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مقدمه
اگر بتوان دورههای سهگانۀ فکری برای هوسرل در نظر گرفـت ،هوسـرل در مراحـل
متأخر تحول فکری ــ فلسفی خود و عمدتاً در دورۀ سوم ـ که دوران پختگی اندیشههای
او به شمار میآید ـ به آموزههای دکارت رویآورد کـه نتیجـهاش عمـق بخشـیدن و
ایضاح آموزههای خودش بود .گرچه روح کلی فلسفۀ وی دکارتی است ،در دورههای
اول این تأثیر کمرنگ جلوهگر است .اصوالً آموزههای هوسرل در عین پیهیـده بـودن بـه
سختی شکل قطعی و نهایی خود را بهدست میآورد زیـرا هوسـرل در هـر بازگشـت
بهآنها با رویکرد یک آغازکننده آنها را مورد جرح و تعدیل قرار میداد .اما با وجود این
تجدیدنظرهای متعدد ،صورتبندی مسائل فلسفی او در دورۀ پایانی حیات وی پختهتر
است که محصول آن را در آخرین تالشـهای او در کتـاب تـأمالت دکـارتی بـهخوبی
می توان مشاهده کرد .در این موضع ،همان دیدگاه دکارت را دربـارۀ فلسـفه داشـت و
درصدد تحصیل همان نقطۀ آغاز اساسی و بنیادی بود که دکارت بهدنبال آن بود .نتیجۀ
این توجه به دکارت در همین کتاب تأمالت دکارتی آمده است .ازنظر هوسرل ،دکارت
آغازگر نوع جدید فلسفه است و نزد دکارت است که بـا نطفـههای فلسـفۀ اسـتعالیی
روبهرو میشویم« :انگیزشهای نوین پدیدارشناسی ،مدیون رنه دکارت اسـت .دراثـر
مطالعۀ تأمالت اوست که پدیدارشناسی بهگونۀ نوینی از فلسفۀ استعالیی تبـدیل شـده
است( ».هوسرل )87 7837 ،هوسرل در جاهای مختلفی بر رویکـرد دکـارتیاش در فلسـفه
تأکید میکند و با وجود جهتگیریهای گوناگون فلسفهاش در مراحل مختلف ،روح
کلی اندیشههای او را بایـد دکـارتی دانسـت .هوسـرل عقیـده دارد کـه حتـی فلسـفۀ
استعالیی را میتوان کمابیش نوعی نودکـارتگرایی 1نامیـد؛ چـون بعضـی مضـامین
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دکارتی را ریشهای کامل کـرده اسـت ،هرچنـد بـهناچار تقریبـاً کـل محتـوای تعـالیم
ـــــــــــــــــــــــــــ
. neo-Cartesianism

شناختهشدۀ دکارتی را کنار گذاشـته اسـت (همفا)  .)87از ایـن گفتـۀ هوسـرل بـهخوبی
ال نودکارتی نیست ،بلکـه میراثـی تـوأم بـا انتقـاد دارد.
میتوان فهمید او فیلسوفی کام ً
تالش هوسرل این است که روش دکارتی را کمایرادتر و ریشهایتر دنبال ،ظرفیتهای
آن را شکوفا و نتایج نهفتۀ آن را استخراج کند (رشیدیا)757 7834 ،فف  .)758هوسرل کوشـش
دکارت را رویکردی انقالبی در فلسفه و اعمال آن را در فلسفۀ بحرانزدۀ زمانـۀ خـود
ضروری میداند:
«آیا ما در این شرایط نابسامان کنونی در وضعیتی شبیه به همان وضعیتی که دکارت در جوانی
خود با آن روبهرو بود قرار نداریم؟ بنابراین آیا اکنون زمان آن نیست ریشهگرایی آن فیلسوف
آغازگر را ازنو زنده کنیم و تولید انبوه نوشتههای فلسفی امروز را که ملقمهای است پرآشوب
از سنتهای بزرگ ،در معرض انقالبی دکارتی قرار دهیم و تأمالت دربارۀ فلسفۀ اولی را ازنو
آغاز کنیم؟» (هوسرل)85 7837،

باتوجه به این عطف نظر هوسرل به دکارت ،تأکید او بـر رویکـرد دکـارتیاش در
فلسفه و اینکه روح کلی اندیشههای او دکارتی است ،بـرای بهتـر و دقیـقتر فهمیـدن
اینجا قصد ما این است که اشتراکات زیربنایی هوسرل و دکـارت را همـراه بـا وجـوه
افتراقشان تحت سه عنوان هدف آندو ،روش و پیشرفتشان بررسی کنیم.
پیش از ورود به بحث ،الزم است در همین مقدمه ،دربـارۀ معنـای هـدف و روش
ایندو فیلسوف و تلقی و به کارگیری آن توسط آنان توضیح مختصری بدهیم .روش به
معنای کلی ـ و نه در تلقی خا ،و کاربردی هر کدام از دو فیلسوف مورد نظر ما ـ در
شکلگیری مواضع فلسفی و با مالحظۀ هدف آن دو نقش اساسی دارد؛ به بیان دیگـر،
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افکار فلسفی هوسرل ،الزم است نگاهی تطبیقی به ایندو فیلسوف بیانـدازیم؛ پـس در

شاید چندان مرز دقیق و مشخصی برای تحدید روش از هدف نتوان یافت و بـه طـور
تکون روشهای فلسفی بـا رویکـرد بـه سـمت
کلی در باطن فلسفههاست که مراحل ل
هدف و غایت آنها توجیه میپذیرد .به این لحاظ اسـت کـه ویژگـی تفکـر دکـارت و
اندیشههای فلسفی هوسرل عبارت از رابطۀ تنگاتنگ مسائل فلسـفی ،اهـداف و روش
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است .اصوالً روش برای دکارت در تمـام فلسـفۀ او مطـرح بـوده اسـت و فلسـفه بـا
اندیشیدن در اصول همین روش میتوانسته است به ارزیابی خود بپردازد .مشابه همین
رویکرد را هوسرل با پدیدارشناسی دنبال میکند .همانطور کـه توضـیح خـواهیم داد
پدیدارشناسی را هم روش دانستهاند و هم موضع فلسفی ،زیرا فلسفه دانشی است کـه
همواره بر خود تکیهداشته و هرگز روششناسی صرف نیست .هوسرل در عین بـهکار
بردن روش پدیدارشناسی ،دائماً در حال تجدیدنظرکردن در آن با رویکرد فلسفی خود
است و در همه حال به دنبال تحقق هدف مورد نظر خود میباشد .به جـرأت میتـوان
گفت از این درهمتنیدگی هـدف و روش میتـوان جدائیناپـذیری آنهـا را در تبیـین
مسائل فلسفی نتیجه گرفت و اگر نکاتی ذیل عنوان هدف در این مقاله ذکـر شـده کـه
جنبه روشی دارند و بالعکس ،با همین تعلیل فوقالذکر توجیهپذیر است.
بهبیانی روشنتر ،رابطۀ تنگاتنگ روش دکارت و هدف فلسفه او را میتوان چنـین
تبیین کرد که هدف اصلی دکارت پیشبرد علم جدید بـرای رفـاه و سـالمت جسـم و
اخالق نفس انسان است و هنگامیکه به مابعدالطبیعه رجوع میکند ،میخواهد استقالل
عقل و روش مبتنی بر بداهت را اثبات کند .عقلگرایی کاربردی دکارت ریشه در تفکر
فلسفی او دارد .افکار فلسفیاش انعکاسی از هدف واحد اوست.
بهنظر میرسد مبانی فلسفۀ اوالی دکارت باتوجهبـه اهـداف کـاربردی «روش» او
تنظیم شده است؛ ولی اگر فلسفۀ اولی صحت روش او را تضـمین و توجیـه میکنـد،
برایاین است که این روش نیز در شکلگیری اصول این فلسـفه سـهم بنیـادی داشـته
است؛ درواقع فلسفۀ دکارت مقدمهای برای روش او نیست ،بلکه در بطن همین فلسفه
است که مراحل شکلگیری نهایی این روش توجیه عقلی میشـود؛ ازایـنرو بااینکـه
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رسالۀ تـأمـالت دکارت با رسالۀ گفتار در روش او فرق دارد ،در تأمالت نیـز مسـائل
روش اهمیت بسیاری پیدا میکند؛ همانطورکه در «گفتـار در روش» تـا حـدودی بـه
مسائل فلسفۀ اولی میپردازد (مجتهدی 75 7837 ،و  ،)77بهگونهایکه میتـوان ادعـا کـرد از
خصوصیات تفکر دکارتی ،رابطۀ تنگاتنگ مسائل مابعدالطبیعی و مسائل روش است و

معلوم است که یکی بدون دیگری معنای محصلی نمیتواند داشته باشد .هر تأملی نـه
فقط به بررسی دستهای از مسائل اختصا ،دارد ،بلکه حتی مسئلۀ واحدی در هریـک
از تأمالت از نظرگاههای متفاوت بررسی میشود؛ بهطوریکه بهترتیب از شدت شـک
کاسته و به اعتبار یقین افزوده میشود.
ال
نزد دکارت نه روش فقط صورت است و نه فلسفۀ اولی فقط محتـوا ،بلکـه اصـ ً
رابطۀ روش و فلسفه ،رابطۀ محتوایی است و ماهیت هیچیک از آندو بدون توجـه بـه
دیگری شناخته نمیشود؛ بهعبارتدیگر ،روش حین بهکارگیری فلسفۀ اولـی خـود را
نشان میدهد .بهتعبیر کانتی ،نه فقط روش دکارت بدون فلسـفۀ اوالی او بیمحتـوا و
فلسفۀ اولی بدون روش او نابیناسـت ،بلکـه محتـوا و بینـایی هریـک و حتـی جهـت
وجودی آندو ،فقط یک جا و الینفک میتواند مطرح شود.
فلسفۀ دکارت در بطن خود اصول روش او را بنا مینهد و برای قاطعیتبخشی بـه
این روش ،زیربنای عقلی خـود را نیـز بیشازپـیش محـرز میکنـد .در نظـر دکـارت
را متیقن میکند (مجتهدی)74 7837 ،؛ بهعبارتدیگر ،مقدمات فلسفی دکارت مسـیر روش
او را تعیین میکند و این نوعی استنتاج ریاضی در کار او است که موجب شهرت نحلۀ
اصالت عقل دکارت میشود و هم نمونۀ کاملی از نحوۀ کاربرد عقل را در عصر جدید
نشان میدهد؛ یعنی عقلی که مجهز به روش شده و اصول همین روش را معرف خـود
قرار داده است.
تصور دکارت از روش در دستور اول او چنین است« :هیچچیز را حقیقـت نـدانم؛
مگراینکه بر من بدیهی باشد و در تصدیقات خود از شتابزدگی و سبق ذهـن و تمایـل
بپرهیزم و نپذیرم مگر آن را که چنان روشن و متمایز باشد که هیچگونه شـک و شـبهه
در آن نماند( ».دکفار )775 7817 ،،بهعقیدۀ اکثر دکارتشناسان ،چکیـدۀ فلسـفه ،روش و
انعکاس هدف اصلی دکارت را در این دستور میتوان یافت (مجتهدی.)72 7837 ،
دکارت در گفتار در روش میگوید کافی نیست انسان ذهن خـوبی داشـته باشـد،
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همانطورکه فلسفۀ اولی روش علوم جدید را بنیان مینهد ،روش نیز اصول این فلسفه
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بلکه عمده کاربرد درست آن است .در قاعدۀ چهـارم رسـالۀ قواعــد روش را چنـین
تعریف کرده است:
«مقصود من از روش رعایت قواعد مشخص و سادهای است که اگر کسی آنها را دقیق ًا
درنظر داشته باشد ،هرگز امر حقیقی را خطا فرض نخواهد کرد و هرگز مجاهدت ذهنی خود
را برسر آرزو نخواهد گذاشت؛ مگراینکه تدریج ًا بر معارف خود بیفزاید و بنابراین به مالک
حقیقی تمام آنهه میتواند در محدودۀ قوای ذهنی او قرار گیرد ،دست یابد( ».دکار7815 ،،
755ف )757

