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چکیده
بسیاری از مفاهیم پدیدارشناسی هوسرل ،نخسـتین بـار ،در کتـاب پژوهشهـای منطقـی معرفـی
میشوند و حیث التفاتی کانونی ترین مفهوم این اثر پدیدارشناختی است ،البته ،ایده حیث التفـاتی
نه تنها در مراحل مختلف اندیشهی پدیدارشناختی هوسرل جایگاه محوری خود را حفظ میکنـد،
بلکه در همهی جریانها و مکاتب پدیدارشناسی محل توجه و اعتنا قرار میگیـرد .نظریـه حیـث
التفاتی دارای ابعاد گوناگون است و هوسرل در پژوهشهای اول ،پنجم و ششم جنبههای متفاوت
این نظریه را میکاود ،هرچند ،ثقل مباحث در دو پژوهش آخر قرار دارد .ساختار حیث التفـاتی از
سه برههی کنش التفاتی ،ابژه التفاتی و محتوای التفاتی فراهم میآیـد .کـنش التفـاتی بـه سـاده و
پیهیده تقسیم میشود و در آن دو لحظهی کیفیـت و مـاده از هـم تفکیـک میگـردد؛ وحـدت و
یگانگی آندو ذات التفاتی کنش را تحقق می بخشد.اما حیث التفاتی صرفا به این حیث تقلیلپذیر
نیست ،بلکه ذات التفاتی تنها وجه خاصی از این نظریه اسـت و انـواع دادگـی ابـژه و نحوههـای
متفاوت آشکارگی آن بعد دیگر این نظریه را هویـدا میسـازد .روی ایـن ملحـوظ ،تحلیـل همـه
جانبهی حیث التفاتی مستلزم فراروی از دوگانه کیفیت و ماده کنش است ،چون در هر کنش با دو
بخش مواجهیم ،یکی معطوف بودگی بـه ابـژه یعنـی ذات التفـاتی کـنش و بخـش دوم نـاظر بـه
چگونگی دادگی ابژه است؛ دادگی ابژه شامل دادگی نشانهای ،ایماژی و شـهودی ،اعـم از شـهود
حسی و مقولهای ،میشود .در این مقال تالش میشود با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی ،ابعاد
و زوایای متفاوت این نظریه تبیین و تحلیل گردد.
کلیدواژهها :حیث التفاتی ،پژوهشها ،تجربه التفاتی ،التفات مقولهای ،انواع دادگی.
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 .1مقدمه

هوسرل اولین گامهای خویش در عرصه پدیدارشناسی را با پژوهشها برمیدارد و این
اثر تغییر رویکرد او از روان شناسیگرایی بـه عرصـه نـوین پدیدارشناسـی را روایـت
میکند؛ درواقع ،با پژوهشها افق جدیدی گشوده میشـود و دعـاوی پدیدارشـناختی
هوسرل او را در رویارویی با فیلسوفان دوران مدرن نظیر هیوم ،دکارت ،کانت و ...قرار
میدهد .او باید به پرسشهای بنیادین مانند چگونگی حکایت ذهن از خـارج ،امکـان
علم متقن و پرسش از بنیاد علوم ،پاسخ دهد .هوسرل به منظور رسیدگی به تمـام ایـن
پرسشها آگاهی را چونان محوری ترین مقولهی فلسفه مورد ژرفنگری قرار میدهد
و اعماق و الیههای آن را میکاود .برای هوسرل آگاهی همواره آگاهی از چیزی است و
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حیث التفاتی عنصر ذاتی آگاهی و قوامدهنده آن محسوب میشود.
هوسرل در پژوهشها ایده حیث التفاتی را در سه مرحله بحث میکند؛ در پژوهش
نخست ،او با تز معناشناسی 1شروع میکند؛ نظریه معنا در ارتباط با بیانها .2در پژوهش
پنجم ،مسأله آگاهی 3را مطر میسازد و بطور مستقیم تز برنتانو را مورد نقد وبررسی
قرار میدهد؛مفهوم کنش 4را تعریف میکند ،درونگرایی برنتانو را رد میکنـد و میـان
محتوا و ابژه 5کنش التفاتی 6تمایز میگذارد .در آخرین مرحله حیث التفاتی ،آنطور که
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. semantic
2. expressions
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3. consciousness
4. act
5. object
6. Intentional act

در پژوهش ششم بسط داده شده است ،در فضای دانستن مورد توجه قرار مـیگیـرد و
بحث شهود 1و دادگی 2شهود مقولهای 3که حیث متفاوتی از حیث التفـاتی را برجسـته
میسازند ،مطر میشود.در مجموع هوسرل حیث التفـاتی را در دو پـژوهش آخربـه
گونه مفصل بحث میکند و ابعاد مختلف آن را میکاود .درواقـع ،دو پـروهش پـنج و
شش بطور خا ،درگیر تحلیل و بررسی آگـاهی و سـاختار آن هسـتند .البتـه مسـاله
آگاهی همواره در کانون تفکر هوسرل باقی میماند و تمام مراحل فکری او بـر محـور
این مفهوم تکوین مییابد.
بحث از حیث التفاتی در پژوهشها از احیاث گوناگون اهمیت دارد؛  -۱بستر تفکر
پدیدارشناختی هوسرل در پژوهشها شکل میگیرد و بسیاری از مفاهیم پدیدارشناسی
نظیر حیث التفاتی ،کنش ،محتوا ،ابژه التفاتی ،شهود و ...برای نخستین بار در ایـن اثـر
پدیدار میشوند و در تمام مراحل اندیشه او حفـظ میگردنـد ،از ایـن حیـث ،بـدون
هوسرل نایل آمد -۱.هوسرل در کتاب «ایده ها »۱برای توصیف ساختار حیث التفاتی از
واژگان متفاوتی بهره میگیرد؛ او میان نوئسیر و نوئماتمایز قایل میشـود .نوئسـیر
وجه کنشمند آگاهی را نشان میدهد و این مفهوم در بدل مفهوم « کیفیت کنش» که در
پژوهشها مطر گردیده بود ،بـه کـار گرفتـه میشـود؛ ایـن دو مفهـوم تـا حـدودی
همبوشانی دارند .نوئما به حیث ابژکتیو آگاهی اطالق میشود و تحلیل نوئماتیـک بـه
دنبال تحلیل ساختار معنا یا ابژه آنگونه که در آگاهی پدیدار میشود ،است.تفسیر نوئما
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ـــــــــــــــــــــــــــ
1. intuition
2. givenness
3. Categorical intuition

و ارائه تحلیل نوئماتیک معرکهی آراء شارحان هوسرل است و به طور کلـی دو طیـف
ساحل غربی و شرقی دراین باب رودرروی هم قرار گرفتهاند؛ درواقع ،نحوه خـوانش
هر مفسری از نوئما کل رویکرد او را در قبال اندیشههای هوسرل تعین میبخشـد امـا
ریشهی این بحث به پژوهشها و تلقی هوسرل از ساختار آگاهی در این مرحلـه ،بـاز
میگردد .از این رو،تحلیل دقیق و همه جانبهی نظریه حیث التفـاتی در پژوهشهـا از
سویی ،نگـرش وی را در گامهـای آغـازین اندیشـهی پدیدارشـناختیاش مشـخص
می سازد و از دیگر سو ،برای فهم آگاهی و نظریه حیث التفاتی در مراحل بعدی تفکـر
وی راهگشا و تعیین کننده است؛ به گونهای کـه بـدون آن امکـان درک ژرف و دقیـق
نظریه حیث التفاتی وی منتفی است.
 .2مفهوم حیث التفاتی
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هوسرل به ماهیت ذاتی و مطلقا تغییرناپذیرآگاهی عالقه مند بود و سعی داشت از
تجربیات ما توصیفی ارائه دهد .هوسرل در تحلیل خود در باره ساختار تجربه ،توجه
ویژهاش را به دستهای از تجربیات متمرکز می کند که همه آن ها با آگاه بودن از چیزی
مشخص می شوند ،یعنی تم امی آنان معطوف به یک ابژه اند .یک فرد نمی تواند صرفا
عشق بورزد ،بترسد ،فرار کند و ...بلکه همواره به کسی عشـق مـی ورزد ،از چیـزی
می ترسد ،از چیزی فرار می کند؛ ادراک ،تفکر ،حکم ،شک ،انتظار و یـادآوری تمامـا
صور مختلف آگاهی هستند که با ابژههای مـورد التفاتشـان مشـخص میشـوند و
امکان تحلیل آن ها بدون مدنظر قراردادن همبیوند ابژکتیو شان منتفی است .درواقـع،
هوسرل به پیروری از استاد خود یک ایده قرون وسطایی را پرورش میدهد « :برنتانو
می گوید ،هر پدیدار ذهنی با آن چه مردان مدرسی قرون وسطا « اندرهستی التفاتی»
(یا ذهنی) یک ابژه می خواندند ،و با آنهه ما رابطه ای با محتوا ،معطوف بودگی بـه
سمت یک ابژه ...یا یک عینیت درون ماندگار می خوانیم ،تعیلن می یابد .هر پدیـدار

ذهنی ،هرچند نه به نحو یکسان ،چیـزی را بـه مثابـه ابـژه در خـودش در بـردارد».
( )Husserl, 2001, inves5: §10هر کنش آگاهی ،آگاهی از چیزی است و آگاهی همواره
به سوی یک ابژه جهت یافته است .التفات پیوند آگاهانـهی مـا بـا یـک ابـژه را نشـان
میدهد؛ حیث التفاتی را می توان همهون دربارگی یـا معطـوف بـودگی حالـتهـای
آگاهی ما ،توصیف نمود و «این قلب تفکر پدیدارشناختی هوسرل را به تصویر میکشد ،چون
رویکرد پدیدارشناختی برای هوسرل به معنای رویکرد التفاتی است( Moran, 2012):215)».

