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Abstract 
What we know today as Husserl's phenomenology is the result of his 

methodic attempt to understand structure of consciousness and the givenness 

of objects in this structure. One of the most important pillars of this method 

is what Husserl calls phenomenological reflection and contrasts it with 

natural or psychological reflection. From Husserl's viewpoint reflection as 

one of the most fundamental acts of consciousness thematizes and objectifies 

what has been already given implicitly. Thus, every reflection is a transition 

from a pre-reflective consciousness to a reflective one. In Husserl's 

philosophy, there are three kinds of reflection, corresponding to the triple 

phases of the evolution of his thought: natural reflection, phenomenological 

reflection and, what we call absolute or incomplete reflection.  Husserl in his 

works explicitly addresses the first two kinds of reflection but the last one is 

just understood through the deep contemplation of the third phase of his 

philosophy. According to Husserl every reflection has two interconnected 

aspects: the object of reflection and the agent or subject of reflection. In 

Husserl’s philosophy, corresponding to three meanings of reflection, there 

are three levels of self-consciousness which eventually lead to the triple 

conception of self or ego in his philosophy. In the present paper, while 

explaining the meaning of reflection in the three phases of Husserl’s 

philosophy, its fundamental role in each of these phases has been examined. 

Finally, it has been shown how changing the object of reflection in these 

triple phases, leads to a deeper and more fundamental understanding of the 

subject.  
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 هوسرل ۀفلسف گانۀ سهدر مراحل تحلیل معنای تأمل و نقش آن 
 *حسین زمانیها

 دانشگاه شاهد ۀاستادیار گروه فلسف

 (105تا  85)از ص 

 29/3/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 24/10/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
فهم ساختار آگاهی  برایحاصل تالش روشمند وی  شناسیم، میآنچه امروز به نام پديدارشناسی هوسرل 

آن چیزی است که هوسرل از آن  ،اين روشين ارکان تر مهمو دادگی اشیاء در اين ساختار است. يکی از 

. از نظر دهد میقرار  شناختی روان -ياد کرده و آن را در مقابل تأمل طبیعی «تأمل پديدارشناختی»با نام 

تلويحی و ضمنی داده  صورت بهترين افعال آگاهی است که آنچه را از پیش  تأمل يکی از بنیادی ،هوسرل

لذا در هر تأملی نوعی گذار از آگاهی پیشاتأملی به  آورد؛ میفراچنگ  ساز مضمونی صريح و نحو به ،شده

با سهه گونهه    ،تحول فکری وی گانۀ سهمتناسب با مراحل  فلسفۀ هوسرل. در شود میآگاهی تأملی ديده 

آنچه  ،و در نهايت «تأمل پديدارشناختی»، «شناختی روان-تأمل طبیعی» :ند ازا يم که عبارتا تأمل مواجه

 ۀواجد دو جنب ،از نظر هوسرل هر تأمل نامیم. می «تأمل ناتمام»يا  «تأمل مطلق» ،ا در اين مقالهما آن ر

لذا هر تأملی همراه با نوعی خودآگاهی يها بهه    ؛(تأمل ۀ)سوبژ عامل (ب ؛متعلق تأمل (الف :متضايف است

ما بها سهه    ،وی ۀتأمل در فلسف گانۀ سهنواع متناظر با ا ؛ بنابراين،است «سازی خودروشن» ،تعبیر هوسرل

 گانهه  سهه در مقاله حاضر ضمن تبیین معنای تأمهل در مراحهل    م.شوي میمواجه  «اگو»يا  «خود»معنا از 

شهده و نشهان داده شهده     یتفکر وی بررس گانه سهفلسفه هوسرل، نقش بنیادين آن در هريک از مراحل 

است که چگونه تغییر در ابژه تأمل در هريک از اين مراحل به درک عمیق تر و بنیهادی تهری از سهوبژه    

 منجر شده است. 
 

معهانی  شهناختی، تأمهل ناتمهام،    ، تأمل پديدارشناختی روان-هوسرل، تأمل طبیعی :یی کلیدها واژه

  .اگو گانۀ سه
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 مقدمه .1

برای تبیین ساختار آگهاهی و دادگهی    گام  به گامپديدارشناسی هوسرل تالشی روشمند و 

ان ين ارکه تهر  مههم اين روش مراحل مختلفی دارد که يکی از اشیاء در اين ساختار است. 