در قاعدۀ پنجم میگوید:
ال عبارت است از نظم و ترتیب اشیائی که بینش ذهنی ما باید متوجه آنها باشد .اگر
«روش ک ً
قضایای مبهم و پیهیده را قدمبهقدم به قضایای سادهتر تبدیل کنیم و آنگاه درحالیکه تحقیق
خود را با درک شهودی تمام قضایایی که مطلقاً سادهاند ،شروع میکنیم ،بکوشیم تا ازطریق
گامهای دقیقاً مشابهی به شناخت تمام قضایای دیگر ارتقا یابیم ،این روش را دقیقاً اجرا
کردهایم( ».هما) )751

در این روش که قضایای مبهم به قضایای بسیطتر تأویل و تحویل میشود ،روشی
است که دکارت آن را روش تحلیل یا تجزیه مینامـد؛ درواقـع تحلیـل ،خـرد کـردن

دادههای متکثر معرفت به بسیطترین اجزا و عناصر است .دکارت در کتـاب تــأمالت
خویش با تجزیۀ دادههای متکثر معرفت ازراه شک روشی به تصفیۀ اولیۀ وجودی «فکر
میکنم پس هستم» و با نشان دادن اینکه چگونه حقایق اولیـۀ مابعدالطبیعـه در ترتیـب
صحیح خویش کشف میشود ،از روش تحلیل تبعیت کرده اسـت .در آنجـا بـهخوبی
میبینیم روش چگونه در بهکارگیری مابعدالطبیعه و در رابطۀ تنگـاتنگی بـاهم اعمـال
میشود.
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شاهد دیگر اینکه دکارت در پاسخ خود به دومین دستۀ اعتراضات میگوید تحلیل
نشانگر روش درستی است که با آن چیزی بهنحو دستوری و روشی کشـف و گـویی
لمی اخذ شده است؛ بهطوریکه خوانندهای که بهدقت آن را دنبال کند و بـه هرچیـزی
ل
توجه کافی کند ،موضوع را چنان بهتماموکمال میفهمد که گـویی خـود آن را کشـف

کرده است؛ اما من در کتاب تأمالت خود فقط روش تحلیل را بهکار بردهام که بـهنظرم
بهترین و حقیقیترین روش تعلیم است (دکار 7834 ،،بخ ،پاس

به دستۀ دوم اعتراضا.)،

در قسمت دومِ روش مذکور در قاعدۀ پـنجم ،بـه روش ترکیـب (تـألیف) اشـاره
میکند که بعدها از آن نام میبـرد .روش ترکیـب ،از اصـول و مبـادی اولـی ،یعنـی از
سادهترین قضایا آغاز میشود و استنتاج بانظم پیشمیرود و هر قضیۀ بعـدی از قضـیه
قبلی بهنحوضروری الزم میآید .دکارت میگوید این روش را در کتاب تأمالت بهکار
برده است (هما)).
هدف و غایت دکارت رسیدن به حقیقتی است که صورت یقین 1داشته باشد تـا از
آنجا بنایی استوار و پایدار در علوم تأسیس کند .برای رسـیدن بـه ایـن هـدف ،روش
خا ،خود ،یعنی شک روشی را به همۀ چیزهای شـکبرانگیز تسـری میدهـد .ایـن
شک ،شکی روشی است؛ یعنی هدف فقط شک کردن نیست ،بلکه مرحلهای مقدماتی
برای حصول یقین و تمییز حق از باطل و یقین از ظن اسـت .همهنـین شـک مـوقتی
این کار الزم است که بهامید یافتن شالودهای مطمـئن و محکـم بـرای پیریـزی بنـای
معرفت ،کل عقاید خود را منظم بررسی کنیم.
سرانجام اینکه فلسفۀ اوالی دکارت رابطۀ گسسـتناپذیری بـا کـل روش او دارد؛
ال مساوق یکدیگر دانست ،اوصاف هیچیک را بدون
بهطوریکه اگر آندو را نتوان کام ً
دیگری نمیتوان شناسایی کرد؛ ازاینرو مسئلۀ روش همواره در تمـام حوزههـا بـرای
دکارت مطرح بوده است .نظر اصلی او این بود که هرچه بینش تعقلی درونی را مختل
میکند ،باید کنار گذاشته شود؛ زیرا با زدودن اینها از ذهن میتوان به شناخت یقینـی
امید داشت .از نخستین تألیفات دکارت پیداست که او شناخت یقینی را ممکن میداند
ـــــــــــــــــــــــــــ
. certainty
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است؛ درواقع پیشنهاد دکارت بازاندیشی مجدد فلسفه و ازنو آغاز کردن اسـت .بـرای
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و آن را مشروط به اتخاذ روش صحیح میکند .فلسفه با تأمل در اصول همین روش ،در
تعقل کاربردی است که میتواند به ارزیابی خود بپردازد.
برای بیشتر روشن شدن تلقی هوسرل از روش و هدف و ارتبـاط آندو در فلسـفۀ
وی نیز توضیح مختصری میدهیم .مضمون عمدۀ پدیدارشناسی هوسرل روشن کردن
ماهیت معرفت و آگاهی و متعلق آن است؛ ازسویدیگر ،عقیدۀ او بـر ایـن اسـت کـه
پدیدارشناسی بهمعنای «علم» ،نظامی از رشتههای علمی است و باالتر از همـه دال بـر
«روش» و رویکرد ذهنی ،یعنی رویکرد مخصو ،فلسفه« ،روش» مخصـو ،فلسـفه
است (هوسفرل .)25 7817 ،آیا این پدیدارشناسـی امتـداد نـوینی از روانشناسـی اسـتادش
برنتانو نیست؟ آندو چه تفاوتی دارند؟ تفاوت اساسی .اگـر نظریـۀ معرفـت بخواهـد
ارتباط آگاهی و وجود را بررسی کنـد ،بایـد وجـود را همهـون چیـزی «درکشـده»،
«یادآوریشده»« ،پیشبینیشده» و «تمثلشـده» درنظـر بگیـرد .چنـین پژوهشـی بایـد
هدفش معرفت علمی دربارۀ ذات «آگاهی» باشد .همهنین باید هـدفش متوجـه مـراد
آگاهی ،یعنی آنهه آگاهی آن را قصد کرده باشد و نیز طرق متعددی که در آنها آگـاهی
التفات به امری عینی دارد و کیفیت برهانی که برای اثبات امر عینـی مـیآورد .آگـاهی
ِ
ماهوی آگاهی ،شامل
باید این امر بدیهی را اثبات کند که عینیت «وجود دارد» .پژوهش
معنای آگاهی و عینیت من حیث هو نیز است .کل این مطالب را هوسرل تحت عنـوان
«پدیدارشناسی» قرار میدهد و نتیجه میگیرد این رشته از علم ،پدیدارشناسی آگـاهی
است ،نه روانشناسی که تفسیر طبیعی از آگاهی است .روانشناسی به بررسی آگـاهی
تجربی میپردازد؛ آگاهی برخاسته از دیدگاه تجربـی؛ امـا پدیدارشناسـی بـه بررسـی
«آگاهی محض» میپردازد؛ یعنی آگاهی ناشی از دیدگاهی پدیدارشناسانه و مبتنـی بـر
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آن؛ دیدگاهی که قائل است واقعیت طبیعی جهان تعلیق شده و درپرانتز قرار داده شـده
است (.)Husserl, 1981: 173-174
ابتدا در پژوهشهای منطقی بود که هوسرل فلسفۀ خود را پدیدارشناسی نامیـد :در
ِ
توصـیفی تجربـۀ درونـی
چاپ اول پرولهگومنا (تمهیدات) وقتی که از پدیدارشناسـی

بهمنزلۀ شالودۀ روانشناسی تجربی و معرفتشناسی سخن میگوید و سپس در مقدمۀ
جلد دوم پژوهشهای منطقی هنگاهیکه پدیدارشناسی را عنوانی برای رشتهای جدید
میداند .او پدیدارشناسی را علمالعلومی دانست که در تکامل بعدیاش به یگانه فلسفۀ

حقیقی و ممکن تبدیل شد .تحوالت فکری هوسرل پـس از چـاپ اول پژوهشهـای
منطقی او را واداشت که از اصطالح «روانشناسی توصیفی» برای فلسفۀ خـود دسـت
بکشد و آن را پدیدارشناسی یا علمـی ایـدتیک تلقـی کنـد کـه هـدفش دسـتیابی بـه
ساختهای ماهوی آگاهی است .از سال  ۱۷۵۵هوسرل از توصیف فلسفۀ خود بهمنزلـۀ
روان شناسی دست کشید و به آن پدیدارشناسی را اطالق کرد؛ زیرا بحث روانشناسـی
سرانجام رویدادهای روانی همهون چیـزی طبیعـی اسـت؛ امـا هـدف هوسـرل فقـط
روشنسازی کارکردهای معنابخش آنها ازطریق شهود محض بود (رشیدیا).)71 7834،
در کتاب ایدۀ پدیدارشناسی «تحویل» بهمنزلۀ روش ممتاز پدیدارشناسی برای ترک
حوزۀ طبیعی و روانشناسی و ورود به حوزۀ محض و استعالیی و تقریباً همۀ مفـاهیم
معنایش در ایـدهها Iبررسـی میشـود و در آن بررسـیهای عمیـق پدیدارشناسـانه از
گرایشهای فلسفی مختلف مانند آمپریسم و پوزیتیویسم بهعمل میآید.
هوسرل در سخنرانی خود در فرایبورگ در سال  ۱۷۱۵دربارۀ پدیدارشناسی ،تبدیل
فلسفه به علمی متقن را فقط ازطریق پدیدارشناسـی ممکـن دانسـت .بـهنظر او همـۀ
رشتههای فلسفی در پدیدارشناسی محض ریشه دارند .او پدیدارشناسـی را علـم هـر
قسم ابژه دانست و معنای ابژه را نه فقط بر شیء طبیعی ،بلکه به هر چیزی اطالقپـذیر
دانست که در آگاهی با آن روبهرو میشویم .در این سخنرانی بود که به نزدیـک شـدن
دکارت به پدیدارشناسی اشاره کرد.
هوسرل پدیدارشناسی را دانشی دربارۀ ذات آگاهی تعریف کـرده اسـت (.) Husserl, 1983: 34
بهنظر میرسد پس از پژوهشهای منطقی در ایدهها Iپدیدارشناسی بهمثابۀ مبنـای هـر
فلســفهای و حتــی مبنــای هــر معرفــت ممکنــی عمــل میکنــد .در نظرگــاه هوســرل
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اصلی پدیدارشناسی مطرح میشود .باالخره پدیدارشناسـی اسـتعالیی و اساسـیترین
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پدیدارشناسی رشته یا نظریهای فلسفی است که حیث التفاتی آگاهی را بررسی میکند؛
بهاینترتیب ،نظریۀ خاصی است که مبنای همۀ نظریههای دیگر در فلسفه است .خـود
پدیدارشناسی برخی از عناصر نظریۀ منطقی ،وجودشناسی و معرفتشناختی را فرض
میگیرد و درنتیجه ،به آنها وابسته است (.)Smith, 2007: 76-77
بنابراین پدیدارشناسی هم بخشی از کل این نظام است و هم نوعی مبنا بـرای کـل
این نظام؛ زیرا نظریۀ معنا یا محتوای التفاتی در سراسر نظام فلسـفی او جـاری اسـت.
پدیدارشناسی بررسی پدیدارهاست از منظر اولشـخص؛ یعنـی انحـا بـهنظر رسـیدن
چیزها را برای ما و در تجربۀ ما بررسی میکند .دوباره سؤال پیشین ظاهر میشـود کـه
اگر پدیدارشناسی به بررسی انـواع گونـاگون تجربـه میپـردازد ،پـس آیـا شـکلی از
روانشناسی نیسـت؟ هوسـرل پدیدارشناسـی را گسـترش آن چیـزی میدانسـت کـه
استادش برنتانو روانشناسی توصیفی درمقابل روانشناسی تکوینی مینامیـد .هوسـرل
درنهایت تأکید کرد که پدیدارشناسی باید بهدقت از علم طبیعی روانشناسـی تفکیـک
شود

