از زیست
رسد علت اصلی حمله هوسرل به علوم ابژکتیو همین مسئله کند. به نظر میجهان را در خود پنهان میزیست

گیرد. این جهان به کار میاست و هوسرل برای همین است که اپوخه دیدگاه ابژکتیو را برای بازگشت به زیست
 :Buckley, 1992) و نیز متناسب استگیری با ماهیت تقویمی جهان علم و به ویژه جهان علم ابژکتیجهت

98.) 
-کنندگی آن است. کسانی که زیستامکان گمراه -و تفکر گالیله و دکارت  -جهان پس مشخصه زیست

فرض گرفتن پذیرند. اهمیت پیشپذیرند در واقع آن را به عنوان مبنا میآید میچنان که به نظرمیجهان را آن
آورند، مجموعه معرفتی معرفتی را به بارمی اند در آن است که یک مجموعهفرضیاتی که به صورت پذیرفته شده

های علم ابژکتیو به عنوان بخشی از تاریخ طبیعی دهد. تحریفبه معنایی که علم ابژکتیو مورد استفاده قرار می
رسند. پس یمانند و به ارث مهای بعد به عنوان یک آموزه باقی میشوند و برای نسلزندگی انسان تلقی می

های تاریخی امکان بروز بحران برای ساختار معرفت و انتقال آن همواره هست، اما فعلیت آن وابسته به امکان
 یابد. های تاریخی است که پدیدارشناسی وظیفه مسئوالنه خود را میمعینی است و در اصالح این فعلیت امکان

انگاری خاصی داشته باشند. دیدگاه های آن سادهسوژهجهان ناظر به این است که کنندگی زیستجنبه گمراه
بخشد. این چیزی ، تداوم می«چه موجود استداده است را به مثابه آنجهانی که همواره پیش»طبیعی باور به 

به این  Ideas…Iانگاری را در نامد. هوسرل این سادهمی« دیدگاه طبیعی»است که هوسرل همواره آن را 
به دیدگاه طبیعی تعلق دارند « جا برای من هستند و موجودندبه سادگی آن»هایی که که ابژه کندصورت بیان می
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(Husserl, 1982: 52 دیدگاه طبیعی جهان بیداری، جهان وابستگی به حواس و جهان استمرار زمانی و .)
که در آن اگو و  است« جهان پیرامونی به نحو بالفعل موجود»ترین معنا دیدگاه طبیعی مکانی است. در کلی

انگارانه است زیرا محتوا و (. این دیدگاه طبیعی و سادهIbid: 56کند )ای را تقویم میی بیناسوژه«ما»دیگری 
-تواند به آسانی و بدون دردسر رهیابی شده و نشان داده شود و وجود و دوام آن مسلم فرض میهای آن میابژه

 شود. 
است. یک مسئله درباره « واسطهتجربه بی»کند که شامل کلیت یدا میای ظهور پجهان به مثابه حوزهزیست

-ماهیت 1جهان در مقابل خصلت غیرمستقیمواسطه بودن تجربه زیستبر بی»جهان این است که مفهوم زیست

-جهان مقدم بر علم و مقدم بر تئوری است، نه به نحو تاریخی بلکه به نحو معرفتهای علمی تأکید کند. زیست

کند. برای (. این امر نوع ارتباطی را که سوژه انسانی با جهان دارد تعیین میCarr, 1977: 206« )تیشناخ
شود شود. ویژگی قصدی آگاهی باعث میهوسرل این ارتباط اساساً بر اساس ویژگی قصدی آگاهی مشخص می

شود، یعنی مسئله  1«قصدجهان به مثابه »های فعال تبدیل به ، به واسطه سوژه7«جهان به مثابه افق»که 
 ای ناظر بر اعمال آگاهی و سازوکار ارتباط سوژه و جهان شود.جهان مسئلهزیست

های خاص نبود بلکه به دنبال یک علم یگانه و کلی بود. هوسرل به دنبال دست یافتن به علوم ویژه در رشته
کلی باشد. این علم باید قابلیت آن فلسفه برای او یعنی جستجوی علمی درباره حقایق کلی که به نحوی اصیل 