 کند میياد  (Reflexion) 1«تأمل»نام از آن با در زبان آلمانی  لچیزی است که هوسر ،آن

ين ارکهان  تهر  مههم است. تأمل يکی از  «Reflection»ۀ واژ ،که معادل آن در زبان انگلیسی

اسهت،   از پهیش بهر مها عرضهه شهده     ، آنچهه  آن واسطۀ بهروش فلسفی هوسرل است که 

قصديت که يکهی   ،به عبارت ديگر ؛شود میآگاهی داده  ،عنوان متعلق قصدی يک فعل به

لذا  يابد؛ میتنها به واسطه تأمل معنا  ،هوسرل است های پديدارشناسی ين مولفهتر مهماز 

. در بهین  دکن میرهنمون  فلسفۀ هوسرلهای  ين اليهتر عمیقشک ما را به  بی ،بحث تأمل

اتفها  نظهر وجهود     ،متفاوت ۀوی به سه دور ۀپژوهان در تقسیم سیر تحول انديش هوسرل

گیهری   شهکل  ۀدور .2 ؛اسهی پهیش از پديدارشن  ۀدور .1نهد از  ا اين سه دوره عبهارت  ؛دارد

 -هايهد  گیهری  شهکل تعمیق پديدارشناسی اسهتعاليی و   ۀدور .3 ؛پديدارشناسی استعاليی

در سه شههر   هوسرلمتناظر با حضور  معموالً ،فکری ۀآلیسم پديدارشناختی. اين سه دور

 47-20: 1394)رشهیديان،   شود میيعنی هاله، گوتینگن و فرايبورگ در نظر گرفته  ،متفاوت

 (. 1/166: 1392اشپیکلبرگ،  و

متفهاوت در   ۀمتناظر بها سهه مرحله    تا نشان دهیم که کنیم میما در اين مقاله سعی 

 چند اشاراتی صريح به دو نوعهر که  ايم مواجهمتفاوت از تأمل  سه نوعبا  ،فلسفۀ هوسرل

)هوسرل،  شود میيعنی تأمل طبیعی و تأمل پديدارشناختی در آثار هوسرل ديده  ،از تأمل

يها   «ناتمهام  لتأمه »سوم تأمل که در اين مقاله از آن بها نهام    نوع بارۀاما در ،(73ب: 1386

تنها با غهور در   وجود ندارد و هوسرلاشارات صريحی در آثار  ،شود میياد  «تأمل مطلق»

بهه فههم ايهن نهوع از      تهوان  می ،وی ۀاز سیر تحول انديشسوم  ۀدر دور ويژه او، به ۀانديش

 تفاوت آن با دو نوع ديگر نائل شد.تأمل و 

جديهد نیسهت و محققهان     ،انديشهۀ هوسهرل   گانهۀ  سهه های  دوره بارۀچند بحث درهر

تا جايی کهه  اما  2،اند بحث کردهتمايز بین اين سه دوره  دربارۀمختلف از زوايای متفاوتی 

 گانهۀ  سهه يعنی بررسهی تمهايز مراحهل     ،اين مقالهرويکرد  ،ده استکر جوو نگارنده جست

 بحث جديدی است. ،ه به سه گونه از تأملاز رهگذر توج فلسفۀ هوسرل
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 فلسفۀ هوسرلمعنای تأمل در  .2

غیهر صهريح و    نحهو  بهه از پهیش  آگاهی است که آنچه  يکی از افعالتأمل  ،از نظر هوسرل

. سازد میيک فعل آگاهی آشکار  ،متعلق قصدی و صريح عنوان به ،ضمنی داده شده است

 دربهارۀ  ای آگاهانه ۀگاه تجربشوم يا هر گاه من به چیزی آگاه می، هرهوسرل ۀعقیدبنا به 

 ،گونه نیست که اين تجربه به ناگاه از ناکجا سربرآورده باشد اين بدان ،کنم چیزی پیدا می

چیزی که از پهیش در   ؛يابم میمرتبط من خويش را با چیزی  ،آگاهانه ۀبلکه در هر تجرب

-Zahavi & Gallager ,2008: 46) اصطالح داده شده اسهت  آگاهی بر من عرضه يا به ۀحوز

 ۀمرحله  :آگاهانه دو مرحلهه وجهود دارد   ۀاز ديد هوسرل در هر تجرب ،به عبارت ديگر؛ (49