(190

 . )Ibid:پدیدارشناسی دراصل با ساختارهای حیـث التفـاتی سـروکار دارد :در

ادراک حسی ،تخیل ،حکم ،عاطفه ،ارزیابی ،اراده ،آگاهی از زمان و مکان ،تجربۀ سایر
انسانها و ...؛ بنابراین پدیدارشناسی عمدتاً متمرکز بر ایـن اسـت کـه چگونـه ادراک
حسی ،فکر ،عاطفه و عمل به چیزهایی در جهان معطوفاند ،اینکه چیزهـا چگونـه در
این صور تجربه «التفات» میشوند و معنایی که چیزها در صورتهای مختلف تجربـه
برای ما دارند از همین جاست (.)Ibid: 192- 193
سپس هوسرل در ایدهها Iروششناسی خاصی را برای پدیدارشناسی مطرح کرد به
نام «در پرانتز گذاشتن» .در این روش ،متعلق آگاهی و جهان پیرامون «در پرانتـز» قـرار
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داده میشود تا تمرکز ما به مفهوم یا معنایی معطوف شود که شیء ازطریـق آن تجربـه
میشود؛ درواقع تبدل از متعلق تجربۀ من به خود تجربه است .هوسرل میگوید هـدف
ِ
روش در پرانتز گذاشتن ،فتح منطقۀ جدیدی از وجود است؛ منطقۀ تجربههای
ما از این
ِ
محض آگاهی و من محـض آن (.) Husserl, 1983: 33
محض ،آگاهی محض ،همبستههای

هوسرل این روش را اپوخه نیز مینامد (هما) بنفد)87؛ یعنـی از مفـروض گـرفتن وجـود
جهانی امتناع میکنم که آن را تجربه میکنم (اپوخه واژهای یونانی بهمعنای خـودداری
کردن است .این واژه را شکاکان یونان باستان بهکار میبردند)؛ بهعالوه ،هوسـرل ایـن
روش را «تحویل پدیدارشناسانه» نامیده است (هما) بند 25به بعد) .در نگرش اپوخـه ،ایـن
جهان را نفی نمیکنم؛ چنانکه گویی سوفسطایی هستم .مـن بـه وجـود جهـان شـک
ل جهان مـادی بـه ایـدههایی در
نمیکنم؛ چنانکه گویی شکاکم (بنفد)87؛ یعنی در تحوی أ
ذهن تحویل نمیشود؛ آنگونهکـه بـارکلی میگفـت؛ بـدینترتیب در پدیدارشناسـی
هوسرل ،روش و موضع فلسفی ربط جدانشدنی دارند .او اصـول فلسـفی خـود را بـا
روش پدیدارشناسی و روش را ضمن بـهکارگیری فلسـفۀ پدیدارشناسـی بـرای بنیـاد
نهادن فلسفه همهون علمی متقن گامبهگام پیشمیبرد.
بعضی گفتهاند که او تالش بسـیاری بـرای بنـد زدن روش خـود کـرد و هیچگـاه
فرصت نیافت واقعاً به مسائل فلسفی بپردازد؛ امـا درواقـع چنـین نیسـت و هریـک از
متفاوت به طبیعت وجود جهـان و دانـش مـا از آن و نظریـهای متفـاوت دربـارۀ اگـو
(سولومو)755 7811 ،فف  .)753ازنظر هوسرل ،آنهه پدیدارشناسی به ما میدهد ،فقط نحـوهای
تازه از نظر کردن به اشیا نیست ،بلکه تنها نحوۀ حقیقی است .شعار «بهسوی خود اشیا»
تأکید میکند پدیدارشناسی شیوۀ دیدن جهـان اسـت ،بیآنکـه ادراک و مفـاهیم مـا از
جهان از صافی وارونهسازیهای نظریههای فلسفی گذشته باشد .پدیدارشناسی وصفی
از تجربه و فلسفه است ،بدون پیشفرضها (هما) .)718
پس پدیدارشناسی هوسرل توأمان روش فلسفی و نظامی فلسفی اسـت؛ امـا روش
بودنش غالب بر نظام فلسفی بودن است .از این وجهۀ نظـر ،درصـورتی بیشـتر روش
تفکر تلقی میشود که درصدد رفع بحران متافیزیک و آغازی نو در تفکر باشـد؛ یعنـی
کار هوسرل شبیه دکارت خواهد شد؛ زیرا دکارت نیز با روش جدید و تصحیح روش،
جنبش نوین تفکر فلسفی را آغاز کرد .در دیدگاه هوسرل نیز بـا روش پدیدارشناسـی
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تدوینهای دوبارۀ او از روش پدیدارشناسی ،تجدیدنظری اسـت در فلسـفه و نظـری
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می توان فلسفه را به حوزۀ مستقلی تبدیل کرد و بنیان استواری برای علوم انسانی نهاد؛
بدینترتیب فلسفه به علم متقنی تبدیل میشود .در این تلقی ،پدیدارشناسـی علـم بـه
ذوات و ماهیات خواهد بود .تفاوت هوسرل با دکارت در این نکتۀ اساسـی اسـت کـه
وقتی پدیدارشناسی مبنای فلسفه قرار گیـرد ،بهدرسـتی نسـبت ذهـن و عـالم معلـوم
می شود؛ یعنی مقدم بر سوژه انگاشتن انسان و ابژه دیدن عالم خارج ،بایـد بـهدقت در
ِ
خود «آگـاهی» تأمل کنیم .برخالف این تصور دکارت که جهان و انسـان را دو جـوهر
ِ
خود «آگاهی» را بررسی قرار کرد.
مستقل میداند ،باید
الف) هدف

هوسرل و دکارت هردو درگیر بررسی ناتوانی فلسفه در رسیدن به اجماع در مسائل
بنیادی بودند .بررسی دکارت از زمان شکست جهـانبینی قرونوسـطایی آغـاز شـد و
وقتی به نگارش پرداخت ،دو قرن میگذشت که فکر قرون وسطی خوابزده بـود .او
نخستین کسی بود که رشتۀ نوینی از افکار را بههم پیوست و حوزۀ فلسـفی تـازهای را
گشود (ژیلسفو))778 7821 ،؛ بنابراین نوآوریهای فرهنگی و انسانی عمیقی که هوسـرل را
تحتتأثیر قرار داده بود -در زمانهای که او با سـرگردانیهای بیهـدف فیلسـوفان در
تأثیر زیانآور فلسفهشان بر کل تمدن اروپـایی مواجـه شـد -دکـارت را متـأثر نکـرد؛
بااینحال ،چرا هردو متوجه یک هدفاند؟
هوسرل و دکارت تصور میکردند پیشفرضهـا را بایـد کامـل کنـار گذاشـت تـا
شالوده و مبنای مطلق بدیهی و پذیرفتنی برای همگان بهدست آید و بهمنزلۀ نقطۀ آغاز
فلسفۀ نوینی بهکار آید که قطعاً تمام تالش بشر را برای رسیدن به حقیقت ،یکپارچـه
خواهد کرد .ازنظر دکارت ضابطهها و صورتبندیهای تهی اصحاب فلسفۀ مدرسـی
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قرون وسطی و بداهت فریبندۀ احساس بایستی کنار گذاشته میشد تا یقین اصلی ذهن
بشر عرصۀ بروز و ظهور داشته باشد؛ ازاینرو مینویسد« :هیچ چیز را حقیقت نـدانم؛
مگراینکه بر من بدیهی باشد و در تصدیقات خود از شتابزدگی و سبق ذهـن و تمایـل
بپرهیزم و نپذیرم؛ مگر آن را که چنان روشن و متمایز باشد که هیچگونه شک و شـبهه

در آن نماند( ».دکار .)775 7817 ،،در این قاعده دکارت گوشزد میکند که به رأی دیگران
(گذشتگان بهویژه اصـحاب فلسـفۀ مدرسـی اسـت) نبایـد اعتمـاد کـرد ،هیچیـک از
گفتههایشان را نباید حجت دانست و باید با عقل خود تعقل کرد .نکتۀ مهم دیگ ِر ایـن
قاعده میگوید جویندۀ معرفت بایـد مراقـب باشـد کـه سـبق ذهـن ،پیشفرضهـا و
تمایالت نفسی ،عقل او را در رد و قبول به خطا نیاندازد که نتیجهاش شتابزدگی در نفی
و اثبات و گمراهی است .همۀ ما زمانی کودک بودهایم و درحالیکه هنوز اختیار کاربرد
کامل عقل در دسـتمان نبـوده اسـت ،دربـارۀ اشـیائی کـه حـواس مـا درمییافتهانـد،
قضاوتهایی گاه خوب و گاه بد کردهایم؛ پس بسیاری از قضاوتهای شتابزده در مـا
هست که مانع رسیدن ما به شناخت حقیقت میشوند و چنان پیشداوری شـدیدی در
ما ایجاد میکنند که گویی هیچ راهی برای نجات یافتن از آن وجود ندارد؛ مگر یک بار
در زندگی دربارۀ هرچیزی شک کنیم که کمترین اثری از بییقینی در آن بتـوان یافـت
(دکار 81 7854 ،،و .)83
در آن هنگام میخواستم فقط به جستجوی حقیقت مشـغول باشـم

[( »]...دکفار7817 ،،

 )777او درصدد طرح سلسلهای از قضایای حقیقی بـود کـه در آن هیچچیـزی ازپـیش
فرض نمیشد؛ درآنصورت ،ارتباط جامعی میان همۀ اجزای سلسله وجود مییافت و
کاخ علم بر قواعد مطمئنی استوار میشد (کاپلستو).)33 /4 7835 ،
اصوالً تبیین