را داشته باشد که تقویم سوبژکتیوِ وجود به نحو ابژکتیو را دریابد. اما آنچه این ابژکتیویته را از ابژکتیویسم علم 
نظری است، ساختار چیزی که در -این واقعیت است که ابژکتیویسم یک ساختار منطقی»کند مدرن متمایز می

جهان از هر لحاظ از به قابل تجربه نیست در حالیکه ]ابژکتیویته[ سوبژکتیو در زیست اصل و متناسب با وجودش
 (. Husserl, 1970: 127« )شودنحو بالفعل قابل تجربه بودنش متمایز می

کند اما در روی آوردن به سوی سوبژکتیویته استعالیی )من ورزی دکارت را رد میهوسرل محتوای فلسفه
« ای باید بر بنیان آن استوار شودبه مثابه مبنای نهایی و یقیناً مسلم حکم، که هر فلسفه ریشه» 3اندیشم(می

شود )همان( برای ما می 89کند. وجود جهان، پدیداری اعتباری(، از دکارت تبعیت می89: 8939)هوسرل، 
پیرامونی انضمامی فقط یک  جهانآورد. کل زیستآنچنانکه واقعیت آن هیچ بداهت یقینی برای ما به بار نمی

شود. امتناع از باور طبیعی به جهان، یعنی امتناع از دیدگاه طبیعی، مرا با جریان زندگی پدیدار موجود برای ما می
کند. این امتناع از باور طبیعی همان اپوخه پدیدارشناختی است. من از ای که مال من است رها میکنندهتجربه

سان تحویل برای من یابم. بدینهای قصد شده از طریق این افعال دست میو ابژهطریق آن به تملک افعالم 
های باورم به جهان را بررسی کنم و در مورد به شود من در آن ریشهگشاید که باعث میقلمروی از وجود را می

مه تحویل تر از هاند بپرسم. مهموجود آمدن این باور درمورد چیزهایی که تاکنون از من پنهان بوده
کنم و از طریق استعالیی روشی است که من به وسیله آن خودم را به مثابه یک اگو ادراک می-پدیدارشناختی

موجود است. بدین وسیله پدیدارشناسی ازطریق تأمل اگو را با جریان  برای مناین اگو است که جهان ابژکتیو 
 کند.ها، به عنوان آگاهی از جهان، کشف میمحض اندیشه

 ایجهان بیناسوژهستزی

جهان برای هوسرل یک مفهوم متضایف است یعنی جهان اساساً متضایف آگاهی از جهان است. جهان یک 
ها جهان را در یک سنتز کلی به مثابه افق تقویم مفهوم اگولوژیک است که در آن اگو به عنوان کانون زیسته

هایش به مکانی است که با توجه به ابژه-مانیکند. برای هوسرل جهان یک تمامیت واحد و نامتناهی زمی
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است چنانکه همواره از پیش و به نحو بالفعل و متعالی از « دادهپیش»شود. جهان های مختلف تقسیم میناحیه
هایش آنجا برای همه ما و قابل دسترس برای همه ما است ها و ساختآگاهی موجود است. نهایتاً جهان با ابژه

جهان هرروزه جهان هرروزه فکر و عمل و هم به مثابه عالم علم. عالم علم مبتنی بر زیستهم به مثابه زیست
های معنایی مختلف است. هوسرل در تأمل پنجم بافته از معنا با الیهجهان یک وحدت هماست چرا که زیست

کند )هوسرل، ی میمعرف« پذیر بودن برای هرکستجربه»عمدتاً دلمشغول ابژکتیویته جهان است که آن را با 
بر ابژکتیویته جهان مقدم است و اساس آن را « اگوی دیگر»(. در این فرایند الیه معنایی مربوط به 843: 8939

توجه « شدهدیگریِ تجربه»دهد. لذا هوسرل در پرداختن به معنای جهان و اعبتار ابژکتیو آن ابتدا به تشکیل می
کند. هوسرل در پرداختن به اعتبار ابژکتیو جهان تنها دی را آشکار میهای بعکند و بررسی این پدیدار الیهمی

-کند میپردازد. وقتی او این کار را میمی« جهان»سازی اولیه و تحلیل قصدی دیگری است که به بعد از روشن

  :گوید که

ام که به نحو استعالیی تقلیل یافته من در خودم، در چارچوب زندگی آگاهی محض»
کنم، و موافق با معنای همین تجربه آن را نه به را تجربه می« دیگران»و « جهان»است، 