آگاهی پیشاتأملی در  ؟اما منظور از آگاهی پیشاتأملی چیست .و مرحله تأملی 3پیشاتأملی

 ،آگهاهی تهأملی   کهه  در حهالی  ،اول اسهت  ۀواقع نوعی آگاهی ضمنی و غیر صريح و مرتب

اگهر کسهی از شهما     ،بهرای ماهال   ؛دوم است ۀو مرتب 4يافته نوعی آگاهی صريح و مضمون

ايهد و   شما درگیر نوعی فعالیت تأملی شهده  ،بخواهد روی درد پای راست خود تأمل کنید

درد پهای   بهر وقتهی شهما    می نگريد. است، وجود داشتهپیش از تر به آنچه از منظری باال

 نحهو  بهه آنچهه از پهیش   در واقهع   ،یهد کن مهی آن تأمهل  دربارۀ راست خود متمرکز شده و 

. (Gallager, 2012: 127) دهیهد  مورد تأمل قرار می است، پیشاتأملی برای شما حاضر بوده

تأمهل چیهزی را   »: گويهد  مهی بهاره چنهین    در ايهن  تأمالت دکارتیهوسرل خود در کتاب 

 ،تأمهل  ۀوظیف ،با اين حال .اما اوبژه نبوده است ،زيسته بوده که قبالً دهد میموضوع قرار 

 . (74 :ب1386) «سازی محتهوای آن اسهت   اهده و روشناولیه نیست، بلکه مش ۀتکرار زيست

واجد  يابد، میکه تحقق  ای آگاهانه ۀآگاهانه است و هر تجرب ۀهر تأملی نوعی تجرب ۀنتیج

 وجهی سوبژکتیو است. 

همهراه خهود نهوعی حه       تجربۀ آگاهانهه اين است که هر  ،منظور از وجه سوبژکتیو

بهه   ؛خهاص اسهت  ۀ بودن دارد که مختص بهه آن سهوبژ   سوبژکتیو يا نوعی کیفیت چگونه

نوعی چگونگی در ادراک درد در پای راست من وجود دارد کهه متنهاظر بها     ،عبارت ديگر

شخص قابل درک نیست. اين  نگاه سوم ۀاين درد خاص است که از زاوي شخصِ ادراک اول

Thomas ) تامها  نیگهل  بعهدها  همان چیزی است که  تجربۀ آگاهانه،هر  وجه سوبژکتیوِ

Nagel) بهدان اشهاره   ( 1974) «؟بودن چگونه است خفاش»عنوان  بامعروف خود  ۀدر مقال

يها   «کیفیهت پديهداری ادراک  »از آن بها نهام    ،ذهن ۀتحلیلی و فلسف ۀدر فلسف و کند می

اين بدان معناسهت کهه ههر    . (Gallager, 2012: 129) شود میياد  (Qualia)« کوآلیا»همان 
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 ،بهه عبهارت ديگهر    ؛سهوبژه اسهت   دربهارۀ ای همراه با نوعی آگاهی حداقلی تجربۀ آگاهانه

 تهأملی و ضهمنی بهه خهويش دارد     نوعی آگاهی غیر ،ایتجربۀ آگاهانهسوبژه همراه با هر 

(Gallger and Zahavi, 2008: 46-49). 

های هوسرل و ويراستار برخی از مجلهدات   يکی از مفسرين انديشه عنوان بهايزو کرن 

 ،انديشهۀ هوسهرل  گونه تأمل در هر شرط پیشعقیده است که بر اين  ،هوسرلیانا ۀمجموع

. بازنمهايی يکهی از افعهال    کنهد  مهی يهاد   5«بازنمايی»آن چیزی است که وی از آن با نام 

وری، بهه يهادآ   تهوان  مهی آنهها   ۀها يا انواع متفاوتی دارد که از جمله  آگاهی است که جنبه

 ،گفته برای فهم اين. (Kern, 2019, 113-115) رف اشاره کرديابی، همدلی و تخیل صِ پیش

 کمهک توضیح اين نکته الزم است که بازنمايی در حقیقت همان فعل آگاهی است که به 

يک شیء واحد در طهول زمهان درک کنهیم يها در      عنوان بهیم يک شیء را توان میآن ما 