هوسرل تجربههای التفاتی را از این ویژگی برخـوردار میدانـد کـه بـه شـیوههای
مختلف ،به ابژههای عرضه شده التفات می یابند ،یعنی در این گونه تجربـهها بـه یـک
ابژه ارجاع داده میشود و جهتمندی بـه سـمت ابـژه شـرط تحقـق آنهـا محسـوب
میشود .برای هوسرل تجربه التفاتی مساوی با آگاهی است و در این تجربه دو لحظـه
ی سوژه و ابژه قابل تشخیص اسـت .ایـن دو لحظـه در همتنیدهانـد و تفکیکناپـذیر
حضور دارد .از این حیث ،او می گوید «:فقط یک چیز وجود دارد :تجربـهی التفـاتی».
))Husserl, 2001, inves5: §11
دقیقا در بطن همین تجربه دو لحظهی سوژه و ابژه فهم میشـوند و رابطـه التفـاتی
آگاهی با ابژه آشکار میگردد ،به تعبیر دیگر ،سوژه و ابژه جزو ساختار واحد آگاهیاند.
به همین جهت ،مشخصهی تعینبخش این رابطه ،برخالف روابط طبیعـی ،آنسـت
که در آن وجود دو طرف رابطه مفروض نیست ،لذا نباید حیث التفاتی را تعبیر به رابطه
نمود ،چون در رابطه تضایف برقرار است و دو طرف باید وجود داشته باشـند ،امـا در
حیث التفاتی وجود قطب مورد التفات ضرورتا لحاظ نمیشود؛ ذهـن از طریـق تـاثیر
بیرونی التفاتمند نمیشود و نیز معطوفیت خود را بـا از بـین رفـتن موجودیـت آن از
دست نمیدهد .پر باید از رابطه دانستن این نظریه احتراز ورزید.
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برای متعلقی که در آگاهی حاضر شده یا به آن داده شده است ،موجود بودن ،وهمی
ال محال بودن ،هیچ تفاوت اساسی ای ایجاد نمیکند .من همانگونه
بودن یا حتی کام ً
به ژوپیتر میاندیشم که به بیسمارک ،و همانطور به برج بابل اندیشه میکنم که به
کلیسای کلن( Husser, ibid: §11) .

گشودگی التفاتی آگاهی ،بخش تفکیکناپذیر هستی آن است ،لـذا از بیـرون بـدان
اضافه نمیشود.اما هوسرل نگران بود که شاید برخی از تعابیر به سوء فهمهای از نظریه
حیث التفاتی دامن زند و باعث درک دگرگونه آن گردد ،از باب مثال وقتی گفته شـود،
ابژهها « داخل آگاهی» میشوند ،یا برعکر گفته شود که آگاهی وارد رابطهی خاصی با
ابژهها شده است و آنها با شیوههای مشخصی به آگاهی آورده میشوند ،زمینـه سـوء
برداشت فراهم میشود ) ،(Husserl, ibid: §11چون گمان میرود ابژهها بیرون از آگاهی
هستند و در اثر فعل و انفعاالت ویژهای در آن حلول میکنند ،درحالی که اصـوال ابـژه
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بخش از ساختار آگاهی است و تفکیک آن از آگاهی قابـل تصـور نیسـت ،لـذا بحـث
حلول و وارد شدن به آگاهی از اساس منتفی است.
براساس حیث التفاتی ما به ابژههای واقعی در جهان التفات داریم و معطوف بـودن
به سمت آنها نیز مستقیم است ،یعنی هیچ گونه بازنمایی ذهنی به مثابه واسطه عمـل
نمیکند .در واقع ،تجربههای مـا حاضـر کننـده هسـتند و جهـان را همهـون دارنـده
خصایص مشخص حاضر میسازند .از اینرو ،در اندیشه هوسـرل حیـث التفـاتی بـه
معنای درونماندگاری ابژه در آگاهی نیست ،بلکه به معنای معطوف بودن به مطلق ابژه
است ،لذا حیث التفاتی صرفا ویژگی آگاهی ما از ابژههای بالفعل نیست ،بلکه خصیصه
خیالها ،پیشگوییها ،یادآوریها و ...نیز هست .پر ،ما بازنماییها را تجربه نمیکنیم
اما «باید دریابیم که ابژه متعال صرفا به این جهت برای آگاهی حاضر نیسـت کـه محتـوایی نسـبتا

مشابه آن به نحوی در آگاهی وجود دارد» (Husserl, 2001:Appendix to §11-20 ).از سـویی،
ابژه مورد التفات به خودی خـود بخشـی از آگـاهی و یـا محصـور در آن نیسـت .در

مجموع به ابژه ،چه در خارج مصداق داشته باشد یا نداشته باشـد ،بـه گونـهای بـرون
ذهنی التفات میشود ،به تعبیر دیگر ،چنین تجربهای می تواند همراه بـا مـورد التفـاتی
خود در آگاهی حاضر باشد ،هرچند ابژه آن اصال وجود نداشته باشد.
درواقع ،هوسرل برخالف دکارت ابـژه را درون آگـاهی مـیکشـاند ومیـان ابـژه و
آشکارگی آن در آگاهی تمایز قایل میشود؛ یعنی ابژه آنگونه که پدیـدار مـیشـود ،در
کانون توجه قرار میگیرد ،در این صورت ،دیگر شکاف میان سـوژه و ابـژه از اسـاس
منحل میگردد .به همین جهت ،نظریه حیث التفاتی نوع رابطه نیست ،به تعبیـر دیگـر،
حیث التفاتی فاقد تعهد وجودی است ،یعنی گزارهها درباره پدیدههای التفاتی و نفـی
آنها هیچ کدام دالل بر تعهد به امر واقعی نیست ومستلزم وجود مادی ابژه نمیباشد .به
تعبیر دقیقتر ،جمالتی التفاتی به لحاظ وجودی بی طرف هستند .این استقالل وجودی
سویه مهم نظریه حیث التفاتی است و این استقالل بدین معناسـت کـه حیـث التفـاتی
بیانگر یک رابطه با امر خارجی نیست ،بلکه ویژگی درونی آگاهی است .به تعبیر یکی
از شارحان هوسرل ،حیث التفاتی مستلزم وجود دو ماهیـت متفـاوت ،آگـاهی و ابـژه،
نیست ،بلکه تنها تجربه التفاتی با ساختار درونیاش که معطوف به ابـژه اسـت ،بـرای
تحقق آن کافی میباشد(.زهاوی)۵۵ :۱۵۷۱ ،
 .3ساختار کلی نظریه حیث التفاتی؛ کنش ،معنا و ابژه

تبیین و تحلیل نظریه حیث التفاتی در پژوهشهای منطقی

ویژگی پدیدارشناختی حالتهای ذهنی یا تجربهها است ،زیـرا اساسـا حیـث التفـاتی

هوسرل در پژوهشها حیث التفاتی را دارای ساختار سـه وجهـی کـنش ،ابـژه و معنـا
میداند و ساختار حیث التفاتی برابر است با ساختار آگاهی ،یعنی هر کدام از این سه،
برههای از آگاهی انسان محسـوب مـیشـود .درواقـع ،هوسـرل حیـث التفـاتی را در
چارچوب سه ایده محوری تحلیل مینماید :کـنش التفـاتی ،ابـژه التفـاتی و محتـوای
التفاتی .بنابراین ،برای فهم نظریه حیث التفاتی کاوش این سه مفهوم ضروری است.
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 .331کنش ()Act

از نظر هوسرل گونههای متفاوتی از آگاهی و تجربه التفاتی وجود دارد و باور داشـتن،
آرزو کردن ،عشق ورزید ویا شک کردن از هم متفاوتاند .همه انواع آگاهی و تجربـه
التفاتی کنشاند؛کنشها تجربههـای پیهیـدهای هسـتند وهمـه کـنشهـا تجربـههـای
التفاتیاند اما همهی تجربهها کنش نیستند؛« وجود احساسها و هم بافتههای احساسی
ثابت میکند که تمام تجربهها ،التفاتی نیسـتند» (Husserl, 2001, inves5: §10).درواقـع،
نزد هوسرل کنش مرادف تجربه التفاتی است(Ibid:§14).

اینکه ابژه ابژهای التفاتی است بدان معناست که :کنشی وجود دارد که التفات معینی
دارد و به شیوهای تعین یافته است که آن [کنش] را به التفاتی معطوف به این ابژه
تبدیل میکند .این «ارجاع به یک ابژه» ذاتا و به طرز ویژه به یک کنشـتجربه تعلق
دارد و تجربههایی که آن را آشکار میکنند بنا به تعریف کنشها یا تجربههای التفاتی
هستند(Ibid: §20).
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در هر کنش التفاتی با دو لحظه متفاوت مواجه هستیم :کیفیت کنش که کنش را بـه
مثابه تصور ،حکم ،آرزو و ...تشخص میبخشد و ماده کنش که آن را به سمت یک ابژه
معطوف میسازد و باعث میشود که مثال یک تصور این ابژه خا ،را حاضر سازد نه
ابژه دیگری را .هوسرل کیفیت و ماده کنش را دو لحظـه از تجربـه کـنش میدانـد کـه
تصور جدایی آن دو غیر معقول است و به هیچ وجه بدون همدیگر تحقق نمییابند ،به
تعبیر دیگر ،کیفیت و ماده دو لحظه دو تقویم کننده دورنی در تمام کنشهـا محسـوب
میشوند(Husserl, 2001, inves5:§22).

 .1.1.3کیفیت کن ()Act- quality

کیفیت کنش نیرو یا ایستاری است که رابطهی کنش را با مادهاش مشخص میسازد
و هر کیفیت میتواند با هر ارجاع عینی ترکیب شود ،در نتیجـه محتـوای کـنشهـا از
حیث کیفیتشان متفاوت خواهندشد .البته این دگرگونی که با تغییر جهت به ابـژه رخ

میدهد ،در خود کنش نهفته است و روایتگر شیوههای مختلف اشاره نمودن به ابـژه
است (Ibid).درواقع ،کیفیت نوع کنش را تعین میبخشد؛ اگر من حکم کنم ،کلیـد مـن
روی میز است ،در این مورد ،بودن کلید روی میز ،آنگونه که مورد حکـم قـرار گرفتـه
است ،اهدا می شود و اما چنانهه آرزو نمایم کـه کلیـد مـن روی میـز باشـد ،در ایـن
صورت روی میز بودن کلید آنطور که آرزو شده است ،ارائه میشود .در این دو مـورد
ماده واحد است اما کنش یکبار حکم است وبار دیگر آرزو.
 .2.1.3ماده کن ()Act-matter

ماده همان لحظهای در کنش است که باتوجه به آن تجربه التفاتمندمیشود و این
ماده جزء محتوای کنش است؛ یعنی یک لحظهی انتزاعی آن است ،به دیگر سخن ،ماده
کنش را به یک ابژه معین ارجاع میدهد و نحوه دقیق مورد التفات واقـع شـدن ابـژه را
تعین میبخشد (Husserl, 2001, inves5: §20).ماده و کنش دو لحظه در تجربـه التفـاتی
تمایز آن دو پی میبریم که کنشهای به لحاظ کیفی متفاوت را در کنار هم قرار دهیم و
و آنها را از حیث اینهمانیهای خا ،متناظر با موارد مشابهشان مقایسه کنیم.
 ...تنها چیزی که باید ببرسیم این است که این عنصر اینهمان چیست و چگونه در
برابر لحظه کیفیت قرار میگیرد .آیا ما با دو تقویم کننده جداگانه ولو انتزاعی از
کنشها مواجهیم ،مانند رنگ و شکل در شهود حسی ،یا آیا آنها به نحو دیگری به
هم مرتبطاند مثال همهون جنر وفصل وغیره؟ این پرسش ازآنجایی بسیار جدی

تبیین و تحلیل نظریه حیث التفاتی در پژوهشهای منطقی

محسوب میشوند و تفکیک آن دو از هم به آسانی محقق نمیشود ،فقط هنگـامی بـه

مطر میشود که ماده کنشها آن جنبهای از آنها شمرده میشود که به کنشها
ارجاع عینی معین را اعطا مینمایند(Husserl, 2001, inves5:§22) .