ماهیت علم ،هدف نخست دغدغۀ فلسفی هوسرل اسـت (شفاکری7818 ،

 .)725بهنظر هوسرل برای وصول به این حقیقت تعلیق موضع طبیعـی ضـروری اسـت؛
پس هرچیزی که متعلق به موضع طبیعی انسان باشد ،خواه در مسائل علمی یا عملـی،
باید در پرانتز گذاشته تا منبع قطعی و یقینی از بداهت یافت شود .موضع طبیعی ،نگـاه
انسان طبیعی است که از دیدگاه طبیعی ،تخیل ،حکم ،احساس و اراده میکند .در ایـن
موضع ،انسان به جهان آگاهی دارد؛ یعنی پیش از هرچیـز بیواسـطه و شـهودی آن را
کشف و تجربه میکند .اشیاء مادی و موجودات جاندار برای او بیواسطه وجود دارند،
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بهسوی او که میآیند صدایشان را میشنود ،با آنها حرف میزند .آنها حتی در میدان
شهود او ،حتی هنگامیکه متوجه آنها نیست ،همهون چیزهای واقعی حضور دارنـد.
این دانشی است که در آن هیچ تفکر مفهومی راه ندارد و بهبرکت توجـه بـه شـهودی
روشن تبدیل میشود .من همواره همهـون کسـی کـه ادراک میکنـد ،فکـر میکنـد،
احساس میکند ،آرزو میکند و  ...برای خود حضور دارم .در بیشتر این احوال ،خود را
در تجربۀ فعلی با جهان واقعیتها مرتبط مییابم که همیشـه پیرامـون مـن اسـت؛ امـا
جهان طبیعی مادامیکه طبیعی زیست و به آن نگاه کنم ،همیشـه بـرای مـن در خـارج
وجود دارد .در این حال در موضع طبیعی هستم (هوسفرل83 7812 ،فف )47؛ امـا ایـن موضـع
طبیعی شکبرانگیز است و برای رسیدن به یقین ،هوسرل آن را درپرانتز قرار میدهـد؛
یعنی تز دیدگاه طبیعی را از عمل بازمیداریم و محتوای آن را در پرانتز میگذاریم؛ پس
تمام این جهان طبیعی که همواره برای ما وجود دارد ،پیش مـا حضـور دارد و جهـان
واقعیتهاست ،اگر بخواهیم آن را در پرانتز میگذاریم (هما) 43ف .)41
هوسرل و دکارت میخواستند بنیاد فلسفه را با وضوح انتقالپذیر ریاضیات الیروبی
کنند .هوسرل مسیر خود را با پژوهش در فلسفۀ حساب آغاز کرد و عالقۀ دکـارت بـه
ریاضی و فیزیک مشهورتر از آن است که به توضیح نیاز داشته باشد.
دکارت در مابعدالطبیعه ترتیب خا ،و یکسانی را طـی میکنـد :شـک در وجـود
چیزهای مادی و در یقین ریاضیات ،یقین تزلزلناپـذیر کوجیتـو ،اثبـات وجـود خـدا،
ضمانتی که وجود خدا در احکام مبتنی بر تصورات واضح و متمـایز میدهـد و یقـین
حاصل از آنها دربارۀ نفس و ماهیت جسم؛ پس مابعدالطبیعه از شک به یقین میرود؛
زیرا فقط یقین است که میتواند یقین ایجاد کند (بریه .)34 -38 7832 ،دکارت قصد دارد با
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رها شدن از شک ،راه رسیدن به یقین را هموار کند؛ پس شک در چیزهـای طبیعـی و
مادی ،شک مبتنی بر روش است .او با ایـن شـک دنبـال آگـاهی یقینـی اسـت .حکـم
وجودی که از «میاندیشم پس هستم» بهدست میآورد ،درواقع سنگ بنای یقین است
که خود آن را نمونۀ کامل قضیۀ متیقن نشان میدهد .هدف دکارت رسیدن به بنیاد علم

و تحقیق علمی بود؛ یعنی میخواست بنیادی فراهم کند که بتوان به پژوهش ادامـه داد
و به چیزهای بیشتری پیبرد .میخواست ثابت کند شناخت علمی واقعاً ممکن است و
احساس میکرد باید از جستجوی «یقین» آغاز کند .میخواست کار علمی را به شکلی
درآورد که آینـدگان نتواننـد بـه آن حملـه کننـد .او عقیـده داشـت راه درسـت بـرای
جستجوی حقیقت و تبدیل آن به جریان روشـمند و مـنظم ،ایـن اسـت کـه یقـین را
جستجو کند .این جستجو باعث شک دکارتی شد (هما) .)33 -31
دکارت آثارش را با سه هدف اصلی برنامهریزی کرد )۱( :جایگزینی علم غیریقینی
درحد ریاضیات یقینی باشد؛ ( )۱براساس این علم کلی بتوان راههایی پیدا
با علمی که
ل
کرد که کاربرد نتایج علوم را ممکن کند تا انسان به حاکم و مالک طبیعت مبدل شـود؛
( )۵وضع این علم کلی نسبت به مسألۀ وجود طوری لحاظ شود کـه راهحـل معقـولی
برای برطرف کردن اختالفات آن عصر دربارۀ تقابل علم و دین بهدسـت آیـد (مجتهفدی،

 .)87 -87 7837او برای رسیدن به این هدف ،مصمم بود کـه  )۱فقـط بـه عقـل خـویش
اما کدامیک از آندو برای رسیدن به سرچشمۀ یقینی فلسـفۀ معتبـر بـرای همگـان
موفق تر بود؟ دکارت با چند استنتاج ،به وجود جهان خارجی یا جهان متعـالی بـهتعبیر
هوسرلی ،اعتبار مطلقاً علمی میبخشد؛ ولی فرضش این بود که مفهوم جهان خـارجی
و متعالی ،فینفسه معقول و تصورپذیر است .هوسرل به «اگـو» عمیـق میپـردازد ،بـه
سرچشمهای میرسد که ازطریق التفاتی درک میشود و مفهوم متعالی (فرض دکارت)
را فهمیدنیتر میکند .هیچ یقین مستقیمی نداریم؛ مگر یقین به امر دادهشده بهنحو ذاتی
و درونذات 1.اما چگونه میتوان از این امر درونأ ذات محض مفهومی دربـارۀ متعـالی
عرضه کرد؟ تعبیر مرجع عینی و التفاتی ایده ،که دکارت در تأمل سوم معرفی میکنـد،
ـــــــــــــــــــــــــــ
immanent
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هوسرل را قانع نمیکند؛ زیرا شامل مسائل جهان ،غیر -خود ،و معرفت ما از آنهاست؛
بهنحویکه فرض گرفته شده است .امکان فهم دقیق مرجع التفاتی ،وقتی مرتبط به امـر
متعالی ،نه درونذاتی ،است ،برای هوسرل مهم است؛ چیزی که دکارت با بیتوجهی آن
را اصل موضوع بررسینشدۀ رویکرد طبیعی میپذیرد.
هدف و محرک عمدۀ فعالیتهای فلسفی هوسرل ،پژوهش برای دستیابی به «یقین»
و فراهم کردن بنیانی مطلق برای علـوم بـود (هوسفرل .)47 7837 ،او در ایـن کـار مـدیون
دکارت است .هوسرل اذعان میکند که هدف دکارت اصالح کامل فلسفه برای تبـدیل
آن به علمی با بنیان مطلق است (هما)  .)87چهارچوب فلسفی دکارت علمی متقن است
که براساس بداهت مطلق طرح میشود .هوسرل عقیده دارد این چهارچوب فلسفی بر
عقلگرایی ریاضی دکارت بنا شده است (هما) )45؛ اما مشکل بتوان گفت مفهوم ایـدئال
ال ریاضی باشد ،هرچند تردیدی نیست فلسفۀ او طبق الگـویی
یقین ازنظر هوسرل کام ً
شبیه دکارت پیشمیرود .همهنین میتوان گفت هوسرل اصل و مبدأ شک دکـارتی را
پذیرفته است ،اگرچه با روش متفاوتی :دکارت بهطورموقت از انکـار واقعیـت جهـان
سخن میگوید؛ اما هوسرل شک را نظری 1میفهمد که مستلزم تعلیق اعتقاد به واقعیت
جهان است .دکارت از کوجیتوی تردیدناپذیر آغـاز و وجـود «مـن» را اسـتنتاج کـرد.
وحدت این «من» ،منبع تمام معرفت ما از جهـان اسـت؛ ازسـویدیگر ،اعتبـار اقسـام
مختلـف وجـود را تبیـین میکنـد؛ ماننـد وجـود خـدا ( .)Kanti Bhadra, 1990: 3هوسـرل
میخواست امکان وجود جهانی را بررسی کند که در ساحت «من» قرار دارد و این ِ
من
استعالیی خواهد بود که هیچ ربطی به ِ
من روانشناسانه ندارد .دکارت من را مأخذ هر
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اعتباری میداند؛ اما نمیتواند آن را از ماهیت روانشناختی و تجربیاش متمـایز کنـد.
من دکارتی خلوِ ،
ِ
من استعالیی را ندارد و ماهیتش مبهم است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
theoretic

هوسرل در تأمالت دکارتی بهدنبال دکارت و متأثر از او تبیین میکند که چگونه ِ
من
استعالیی واحد می تواند واقعیت جهان را تقوم ببخشـد .ایـن مسـئله ،مسـئلۀ دشـوار
دکارت نیز بود که راهحل آن را با دخالت خداوند پیمیگرفت؛ ولـی هوسـرل دربـارۀ
تقویم جهان با ِ
من استعالیی سخن میگوید که ابتدا خودش باید تقوم یافته باشد؛ امـا
جهان آنگونهکه با ِ
من استعالیی تقوم مییابد ،عینیت آن را اثبات نمیکند؛ پس هوسرل
سعی میکند با توضیح کیفیت تقوم بخشیدن ِ
من استعالیی به دیگر منها نشـان دهـد
منهای دیگر شریکهای مساوی در ارتباطی بیناالذهانی 1هستند کـه بنیـاد و مبنـای
عینیت یعنی جهان بیناالذهـانی را تقـوم میبخشـند

(هوسفرل 7837 ،تأمف ،پفنج

) .هوسـرل

بهجای وارد کردن خـدا بهمنزلـۀ علـت عینیـت جهـان ،مفهـوم بیناالذهـانی منهـا و
بهعبارتی ،مفهوم «بیناالذهانی استعالیی» را مطرح میکند.
هوســرل بــرخالف دکــارت ،پیشــنهادات منــدرج را در تحلیــل ریاضــی ذهــن او
نمیپذیرد .ایدئال دانش متقن ریاضیوار ،که برای دکارت بدیهی است ،برای هوسـرل
البته هوسرل پیش از آغاز فلسفیدن نمیتواند به این اعتباربخشی برسد؛ پس او ایـدئال
دانش متقن را موقتی میپذیرد و اعتباربخشی را به زمان دیگری میسپارد.
هرچند دکارت هدف درستی داشت و در مسیر درستی بود ،بهانـدازه پیشنرفـت؛
تاجاییکه هوسرل در محتوای تأمالت ،که امروز برای ما بسیار بیگانه است ،بازگشـت
دومی را به «من» فیلسوف ،به اگوی وجـدانیات محـض و متعلقـات اندیشـه 2درنظـر
میگیرد .این بازگشت با روش مهم ِ شک انجام میشود .با اجرای فرایند شک ،کوشش
بر این است که با طرد هرچیزی که شک به آن ممکن باشـد ،مجموعـهای از دادههـای
مطلقاً بدیهی را به چنگ آورد (همفا) .)88
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باید اعتبارش را در پرتو چیزهای یقینی قطعی اگوی استعالیی پیـدا کنـد (همفا) بنفد .)74
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ـــــــــــــــــــــــــــ
intersubjectivity
cogitationes