لهذا بازنمهايی    ؛های غايهب آن را حاضهر سهازيم    جنبه ،يک شیء واحد حین ادراک حسیِ

 فرض هر تأملی است.   پیش دادگی اشیاء و در حقیقت بنیان

 -: تأمههل طبیعههیگويههد مههیاز دو نههوع تأمههل سههخن  در آثههارش صههراحتاًهوسههرل 

واسههطۀ تأمههل   بهههاز نظههر وی  .(73 ب:1386)و تأمههل پديدارشههناختی   شههناختی روان

سهاحت   بهه  پیش از پديدارشناسی عبور کرد و ۀاز مرحل توان میکه پديدارشناختی است 

به اين نتیجه رسید که نوع  توان می ،انديشۀ هوسرلشد. اما با غور در وارد پديدارشناسی 

يهاد   يا تأمل ناتمام ديگری از تأمل وجود دارد که ما در اين مقاله از آن با نام تأمل مطلق

آلیسهم   ايهده  ۀاز پديدارشناسهی اسهتعاليی بهه مرحله     تهوان  مهی آن  واسطۀ بهکنیم که  می

 پديدارشناسانه وارد شد.  
 

 پیش از پدیدارشناسی ۀ: دورشناختی روان -طبیعیتأمل  .3

تأمهل در   هونح ،کند میپديدارشناسی متمايز  ۀورپیش از پديدارشناسی را از د ۀآنچه دور

کهه   ايهم  مواجهه ای از تأمهل   بها نحهوه   پیش از پديدارشناسهی  ۀدر دور اين دو دوره است.

ايهن   بهارۀ در ها ايدهدر جلد اول کتاب  او. کند میياد  «طبیعی تأمل»هوسرل از آن با نام 

ای کهه   مشهاهده  ؛کنهیم  ما با يک سری مشاهده آغهاز مهی  » :گويد میچنین تأمل  نحوه از

صورت  ،بیندازيمپديدارشناسی به زحمت  ۀبدون اينکه بخواهیم خودمان را با انجام اپوخ

به روشی طبیعی و بدون ترک رويکرد طبیعی متوجه جهان خهار  هسهتیم.    . ماگیرد می

« کنهیم  مهی و و زنهدگی ذهنهی او اعمهال    را بر اگ شناختی روانتأملی  ]در اين رويکرد[ما 

(Husserl, 1982: 67). 
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امها در نهايهت مها را بهه      ،شود میاشیاء خارجی آغاز  تأمل طبیعی هرچند از توجه به

رهنمون و در نهايت فاعل چنین تأملی آگاهی و ساختار آن بر افعال  شناختی روانتأملی 

تهأملی کهه وی    ۀواسهط  به ،پیش از پديدارشناسی است ۀنخست که دور ۀدر دور .شود می

موجوداتی بیهرون   عنوان بهما اشیاء خارجی را نامد،  می شناختی روان -طبیعیآن را تأمل 

بهه عبهارت    ؛دههیم  مورد تأمل قهرار مهی   ،آگاهی که واجد وجود مستقلی هستند ۀحوز از

 ؛(73 ب:1386)هوسهرل،  که از پیش موجود است  تأمل طبیعی با جهانی سروکار دارد ،ديگر

صريح نسبت بهه خهود   نادر هر تأملی نوعی آگاهی تلويحی و  ،گونه که اشاره شد اما همان

لذا هر تهأملی مها را    ؛اين فعل و ساختار قصدی آن و در نهايت فاعل اين تأمل وجود دارد

. اما افعال و ساختار آگاهی که در ايهن  دکن میآگاهی رهنمون  ۀبه ساختار آگاهی و سوبژ

بهرای   منهد  زمهان يک امر  عنوان بهافعال و اعمالی است که  ،ايم مواجهسطح از تأمل با آن 

بخشهی   عنوان بهو  مند است مکانو  مند زمانمنی حاضر است که خود اين من نیز امری 

 بهارۀ هوسرل ايهن نهوع تأمهل در    .(75-74 الف:1386 ،مان)ه شود میاز جهان طبیعی درک 