از اینرو ،چیزی در یک کنش باید به شیوهای عمل کند تا کنش را بازنمـایی یـک
ابژه التفاتی معین گرداند .به دیگر سخن ،تصور ابژهای از حیث توصیفی به شیوه معین
انجام شود§11) .

 )Ibid:در بارهی ماده التفاتی دو پرسش متفاوت ،به مثابه روشی برای
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آشکارگی سرشت آن ،قابل طر است .الف) تحت چـه شـرایطی دو یـا چنـد کـنش
متفاوت می توانند ماده یگانهای داشته باشند؟ ب) ماده التفاتی چـه کـارویژهای دارد و
چه انجام میدهد؟ در پاسخ به پرسش نخست گفته می شود کـه دو کـنش متفـاوت،
هنگامی ماده واحدی دارند که نه تنها ابژه التفاتی یگانهای داشته باشند ،بلکه آن ابژه به
شیوه ی یکسانی اهدا شده باشد .پر ،مفهوم ماده باید از طریق یگانگی اینهمانی تام به
مثابه عنصری در کنش فهم و تعریف شـود کـه اسـاس اینهمـانی را فـراهم میسـازد.
ازاینرو،
ماده ...آن لحظه در یک کنش عینیتبخش محسوب میشود که باعث میگردد
کنش ،درست همین ابژه را دقیقا به همین شیوه معین آشکار سازد؛...بازنماییهایی که
از حیث مادهشان با هم انطباق دارند فقط ابژه واحدی را بازنمایی نمیکنند[ ،بلکه] آن
را به کاملترین نحو به مثابه همان ابژه ،به عنوان اینکه دقیقا همان ویژگیها را دارد،
تعین میبخشند(Ibid, investi vi: §25).
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درواقع آنهه را هوسرل در پژوهشها «ماده»ی یک کنش می خواند یک عنصـر در
فعالیت روانشناختی سوژه است که از طریـق آن سـوژه بگونـه التفـاتی بـه ابـژهاش
معطوف شده است .ماده جزء وابستهای از رخداد روانشناختی است که ابژه مربوطه را
نمایش می دهد .به تعبیر دیگر ،جزئی از کنش روان شناختی است که نمی تواند بدون
این کنشی که جزء از آن است ،وجود داشته باشد .بدینسان ،ماده از خود ابژهای که در
کنش نمایش داده می شود ،متمایز می گردد .پر ماده نه فقـط التفـات مـا را بـه ابـژه
خا ،تعین میبخشد ،بلکه نحوه درک شدن آن ابژه را مشخص میسازد ،یعنی عالوه
بر آگاهی از ابژه ،به نحو خاصی از آن آگاهیم و بـه لحـاظ التفـاتی بـه امـر مشخصـی
معطوف هستیم .ما به یک ابژه در مقـام چیـزی روی مـیآوریـم و آن را از پرسـبکتیو
مشخص و ذیل مفهوم معین ادراک ،حکم و یا تخیل میکنیم.
اگر تجربه التفاتی معطوف به ابژهای است که جزء آن تجربه نیست و لحظهی در آن

محسوب نمیگردد ،در این صورت ،کنش چگونه میتواند به ابژهای التفـات یابـد کـه
درونباش آن نیست؟ روشن است که کیفیت کنش نمیتواند مسبب وجه حیث التفاتی
آن شده باشد؛ چراکه کیفیت با خواست ما تغییر مییابد و دگرگون میشود ،اما هویت
ابژه التفاتی پایدار میماند .از اینرو ،نامزد باقی مانده برای عنصری در کنش که پایهی
اینهمانی قرار گیرد ،محتواهای حسی یا شهودی کنشها است .امـا اینکـه محتواهـای
بازنمایانه چگونه ابژه را بازمی نمایانند ،در ادامه بحث خواهد شد.
 .2 .3ابژه

یکی از پایههای نظریه حیث التفاتی هوسرل ابژه است و در پژوهشها ابژه را به معنای
بسیار وسیع به کار میگیرد؛ مطابق آن هر امر موجودی چه یک کنش ،وضعیت امـور،
امر مادی یا یک لحظه تماما ابژه تلقـی میشـوند .از اینـرو ،هرپدیـدهای کـه در برابـر
سوژهای قرار میگیرد و کنش سوژه به نحو التفاتی به سمت آن معطوف میشود ،ابـژه
ایدهآل ،فیزیکی ،ذهنی ،انتزاعی ،انضمامی و ابژههای بالفعل و ابژههـای صـرفا التفـاتی
سخن میگویـد.

)(Husserl, 200 nives5:§8:inves1:§23 appendix8: p404

امـا آنهـه در

نگاه هوسرل به ابژه ،اساسی و بنیادین است ،تمایزی است که او میان ابژهای که مـورد
التفات است و ابژه آن گونه که به آن التفات میشود ،ایجاد می کند و در پدیدارشناسی
مورد دوم منظور میشود؛ یعنی نحوه پدیدارشدن ابژه در آگـاهی اهمیـت دارد و ایـن
نحوه پدیدارشدن التفات ما را به سمت ابژه تعین میبخشد.
ابژه واحد ممکن است به شیوههای مختلف مورد التفات قرارگیـرد ،مـثال نـاپلئون

تبیین و تحلیل نظریه حیث التفاتی در پژوهشهای منطقی

خوانده میشود .به همین جهت ،از ابژههای مختلف مانند ابـژه کلـی ،فـردی ،واقعـی،
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میتواند همهون پیروز ینا یا مغلوب واترلو پدیدار شود ،یا فالکت ادیبوس 1را در نظر
بگیرید .اودیبوس مردی را که در مسیرش از دلفی کشت ،حقیر شمرد ،ولی او پدرخود
را حقیر نمی شمرد؛ او می خواست با ملکه ازدواج کند اما خواهان ازدواج با مـادراش
نبود .از طرفی ،او از قاتل پادشاه لوئیز 2متنفر بود بدون اینکـه از خـودش تنفـر داشـته
باشد .البته مردی را که او در مسیر کشت ،پدرش بود ،ملکه مـادرش بـود ،و خـودش
قاتل پادشاه بود .حیث التفاتی این کنشها چگونه قابل توصیفاند؟ در اینجا باید همان
تمایز میان ابژه مورد التفات و ابژه آنگونـه کـه بـه آن التفـات میشـود ،لحـاظ گـردد؛
خواست ادیبوس به سمت ملکه جوکاستا 3جهت یافته بود اما نه بـه سـمت مـادرش،
هرچند ،ملکه جوکاستا و مادر ادیبوس دقیقا یک نفر بودند اما ادیبوس جوکاسـتایی را
میخواست که به او همهون ملکه میاندیشید یا جوکاستایی را آرزو داشت که برایش
همهون ملکه پدیدار شده بود ،لذا ادیبوس بسـادگی خواهـان جوکاسـتا نبـود ،بلکـه
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جوکاستایی را آرزو میکرد که به نحو خا ،دریافته بود .در نظریه حیث التفاتی اصل
اساسی نحوه پدیدار شدن ابژه است و هویت ابژه با آن پیوند میخورد .هرچنـد ،ابـژه
واحد این استعداد را دارد که به گونههای متفاوت پدیدار شـود امـا ایـن مسـاله هـیچ
تاثیری در درک اولیه ما از آن ندارد .هر گونه که ابژه خود را اهدا نمایـد و در سـاحت
آگاهی پدیدار شود ،به همان نحو فهم میشـود و سـخن گفـتن از صـدق و کـذب آن
منتفی است ،چون این نحوه پدیدار شدن خود عین واقعیت است و اصوال ابژه مساوی

1. Oedipus
2. Louise
3. Jocasta

 .3.3معنا ()Meaning

ابژه ممکن است به گونههای متفاوت برای ما پدیدار شود و در هر مورد به نحـو خـا،
مورد التفات واقع گردد .در نتیجه در هر مورد معنای خا ،پیدا میکنـد و مـا از طریـق
همین معنا به ابژه التفات پیدامیکنیم؛ این معنا همان لحظه یا دقیقه سـوم حیـث التفـاتی
است .درواقع ،همین دقیقه سوم آگاهی را جهتمنـد مـیسـازد و آن را بـه سـمت ابـژه
معطوف مینماید .معنا از نظر هستی شناختی یک نوع محسوب می شـود .از بـاب مثـال
معنای «قرمز» یک نوع ایدهآل است که درادراک معنای « ایـن سـیب قرمـز اسـت» ،یـک
نمونه یا یک آن« »momentاز معنای ایدهآلی مزبـور ،در آن متجلـی شـده اسـت .در نظـر
هوسرل ،امکان ادراک متقابل بین افراد ،به این دلیل امکان پذیر می شود که معانی که افراد
قصد می کنند ،نمونههایی از نوع واحد هستند .مثال هنگامی که زید به عمرو می گویـد«:
دیروز یک سیب قرمز خوردم» ،عمرو به این دلیل منظور زید را درک می کند که معنـای
هوسرل در پژوهشها معنای یک بیان را از التفات معنابخش که معطی معنا اسـت،
تمایز می بخشد و همهنین معنا را از رابطه بیانی با امر عینـی (ارجـاع) و نیـز از خـود
ابژه(مرجوع) تفکیک میکند .معانی ایدهآلاند و معنایی اینهمان میتواند در کنشهـای
چندگانه حاضر شود .بنابراین ،هرکنشی نمایانگر معنای است که به نحو کامال یکسـان
به ابژکتیویته واحد ارجاع میدهد .از اینرو ،واقعیـت یگانـه میتوانـد بـه شـیوههـای
گوناگون بیان شود و معنا دقیقا اینهمانی است که در درون و در پر تمام این بیـانهـا
قرار دارد؛ معنای یگانه میتواند از طریق جملههـا و بیـانهـای بـی شـمار ،از طریـق
ژست ها و نمادها و ..بیان شود ،مثال یک رویداد مهم تاریخی مانند جنگ جهـانی دوم
برای کسانی که در آن مشارکت داشتند به گونهای پدیدار میشود وبرای کسانی که آن
را به یاد میآورند ،یا براساس گزارش کتابها و روزنامهها خواندهاند یا فیلم و مستند
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این قرمزی خا ،،نمونهای از معنای ایدهآلی« قرمز» است(Husserl, 2001, inves6: §1).
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آن را دیدهاند ،به شیوههای مختلف تجربه میشود(.ساکالوفسکی)۵۷-۵۹ :۱۵۹۹ ،
هوسرل در پژوهش پنجم معنا را وابسته به حیث التفـاتی مینمایـد و تجربـههـای
مربوط به معنا را به عنوان کنشها دستهبندی میکند ،لذا عنصر معنـایی یـا معنـادار را
میباید در تجربه کنش آگاهی و نه در ابژه یا متعلق کنش جستجو کـرد؛ معنـا بایـد در
عنصری وجود داشته باشد که کنش آگاهی را یک تجربه التفـاتی و معطـوف بـه ابـژه
میسازد.
یک معنا یک ابژه را حاضر میکند نه اینکه آن را تصویر نماید...ماهیت آن بیشتر
عبارت است از نوعی التفات که میتواند به نحو التفاتی به همه چیز ،مستقل و غیر
مستقل معطوف باشد( Hussrl,2001, inves4: §8).