مثابه نتیجه فعالیت تألیفی به اصطالح خصوصی خودم، بلکه به مثابه جهانی بیگانه با من، 
قبال دسترس برای هرکس، تجربه « هاییابژه»، و موجود برای هرکس، با «االذهانیبین»

ای خودش را دارد، ها و واحدهای پدیدههای خودش، پدیدهس تجربهکنم. با اینحال هرکمی
کنند و همه هایی که آن را تجربه میدر حالی که جهان تجربه، در تقابل با همه سوژه

 (. 841-847)همان:  «نفسه وجود دارندای آنها، فیهای پدیدهجهان

هستند. این یک تئوری « آنجا برای من»پس یک وجه مسئله مربوط است به تحلیل قصدی اینکه دیگران 
نامد. اینکه هوسرل تجربه می« همدلی»استعالیی درباره تجربه از دیگری را درپی دارد که هوسرل آن را 

 گوید: بیند مهم است اما همانطور که او میدیگری را به عنوان اولین مرحله مربوط به مسئله می

-ای از آنچه در وهله اول به نظر مینظریه شود که دامنه چنین...به زودی معلوم می»

ای استعالیی درباره های نظریهتر است، زیرا در عین حال بنیانرسید به مراتب وسیع
کند.... معنای وجود جهان عینی، و از همین رو درباره طبیعت عینی را نیز فراهم می

برای کند که یجهان، و به ویژه معنای واژه طبیعت به مثابه طبیعت عینی، اقتضا م
های هایی با محمول... به عالوه جهان تجربه دارای ابژه88هرکس وجود داشته باشند

-ها، و به طور کلی به سوژهشان به سوژهاست، که به اقتضای منشأ و معنای« روحی»

 (.847-841)همان:  «های تقویمی فعال آنها، اشاره دارندهایی بیگانه با ما، و به قصدیت

گوید نه صرف یک تحلیل قصدی بلکه به معنای کند که دریابیم آنچه هوسرل میبه ما کمک میاین نکات 
فهم وجود دارد که هوسرل ابژکتیویته را از تقویمی است. در اینجا امکان این سوء دقیق کلمه یک تئوری

کنیم اکنون بررسی می کند. پس باید در نظر داشته باشیم که آنچهکشد و از آن استنتاج میسوبژکتیویته برمی
 شود.یک تئوری تقویم است که به عنوان راه حلی برای مسئله استعالیی مربوط به جهان ابژکتیو تلقی می

باید در هر زندگی آگاه فردی و به همین صورت نیز در « جهان»نکته قابل توجه در اینجا این است که اساساً 
ها باشد، و با کمالی کمتر یا بیشتر در روان هر جهان انسان»د هر زندگی آگاه مشترک تقویم شود یعنی جهان بای
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زندگی »اش، که به نوبه خود به مثابه های بالقوه قصدیتاش، در نظامهای قصدیانسان خاص، در زیسته
)همان(. در اینجا منظور هوسرل از تقویم « اند، متقوم شودپیشاپیش به مثابه موجود در جهان تقویم شده« روانی

ای متعلق به او، یعنی متعلق جهان ابژکتیو تجربه ممکن و بالفعل انسان از جهان است، به عنوان تجربه« وانیر»
ای از جهان اساساً فقط به طور نسبی کامل کند. این تجربهبه اگویی که خودش را به عنوان انسان تجربه می

 است و همواره افقی نامتعین و گشوده دارد. 
ابژه به صورتی نامتناهی از بیناسوژگی استعالیی غنا -ن افق معنایی ما و به عنوان قطبجهان به عنوازیست

نشدنی درپیش دارد. از نظر هوسرل به همین دلیل است جهان مسیری تمامیافته است و بنابراین یک علم زیست
 :Husserl, 1970ای از یک وظیفه نامتناهی یعنی همان ایده حقیقی فلسفه است )جهان حوزهکه علم زیست

منشأهای »سازی ای نامتناهی است که از طریق روشن(. درواقع پدیدارشناسی استعالیی وظیفه278-279
سازی و فهم های تقویمی به روشن( و از طریق تحلیلIbid: 168« )دهی معناهای شکلقصدی و وحدت