خودمختاری اندیشه و تبدیل فلسفه به عل أم به حقیقت مطلق که آرزوی همیشگی و
پنهان فیلسوفان تاکنون بوده ،به دو شرط اصلی وابسته است )۱ :یافتن «بنیـان مطلقـی»
که یقین قطعی را میسر کند؛  )۱توسل به «روش ویژهای» که با مقتضیات حرکت بر این
بنیاد سازگار باشد (رشیدیا) 758 7834 ،ف  .)754تا اینجا دیدیم که چگونـه هـدف هوسـرل و
دکارت ،جستجوی سرچشمه و سنگبنای یقینی بود؛ اما این سرچشمه و مبنا در نظـر
هوسرل در سطح عمیقتری است تا برای دکارت .برای رسیدن به این سـطح عمیـقتر
باید روش آندو را بررسی کرد.
ب) روش

انقالبهای عمیق فلسفی بیشتر ناشی از ابداع روش است که مشـربهای فکـری
مابعدالطبیعی را دنبال خود میآورد .روش دکارتی ،روش نیرومند و مؤثری است؛ زیرا
در کمتر از یک سده منشأ ظهور سـه یـا چهـار مشـرب بـزرگ فلسـفی شـده اسـت.
خصوصیت بارز روش دکارتی تمام بودن و سـادگی در نحـوۀ اطـالق و اعمـال بـود؛
درحالیکه روش هوسرل و پدیدارشناسی او همراه با تردید و پرپیچوخم است .از نـو
آغازیدن مدام و جستجو ،شک و امتحان پیوسته،

شاخص اصلی آن است (روژه ورنفو ،ژا)

وال 74 7817 ،و .)72
دکارت برای رسیدن به بنیـانی یقینـی بـرای پایهگـذاری معرفـت حقیقـی ،شـک
دستوری را روش کار خود قرار داد« :من چون میخواستم فقط به جستجوی حقیقـت
مشغول باشم ،معتقد شدم که باید بهکلی شیوۀ مخالف اختیـار کـنم و آنهـه را انـدکی
محل شبهه پندارم ،غلط انگارم تا ببینم آیا سرانجام چیزی در ذهـن بـاقی میمانـد کـه
بهدرســتی غیرمشــکوک باشــد( ».دکففار 777 7817 ،،و  )777او بــا ایــن روش ،هرچیــز
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شکبرانگیزی ،حتی وجود جهان را کنار گذاشت تا کوجیتو به ظهور برسد:
«در همین هنگام که من بنا را بر موهوم بودن همهچیز گذاشتهام ،شخص خودم که
این فکر را میکنم ،ناچار باید چیزی باشم و توجه کردم که این قضیه "میاندیشم پس
هستم" حقیقتی است چنان استوار و پابرجا کـه جمیـع فرضهـای غریـب و عجیـب

شکاکان هم نمیتواند آن را متزلزل کند؛ پس معتقد شدم که بیتأمل میتـوانم آن را در
فلسفهای که درپی آن هستم ،اصل نخستین قرار دهم( ».هما) »)777
این کوجیتوی شکناپذیر همان بستری است که هـر معرفـت حقیقـی بایـد بـر آن
ساخته شود .محتوای شک دکارتی ،نفی دیدگاه طبیعی یا جهانباوری اسـت .هوسـرل
نیز از همین نقطه آغاز میکند.
روش هوسرل و دکارت دربارۀ تعهد به کمبودی است که از تمامی یقینهای بدیهی
دربارۀ الگوی عملی متعارف تجربه چشمپوشی کرده است -اپوخهای که برای هوسرل
هرچیزی را دربرمیگیرد؛ و برای دکارت راهحل شـک کـردن در تمـام چیزهـایی کـه
میتوان شک کرد .در هردو عقبنشینی از جهان متعالی تجربۀ روزمره به حصار درونی
اگو وجود دارد ،و نوعی عقبنشینی از خود بهمثابه روحی در یک بدن ،به خودی کـه
در عمق بیشتری از وضوح سهلالوصول بدن فیزیکی قرار دارد.
شک دکارتی در هوسرل بهشکل اپوخۀ پدیدارشناسی ظاهر میشود .اپوخـه شـک
فیلسوف در فعالیت فلسفی ،موضع طبیعی و فرضهای آن را در پرانتز قرار میدهـد و
هر باوری را به وجود آنها به حال تعلیـق درمـیآورد یـا مهـار میکنـد .ایـن مرحلـه
بهآنمعنا نیست که باید هرچیزی را دربارۀ واقعیـت تعلیقشـده فرامـوش کنـیم .تنهـا
توصیه این است که ارزش و اعتبـاری بـرای آن قائـل نشـویم (اسفپیللبر.)777 /7 7817 ،،
دکارت با چنان شدتی بر فرض نبود جهان تکیه میکند کـه میتـوان گفـت تـالش او
برای نفی کلی است .هوسرل از شک دکارتی فقط «در پرانتز گذاشتن» یا از «دور خارج
کردن» را استخراج میکند که تنها به شک وابسته نیسـت ،بلکـه میتوانـد بـهتنهایی و
بهاعتبار خودش بهوجود آید؛ ازاینرو اپوخـۀ هوسـرلی عنصـری را از شـک دکـارتی
استخراج میکند که اولیهتر است؛ زیرا شک با طرد یقین همراه است؛ درحالیکه اپوخه
تعلیق صرف و خودداری از حکم است ،نه نفی یا شک ( .)Husserl, 1983: 59هوسرل همان
نقطۀ عزیمت دکارت را اختیار میکند و درعینحال میگوید کوشش کلی شـک فقـط
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واقعی دربارۀ جهان طبیعی نیست ،بلکه بهمعنای خودداری از داوری و تعلیق آن است.
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مانند روشی کمکی برای پدیدارکردن بعضی نکات بهکار رود کـه فقـط بـهبرکت ایـن
روش می توانند با وضوح کامل از حالت اضمار در ماهیت آن استخراج شوند .تـالش
برای شک در متعلق آگاهی به تعلیق تز میانجامد؛ اما تز بههیچوجه بـه آنتیتـز ،عـدم
قطعیت و شک تبدیل نمیشود .تزی که اپوخه شده است ،ترک نمیشود .هیچچیزی از
اعتقاد خود را عوض نمیکنیم و اعتقاد ما مادامیکه انگیزههای جدید داوری را دخالت
ندادهایم ،همانطور باقی میماند که بوده است؛ اما تز تحولی پیدا میکنـد ،درحالیکـه
همان تز سابق باقی میماند ،آن را خارج از بازی ،در پرانتـز قـرار مـیدهیم .تـز هنـوز
مدرک است؛ اما هیچ استفادهای از آن نمیکنیم ( .)Ibid: 58- 59در این تعلیق ،آنهه از بازی
خارج میکنیم ،تز کلی مربوط به موقف طبیعی است .هرچه را این تز در نظم اونتیـک
دربرمیگیرد ،در پرانتز میگذاریم؛ بنابراین تمام جهان طبیعی که بهمثابه واقعیت بـرای
آگاهی حاضر است ،در پرانتز میگذاریم .این نفی جهان مانند نفی سوفسطایی یا شک
شکاک نیست ،بلکه اپوخۀ پدیدارشناسی عملی است که مرا از هر داوری دربارۀ وجود
زمانی -مکانی بازمیدارد؛ بدینترتیب تمام علوم مربوط به این جهـان طبیعـی از دور
خارج میشود و استفادهای از اعتبار آنها نمیکنیم .من حق ندارم آنها را قبـول کـنم؛
مگر پسازاینکه آنها را درپرانتز قرار دهم؛ یعنی فقط در آگاهیای که حکم را با خارج
کردن از دور تغییر میدهد (.)Ibid: 60-61
تعلیق داوری و در پرانتز قرار دادن اعتقاد به وجود جهان نه بهمعنای نادیـدهگرفتن
آن است و نه بهمعنای انکار یا فراموشی آن .وقتی دیدگاه طبیعی مورد اپوخه و تعلیـق
قرار گیرد ،فرض وجود پدیدا ِر مستقل از آگاهی نیز تعلیق میشود .سوژه باید از حکم
درباره وجود اجتناب کند زیرا آنهه از «وجود» برای او متحقق است به همان اندازهای
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است که در آگاهی او شکل گرفته است (شاکری .)747 7818 ،پدیدارشناس ماننـد گذشـته
در جهان باقی میماند و تمام عالیق و معرفتهای بشری خود را حفـظ میکنـد؛ امـا
یگانه تغییر قاطع این است که ازاینپس با اپوخه دربارۀ چیزی که تاکنون آن را طبیعـی
زیست میکرد ،انتخابی تأمل میکند .تأمل کردن و زیستن در کنار یکدیگر در آگـاهی

حاضرند .جهانی که در این زندگی تأملی تجربه میشود ،کماکان بهنحومعینی برای من
حاضر است ،همهون گذشته با محتوایی تجربه میشود که در هر مورد متعلـق بـه آن
است .من همهون تأملکننده به شیوۀ فلسفی ،دیگر اعتقاد طبیعی به وجود جهـان کـه
ناشی از تجربۀ جهان است ،ندارم و این اعتقـاد را معتبـر نمـیدانم .همهنـین از قبـول
اعتبار تصورات غیرشهودی ،احکام وجودی و ارزشی ،تصـمیمها ،وضـع غایـات و از
موضعگیری پرهیز میکنم؛ زیرا موضعگیریها ضرورتاً در رویکرد طبیعی ،غیرتأملی و
ِ
غیرفلسفی زندگی جاری انجام میشوند .جهان نهتنها پسمانـدهای بیاهمیـت نشـده،
بلکه بهتمامی حفظ و در خلو،اش تحصیل شده است .این اپوخـۀ پدیدارشناسـی و
در پرانتز قرار ِ
دادن جهان طبیعی ،ما را مقابل هیچ محض قرار نمیدهد؛ برعکس ،آنهه
از این طریق من (فاعل تأمل) بهدست میآورم ،زندگی محض خودم با کلیۀ زیستههای
محض آن و اعیان قصدی ،یعنی جمیع پدیدارها بهمعنای ویژه و وسیع پدیدارشناسـی
است (هوسرل.)25 -22 7837 ،
ماهوی آن بهدست میآورد؛  )۱جهان را بهمثابه متضایف با آگاهی من ،بهمثابه جهـانی
کشف میکند که برای من وجود دارد .هوسرل در توضیح آن مینویسد:
«میتوان گفت اپوخه روشی ریشهای و کلی است که بهوسیلۀ آن من خودم را بهمثابه من
محض ،همراه با حیات آگاهی محض متعلق به خودم ،حیاتی که در آن و بهوسیلۀ آن ،جهان
عینی تمام ًا برای من وجود دارد و دقیق ًا بههماننحو که برای من وجود دارد ،درک میکنم .هر
موجود مکانی -زمانی برای من وجود دارد؛ یعنی چون آن را تجربه میکنم ،ادراک میکنم ،به
خاطر میآورم ،بهگونۀ معینی به آن میاندیشم ،دربارۀ آن احکامِ وجودی یا ارزشی صادر
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اپوخه برای هوسرل دو چیز اساسی را تحقق میبخشـد )۱ :جهـان را در خلـو،