تجربههای التفاتی نیز از این خصیصه برخوردارند که به شـیوههـای گونـاگون بـه
ابژهها التفات مییابند اما نباید گمان برد که در تجربههای التفاتی دو امر حاضر اسـت؛
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393

یعنی ما ابژه و عالوه برآن تجربه التفاتی معطوف به ابژه را تجربـه نمـیکنیم .هوسـرل
حتی تاکید می ورزد که دو چیز به معنای جزء و کل نیز وجـود نـدارد .تنهـا یـک امـر
وجود دارد که همان تجربه التفاتی است و ویژگـی ذاتـی توصـیفی آن التفـاتی بـودن
است(Ibid:§ 11).

 .1.3.3سه دقیقهای متمایز در محتوای التفاتى (معنا)

محتوا یا همان معنای کنش که به مثابه نوع دریافت میشود ،بـه نوبـه خـود دارای
ابعاد سهگانه است :ابژه التفاتی کنش ،ماده التفاتی کنش و ذات التفاتی.
 .۱.۱.۵.۵محتوای التفاتی به مثابه ابژه التفاتی کنش
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چنانکه گذشت ،ابژه التفاتی از دو چشم انداز متفاوت نگریسته میشود؛ از حیـث
ابژهای که مورد التفات است و از حیث ابژه آن گونه که مورد التفـات اسـت .از حیـث
پدیدارشناختی چشم انداز دوم مهم و حیاتی است ،چون روایـت توصـیفی از تجربـه

ضرورتا توجهاش را به ابژه آن گونه که تجربه شده است ،متمرکـز میکنـد(Ibid: §17).

درواقع ،تمایز میان ابژهای که تجربه شده است و ابژه آنطور که تجربه شده اسـت ،بـه
ایده هوسرل درباب ابژه قصد شده به مثابه یک ابژه اینهمان که در اهداها و پدیدارهای
چندگانه آشکار گردیده است ،اشاره دارد .هوسرل در مباحث خود راجع به ابژه التفاتی
یا ابژه آنگونه که تجربه شده است ،نیز میان ابـژهای کـه در کلیـتش اخـذ مـی شـود و
ابژههای جزئی تفکیک میکند« .میان ارجاع عینی این کنش که در کلیتاش اخذ شـده
است ،و ابژههایی که کنشهای مقوم و جزئی گوناگونش به آنها ارجـاع دارنـد ،تمـایز
وجود دارد»)(Husserl, 2001, inves5:§17یعنی اجزای مقوم تجربهای که ابژه اینهمـان را
قصد میکند ،به این ابژههای جزئی معطوف میشود .بدینسان« ،ابـژه بـودن از منظـر
پدیدارشناختی عبارت است از کنشهای معینی که چیزی در آنها ابژه ظاهر میشود یا
چیــزی در آنهــا بــه مثابــه ابــژه مــا اندیشــیده میشــود§8)».

 (Ibid:پــر بــه لحــاظ

طریقه ویژهای از خاطر نشان شدن است .البته در این طریقه خاطر نشان شدن ابژههای
بالفعل جهان بیرونی هیچ گونه نقشی بازی نمیکنند ،چون « ابژه التفاتی ...تنها در مقام
التفاتی مطر است و نه در مقام یک واقعیت بیرونی»(Ibid: §15).اما
ابژه التفاتی کال درون محتوای واقعی یک کنش قرار نمیگیرد بلکه تقریبا به گونه
کامل از آن متمایز میگردد ...این تنها درباره کنشهای که بگونه التفاتی به اشیاء
بیرونی اشاره مینمایند صادق نیست ،بلکه درباره بخشی از کنشهای که به تجربه
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پدیدارشناختی داشتن ابژه التفاتی فقـط از سـرگذراندن گونـهای خاصـی از تجربـه و

موجود خودمان اشاره میکند ،نیزصادق است(Ibid: §17).

 .۱.۱.۵.۵محتوای التفاتی به مثابه ماده کنش
محتوای التفاتی به مثابه ماده کنش ،اوال از ابژه التفاتی کنش و دوما ازکیفیت کـنش
متمایز میگردد .محتوای التفاتی به مثابه ابژه التفاتی بیشتر حیث ابژکتیو حیث التفاتی را
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برجسته میسازد اما محتوای التفاتی به مثابه ماده کنش حیث سوبژکتیو مسئله را نشان
میدهد ،چون ماده برای کنش ارجاع به ابژه را توجیه میکند و مفاد یا مفهوم ابژه را به
طریقه خا ،تعین میبخشد .به تعبیر دیگر ،به ابژه آنگونه که پدیدار مـیشـود ،از دو
حیث می توان نگریست؛ از یک جهت ،به عنوان نحـوه پدیدارشـدن ابـژه و از حیـث
دیگر به عنوان این گونه پدیدار شدن در یک کنش خا.،
 .۵.۱.۵.۵محتوای التفاتی به مثابه ذات التفاتی
محتوای التفاتی به مثابه ذات التفاتی محصول وحدت کیفیت و ماده کنش اسـت و
مراد از ذات التفاتی آن است که دو کنش ،اساسا از حیث تصور متفاوت ،به اینهمـانی
برسند ،یعنی اینهمان شدن دو کنش نشان میدهد که ذات این دو التفات واحد است و
ذات واحد همان معنا و محتوای واحد آن دو است .هوسرل هدر رفتن یـخ گرینلنـد را
مثال می زند ،وقتی دو نفر به این مسئله میاندیشند ،به لحاظ ذات التفاتی کنش تفاوتی
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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میان آنها نخواهد بود ،چون کیفیت و ماده این دو کنش فکری یکسـانانـد و مطمئنـا
برای بدست دادن ذات التفاتی اینهمان ترکیـب شـدهانـد(Husserl, 2001, inves5:§21).

اینهمانی و تصور یگانه داشتن از شیء واحد در صورت قابل فرض است که اینهمانی
را صرفا تصور نکرده باشیم ،بلکه آن دو به نحو اینهمان اعطا شده باشند.
دو حکم ضرورتا هنگامی حکم واحد محسوب میشوند...که هر چیزی که یکی از
آنها در باره وضعیت امور حکم شده بیان میکند ،توسط دیگری نیز بیان شود و هیچ
کدام چیزی بیشتری را بیان نکند[،دراین صورت] ارزش صدق اینهمان دارند[.به
تعبیر دیگر]  ...دو حکم وقتی اینهمان هستند که دارای ذات التفاتی[،یعنی] کیفیت و
ماده ،یکسان باشند(Ibid).

در محتوای توصیفی هر کنش کیفیت و ماده به مثابه دو لحظهی متقابال وابسته بـه
هم تشخیص داده شد و آشکار گردید که وحدت و یگانگی آن دو شکلدهنده تنها یک
بخش از تمامیت کنش است؛ ذات التفاتی کنش.

 ..انواع دادگی ()Givenness

ذات التفاتی کنش صرفا وجه خاصی از حیث التفاتی را نشان میدهد که همان توانایی
التفات یافتن و معنا کردن چیزها است .اما نظریه حیث التفاتی به هیچ وجـه صـرفا بـه
این جنبه فروکاسته نمیشود ،بلکه ذات التفاتی وجه خا ،از آن است و انواع دادگـی
ابژه و نحوههای متفاوت آشکارگی آن وجه دیگـر ایـن نظریـه را نمایـان میسـازد .از
اینرو ،برای تحلیل همه جانبه حیث التفاتی باید فراتر از دوگانه کیفیت -ماده رفـت و
به تفاوت شیوه دادگی ابژه التفاتی نیز توجه کرد .ما در هر کنش با دو بخش مـواجهیم،
یکی معطوف بودگی به ابژه یعنی ذات التفاتی کنش و بخش دوم نـاظر بـه چگـونگی
دادگی ابژه است.
هوسرل در پژوهشها عمدتا به دادگی نشانهای ،ایماژی و ادراکی توجه میکند؛ اگر
درباره ماشینی که تا هنوز ندیدهام صحبت کنم ولـی شـنیدهام کـه در فـالن نمایشـگاه
یا نقاشی آن را ببینم وارد التفات ایماژی و تصویری میشـوم و درصـورتی کـه در آن
نمایشگاه حاضر شوم و بطور مستقیم ماشین را مشاهده کنم ،التفات ادراکی و شهودی
خواهم داشت .دو التفاتی که به ابژه یکسان معطـوف میشـوند ،تفـاوتشـان تنهـا در
مسئله پرگشتگی روشن میشود ،مثال آن ماشینی که قبال برای ما فقط معنا داشـت ،در
التفات ادراکی خودش در پرگشتگی شهودی حاضر است .این مسئله بخـوبی نشـانگر
تفاوتی میان شیوههای دادگی است ،چراکه ابژه در چگـونگی دادگـیاش ،میـان فهـم
خالی و فهم بگونه شهودی پر تفاوت میپذیرد .ولی خود آن ابژه که به شیوههای خالی
و پر داده شده است ،همهنان یکسان و اینهمان باقی میماند؛ تفـاوت صـرفا در نحـوه
دادگی آن رقم میخورد .ما با ماشین یکسان و اینهمان که به سـه شـیوه متفـاوت داده
شده است ،مواجهیم .پر فار از بحث کیفیت و ماده کنش ،پربودن یا نبودن نیز بخش
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ماشین وجود دارد ،در این حالت من التفات نشانهای به آن ماشین دارم اما اگر تصویرو
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مهمی از نظریه حیث التفاتی اسـت (Husserl, 2001, inves6: §13).هرکـدام از ایـن سـه
نحوه دادگی را به صورت مجزا بحث میکنیم.
 .1..دادگی نشانهای()sign