تأمههل  ،بههه عبههارت ديگههر ؛مههی نامههد «شههناختی روانتأمههل »اعمههال و افعههال آگههاهی را 

 عنهوان  بهه افعهال آگهاهی   زمهانی کهه اعمهال و     در همان تأمل طبیعی است شناختی روان

 گیهرد  میخاص مورد توجه قرار  مند زمانو  مند مکانبخشی از ساختار روانی يک موجود 

 . )همان(

و  شهناختی  روان-يعنی تأمل طبیعهی  ،اين نوع تأملتحت تأثیر  ،ين دورههوسرل در ا

بنیهان حقهايق رياضهی و     شناسهی،  روانيعنهی اصهالت    ،ديدگاه رايه  در آن زمهان  تبع  به

 در حقیقهت  .کهرد  مهی جهو  و بنیان منطق را در ساختار روانی موجود آگاه جستهمچنین 

کوششی است در جهت ابتنهاء منطهق بهر مبهانی      ،يا پسیکولوژيسم شناسی رواناصالت »

« برای اعتبار منطهق ی معیارهای غیر منطقی وجو جست؛ يعنی تالش برای شناختی روان

  .(62 :1394)رشیديان، 

برد کهه   خیلی زود به اين حقیقت پی (Frege) فرگهدی تأثیر نقدهای ج اما وی تحت

 شدهای تفکر منجر خواهد  الجرم به نابودی بنیان ،از آگاهی شناختی روانهرگونه تفسیر 

(Gallagher, 2012: 20)يها ايهن اصهل    « 2+2=4»ۀ زيرا اگر کسی بپذيرد که درستی گزار ؛

د انديشهنده  بهه سهاختار روانهی موجهو     ،«اجتماع نقیضین محهال اسهت  »منطق که  ۀاولی

 ،ای ديگر بود گونه را هم بپذيرد که اگر ساختار روانی اين موجود به بايد ايناست،  وابسته

هها بههرای وی صههاد  نباشهند و ايههن يعنهی درافتههادن بههه وادی     ممکهن بههود ايهن گههزاره  
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)رشهیديان،  يعنی آرمهان علهم مهتقن     ؛میشگی هوسرلگرايی  و دورشدن از آرمان ه نسبی

1394: 74-66).   
  ،يها تأمهل آگاهانهه    هوسرل در ضمن هر فعل آگهاهی از نظر گونه که اشاره شد،  همان

وقتهی   ،ماال ؛ برایبه سوبژه يا فاعل آگاهی وجود دارديا پیشاتأملی نوعی آگاهی ضمنی 

دانم که اين منم که به اين درخهت آگهاهم. ايهن     ضمنی می نحو به ،من به درختی آگاهم

از منظر هويت قصدی آگاهی نیز که مهورد توجهه همیشهگی هوسهرل      توان میمطلب را 

داشهتن يها    ا دوسهت ماهل دانسهتن يه    ،آگهاهی  فعهلِ در ههر  د. مها  کهر تحلیل  است، بوده

امها   ؛متوجه يک شیء يا يک ابژه استاين فعل که  ايم مواجهداشتن با اين حقیقت  نفرت

مها توجهه خهود را از     پرسش،با اين  ؟سؤال اين است که ريشه و بنیان اين فعل کجاست

و آنچهه   ايهم  نهايت به بنیان و منشأ اين فعل متوجهه سهاخته   فعل به خود فعل و در ۀابژ

دهیم. اما من يا اگهويی   مورد تأمل قرار می ،صورت ضمنی بر ما عرضه شده بود بهکنون تا

هوسرل  باوربه  ،آيد می ای بر شیء خارجی فراچنگ نیافته که با چنین تأمل خام و تعديل

 قاعهدتاً  یروشهمند ناچون چنین تأمل ؛(67 :1982) است رواشناختی -نوعی اگوی طبیعی

 .  دکنوعی اگويی محض رهنمون ن د ما را بهتوان مین

پديدارشناختی نشهده و   ۀکه هنوز درگیر اپوخ داند میهوسرل تأمل طبیعی را تأملی 

 ،شهناختی  روان-تأمهل طبیعهی  از آنجا که در سطح لذا  ؛رويکرد طبیعی را رها نکرده است