میکنم ،آن را طلب میکنم و غیره ،برای من اعتبار دارد .میدانیم دکارت همۀ اینها را با عنوان
"میاندیشم" مشخص میکند .بهطورکلی جهان برای من چیز دیگری نیست جز آنهه در
چنین میاندیشمی برای آگاهی من وجود و اعتبار دارد .جهان همۀ معنایش را ،همۀ معنای عام
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و خا،اش را و همۀ اعتبار وجودیاش را منحصراً از چنین وجدانیاتی 1کسب میکند»
(هما) ص .)21

هوسرل وجه اشتراک خود را با دکارت در این تبیین میکند که شک دکارتی به نوعی
اپوخه و تعلیق حکم و داوری است که پیشاپیش هر حکم معتبـر را دربـارۀ هـر موجـود
تصورپذیر و هر وضعیت معتبر ممنوع میکند .هر شخص و فیلسوفی دستکم یک بـار
در زندگی خود باید به این شیوه طی طریق و هر چیز مقدم بر تعلیق را باید پـیشداوری
بداند .از نگاه هوسرل این اپوخۀ دکارتی «رادیکالیسم عمیقی» را دربردارد؛ زیرا در اعتبـار
تمام علوم و حتی اعتبار زیستجهان فراعلمی تردید میکند ( .)Husserl, 1970: 75نکتۀ مهـم
در شک دکارتی برای هوسرل این است که برای نخستین بار در تاریخ فلسفه است که
دکارت از زیستجهان پرسش میکند که نازلترین الیۀ هـر معرفـت ابژکتیـو و بنیـاد
آگاهی به علوم و بنیاد تمام علوم این جهان است ،و تجربۀ حسی را نقد میکند که با آن
جهان برای ما معنی و وجود داشت (.)Ibid: 76
با این اپوخۀ معرفت که امکان درک وجود جهان کنار گذاشته میشـود و زیربنـای
بداهت یقینـی آشـکار میشـود کـه «اگــو» اسـت؛ زیـرا اگـر وجـود و عـدم جهـان
ممنوعالحکم است؛ اگوی فاعل اپوخ أه خود در قلمرو اشیاء مشمول اپوخه نخواهد بود.
بهعقیدۀ هوسرل اگو از ریشه استثنا میشود و در این حال هستی او ضروری است؛ زیرا
اگو خود بیرون از اپوخهای است که انجام میدهد و این کشف بنیاد یقینـی اسـت کـه
جستجویش میکردند؛ بنابراین با اپوخۀ مطلق ،بداهت یقینی مطلـق «مـن هسـتم» بـه
چنگ میآید .دست آخر دکارت نتیجه میگیرد که اگوی اجراکنندۀ اپوخه تنها چیـزی
است که مطلق ًا شکناپذیر است .با این نتیجهگیری ،بنیاد یقینی مطلقی را ترسیم میکند
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که هرچیز به این بنیان بازمیگردد که بداهت اولیهای است که باید کل معرفت علمی از
ـــــــــــــــــــــــــــ
cogitationes

آن استنتاج شود (.)Ibid: 77
اما بررسی دقیقتر ،تفـاوت اساسـی ایـندو فیلسـوف را معلـوم میکنـد .درسـت
ِ
پـیشروی
همانطورکه هوسرل عامدانه هدف عمیقتر و بنیادیتری نسبت به دکارت
خود ترسیم میکند ،عقبنشینی او از این جهان مستلزم پـاالیش و تصـفیۀ متقنتـری
خواهد بود.
دکارت به هرچیزی شک میکند که امکان شک ورزیدن دارد :وجود جهان خارج،
بداهت حواس خود ،اعتبار عینی ایدههای واضح و متمایز؛ اما ازنظر هوسرل ،دکـارت
علی رغم شکش هنوز به نگرش درستی دست نیافته بود .جهـانی کـه او در وجـودش
شک کرد ،هنوز جهان عینی و واقعی بود؛ ازطرفدیگر ،هوسرل به وجود جهـان شـک
نمیکند ،بلکه فقط از داشتن نگرشی دربارۀ آن خودداری میکند ،از آن کناره میگیرد،
آن را در پرانتز میگذارد و فقط در دادههای درونی و ذاتی آگاهی باقی میماند کـه در
قطعیت اگوی استعالیی تـأثیر دارد؛ بنـابراین او میتوانـد جهـان را آنگونهکـه «در» و
آن از فلسفۀ اوالی کارآمد استفاده کند (.)Husserl, 1993: 107-111,297
نتیجۀ اپوخه برای هوسرل ،دستیابی به اگوی استعالیی است:
من اگوی انسانی طبیعی و زیست روانی خود ـ قلمرو تجارب روانی
«با اپوخۀ پدیدارشناسانه أ
خود ـ را به اگوی پدیدارشناسانۀ استعالیی ،قلمرو تجارب شخصی پدیدارشناسانه ـ استعالیی
تحویل میبرم( ».هوسرل)54 7837 ،

این عبارت به چه معناست؟ متن کامل این عبارت همراه برخی مالحظات ،امکـان
درک اگوی استعالیی هوسرل را به شیوۀ ذیل ممکن میکند .اگوی اسـتعالیی ،اگـویی
است که از این جهان و پیکرۀ آن به ظهور رسیده است تا از جهان و پیکرهاش پرسـش
کند .تا این اندازه ،این اگو «من» انسانی طبیعی ،نفسی در بدن موجود در جهان نیست،
بلکه درنهایت منبع اگوست که مشتمل بر جهان است؛ زیرا میتواند از معنـا و وجـود
جهان پرسش کند .برای هوسرل این منبع اگو معنای جهان را قوام میبخشد و بنابراین
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«برای» اگوی استعالیی پدیدار میشود ،کامل و بیطرفانه درنظر بگیرد و سـرانجام در
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مشتمل بر این جهان است که قدرت معنابخشی به آن را دارد ،نه اینکـه اگـو بهوسـیلۀ
جهان تقویم شود و مندرج در جهان باشد .اگوی دکارت شیء اندیشـنده res cogitans

است .منظور از  resبقیۀ جهان است که تحت شک واقع میشود؛ زیرا این  resبخشی از
جهان است ،نه بخشی که شامل جهان است؛ ازطرفدیگر ،ایـن  resبهطورضـمنی بـه
جسمی فرامیخواند که با آن متحد است .بهنظر هوسرل فاعل حقیقی کوجیتو و شک،
برخالف تلقی دکارت ،نه انسان همهون منی طبیعی یـا شـیء اندیشـنده ،بلکـه منـی
استعالیی است که همهچیز ازجمله جهان طبیعی در آگاهی او بنیاد میشـود .هوسـرل
میپرسد آن من کیست که حق طرح پرسشهای استعالیی را دارد؟ چگونه چیزی کـه
در آگاهی من بهمثابه زیستۀ بداهت درک میشود ،میتواند معنای عینی پیـدا کنـد؟ بـا
درک کردن خودم بهمثابه انسان طبیعی ،پیشاپیش جهـانی ممکـن ،و خـودم را بهمثابـه
موجودی متمکن در مکان درک کردهام که بنابراین در آن جهانی خارج از خودم دارم؛
بدینترتیب آیا اعتبار درک جهان ازپیش در همان طرح مسئله فرض گرفته نمیشـود؛
حالآنکه توجیه اعتبار عینیاش باید از حل ایـن مسـئله ناشـی میشـد؟ آشـکارا بایـد
تحویل پدیدارشناختی آگاهانه را انجام داد تا آن من و زیست آگاهی را بهدسـت آورد
که میتوانند پرسشهای استعالیی ،همهون پرسشهایی دربارۀ امکان شناخت متعالی
مطرح کنند (هوسرل7837 ،

 .)785ازنظر هوسرل ،من اندیشندۀ دکارتی ،پدیدار روانشناختی

و در سطح عینیت روانشناختی است؛ پس محتاج تحویل پدیدارشناختی اسـت؛ زیـرا
ای پدیدار روانشناختی دادۀ حقیقتاً مطلق نیست .بهنظر هوسـرل ،دادۀ حقیقتـاً مطلـق،
پدیدار محض ،یعنی پدیدار تحویلیافته است (هوسرل.)85 7817 ،
در عبارات هوسرل سخن از « تحویل پدیدارشناسی» بهمیان می آیـد .اگـر اپوخـه
061

به معنای شک دکارتی و در پرانتز نهادن جهان طبیعی باشد ،روش پدیدارشناسی کـه

«تحـویل یا تأویل» 1نام دارد ،از اپوخه وسیع تر و عمیق تر است و اپوخه گام نخست
آن است .واژۀ  reductionبرگرفته از فعل

reducere

در زبان التین است که از دو جزء

 reبهمعنای «پس» و  ducereبهمعنای «سوق دادن» یا «کشاندن» تشـکیل شـده و روی
هم دراصل به معنای «بازگرداندن» است .این بازگشـتن در ارتبـاط بـا اصلاالصـول
هوسرل است که بازگشت به خود اشیاست .این وجهۀ نظر که همراه با تعلیق داوری
دربارۀ وجود جهان است ،ازنظر هوسرل وجهۀ نظـر پدیدارشـناختی اسـت
7815

(دارتیف،،

 .)72در این وجهه نظر ،فیلسوف از تمام پیشداوریها دست می کشد .بزرگترین

پیش داوری ،رویکرد طبیعی است که طبق آن من جهـان را آنجـا می یـابم و بهمثابـه
موجود میپذیرم

(لیوتفار7834 ،

 . )72پدیدارشناسی با تحویل از قـول بـه وجـود واقعـی

جهان خارج دست می کشد و همانند دکارت آگاهی را حوزۀ تحویل ناپذیری کشف
میکند؛ بهعبارت دیگر ،این تحویل پدیدارشناسی ،طریق مخصوصی است که هوسرل
آن را دهلیز فلسفۀ خود خوانده است .درنتیجۀ این تحویل ،آنهه باقی میماند« ،من»
عیان میشود .در این تحویل ازیک سو ،از جهان عزل نظـر می شـود و ازسـویدیگر،
«من» ظاهر و عیان درنظر گرفته میشود .این ها در واقع دو وجه یک روش است .این
ال به شک روشی دکارت شبیه است؛ چون با آن هر
تحویل پدیدارشناسی هوسرل کام ً
شناختی که بتوانم اندک شکی در آن بکنم ،معلق و کنار گذاشته میشود
وال71 7817 ،

(روژه ورنو ،ژا)

ف .)85در عبارت های هوسرل به روشنی آمده است کـه پدیدارشناسـی بـه

بررسی آگاهی محض می پردازد؛ یعنی آگاهی ناشـی از دیـدگاهی پدیدارشناسـانه و
ِ
واقعیت طبیعی جهان تعلیق و درپرانتز قرار داده
مبتنی بر آن؛ دیدگاهی که قائل است
شده است (.)Husserl, 1981: 173 - 174
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محض یا سوبژکتیویتۀ استعالیی است که همهون نوعی باقی مانده با بداهتی متـیقن