هوسرل در پژوهش ششم از کنشهـای نشـانهای یـا التفـاتهـای نشـانهای بـه مثابـه
کنشهای التفاتی خالی سخن میگوید .کنش نشانهای با کنش شهودی متضـاد اسـت.
کنشهای نشانهای میتوانند هر کدام از ابژههای ساده یا ابـژههـای مقولـهای پیهیـده،
یعنی وضعیتهای امور را مورد توجه قرار دهند .التفات نشـانهای صـرفا بـه ابـژهاش
اشاره مینماید ،اما در التفات شهودی ،به اساسیترین معنای کلمه ،به ابژه حضور اعطا
می شود .هوسرل دو گونه نشانه را از هم تمایز می بخشد؛ عالمت و بیان .مطمئنـا هـر
نشانه ای نشانه برای چیزی است اما اینگونه نیست که هر نشانه دارای معنا نیـز باشـد،
چون نشانهای نظیـر عالمتهـا بیـانگر هـیچ چیـزی نیسـتند امـا بـه چیـزی اشـاره
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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دارند(Husserl, 2001, inves1: §1).

 .1.1.4نشانه -بیان

یکی از نکات برجسته دربارهی بیان آنست که یک بیان در غیاب شیء مورد ارجاع
خودش ،تحقق میپذیرد؛ من ممکن است از پنجره نگاه کنم و بگویم «دوچرخه داخل
حیات است» .من دوچرخه را ادراك میکنم اما شما که ایـن حـرف مـن را میشـنوید
ممکن است از پنجره نگاه نکنید ،شما دوچرخه را نمیبینید و با این حال میفهمید من
چه گفتهام .شما میتوانید معنا را دریابید حتی اگر مرجوع را ادراك نکنید.
به باور هوسرل بیان صرف صدا یا عالمت فیزیکی نیست ،بلکه امری اسـت کـه از
پدیدار فیزیکی و معنا فراهم آمده است (Hussrl, 2001, inves1:§5).یعنی بیانها مرکـب
از صوت و معنا هردواند .اما پرسش اساسی اینست که بیان چه چیزی را بیان میکند؟
ممکن است در آغاز این پرسش ساده تلقی شود و بگوییم ،یک بیـان معنـایی را بیـان

میکند ،اما از نظر هوسرل این پاسخ درست نیست .پر ،یک بیان چـه چیـزی را بیـان
میکند؟ یک بیان امری را بیان میکند که در جهان قابل رؤیـت اسـت؛ شـیوه دادگـی
خا ،ابژه را بیان میکند .به تعبیر دیگر ،بخشی از جهان را آنگونه که از طریق دادگـی
ادراکی یا شهودی داده میشود ،بیان میکند .اگر بگوییم «یک نفـر در سـاحل در حـال
شنا کردن است»  ،این بیان ما یک بخشی ،هرچند ،کوچک اما مهم از جهان را ارائـه و
گزارش میکند؛ یعنی بخشی از جهان را مفصلبندی میکند .البته ایـن کـارکرد بیـانی
حتی در غیاب امری که بیان میشود ،نیز رخ میدهد .از این رو ،کلمات همهنان جهان
را بیان میکنند حتی وقتی که آن بخش از جهان که آن کلمات برای ارجاع به آنها بکار
گرفته میشوند ،غایب باشد.
بنابراین ،میتوانیم در باره اشیاء در غیاب آنها مانند زمانی کـه حاضـراند ،سـخن
بگوییم .این توصیفات هوسرل نحوه وجود خا ،کلمات را تحقق میبخشد و نشـان
میخوانیم یا حتی هنگامی که میبینیم کسی از زبان نشانه بهره مـیگیـرد ،مـا بواسـطه
کلمات مستقیما به اشیایی که توسط آنها بیان شدهاند ،منتقل میشـویم؛ کلمـه همـان
چیزی است که شیء را مینامد ،مناسب آن است و به نحـو خاصـی بـه شـیء تعلـق
مییابد ،یعنی از هرگونه رابطه دیگر متفاوت است(Sokolowski, 2002:175-176).

 .2.1.4نشانه -عالمت

هوسرل برای توضیح این نوع نشانه نمونههای زیادی را مطر میکند و موارد ذیل
نمونههای برای نشانه ی عالمتی هستند :دود همهون نشانه آتش ،یـک مـدال رسـمی
همهون نشانه ارتش ،پرچم همهون نشانه یک کشور .هوسرل این عالمتها را نشـان
دهنده مینامد .مسئله قابل توجه در عالمت این است که :ما همواره با دو واقعیت مجزا
مواجهیم که هر کدام میتوانند تجربه شوند یا روی خودش به مثابه امر واقعـی تاکیـد
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شود ،من میتوانم مدال رسمی را درک کنم ،یا ارتش را ،هر کدام را مجـزا از دیگـری.
البته مدال و ارتش بواسطه رابطه عارضی نشان دهندگی به هم دیگر مـرتبط میشـوند.
درواقع ،تجربه ما از واقعیت یکی واقعیت دیگری را نیز برما میقبوالند« .رابطهای کـه
در اینجا به دست میآید را ما رابطهی عالمتی مینامیم .در این معنا یـك دا نشـانهی
یك برده است ،یك پرچم نشانهی یك ملت است(Husserl, 2001, inves1:§1)».

اما رابطه عالمت هیهگاه به ابژههای ساده فروکاسته نمیشود ،بلکه وضـعیتهـای
امور نیز در مواردی نسبت به همدیگر همهون عالمت عمل میکننـد ،یعنـی بـاور بـه
واقعیت یک وضعیت ما را به باورپیدا نمودن به واقعیت وضعیت دیگر سوق میدهد و
هر کدام از این دو وضعیت میتواند بطورجداگانه تجربه شود .برخالف بیان ،عالمـت
شیء نمایش داده شده را مفصلبندی نمیکند ،بلکه صرفا حضورش را عرضه میکند،
یعنی عالمت ذهن ما را به شیء مورد نظر توجه میدهد و از آن آگاه میسازد .بنابراین،
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393

011

وقتی یکی از آن دو پدیدار میشود ،وادار به اندیشیدن راجع به دیگری میشویم .اگـر
الف آگاهی از ب را اعطا کند ،در این صورت ما نه تنها بطور همزمان وموفقیتآمیز از
هر دوی آنها آگاه میشویم ،بلکه به رابطه آن دو نیز پی میبریم و تعلق متقابل هـر دو
را درک میکنیم .یقینا عالمت خالی از مفهوم نیست ،مانند گلوله هفت تیر که از شروع
شدن مسابقه حکایت دارد اما از معنای همانند معنای بیان برخـوردار نیسـت .عالمـت
فاقد معنایی هست که قابل نقل و بازگو کردن باشد .عالمت صرفا چیـزی را بـه ذهـن
خطور میدهد و فقط نشان میدهد که چیزی حاضـر اسـت ،البتـه در بـاره آن سـخن
نمیگوید.
البته تفاوت دیگر میان بیان و عالمت نشان دهنده بـه ایـن امـر برمیگـردد کـه در
محدوده عالمت هیچ گرامری وجود ندارد .گرامر با بیان گره خورده اسـت و کلمـات
اساسا نحوی اند .شاید یک عالمت به عالمت دیگر بینجامد ،ماننـد شـلیگ گلولـه ،در

آغاز یک مسابقه ،از پرچمی حکایت میکند که پایان مسابقه را اعالم مینماید.
 .2..دادگی تصویری/ایماژی()Pictoral

کنش های ایماژی و تصویری از محتوای شهودی مشـخص برخوردارنـد امـا التفـات
یافتن آنان به ابژه ،مانند کنشهای نشانهای ،غیر مستقیم است .کنش نشانهای از طریـق
نشانه زبانشناختی به ابژه روی میآورد اما کنش ایماژی از طریق بازنمایی که شباهت
مشخصی به ابژه دارد ،به آن التفات پیدامیکند .تصویر و نقاشی دوچرخه ،هرچند خود
آن نیست ،اما تصویر آن است ،البته اینکه یک چیز تصویر چیز دیگر باشد به این معنـا
نیست که با آن شباهت دارد ،بلکه اهدای آن چیزی است که بـه تصـویر کشـیده شـده
است .این نوع دادگی همان پری در حوزه تخیل است
تخیل ،به هر اندازه کامل باشد ،همهنان از ادراک متفاوت است ،چون خود ابژه
یک ل
و حتی جزیی از آن را نمایش نمیدهد ،بلکه صرفا تصویری آن را عرضه میکند( .به

در نشانه ،جهت پیکان حیث التفاتی از سمت واژه به سوی ابژه غایب است ،اما در
حیث التفاتی ایماژی جهت پیکان وارونه اسـت؛ ابـژهای التفـاتی بـه سـوی مـا آورده
میشود .ابژه در قالب تخته چوپ یا قطعهای از غذا تجسم مییابـد و نـزد مـا حاضـر
میشود .از دیگر سو ،التفات نشانهای انتزاعی است اما التفات ایماژی انضمامی اسـت؛
یعنی در التفات نشانهای به یک ابژه بطور آنی و به یکباره ،به مثابـه یـک کـل التفـات
میشود ،ولی در التفات ایماژی ابژه از یک چشم انداز یـا در یـک لحظـه خـا ،،بـا
جنبههـای ویـژهای کـه مـورد تاکیـد قـرار گرفتـهانـد ،اهـدا میشود(.ساکالوفسـکی،
)۱۵۹۹:۱۱۵
 .3..دادگی ادراکی /شهودی()intuition

بهترین گزینه برای تعریف شهود این است که آن را در برابر نشانه قرار دهیم؛ این هـر
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نقل از رشیدیان)۱۵۷ :۱۵۹۰ ،
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دو ،دو وجه التفاتاند ،با این تفاوت که التفات نشانهای تهی است و فاقد پری است اما
شهود به انجام رسیدن و پرگشتگی التفـات اسـت .هوسـرل از دو نـوع شـهود سـخن
میگوید؛ شهود حسی و شهود مقولهای .متعلقات شهود حسی امور واقع است« .ما ابژه
واقعی را همهـون ابـژه ممکـن ادراک سرراسـت تعریـف مـیکنیم».
)§47

(Husserl, 2001,

 inves6:چون تعبیر دیگر شهود حسی همان ادراك است .در واقع ،ذیل اصـطال

کنشهای شهودی از سویی ،ادراک و از دیگر سو ،تخیل ویادآوری قرار میگیرنـد .در
هر سه مورد ابژهها داده شدهاند ،نه اینکه صـرفا منظـور شـده باشـند ،یعنـی ابژههـای
مشخص برای آگاهی حضور یافتهاند و کنش آنها را در تصرف خود دارد.