ر به شناخت منحصربفردی درباره های تقویمی پدیدارشناسی منجپردازد. تحلیلحقیقت آنچه در کل هست می
 شود. خود و جهان می

داند از همان شروع پدیدارشناسی دال بر های ما میرویه هوسرل که اگو را تنها بنیان یقینی همه ادراک
شود جهان آن ابژکتیویته متمایز بودن، اولیه بودن و تنهایی اگوی استعالیی است. تحویل استعالیی باعث می

شود و حتی خود بشریت نیز یک « من»و خود را از دست بدهد و پدیدار متضایف زندگی قصدی طبیعی و پوزیتی
کننده استعالیی همچنان خودآگاه است و این شود. اما فردیت رادیکال فیلسوف یا تأملپدیدار محض برای من 

پوخه نوعی منحصربفرد از ا»گریزد. می« من»خودآگاهی برای فهم ابژکتیویته به سوی معنای اولیه و رادیکال از 
« شناختی اساسی برای یک فلسفه به راستی رادیکال استکند که الزمه روشتنهایی فلسفی را ایجاد می

(Ibid: 184 .) 
جهان، حاکی ای زیستکند به ویژه جنبه بیناسوژهمطرح میبحران ها و موضوعاتی که هوسرل در کتاب ایده

های خود فکر خود جنبه تاریخمند و انضمامی وجود را کانون توجه و تحلیلاز آن است که او در این مرحله از ت
اندیشی با ژرف»به دنبال آن است که « خدمتگزار بشریت»قرار داده است و در مقام یک فیلسوف به عنوان 

 «اسالف معنوی»شده میان اراده خود و اراده وجوی خود، پیوندهای گاه فراموشجست« موضوع حقیقی»درباره 
داده انضمامی، تاریخمند و جهان یک امر پیشزیست بحران(. در 899، 8938 ،)رشیدیان« خود را کشف کند

اجتماعی است که پدیدارشناسی استعالیی به دنبال تدارک بنیانی بر این انضمامی و جمعی بودن است. بررسی 
نتیجه تقویمی « جهان برای همه»کند. ای آن را روشن میجهان نهایتاً ماهیت بیناسوژهمنشأهای معنا در زیست

بیناسوژگی استعالیی است. اما این بدان معنا نیست که هوسرل از آموزه خود درباره سوبژکتیویته استعالیی 
های عمل کننده شود، دست شسته است. اپوخه استعالیی نظامرادیکال، که با حوزه تعلق آغازین شروع می

 شود. له آن اجتماعی از اگوها جهان تقویم میکند که به وسیقصدیتی را آشکار می
دهد خطایی مرتکب شود و آن فراموش در اینجا ممکن است هر پرسشگر فلسفی که اپوخه را انجام می

سوژه نهایتاً »کند. من به عنوان کردن این نکته است که جهان )شامل دیگران( خود را برای آگاهی او عرضه می
کند، خودم را به عنوان اگوی آغازین یعنی منشأ معنای بودن جهان را تقویم می( که Ibid: 182« )عمل کننده

مستقیماً جست زدن به بیناسوژگی استعالیی و جهش کردن از »یابم. لذا و بنیان اولیه هر بداهت یقینی درمی
ودنش را از آغازین، یعنی اگوی ]حاصل از[ اپوخه من، که هرگز منحصربفرد بودن و غیرقابل زوال ب« من»روی 

 (. Ibid: 185« )شناختی اشتباه استدهد، به لحاظ روشدست نمی
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ورزی پدیدارشناختی من ترس آن را دارم که در شناختن جهان گوید در این مرحله از فلسفهاما هوسرل می
را دالنه وجود جهانی کامالً تنها رها شوم، و با شبح خودتنهاباوری مرعوب شوم و ممکن است به نحو ساده

 :Ibidهای مشارکت کننده در تأسیس اعتبار جهان باشد )های دیگر به عنوان سوژهبپذیرم که شامل شناسنده

(. اما به نظر او این اشتباه است و پرسش فیلسوف معنای بودن جهان است. بنابراین او باید درباره معنای 186
ز اولیه بودن خود به عنوان نقطه ارجاع رسد اگوی آغازین هرگها نیز پرسش کند. به نظر میبودن دیگری

گوید به مسئولیت خواهد آن طور که هوسرل میدهد. فیلسوف اگر میها را از دست نمیغیرقابل شک بصیرت
 خود در برابر خویشتن متعهد باشد باید این اولیه بودن اگو را بپذیرد و با ظهور خودتنهاباوری مواجه شود. 