 ،کرد و تنها در اين سطح آنچه قابل مشهاهده اسهت   وجو جستاگوی محضی را  توان مین

بها   ،تنیهدگی و تهداعی انديشهه اسهت     اگويی تجربی است که وحدت خود را مديون درهم

پردازد. وی  می ها انديشهجوهری ورای  عنوان بهرويکردی هیومی به نفی وجود من يا اگو 

هرگونه اگهويی ورای اگهوی تجربهی و پديهداری را رد      های منطقی باور پژوهشدر کتاب 

چیهزی جهز جريهان     ،یمکنه  تأمهل مهی   اگودربارۀ ما وقتی که و بر اين عقیده است  کرده

 .(Husserl, 2001a: 2\85-86) يابیم آگاهی نمی ۀتنید پیوسته و درهم

ورای  ،جهوهری انديشهنده   عنهوان  به ،«من» بارۀدررا وی در اين دوره ديدگاه دکارت 

و بر اين باور اسهت کهه بنیهان سهوبژکتويته را نبايهد در يهک اگهوی         کند میانديشه نقد 

بلکهه بنیهان    ،کهرد  وجهو  جسهت  هجوهری خود انديشه  عنوان بهمستقل از جريان انديشه 

اسهتقرار دارد. وی  هها   هها و تهداعی میهان آن    انديشهه  ۀتنید سوبژکتیويته در جريان درهم

شهرط وحهدت    عنهوان  بهه  ،اگوی استعاليی بارۀدررا ديدگاه کانت  ،همچنین بر اين اسا 

و بینان وحدت آگهاهی را   دهد میمورد نقادی قرار  تجربۀ آگاهانهشرط هر  آگاهی و پیش

. وی بها اشهاره بهه ديهدگاه     کند می وجو جست ها انديشه خودِ ۀدر جريان مستمر و پیوست
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باور به نوعی اگوی اسهتعاليی کهه    بارۀدر ،نوکانتی انديشمندی عنوان به (Natorp) ناتورپ

، آيهد  مهی وجه در قالب يک ابژه فراچنگ ن هیچ اما خود به ،شود میای بر وی عرضه  هر ابژه

که فکر کرد چیزی  دربارۀ توان میچگونه  که اصوالً کند میاين ديدگاه را با اين بیان نقد 

 .(Husserl, 2001a: 2\91-93) شود میيک ابژه در آگاهی عرضه ن عنوان به

کهه حاصهل    دکنه  مهی ما را به اگويی رهنمون  شناختی روان-در مجموع تأمل طبیعی

تنیهده   جريهان درههم   جز با ساختار آگاهی است. اين اگو چیزی شناختی روانای  مواجهه

رنزديک بهه  بسهیا  ،کنهد  مهی هوسرل در اين دوره معرفی  نیست و لذا اگويی که ها انديشه

 برداشت هیوم است. 
 

 پدیدارشناسی استعالیی گیری شکل ۀتأمل پدیدارشناختی: دور .4

در جايی کهه در  يافته است.  تأملی روشمند و ساخت ،تأمل پديدارشناختی از ديد هوسرل

که در نهايت مها را بهه سهاختار آگهاهی و      ،اشیاء خارجی است ،شروع ۀنقط تأمل طبیعی

و  فرآينهدها و افعهال   ،شهروع  ۀپديدارشهناختی نقطه   در تأمهل  ،دکن میافعال آن رهنمون 

 ،تا به جای توجه به اشیاء کند میاين نوع تأمل به ما کمک آگاهی است.  متعلقات محض

که بدون هیچ واسهطه بهر    و اعمالی افرآينده ؛یمکنو فرآيندهای آن توجه  آگاهی به خودِ

زيههرا ؛ (Husserl, 1982: 78) و ايههن آغههاز پديدارشناسههی اسههت  ؛شههوند مهها عرضههه مههی 

در ايهن   واسهطه خهود را   و آنچهه بهی   ین ساختار آگاهیتبی پديدارشناسی عبارت است از

بدان معنا نیست کهه  اين  .(Phenomenology” :Smith, 2018“) کند میساختار بر ما عرضه 

 ،بلکهه در نهايهت   ،پديدارشنا  با عالم خار  بیگانه است يا به عالم خهار  کهاری نهدارد   