( Levinas,

)1995: 69

در ادراک آن چه ادراك میشود ،به طور مستقیم به آگاهی کـه متصـف بـه صـفت
ادراك است ،داده میشـود و در حقیقـت ،ادراك حسـی همـان شـیوه اولیـه شـناخت
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اشیاست .البته ابژه ادراکی باتوجه به اینکه حسی است یا مقولهای ،به تعبیر دیگر ،امـر
ادراک شده بسته به اینکه یک ابژه واقعی یا ایدهآل باشد ،معنـای متفـاوتی دارد ،چـون
ابژههای حسی و واقعی به مثابه ابژههای پایینترین سطح شهود و ابژههای مقولهای و
ایدهآل چونان ابژههای طراز باالتر آن محسوب میشوند(Husserl, 2001,inves6: §46( .

در اینجا بحث از شهود حسی بحث میشـود و دربـاب شـهود مقولـهای در ادامـه
سخن گفته خواهد شد .هویت ادراک با این واقعیت پیوند یافته است کـه در آن خـود
ابژه حضور دارد ،یعنی شیء خودش را از طریق نفر خودش تقرر می بخشد .پر ،در
تضاد با تخیل ،ادراک با این واقعیت تشخص مییابد که درآن خود ابژه پدیدار میشود
نه اینکه صرفا در قالب یک نوع مشابهت آشکار شود (Husserl, 2001, inves6: §14).بـه
تعبیر روشنتر ،دادگی ادراکی با حضور فی نفسه ابژه یکی است:
در ادراک ابژه همانگونه که فی نفسه است ،به ما اعطا میشود .ادراک با این واقعیت

متمایز میشود که خود ابژه را با گوشت و استخوان جلوش دارد .بدینسان ،ادراک
کنش شهودی ممتازی است؛ یک شهود اولیه(Levinas, 1995:70-71).

نحوه حضور متعلق ادراک در آگاهی نیز بدین صورت است کـه در ادراک حسـی،
شیء خارجی آنا به محض اینکه نگاه بر آن بیافتد ،آشکار میشود .پرسش از بازگشت
منشأ آن به مجموعهی از روندهای ذهنی نیز کامال بیربط است ،چون وحـدت ادارک
به وسیله فعالیت تألیفی خود ما بدست نمیآید و هیچ گونه صورتی از تألیف به موارد
جزئی وحدت نمیبخشد ،بلکه وحدت ادراک همهون وحدت مسـتقیم بـه صـورت
امتزاج بی واسطه التفاتهای جزئی و بدون افزوده شدن کـنشهـای التفـاتی جدیـد،
تحقق مییابد .البته به گفته هوسرل شاید نگاه دفعی به ابژه برای ما قابل پذیرش نباشد،
لذا ممکن است شیء را از تمام جوانب در یک سلسله ادراکی پیوسته بررسی کنیم ،اما
هر ادراک منفرد در این سلسله پیشاپیش ادراکی از همان شیء است؛ به این کتاب چـه
همواره یگانه و همان شیء است .بنابراین ،هر ادراک منفرد در سلسـلهای از ادراکـات
پیوسته راجع به شیء واحد وحدت مییابد .در پیشرفت مـداوم ادراکـات منفـرد ،مـا
مستمرا ابژه منفرد و اینهمان را ادراک میکنیم .اما نباید این ادراک پیوسته را به این دلیل
که از ادراکات منفرد فراهم آمدهاند ،ادراکی بنیاد شده بر پایه آنها دانست ،بلکـه یـک
جریان پیوسته ادراکی متضمن امتزاج کنشهای جزئی در کنش واحد است و نـه یـک
کنش متفاوت ساخته شده بر بنیاد چنین کنشهای جزئی(Husserl, 2001, inves6:§47).

ادراک حسی نحوه اولیـه شـناخت اشـیاء اسـت و در ایـن ادراک بـرای تصـحیح
شناخت خود از اشیاءالزم نیست به قوه باالتری متوسل شویم .زیرا این پرسـش پـیش
میآید که اعتبار و سندیت آن قوه از کجاست که میتواند معیار صحت شـناخت واقـع
مدرک نـزد
شود ،بلکه باید بگوییم که خود ادراک حسی از آن نظر که حضور متجسد َ
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مدرک است ،عین صحت و مناط اعتبار است( .ریختهگران)۱۵۵۷:۱۵۷ ،وهمهنین الزم
نیست در پر شناخت خود از اشـیاء بـه یـک مجهـول ناشـناختنی کـه واقعـیتـر از
نمودهایی باشد که از آن برای ما ظاهر می شود ،قائل شویم ،بلکه آنهه با ادراک حسی
معلوم می شود ،بدون هیچ واسطهای ،واقعی است .به بیان دیگر ،اشیای محسـوس ،از
طریق ادراک حسی از آن نظر که به نحوی متجسد نزد مدرک حاضر میشـوند ،واقعـا
معلوم واقع میشوند.
البته در ادراک ابژه همواره در آمیزهای از حضور و غیاب اهدا میشـود .تنهـا یـک
وجه داده میشود و سایر وجوه غایـب میماننـد؛ قسـمتهـایی از خـود ابـژه دیگـر
قسمتهای آن را پنهان میسازد و در تاریکی فرو میبرد ،به عنوان نمونه ،وجـه جلـو
ماشین وجه پشت و داخل آن را پنهـان میکنـد .البتـه امکـان چیـره شـدن بـر غیبـت
وجه های دیگر وجود دارد اما این امر برابر است با از دست رفتن حضور وجه حاضـر
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و به غیاب رفتن آن .دقیقا از رهگذر چنین آمیزهی پویایی از حضور و غیاب و بواسطه
کثرت اهداها ،ابژه واحد بطور مداوم خودش را به ما اهدا مینماید.
 ..التفات و شهود مقولهای ()Categorial intention

چنانکه بیان شد ،هوسرل میان ابژههای واقعی و ابژههای ایدهآل تمایز میگذارد ،چـون
توانایی اندیشیدن انسان صرفا به ابژههای مانند درختان سیب ،ماشینها و سـایر امـور
واقعی محدود نمیشود ،بلکه انسان همهنین میتواند به مفاهیم ایدهآل مانند عـدالت،
اصل عدم تناقض ،یا وضع امور مثل قفسه کتابهای فلسفی در طبقه بـاالی کتابخانـه
مدرسه قرار دارد ،نیز بیندیشد .ازاینرو ،عالوه بر التفاتهای ساده ،التفاتهای پیهیده
یا مقولهای نیز وجود دارند ،یعنی برخالف التفـات سـاده کـه فقـط بـه ابـژهی منفـرد
معطوف است ،التفات پیهیده به وضعیت امور التفات مییابد ،البته ،التفات مقولهای بر
بنیاد التفات ساده بنا میشود .هوسرل حرکـت از التفـات سـاده بـه التفـات پیهیـده را

حرکت از ادراک به خردورزی میداند؛ وقتی وارد تفکـر مقولـهای میشـویم از حـوزه
احساس فرا میرویم .التفات پیهیده نقطـه ثقـل معرفـتشناسـی هوسـرل محسـوب
میشود .هوسرل برای تبیین تلقیاش ازفکر به دو مفهوم توسل میجوید :فهم و حیث
التفاتی مقولهای.
 ..31ابژههای مقولهای ()Categorial objects

چنانکه در مبحث ابژه بیان شد ،ابژه از یک حیث به مقولهای و واقعی تقسیم میشـود.
ابژه مقولهای با صورت یا ساختار آمیخته شده است ،به تعبیر دیگر ،کـل مفصـلبنـدی
شده که در آن اجزا از هم تفکیک یـا بـه هـم وصـل شـدهانـد ،ابـژه مقولـهای اسـت؛
وضعیتهای امور ،گروهها ،روابط ،اعداد یا هر ابژهای که در آن اجزا مفصلبندی شده
باشند ،نمونههای از ابژههای مقولهای هستند واین ابژه میتواند در یک التفات نشانهای
خالی یا در یک شهود مقولهای مورد التفات قرار گیرد.
تحمیل صور ذهنی بر واقعیت نیست ،بلکه تقویم نمودن یک ابژه مقولـهای بـه معنـای
آشکار کردن ،مفصل بندی کردن ،پیش افگنـدن و فعلیـت بخشـیدن حقیقـت آن ابـژه
است .یک ابژه را نمیتوان نحو دلخواه آشکار یا معنا نمود .اگر شیء خود را به شیوهی
خا ،ارائه دهد ،آنگاه امکان آشکارگی آن فراهم میشود .از این رو ،ابژه مقولـهای از
طریق التفات مقولهای به وجود میآید و نباید آن را صرفا ترتیب مفاهیم یـا ایـدههـا و
ابژه های درون ذهنی تلقی کرد ،بلکه تبلور عقالنی اموری هستند که در هنگام مواجـه
شدن با آنها تحقق مییابند .پر ابژههای مقولهای شیوههای آشکارگی اشیاء هستند(.
ساکالوفسکی).۱۹۵-۱۵۱ :۱۵۹۹،
از این رو ،معنای جدید آگاهی ما در قالب این جمله قابل بیان است« ،زیـد متفکـر
است» و ابژهای که در این مورد منظورشده است فقط زید یا متفکر بودن نیست ،بلکـه