سازی معنایی که تلقی من به عنوان اگو به مثابه یک اگوی خودتنها و لذا روشنشبح خودتنهاباوری تنها با 
شود. بصیرت ناشی از اپوخه این کنند برطرف میدیگران، به مثابه اگوهای به راستی دیگر، برای من حاضر می

عالیی دریافت است که هر چیز که برای اگو موجود است باید معنای بودنش را منحصراً از حوزه آگاهی اگوی است
یابد که قلمرو کند. سوژه استعالیی بعد از تحلیل همدلی درمیکند و هوسرل هرگز این بصیرت را رها نمی

های مشارک او است و سوژه همراه با آنها جهان را به عنوان دستاورد بیناسوژگی استعالیی وجود شامل سوژه
 کند. استعالیی تقویم می

های دیگر و بدین ین نکته تأکید دارد که اگوی محض منشأ تقویم سوژهبر ا تأمالت دکارتیهوسرل در 
یافته منشأ ابژکتیویته و اگوی استعالیی وحدت کنیم. لذاای است که ما در آن زندگی میطریق جهان بیناسوژه

ه دهد کهوسرل با بنا نهادن تجربه قصدی در اگو نشان می»شرط امکان معرفت به نحو ابژکتیو معتبر است. 
در آن چیزی ریشه دارند که برای سوبژکتیویته و  -نوعهای هممثالً انسان -چگونه آن چیزی که دیگری است

-جهان تأسیس میبرای تعلق ]آن[ منحصربفرد است و بنابراین در آگاهی استعالیی است که اجتماع و زیست

 (. Gurwitsch1, 970: 101« )شود
ت دکارتی درباره اگوی استعالیی در تنش با دیدگاه مطرح شده در رسد دیدگاه موجود در تأمالبه نظر می

ای ـ و نه یک اگوی منفرد یا کلی که از طریق تحویل پیراسته همدلی و جهان بیناسوژهبحران است. در  بحران
رسد و پدیدارشناسی او شده است ـ بنیان کل معرفت هستند. هوسرل با پرسشگری مداوم خود به این دیدگاه می

توان گفت به رغم واره برای دست یافتن به شرایط امکان آنچه که قبالً ادعا کرده بود در حرکت است. میهم
ای، هوسرل به دیدگاه مبتنی بر یک اگوی )منفرد یا کلی( بدون محتوا است ـ آن طور که قوت دیدگاه بیناسوژه

ای آشکارا منشأ جهان بیناسوژهکه زیست بحرانکند ـ وفادار مانده است. حتی در بیان می تأمالت دکارتیدر 
 توان دید.های این دیدگاه را مییقین و معرفت است رگه

 گیری نتیجه

داده وجود فهمید. این سپهر جهان اشاره به آن داشت که باید جهان را به عنوان سپهر کلی و پیشمفهوم زیست
شود و علم ابژکتیو نیز یکی از این اعمال است. ناشناخته ساختی کلی دارد که همه اعمال سوژه در آن واقع می

توان گفت که رسوب معناها به عنوان کند. در مورد علم ابژکتیو میجهان رسوب مینتیجه این اعمال در زیست
کند. همین شود و مجموعه ساختارهای نظری علم ابژکتیو را ایجاد میجهان سرازیر میمتن علم در زیست

جهان و ماهیت اعمالی را که منجر به این ساختارهای واسطه بودن زیسته خود بیساختارهای نظری به نوب
در  کند. بنابراین غفلت از غایت و معنا برای انسان از نظر هوسرل ریشهاند تحریف و پنهان مینظری شده

طریق است که های آن به وسیله دیدگاه طبیعی پنهان شده است. بدین سازی اولیه معنا دارد که سرچشمهپنهان
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تواند دچار تحریف و اعوجاج شود. این بخشی عقل نیز در جریان بسط و پیشبرد خودش میتحقق و عینیت
جهان نیز هست. تشخیص بحران ریشه در ردیابی این تحریف دارد. هوسرل به تحریف درواقع تحریف زیست