061

ـــــــــــــــــــــــــــ
. reduction

یکی از وجوه افتراق دو فیلسوف آن است که حرکت هوسرل ،حرکتـی عمـودی
است .از جهان با رویکرد طبیعی ،جهانی که مرا دربردارد؛ اما اکنون در پرانتز اسـت،
به سوی اگوی استعالیی در حرکت است که جهان را دربر دارد و آن را تقویم میکند؛
اما حرکت دکارت ،حرکتی افقی است :از بخش تردیدپذیر جهان ،که در آن ،من بـه
ِ
جهان رویکرد طبیعی
رویکرد طبیعی ،شک مؤثر میکند ،بهسمت بخش تردیدناپذیر
که براساس آن به بقیه شک می کنم .ازنظر هوسرل اگر با روش شک دکارتی درعمل
به نفی جهان حکم کنیم ،به مشکالت شـکاکیت مبـتال خـواهیم شـد و اگـر الادری
شویم ،فعالیت فلسفی را متوقف کرده ایم .از اینجاسـت کـه هوسـرل بـه «در پرانتـز
گذاشتن» متوسل می شود که از آن به اپوخه یاد کرده است .این اپوخه در نگاه او فقط
نقطۀ آغاز فلسفه بدون پیش داوری است .شک دکارتی با نفی یقین همراه است؛ ولی
اپوخۀ هوسرل تعلی ق صرف و امتناع از صدور هر حکـم اسـت .هوسـرل مینویسـد
دکارت طوری به فرض نبود جهان اتکا می کند که شک او تالشی اسـت بـرای نفـی
کلی؛ ولی ما فقط پدیدار «در پرانتز گذاشتن» یا «استثنا کردن» را استخراج میکنیم که
میتواند به اعتبار خود به وجود آید .می توانیم این اپوخۀ ا صیل را بـرای هـر تـزی بـا
آزادی کامل استفاده کنیم .تز از بازی خارج شده و در پرانتز قرار گرفتـه اسـت .تـز
شکل تعدیلیافته ای به خود میگیرد و به صورت تزِ درپرانتزگذاشتهشـده درمیآیـد
(.)Husserl, 1983: 59-60
ال آزاد اعمال میشود .هرچیزی هراندازه هم کـه مـتقن باشـد؛
تالش کلی شک کام ً
حتی اگر بداهت کافی داشته باشد ،میتواند در معرض شک قرار گیرد .بدیهی است که
تالش برای شک دربارۀ متعلق آگاهی بهمنزلۀ امر حاضر ،قطعاً به تعلیق تز میانجامـد؛
061

ال به آنتیتز تبدیل نمیشود .هیچیک از اینها در ارادۀ مـا نیسـت .تـزی کـه
اما تز اص ً
اپوخه شده است ،رها نمیشود .هیچ اعتقادی عوض نمیشـود و اعتقادهـا مادامیکـه
انگیزههای تازۀ داوری در آنها دخالت نکند ،همانگونه بـاقی میماننـد کـه بودهانـد؛
باوجوداین ،تز تحولی پیدا میکند و درحالیکه همـان تـز سـابق بـاقی میمانـد ،آن را

خارج از بازی و در پرانتز قرار میدهیم .تز هنوز مدرک است؛ اما هیچ استفادهای از آن
نمیشود؛ نه بهاینمعنا که از ما سلب شود ،بلکه منظور مشخص کردن نحوۀ خاصی از
آگاهی است که به تز سادۀ نخستین پیوند مییابد و به آن ارزش افزوده تحمیل میکند.
این ارزش افزوده به ارادۀ آزاد ما مربـوط اسـت

(57-59

 .)Ibid:بـاالخره اینکـه پیشـرفت

دکارت و هوسرل را با عطف نظر به وجوه افتراقشان باید درنظر گرفت.
ج) پیشرفتها و وجوه افتراق

هوسرل و دکارت هردو از مایۀ یقینی خود برای دستیابی به نظامی فلسـفی ،نظریـۀ
خود را گسترش میدهند؛ بهطوریکه در قطعیت بنیاد فلسفۀ خـود سـهیماند .دکـارت
فکر میکرد مجموعۀ نسبتاً کاملی از معرفت فلسفی و علمی بنا نهاده است؛ اما هوسرل
آگاه بود که «آغازگر» است و مسیری را برای انبوهی از متفکران باز کرده؛ بااینحال این
نکته باقی میماند که در دکـارت و هوسـرل حرکـت توصـیفی از منبـع یقینـی بـرای
گسترش آن وجود دارد و این حرکت را باید در سطح عمیقتری بررسی کرد.
به بخش خاصی از جهان طبیعی دست یافته اسـت کـه نمیتوانـد آن را تحـت شـک
روشمند خود قرار دهد؛ زیرا آن قسمت ،شرط هر شک کردن است .وقتی او بـه نقطـۀ
آغاز میرسد ،شکش میتواند کنار گذاشته شود؛ مانند داربستی که وظیفه و هدفش را
به انجام رسانده است .اکنون وی میتواند اعتبار و حجیت علمی را با اسـتنتاج وجـود
جهان بهمثابه پاسخی برای ایدههایش اتخاذ کند .نکتۀ محوری این استنتاج کـه «شـیء
اندیشنده» با آن نخستین گام را به خارج از خود برمیدارد ،اثبات وجود خداوندست.
ال متفاوت اسـت؛ زیـرا روش و هـدف او
هوسرل راهکاری را دنبال میکند که کام ً
فرق اساسی دارند .براساس روش اپوخه ،به بخشی از جهان طبیعی نرسید؛ اما به اگوی
استعالیی رسید که تمامی معناها را تقویم میکند و مشتمل بر همه است؛ معناهایی که
در سپهر درونی یا متعالی وجود دارند (هوسرل 7837 ،بنفد )75؛ درنتیجه اگوی استعالیی کل
جهان را دربر میگیرد .این اگوی استعالیی ضرورت قطعی خود را بـا جهـان طبیعـی
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همانطورکه گفتیم ،دکارت در سطح افقی حرکت میکند .وی با شک روشمندش

061

مرتبط میکند ،نه ازحیث خارج ،بلکه ازحیث درونی همۀ ارجاعات التفاتی که با اگوی
استعالیی یکپارچه شدهاند .با تحویل بردن اگـو به بعد استعالییاش هوسرل میتواند
جهان را آنگونه بررسی کند که برایش پدیدار میشود و بهدرستی معنـا و اعتبـار آن را
بررسی همین پژوهش استعالیی اندیشههای اوست که نتیجۀ آن تحقق
کشف کند .این
أ

فلسفۀ یقینیای است که به دنبالش بود .هوسرل به سطح اپوخه میرسد و همانجا باقی
میماند؛ زیرا تنها سطحی است که به او اجـازه خواهـد داد کـه پرسـشهای معتبـری
دربارۀ امر استعالیی و عینیت مطرح کند (همانجا)؛ درحالیکه دکـارت درعمـل از شـک
خود فراتر میرود.
هوسرل ضمن توضیح اینکه چگونه دکـارت چـرخش اسـتعالیی را گـم کـرد ،بـه
پیشداوریها و پیشفرضهایی در دکارت اشاره میکند که خود تمایل به اجتنـاب از
آنها دارد (هوسفرل .)57 7837 ،ایـن پیشفرضهـای روشننشـده و بـه میـراث مانـده از
اسکوالستیک و نهفته در تأمالت دکارت عبارتاند از:
( )۱فرضهای مابعدالطبیعی مانند وجود جوهر ،بهویژه جـوهر اندیشـنده 1،بـرای
هوسرل این جوهر بداهت الزمی را ندارد که شرط پذیرش اشیاء دیگـر باشـد .اگـوی
استعالیی هوسرل ،قطب سوبژکتیو غیرجوهری اسـت .در ایـن پیشفـرض ،گرایشـی
است که من میاندیشم را اصل موضوع 2یقینی میداند ،اصل موضوعی که قرار اسـت
همراه با اصل موضوعهای هنوز کشفنشدۀ دیگر ،حتی همراه با فرضیههای مبتنی بـر
استقرا ،شالودۀ علم استنتاجی و تبیینی از جهان قرار گیرد (هما)) .هوسرل میافزایـد کـه
ِ
بههیچوجه نباید گمان کرد که در ِ
محض یقینیمان موفق به نجات قطعۀ کوچکی از
من
جهان شدهایم؛ قطعهای که برای من تفلسفکننده تنها چیـزی از جهـان اسـت کـه در
066

معرض شک نیست و اکنون گویا فقط الزم است با استنتاجهای درست و طبق اصـول
ـــــــــــــــــــــــــــ
res cogitans
Axiom

ِ
فطری اگو ،باقی جهان را بهتمامی ازنو بهدست آوریم .متأسفانه این همان وضعی است
که برای دکـارت پیشآمـد؛ آنهـم بـهدنبال خلطـی بـهظاهر بیاهمیـت ،امـا بـهغایت
مصیبتبار که اگو را به جوهری اندیشنده ،به اندیشۀ بیاحسـاس و مفـارق انسـانی و
حلقۀ آغازین استدالل طبق اصل علیت تبدیل میکند (همفا) 57ف .)57
( )۱فرضهای روششناختی ،یعنی بهکار بـردن روش اسـتنتاجی علـوم همهـون
الگویی برای تفکر عقالنی و راهنمـایی مطمـئن بهسـوی حقیقـت؛ امـا چـون هـدف
پدیدارشناسی ،یافتن بنیانی یقینی برای هرنوع معرفت علمی است ،نباید اعتبـار روش
پیش از توجیه آن فرض گرفته شود ،بلکه روش باید از همان آغـاز بـه خودپیـدایی و
بداهت محدود شود (رشیدیا) .)711 7834 ،هوسرل خود را از این دشواریها ایمن میداند؛
اگر به ریشهگرایی بازگشت به خویش و درنتیجه ،به اصل شـهود یـا بـداهت محـض

وفادار مانده باشیم؛ بنابراین فقط چیزی را معتبر بـدانیم کـه بیواسـطه در میـدان مـن
میاندیشم  ،که اپوخه برای ما گشوده است ،داده شده باشد و از بیان چیزی خـودداری
( )۵فرض غایتشناختی ،هوسـرل میخواسـت هـر فـرض غایتشـناختی را کـه
هدفش جهت دادن پژوهش به توجیه هر نوع مابعدالطبیعۀ ویژۀ علوم باشـد ،از فلسـفۀ
دکارت بزداید .او در جستجوی بنیان مطلقی بود که هر علم و مابعدالطبیعـۀ ممکـن را
بتوان بر آن استوار کرد (رشیدیا).)711 7834 ،
یکی از وجوه ناکامی دکارت ،که فرق دیگر او بـا هوسـرل اسـت ،غفلـت از درک
ریشهگرایی روشش است؛ زیرا در قضیۀ «میاندیشم پس هستم» بعد از احـراز قلمـرو
یقینی وجدانیات ،بدون پایبندی به مقتضیات روش شهودی خویش ،از اندیشۀ شهودی
فراتر رفت و «بودن» را نتیجهگیری کرد .او درنیافت اقتضای فلسـفهای بـدون فـرض،
باقی ماندن در همان حوزۀ آگاهی و مطالعۀ روابط آن با نگاه شـهود و تأمـل اسـت .او
درک نکرد میدان حقیقی فلسفه ،همان قلمرو آگاهی است و گذار ناموجه از اندیشه به
وجود ،ریشهگرایی فلسفی او را ناکام میگذارد؛ اما ازنظر هوسرل فلسفۀ حقیقی نبایـد
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روش خود را از علوم به عاریت بگیرد ،بلکه همانطورکـه قلمـرو خـا ،خـود را در
شهودهای درونذات و بدیهی سوژه بهدست میآورد ،روش مخصو ،خود را نیز که
فقط شهودی و توصیفی است ،نه استنتاجی ،تجربی یا  ،...باید اقامه کند و از آمیزش آن
با روشهای سایر علوم دور نگهدارد (رشیدیا)711 7834 ،ف .)713
هوسرل دکارت را در معرض خلطی بـهغایت مصـیبتبار میبینـد کـه اگـو را بـه
جوهری اندیشنده ،به اندیشۀ بیاحساس و مفارق انسـانی طبـق اصـل علیـت تبـدیل
میکند .همین خلط است که دکارت را به پدر یاوهای بـه نـام واقـعگرایی اسـتعالیی