کهه   کند می وجو جستبخش  بنیان خارجیت و وجود را نیز در نوعی آگاهی محض و قوام

 د.  وش میدر ادامه به آن اشاره 

آغهاز   های منطقی پژوهشدوم از سیر تحول فکری هوسرل که با جلد دوم  ۀدر مرحل

جلهد  تداوم يافت و بها   «پديدارشناسی ۀايد»هايی تحت عنوان  شد و با مجموعه سخنرانی

به او  خود رسهید، بسهیاری از اصهول     ی پديدارشناسیها ايدهجلدی  سه ۀمجموعاول از 

و تقلیهل  تقلیهل پديدارشهناختی   از جملهه بحهث اپوخهه،     ،هوسهرل  پديدارشناسهی ۀ اولی

تأمهل  »هها را تحهت نهام کلهی      آن ۀهمه  توان میاصولی که  .و سامان يافتنظم آيديتیک 

روشی  عنوان بهجای داد. در اين دوره است که هوسرل پديدارشناسی را  «پديدارشناختی

. کنهد  مهی ساختار آگاهی و دادگی اشیاء در ايهن سهاختار معرفهی     ۀبرای مطالع گام به گام

در  و دقیقهاً  گیهرد  مهی شهکل   در ايهن دوره  ،شناسیهای اساسی پديدار بسیاری از شالوده
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واحهد   ۀهها و سرچشهم   تمهام قصهديت   قطب اين همانِ عنوان بههمین دوره است که اگو 

 .  شود میجريان آگاهی مورد پذيرش هوسرل واقع 

ی با آگاهی نیازمنهد  تر عمیقای  توصیفی و مواجهه شناسی روانهوسرل برای عبور از 

روش  عنهوان  بهاين روش همان چیزی است که ما امروزه آن را  ؛روشی سازمان يافته بود

. وی بر اين باور است که برای توصیف ساختار آگهاهی بايهد از   شناسیم میپديدارشناسی 

فراتر رويم و به سطح نوعی شهود محهض   )طبیعی( سطح يک توصیف شخصی يا تجربی

يعنهی گهذار از رويکهرد تجربهی و      ،واسطه از آگاهی نائل شويم. کلید چنین گهذاری  و بی

همان چیزی است که هوسرل از آن با نام تأمهل   ،به رويکرد پديدارشناختی شناختی روان

 .کند میپديدارشناختی ياد 

تأمهل نهامی   »: گويهد  مهی گونه تأمل چنین  تعريف اين بارۀدر ها ايدههوسرل در کتاب 

 ۀجريهان فرآينهدهای ذهنهی بها همه      ،ای از اعمهال کهه از طريهق آن    است برای مجموعه

وی در  .(117 :1982)« شهود  میپذير  وح قابل درک و تحلیلوض ها به آن ۀظهورات چندگان

در بهین  » :گويهد  مهی اهمیت تأمل در روش پديدارشناسی خود چنهین   ۀجای ديگر دربار

و ؛ ما بايد ابتهدا بهه تأمهل بپهردازيم     ،محض آگاهیِ ساحتِ های ذاتی و عامِ تمامی ويژگی

شهناختی عهام آن اسهت. روش پديدارشهناختی      کارکرد روش ،دلیل ما برای چنین کاری

 از نظر هوسرل پديدارشناسی محض .(Ibid: 174) «تأمل به انجام می رسد ۀوسیل به صرفاً

 .پذير است تأمل محض يا تأمل پديدارشناختی امکان ۀواسط به صرفاً )استعاليی(

 ۀدرصدد بررسی ساختارهای ذاتی آگاهی است که از خهود سهوبژ   ديدارشناسی محضپ»

و لذا محدود بهه پديهدارهای روانهی     شود میآن تشکیل  )موضوعات(اعیان آن، اعمال آن و 

بهدون درنظرگهرفتن   ..... نیست. اين بررسی بها تعلیهق کامهل باورههای نهاظر بهه وجهود        

جسهمانی خهاص انجهام     -نهی قرارداشتن اين پديدارها در بافت عینی يهک ارگانیسهم روا  

 ،يهک علهم تجربهی    عنوان به شناسی روانکه  حالی در .(1/231: 1392)اشپیگلبرگ،  «شود می