تبیین و تحلیل نظریه حیث التفاتی در پژوهشهای منطقی
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این وضعیت امور است «:زید متفکر است» .اینجا کنش جدید آگاهی آشکار میشود و
هوسرل آن را مقولهای میخواند؛ این کنش معانی جدید را قوام مـیبخشـد و ابژهـای
جدید ابژههای مقولهای هستند.
 ..32شهود مقولهای ()Categorial intuition

هوسرل بحث از شهود مقولهای و ابژه آن را مربوط به التفات پیهیده میداند که سـویه
مهمی از نظریه حیث التفاتی را به تصویر میکشد .شهود مقولهای بر بنیاد شهود حسی
تحقق میپذیرد و قطب عینی این شهود ،یعنی وضعیت امور ،بر بنیاد قطب عینی شهود
حسی ،یعنی ابژه حسی ،تحقق مییابد.کنش مقولهای میتواند خالی باشد ،مانند ترتیب
دادن قضاوتی بدون مواجهه مستقیم با ابژه ،یا پر باشد ،مانندآن موردی که کنش شهود
مقولهای است .اگر فرض کنیم ،ما در اتاقی با موکت آبی هستیم ،در رویکـرد روزمـره
تفاوت قابل توجهی میان حکمهای « موکت آبی است» و «موکت قرمز اسـت» وجـود
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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دارد .مورد نخست به گونه شهودی پر شده است و در اتاق موجود است ،در حالی که
مورد دوم یک التفات خالی است .این شهود با فـراروی از سـاحت احسـاس و ادارک
حسی به دنبال فهم هستی و دریافت نحوه بودن امور است؛ وضعیت امر دقیقا به هستی
و بودن اشاره دارد اما بودن در ادراک حسی دریافت نمیشود:
میتوانم رنگ را ببینم ،اما وجود رنگ شده را نه .میتوانم یکدستی را احساس کنم ،امـا
یکدست بودن را نه .میتوانم صدایی را بشنوم اما این را که چیزی صدا میدهد ،نه .وجـود
با اینکه دریافت شده است ،هیچ چیزی در ابژه محسوب نمیشود ،نـه جـزء آن اسـت ،نـه
لحظه تصرف کننده آن است ،نه کیفیت یا شدت آن است ،نه مشخصه آن است یـا ابـدا نـه
صورت درونی آن است و نه ویژگی قوام بخش آن است(Husserl, 2001, inves6: §43) .

در پژوهش ششم دو گونه شهود مقولهای بحث میشود؛ شهود مقولهای تـألیفی و
شهود مقولهای آیدتیک.

 .1.2.5شهود مقولهای-تألیفى ()Categorial- synthesis intuition

مسئلهی اساسی برای التفات گزارهای این است :چگونـه مـیتـوان انتقـال از یـک
التفات گزارهای قصده شدهی خالی به التفات پر را توصیف نمـود؟ ،بـه تعبیـر دیگـر،
التفات تألیفی و مقولهای خـالی چگونـه بـه پرگشـتگی میرسد؟هوسـرل در بنـد ۰۹
پژوهش ششم مراحل بنیاد شدن کنش را در شهود مقولهای تألیفی به بحث میگیـرد و
در این موضوع بطور آشکار سه مرحله یا فاز متمایز را از هم تفکیک میکند:
مرحله اول :در گام نخست ما ابژه را در یک نگاه درهم ریخته و فاقد ساختار مورد
التفات قرار میدهیم .این یک کنش ساده است که به ابژه به مثابه یک کل معطوف شده
است .علیرغم اینکه اجزای ابژه نیز قصد میشوند اما در این التفـات درهـم ریختـهی
نخستین به کل ابژه التفات میشود و اجزا هنوز بطور آشکار تعین نمییابند .هر چنـد،
التفاتهای جزئی به اجزاء در دل همان التفات درهم ریخته به کل ابـژه نهفتـه اسـت؛
مرحله دوم :در گام دوم از طریق برجسته ساختن توجه مان به اجزایی که تا کنـون
صرفا بطور ضمنی مورد التفات بودند ،به ابژه توجه میشود .اجزایی ایـن ابـژه کـه در
مرحله نخست به روشنی قصد نشده بودند ،حاال به ابژه التفاتهای آشـکار کـنشهـا
تبدیل میشوند ،اما این بدان معنا نیست که به ابژه جدیدی التفات میشود؛ بلکـه ابـژه
واحد را به شیوه تقسیم کردن قصد میکنیم .در ادراک درهم ریختهی نخسـت از ابـژه
اجزای آن نیز قصد شده بودند اما فقط بگونه ضمنی .هوسرل کنش و التفات آشکار بـه
اجزا را «کنش تقسیم کننده» مینامد؛ در یک کنش یا التفات تعین بخش تقسیم کننـده
اجزا به صورت روشن مورد التفات واقع میشوند ،به دیگر سخن ،آن اجـزا در کـانون
توجه قرار میگیرند  ،مثال از میان تمام عناصر ابژه در ،رنگ آبـی را مـورد توجـه قـرار
میدهیم و رنگ آبی به مثابه لحظه و جزء وابستهی در آشکار میشود.

تبیین و تحلیل نظریه حیث التفاتی در پژوهشهای منطقی

اجزاء از قبل همهون ابژههای بالقوهی یک التفات آشکار مورد توجه هستند.
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انتقال از ادراک درهم ریختهای ابژه به ادراک تقسیم کننده آن ممکن است همهـون
درک مضاعف تفسیر شود ،یعنی چونان دو ادراک متفاوت مبتنی بر محتواهای حسـی
اینهمان .اما در این مورد این تغییری در درک نیست که به ابژه دیگری بانجامد ،بلکه به
یک حالت متفاوت از همان ابژه منتهی میشود .هر دو کنش سادهاند اما در التفاتهای
جزئی خا ،در را از طریق التفات به رنگش مورد توجه قرار میدهیم ،درحالی که در
ادراک اولیه همان ابژه (در) فقط بگونه ضمنی به رنگـش توجـه میکـردیم .در مـورد
نخست( ادراک اولیه) محتواهای حسی همهون بازنماییهای از التفات جزئی ضـمنی
بکار گرفته میشوند .در مورد دوم همین محتواهای حسـی بازنمـاییهـای از التفـات
جزئی آشکار هستند.
کنش ادراکی  Aرا در یک «نگاه» و به شیوه سرراست به مثابه کل میفهمد .کنش
ادراکی دوم روی ، aجزء یا لحظه وابسته ،نشانه میرود که از حیث ذات به  Aتعلق
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393

دارد .این دو کنش صرفا با هم به کار بسته نمیشوند ،یا به شیوه تجربههای از هم
گسیخته یکی پر از دیگر تجربه نمیشوند؛ بلکه آنها در یک کنش منفرد به
همدیگر وابستهاند که در تألیفشان

A

ابتدا ،چونان دربردارنده  aدرخودش ،داده

میشود .همینطور ،با تغییر جهت ادراک ارتباطی a ،میتواند همهون متعلق  Aبودن به
خود -دادگی برسد(Husserl, 2001, inves6: §48).

در انتقال از التفات اولیه به التفاتهای جزئی آشکار گونهی «تألیف انطبـاقی» وجـود
دارد .در این «تألیف انطباقی» از این دو مسئله آگاهیم که ابژه واحد مورد التفات ماست و
اینکه این ابژه ،یعنی در ،نه تنها بطور کلی رنگی دارد بلکه از این هم آگاهیم که این رنگ
آبی است ،به بیان روشنتر ،این انطباق میان التفات آشکار به لحظه «رنـگآبی» و التفـات
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جزئی به آن ،در ضمن التفات اولیه به ابژه ،رخ میدهد(Lohmar, 2006: 116-117).

مرحله سوم :مرحله سوم یـک گـام قطعـی و اساسـی در فرآینـد شـهود مقولـهای
محسوب میشود که مطابق آن ما ابژههای مخصو ،ادراکات تقسیم کننـده را بگونـه

تالیفی در التفات مقولهای جدید مورد توجه قرار میدهیم؛ درنتیجه بـین ابـژهی کـنش
درهمریخته یا ادراک اولیه به مثابه کل و یکی از لحظههای وابستهاش( در آبی) رابطـه
ایجاد میشود .پر در تمام شهودهای مقولـهای تـألیفی ایـن سـه مرحلـه را خـواهیم
یافت )۱:ادراک ساده و اولیهی کل؛ )۱ادراکات تقسیم کننده ،روشـن و خـا ،اجـزاء
و )۵التفات حقیقتا مقولهای تألیفی .یعنی حرکت از حرپذیری به تعقل و از تجربه به
فهم اولیه.
در اینجا چند تفاوت میان ادراک و التفات مقولهای آشکار میشود .الف) حرکت به
ساحت مقولهای گسستن از تجربه پیشین است و تـداوم و پیوسـتگی ادراک متوقـف
میشود ،بلکه سطح جدیدی آغاز میشود .این شروع جدید گونه جدیدی از آگاهی و
ابژه یا وضعیت امور را تحقق میبخشد که هم پیوند عینی آن آگـاهی اسـت .ب) یـک
وضعیت امور ثبت شده ،مانند این تـوپ قرمـز اسـت از وحـدت و یگـانگی ویـژهای
است؛ این وضعیت امور به فرد دیگر قابل انتقال است ،برخالف ادراک که بـه شـخص
دیگر منتقل نمیشود .اینهمانی مقولهای توسط گوینده اهدا ،حفظ و منتقل میشود .ج)
اینهمانی ابژه مقولهای یکباره اهدا میشود .در ادراک فرآیندی وجود دارد که نماها بـه
ترتیب و یکی پر از دیگری اعطا میشوند اما در التفات مقولهای کـل و جـز توامـان
داده میشوند .اینگونه نیست که ابتدا کل و در گام بعدی جزء و سبر ارتباط میـان آن
دو را بدست آید؛ ساختار کل-جزء همزمان تحقق مییابد .این همزمانی ابژه مقولهای،
جنبه دیگری از ناپیوستگی است که باید با ویژگـی تـداوم در تجربـه ادراکـی متضـاد
باشد(.بل)۱۵۹۱:۱۵۵ ،
 .2.2.5شهود آیدتیک

نظریه شهود آیدتیک با این واقعیت آغـاز مـیشـود؛ ذهـن انسـان از ایـن قابلیـت

تبیین و تحلیل نظریه حیث التفاتی در پژوهشهای منطقی
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019