1

تبدیل کرده اسـت (هوسفرل .)57 7837 ،منظـور هوسـرل از پـدر یـاوهای فلسـفی بـه نـام
واقعگرایی استعالیی این است که دکارت من اندیشنده را که در معرض شک نیست و
از آن استعال میجوید ،جوهری همسنخ با جهان طبیعی واقعـی میدانـد؛ یعنـی بـرای
چیزی واقعی ،یعنی قطعۀ کوچکی از جهان طبیعی ،ناموجه امتیـاز اسـتعال قائـل شـد.
دکارت توجه نکرده است که اگر «مـن» واقعی است ،باید مانند بـاقی جهـان مشـمول
شک یا اپوخه قرار گیرد و من اندیشنده نمیتوانـد قطعـهای از جهـان طبیعـی باشـد؛
بنابراین از دیدگاه هوسرل ،اپوخۀ کلی پدیدارشناسی «من طبیعی» را همهون بقیۀ جهان
طبیعی درپرانتـز میگـذارد و آنهـه بـاقی میمانـد ،مـن محـض و اسـتعالیی اسـت؛
ازطرفدیگــر ،اپوخــه و تحویــل پدیدارشناســی از شــک روشــی دکــارت قــاطعتر و
اصولی تر است؛ زیرا این اپوخه فقط شامل موجود بودن جهان نیست ،بلکه کـل علـوم
جهان را نیز دربرمیگیرد و حتی مابعدالطبیعه را ازآنرو معلق میکند که تبیـین جهـان
است (روژه ورنو ،ژا) وال 71 7817 ،و .)85
فرق بنیادی دیگر هوسرل و دکارت این است که هوسرل برخالف دکـارت وظیفـۀ
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خود را استخراج میدان نامتناهی تجربۀ استعالیی قرار میدهد (هوسفرل .)15 7837 ،دکارت
ـــــــــــــــــــــــــــ
transcendental realism

بعد از قضیۀ من میاندیشم پس هستم ،در قلمرو آگاهی «من» غور نکرد و از اندیشه به
وجود گذار کرد .دکارت با این کار دو چیز را نادیده گرفتـه اسـت )۱ :ایضـاح معنـای
روششناختی اپوخۀ استعالیی؛  )۱نادیده گرفتن اینکه اگـو میتوانـد بـهلطف تجربـۀ
استعالیی ،نامتناهی و منظم به توضیح خویش بپردازد؛ ازاینرو همـین اگـو میـدانی از
پژوهش خا ،و حقیقی است (هما)).
هوسرل معتقد است دکارت رادیکالیسم نخستین خود از جهان را دنبال کرد؛ یعنـی
دستاورد او کامل زیر پوشش اپوخه قرار نگرفت و اگو ناگشوده باقی ماند .اشکال کـار
دکارت این بود که اگو را از جسم زنده منفک کرد؛ زیرا جهان محسوس را بـا اپوخـه
ساقط کرد و درنتیجه اگو همهون ذهن یا نفس متعین شد؛ اما پرسش ایـن اسـت :آیـا
دادههای ازپیشدادهشده با کل جهان و ازجمله انسانها نسبتی ندارد؟ این اپوخه با منی
که در جهان تصرفاتی میکند ،ارتباطی ندارد؟ مسلم است دکارت ازپیش این «اگو» را
همهون روش شرح میدهد .صرف درنظر گرفتن اپوخه بدون منع از صدور حکم بـر
باید خود را وضع و آشکار کند که با اپوخه ،یعنی در پرانتز گذاشتن کل اعتبـار جهـان
ال یکی انگاشتن اگـو بـا
ایجاد میشود و فقط از این راه اگو خود را آشکار میکند .اص ً
نفس ،موجب تناقض است؛ زیرا نفس در اپوخه وقتـی معنـا دارد کـه همهـون ِ
نفـس
درپرانتزگذاشتهشده درنظر گرفته شود؛ دراینصورت ،پدیـدار محـض اسـت (

Husserl,

.)1970: 79
نگرش نامتعارف با جهان که برخاسته از اپوخۀ پدیدارشناسی است ،تلقی متعـارف
را کنار میگذارد .بهعقیدۀ هوسرل اعتبار کردن جهان براساس حس ،تفکر خاصی است
که ریشه کن نشده است و فقط با اپوخه است که اگو و حیات آگاهی او امکان استنتاج
مییابند .این اگوشناسی در نظر هوسرل بزرگترین معماست که بـاالخره روزی بایـد
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ِ
ارشمیدسی 1هر فلسفۀ اصیلی است .این اگـو
آشکار شود؛ زیرا موضوع بنیادی یا نقطۀ
با ورود خود به تاریخ و باوجود خطاها و ابهامات ،دوران جدیـد فلسـفی را بـهارمغان
آورد و معطوف به اهداف نوینی شد (.)Ibid: 80
تبیین محتویات اگوی استعالیی در هوسرل بسیار دشوار است .معمـوالً وی نشـان
میدهد که معنای تعالی جهان در اصل از پیوستگی و انسجام نظاممند و کلـی چیـزی
مشتق میشود که قصد و تجربـه شـده اسـت (هوسفرل57 7837 ،فف  .)58هوسـرل جهـان را
همهون امر متعال 2تقویم میبخشد تاحدیکه امر درونی و ِ
ال منسـجم
ذاتی آگاهی کام ً
است و ارتباط منطقی دارد؛ ولی واحد زنده (موناد) بهتنهایی نمیتواند بدانند آیا جهان
میل استعالیی قوام دادن را به خود دارد .آیا جهان واقعاً ابژکتیو است یا مونـاد قربـانی
خودتنهاانگاری 3افراطی است؟
دکارت اولین گام خود را به خارج از خود بهسوی خدا برداشته بود .اکنون هوسرل
نخستین گام خود را ازطریق یافتن اینکه ابژههایی در قلمرو تقویم او وجود دارنـد بـر
میدارد که اگوهایی نظیر او هسـتند ،و اینکـه یـک میـدان بیناالذهـانی 4وجـود دارد،
جامعهای از مونادهای استعالیی که جهان متعالی و عینی را آنگونه تقویم میبخشد که
درواقع متعال و عینی است؛ زیرا در اینجا ما فقط انسـجام درونـی تجربـههای اگـو را
نداریم ،بلکه انسجام خارجی تجربههای سایر اگوها را نیز داریم .اگر در من ،در اگوی
استعالیی ،سایر اگوها متعالی متقوم شدهاند ،آنگونهکه درواقع چنین است ،و اگر برپایۀ
بیناالذهانی که بدینگونه در من متقوم میشود ،جهانی عینـی و مشـترک بـرای همـه
متقوم میشود؛ دراینصورت ،مطالب گفتهشده نه فقط برای اگوی تجربـی مـن ،بلکـه
ـــــــــــــــــــــــــــ
071

. Archimedean point
. transcendent
. solipsism
. intersubjectivity

برای بیناالذهان تجربی و جهان تجربی نیز صادق است که معنا و اعتبارشان را در من
بهدست میآورند (هوسرل.)783 -781 7837 ،
جمعبندی برنامه فلسفی هوسرل این است:
«مسیری که ضرورتاً به شناخت مبانی نهایی ،بهتعبیردیگر ،به شناختی فلسفی راهبر
میشود ،راهی است بهسوی خودآگاهی یافتن کلـی ،نخسـت مونـادی و سـپس بـین
ِ
خود فلسفه گسترش ریشـهای و کلـی تـأمالت
مونادی .همهنین میتوانیم بگوییم که
دکارتی ،یا بهعبارتدیگر ،یک خودشناسی کلی اسـت و هرگونـه علـم اصـیل را کـه
مسئولیت خویش را برعهده دارد ،دربرمیگیرد( ».هما) 787ف )787

نتیجهگیـری
 .۱برای فهم دقیق آموزههای پیهیدۀ فلسفی هوسرل میتوان به میراث فکـری او از
دکارت رجوع کرد .این رجوع در سه خصوصیت هدف ،روش و پیشرفت آندو همراه
با ذکر وجوه افتراق تبیینپذیر است؛
هوسرل طریق رسیدن به یقین را از تعلیق و در پرانتز گذاشتن موضع طبیعی آغاز کرد؛
برایناساس جهان طبیعی که برای ما و نزد ما حضور دارد ،در پرانتز قرار داده میشود؛
 .۵چهارچوب فلسفی دکارت بر عقلگرایی ریاضی بنا شـده اسـت؛ ولـی مفهـوم
ال ریاضی باشد؛
ایدئال یقین ازنظر هوسرل ،معلوم نیست کام ً
 .۰دکارت با روش شک خود «مـن» را استنتاج میکند که از ماهیت روانشناختی و
تجربیاش متمایز نیست؛ اما هوسرل امکان وجـود جهـانی را بررسـی میکنـد کـه در
ساحت «مـن» استعالیی است که هیچ ربطی بـه مـن روانشناسـانه نـدارد؛ پـس ِ
مـن
دکارتی خلوِ ،
من استعالیی را ندارد؛
 . ۷تقویم واقعیت جهان در دکارت با دخالت خداوند است؛ اما هوسـرل از تقـویم
جهان با من استعالیی سخن میگوید؛ بنابراین هوسرل بهجای وارد کردن خـدا بهمنزلۀ
علت عینیت جهان ،مفهوم بیناالذهانی استعالیی را مطرح میکند؛
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070

 .۱نقطۀ آغاز هردو فیلسوف ،نفی دیدگاه طبیعی یـا جهانبـاوری بـا روش شــک
است؛ با این تفاوت که شک دکارتی بر فرض نبود جهان تکیه میکنـد کـه تـالش در
جهت نفی کلی است و در هوسرل بهشکل اپوخۀ پدیدارشناسی است که شک واقعـی
دربارۀ جهان طبیعی نیست ،بلکه بهمعنای خودداری و تعلیق داوری اسـت؛ پـس کـل
جهان طبیعی که برای آگاهی حاضر است ،در پرانتز گذاشته میشود .نتیجۀ این اپوخه،
دستیابی به من استعالیی است که معنای جهان را قوام میبخشد؛
 . ۵یکی از وجوه افتراق دو فیلسوف ،غفلـت دکـارت اسـت از ایـن نکتـه کـه بـا
کوجیتوی خود از اندیشۀ شهودی فراتر میرود و وجود را نتیجهگیری میکند؛ درحالی
که بهاعتقاد هوسرل میدان حقیقی فلسفه ،قلمرو آگاهی است .هوسرل برخالف دکارت،
وظیفۀ خود را استخراج میدان نامتناهی تجربۀ استعالیی میداند؛
 .۹نخستین گام دکارت به خارج از خود ،بهسوی خدا و اولین گام هوسـرل یـافتن
ابژههایی در قلمرو تقویم ،اگوهایی نظیر او و جامعهای از مونادهای استعالیی است.
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