ی از دست رفته علوم را به آنها بازگرداند. علمی باور دارد که قادر است منشأ این سردرگمی را آشکار کند و معنا
 جهان ناشناخته است و این ناشناختگی نیز بخشی از ساختار آن است. اما زیست

نامد. به نظر می« آلیسم استعالییایده»هوسرل پدیدارشناسی خود را نه تنها یک فلسفه استعالیی بلکه یک 
ها کند و به این پرسشمحض معرفت متعالی پرسش میای است که درباره امکان او فلسفه استعالیی فلسفه

اند، زیرا از نظر هوسرل در دیدگاه طبیعی نه استعالیی-ها طبیعی نیستند بلکه تجربیدهد. این پرسشپاسخ می
ها پاسخ داد. پس این فلسفه باید آگاهانه توان به آنهایی را به نحو منسجم پرسید و نه میتوان چنین پرسشمی

نظر جدید را اتخاذ کند. هوسرل با اتکا به این تأکید، دیدگاه جدید را استعالیی، پدیدارشناختی و یک نقطه
های نامد. فلسفه استعالیی به جای اینکه معطوف به امور واقع تجربی باقی بماند به سوی امکانایدتیک می

داریم که به جای آنکه بازی آلیسم استعالیی یابد. در فلسفه استعالیی هوسرل ما یک ایدهمحض جهت می
سازی اگوی من به مثابه فاعل هر شناخت ممکن است و بدین معنا ها در مقابل رئالیسم باشد، روشناستدالل

آلیسم استعالیی هوسرل یک اگولوژی یا مونادولوژی است. اما او به این دیدگاه که اگوی استعالیی فاقد ایده
کند و در عین حال بر این باور است که اگوی استعالیی اصل می محتوا یک قطب سوژه تجربه باشد اعتراض

 بخش آگاهی و منشأ بنیادین و نهایی کل تجربه و معرفت است. وحدت
جهان یعنی از اگوی وحدت یافته و کلی به زیست -شاید به یک معنا حرکت از یک دیدگاه به دیدگاه دیگر

جهان هستیم که به ارشناس و هر یک از ما فردی در زیستقابل فهم باشد. خود پدید -ای و برعکسبیناسوژه
ای در دل های دیگر تقویم شده است. از آنجا که من سوژهوسیله دیگران احاطه شده و در اشتراک با سوژه

کنم آیا بر سوژه تأکید ام را شروع میهای پدیدارشناختیجهان هستم باید تصمیم بگیرم وقتی که پژوهشزیست
 اند. جهان؟ اساساً این همان پرسشی است که هوسرل، شارحان و پیروان او با آن مواجهر زیستکنم یا بمی

بخش است این است که در نگاه او فلسفه به عنوان خودتأملی توجه و الهاماما در فلسفه هوسرل آنچه قابل
را به نفع دیدگاهی  شمول علمآل دکارتی مربوط به یک بنیان همهشود. هوسرل ایدهکلی انسان مطرح می

فلسفی که خوددادگی « حیرت»کننده خود است. روح کند که در آن یک بداهت اوالً و بالذات تببینمصادره می
گری فلسفی است که دارد. پرسشکشد چیزی است که هوسرل را همواره به تأمل وامیجهان را به پرسش می

-عنوان بنیاد آغازین همه چیزهایی که او بدیهی تلقی میفیلسوف آغازگر را به درون و به خویشتن خویش او به 

تواند به عنوان الگویی نخستین از تأمل فلسفی کند. برای هوسرل تأمالت دکارت به راستی میکند هدایت می
شمول علوم با یک بنیان عقالنی و مطلق مستلزم آن تلقی شود زیرا رؤیای فلسفه به عنوان وحدت جامع و همه

اش به خویشتن بارگردد. پس اولین گام فیلسوف باید این وف واقعی دست کم یک بار در زندگیاست که فیلس
توان دید که تفلسف درعین باشد که هر آنچه را پیش از این معتبر بود واژگون کند و از نو بسارد. در اینجا می

 شود. حال که یک وظیفه بشری برای فیلسوف است، به امری شخصی برای او بدل می
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