بهرهمنداست که از ویژگیهای مشترک در ابژههای مختلف اطالع حاصل کند .هوسرل
دربند  ۷۱پژوهش ششم این صورت از دانش را بـه مثابـه صـورت خاصـی از شـهود
مقولهای تحلیل میکند .درواقع ،روش پدیدارشناختی شهود آیـدتیک تالشـی اسـت؛
درگام نخست برای فهمیدن و در ادامه برای فعلیت بخشیدن بـه قابلیـت اصـیل ذهـن
انسان تا بدین وسیله شهود آیدتیک به روشی برای دانش ماتقدم تبدیل گردد .درواقع،
ادعای پدیدارشناسی برای علم بودن به این بستگی دارد که آیا شهود آیدتیک میتواند
همهون یک صورت موجه شهود مقولهای تحقق یابد .از این حیـث ،تاسـیر شـهود
آیدتیک به مثابه نمونه اصلی شهود مقولهای هدف تعیینکننده پژوهشها است .شهود
آیدتیک مانند دیگر صور شهود مقولهای بر بنیاد شهود ساده پـا میگیـرد؛ مـا صـرفا از
طریق بررسی تمام ابژههای آبی در ادراک یا خیال قادر میشویم خوا ،کلی ،ماننـد «
آبی بودن» ،را شهود نماییم .البته نظریه شهود آیدتیک صرفا به دنبال چگـونگی انتـزاع
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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مفاهیم کلی از ابژهها نیست ،بلکه مسالهی امکان شهود مشخصههای مشترک ابژههای
مختلف نیز هدف تعیینکننده آن است .برای فهمیدن اینکه کتاب روی میز است ،نیـاز
است به ابژهای در سطح باالتر التفات شود اما عناصر پایهای کتاب و میز ،همهنـان در
این ابژه تألیفی حضور دارند و مستقل از آنها ابژه تألیفی مورد التفـات واقـع نخواهـد
شد .در مقابل ،شهود آیدتیک با انتزاع از امر فردی یا ابـژه جزئـی و انضـمامی تـالش
میکند به درک امر کلی نائل آیـد .درون بینـی یـک ذات« ،شـهود آیـدتیک» خوانـده
میشود ،چون این شهود دریافت یک «آیدوس» یا یک «صورت» اسـت .چگونـه ایـن
شهود ذات را بدست میآورد؟ در شهود آیدتیک برای رسیدن بـه ذات سـه مرحلـه و
سطح از گسترش التفاتمند تجربه میشود.
گام اول :اموری را تجربه میکنیم و شباهتهای آنهـا را بدسـت مـیآوریـم .اگـر
فرض کنیم یک تکه چوب در آب شناور است ،تکـه چـوب دوم و سـوم نیـز در آب

شناوراند .در این صورت به نوع ضعیفی از اینهمانی میان آنها دست یافتهایم که به آن
« نوعمندی» 1گفته میشود .هوسرل مساله را در قالب گزارههای صوری چنین می بیان
کرده است P1 ،A«:است» P2 ،B « ،اسـت» P3 ،C« ،اسـت»(Hussrl, 2001, inves6: §52).

محمول این گزارهها همانند هم نیست ،بلکه صرفا با هم مشـابهت دارنـد -۱ .در گـام
دوم ،توجه مییابیم که فقط شباهت آنها را تجربه نمی شود ،بلکه همه آن سـه مـورد
محمول یکسان دارند ،یعنی هـر سـه تکـه چـوب در آب شـناوراند (.ساکالوفسـکی،
 )۱۵۹۹:۵۵۵به تعبیر نمادین P ،A"«:است" p،B "،است"و"  p، Cاست"»(Hussrl, ibid).

در این مرحله گونهی تألیفی اینهمانی بوجود آمده است که صرفا شباهتتشخیص داده
نمیشود ،بلکه فراتر از آن « وحدت در کثرت» تجربه میشـود .البتـه در ایـن مرحلـه
صرفا کلی تجربی تجربه میشود ،چون تمام مواردی را که تجربه نمودهایم ،محمول در
آنها از خاصیت شناوربودن برخوردار بوده است و این یافته را در حالت کلی «چوب
ما ابطال گردد و موردی یافت شود که چوب در آب باشد ولی شناور نباشد.
 -۵در گام سوم ،تالش میشود به ویژگیای از آنها دست یابیم که بدون آن قابل
تصور نباشند ،یعنی گذر از کلی تجربی به کلی آیدتیک ،به تعبیر دیگر ،ورود به قلمرو
ضرورت ها و ذوات .برای تحقق این امر باید از ادراک به قلمرو خیال پـیش رفـت .در
صورتی موفقیت در این امر ،شهود آیدتیک تحقق مییابد .با یک ابژه شروع میکنیم و
در تخیل بعضی از اجزای این ابژه تغییـر میکننـد امـا بعضـی دیگـر ثابـت میماننـد.
درصورتی که برخی از اجـزایش همهنـان پایـدار باشـند و برخـی دیگـراز اجـزایش
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. typicality

تبیین و تحلیل نظریه حیث التفاتی در پژوهشهای منطقی
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دگرگون شوند ،مثال رنگش تغییر نماید اما شکلش کماکان بدون تغییر بمانـد ،تفـاوت
این دو جزء آشکار میشود؛ اجزای تغییرناپذیر همان اجزای ضروری و ذاتی ابژهاند و
اجزای تغییرپذیر غیر ذاتیاند1971: 23).

 (Sokolowski,درواقع ،با ایجاد تغییر و تبـدیل

در ویژگیهای و مشخصات یک ابژه به جزء و عنصری میرسیم که در صورت حذف
و تغییر آن اصل ابژه از میان برداشته میشود؛ ازنظر هوسرل این جزء و عنصـر ذات آن
ابژه است ،به تعبیر دیگر ،در اثر ایجاد دگرگونی تخیلی در اجزای یک ابژه از لحظهها و
اجزای ضروری و ذاتی یک شیء اطالع حاصل میکنیم .هوسرل ایـن روش را«تغییـر
آیدتیک» مینامد.
حرکت در تخیل به ما بینش ژرفتری نسبت به استقراء تجربی که در مرحلـه دوم
اجرا شد ،اعطا میکند .برای رسیدن به فهم روشنتر از پدیده شهود آیدتیک ،سـاختار
جستجوی سقراط را ،در دیالوگهای افالطونی اولیه در راستای دست یافتن به ذات یا
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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ایده برخی از امور ،مالحظه نمایید؛ گفتگو ممکن است با انتخاب یک مورد انضـمامی
از پارسایی یا عدالت به مثابه عنوان بحث آغاز شود ،اما این مورد انضـمامی صـرفا بـه
عنوان نقطه شروع جهت بحـث دربـاب خـود (ذات) پارسـایی و عـدالت بکارگرفتـه
میشود :بحثی که تالش میورزد تمام اطالعات واقعی را بدور از این مفاهیم بشکافد،
تنها ساختار ذاتی آنها را باقی بگذارد؛ مجموعـهای از قـوانین و گـزارههـا کـه بطـور
ضروری هویتهای آن طبقه یا انواع را تعین میبخشد (Kidd, 2014: 13-14).هوسرل با
عنایت به این ادعا که «دریافت ما از ابژههای ایدهآل وابسـته بـه انتـزاع اسـت» یـادآور
میشود؛
طبیعتا اینجا مرادم از انتزاع صرفا به مفهوم برجسته ساختن یک لحظهی وابسته در
یک ابژه محسوس نیست ،بلکه انتزاع ایدهای « »ideationalمراد است که در آن نه
چنین لحظهای ،بلکه ایدهآل آن ،کلی آن ،به آگاهی درمیآید و دادگی بالفعل به دست
میآورد(Hussrl, 2001, jnves6: §52).

از این حیث ،این شهود با شهود تـألیفی کـامال متفـاوت اسـت ،چـون در التفـات
مقوله ای تألیفی ابتدا التفات خالی را داریم و ابژه در دسـترس نیسـت ،در گـام بعـدی
اشباع شدن و بازشناسی ابژه هدف اساسی آن محسوب میشود؛ با دست یافتن به ابژه
پرگشتگی تألیفی رقم میخورد ،اما در دگرگونی آیدتیک با خود ابژه آغاز مـیکنـیم و
روی ابژه آزمایشات تخیلی انجام میدهیم تا ببنیم چگونه میتوانیم از آن فاصله بگیریم
و همهنان آن را چونان خودش نگهداریم.
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حیث التفاتی آگاهی بدین معناست که تمام کنشها و تجربـههـای آگـاهی بـه سـمت
ابژههای مشخص معطوف میشوند و این ابژهها ،به نوبه خود ،بـه تجربـههـای تعلـق
مییابند که آن ابژهها را محقق می سازند یـا مـورد تاییـد قـرار میدهنـد .بـدینسـان،
توصیف حیات آگاهی نه تنها متضمن توصیف کنشهای آگاهی بلکه متضمن اشـیای
داده شده در این کنشها نیز است .آنهه از اهمیت ویژه برخودار است ،توصیف نحـوه
تجربه شدن ابژهها در آگاهی است و اینکه چگونه ابژههـای مختلـف در تجربـههـای
آگاهی آشکار میشوند .این شرط امکان غلبه بر تضاد میان آگـاهی و جهـان را فـراهم
میسازد .ابژههای واقعی ،تخیلی و ایدهآل فقط تا اندازهای که در آگاهی داده یا آشـکار
میشوند ،توصیف خواهند شد ،به تعبیر دیگر ،پدیدارشناسی باید حیات التفاتی آگاهی
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 1393
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یا نحوه آشکارگی پدیده را توصیف نماید و این مساله از تامل در نفر ساختار آگاهی
بدست میآید ،چون هوسرل ،برخالف دکارت ،ابژه را بیرون از آگاهی قرار نمیدهـد،
بلکه برای او اصل درهمتنیدگی سوژه و ابژه در تجربه التفاتی و قرابت جدایی ناپـذیر
آن دو خدشهناپذیر است و به نحوی تفکر پدیدارشناختیاش بر این هم بودگی بنیادین
و اولیه ابتنا یافته است .با نظریه حیث التفاتی عنصر یا مشخصهی جدیـدی در آگـاهی
انسان آشکار میگردد که همان ابژه یا متعلق شناخت است ،یعنی آگاهی همواره آگاهی
از چیزی است و بدون متعلق آگاهی بیمعنا است .این حیث بـا اینکـه جـزو سـاختار
آگاهی است اما در عین حال آگاهی را وارد جهـان میسـازد و درهمتنیـدگی انسـان و
جهان را به نمایش میگذارد .هایدگر با الهام از کشف همین حیث بنیـادین در آگـاهی
انسانی از « در -جهان -بودن» دازاین سخن میگوید.
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