ز ا ناپهذير  بخهش جهدايی   عنهوان  بهست از بررسی توصیفی و تکوينی امور نفسانی عبارت ا

    .(همان) روانی و جسمانی است ۀيک ارگانیسم واحد که دارای دو جنب

شناسهانه فراتهر    از سهطح توصهیف روان   ،در بررسی ساختار آگاهی توان میاما چگونه 

در اپوخهه  »روشی است کهه از آن بها نهام     ،روش پیشنهادی هوسرل در اين مرحله ؟رفت

نههادن بهه معنهی نهوعی      . از ديد وی در اپوخهکند میياد  «قراردادن پرانتز در»يا  «نهادن

طهور موقهت تمهام     چیز يها شهک در آن. مها بهه    رد يک  نه الزاماً ،تفاوتی در حکم است بی
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دهیم تا ببینیم در نهايت بهه چهه چیهز خهواهیم      باورهای خود را به حالت تعلیق قرار می

قرارگههرفتن در يههک وضههعیت بههدون  ۀمنزلهه رسههید. در حقیقههت در اپوخههه قههراردادن بههه

از جمله باورههايی کهه در ايهن    . (Gallager, 2012: 43) طرفانه است بی فرض و کامالً پیش

باور طبیعی است. باور طبیعی همان بهاوری اسهت کهه     ،گیرد میمرحله مورد تعلیق قرار 

چیزهها   ،آگهاهی  ۀباور به اينکه ورای حوز ؛بسیاری از ما بر آن مبتنی است ۀزندگی روزمر

کهه   بهاور بهه وجهود میهزی     ؛گیهرد  میها تعلق  يا اشیائی وجود دارند که آگاهی من به آن

اکنهون مشهغول     ام يا درختی که هم که روی آن نشسته ای مقابل من قرار دارد يا صندلی

بهه   ؛ها وجود دارنهد  اشیاء مستقل از آگاهی من به آن ،آن هستم. در باور طبیعی ۀمشاهد

از ديد هوسهرل   .(Ibid) آگاهی است ۀها نوعی وجود متعالی از حوز وجود آن ،عبارت ديگر

اپوخه است کهه مها از يهک تأمهل     در واقع با  .اپوخه جزء ذاتی تأمل پديدارشناختی است

 .شهويم  مهی از اعیان آگاهی نائل  محضی ۀو به تجرب رويم میفراتر  شناختی روانو  طبیعی

محهض اسهت. بها در     ۀبلکه نهوعی تجربه   ؛عادی و معمولی نیست ۀديگر تجرب ،اين تجربه

ناگهان از جهان پیرامون به معنای جهانی مستقل  به ،يا تعلیق باور طبیعیگذاشتن  اپوخه

 .(Zahavi, 2003: 45) يهابیم  آگهاهی صهرف مهی    ۀدر حوز را خود ،از آگاهی پا پ  کشیده

و توجهه  بها   يدارشناختی است. تأمل پديدارشناختیآغاز تأمل پد ۀاپوخه در حقیقت نقط

 از پیش به ما داده شده است.  يی کهفرآيندها ؛شود میبر فرآيندهای آگاهی آغاز  تمرکز

هها را   . اين بدان معنا نیست کهه وی آن کند میهر اگويی فرآيند ذهنی خود را زندگی »

ونهی يها ههر    يک امهر در  ۀکه ويژگی تجرب یها به روش هاست و آن داراست يا متوجه آن

در چنهگ اوسهت. ههر فرآينهد ذهنهی کهه        ،سازی از يک امر درونی اسهت  شهود و ابژه

آل امکان اين را دارد  ايده لابژه مورد التفات قرار نگرفته، با توجه به يک احتما عنوان به

 ای بهرای اگهو   ابهژه به  آن را که واقع شود. تأملی از اگو متوجه آن شدهکه مورد التفات 

تهأمالت   عنهوان  بهه خود فرآيندهايی ذهنی هستند و  ۀنوب اين تأمالت به. کند میتبديل 

 ,Husserl) «نهايهت  طهور تها بهی    و همهین  ؛رار گیرندد تحت تأمالت جديدی قنتوان می

1982: 174). 

تأمل فراچنگ  در عملِکه آنچه  کند میدر اينجا هوسرل بار ديگر بر اين نکته تأکید  

در تأمههل پیشههاتأملی و تلههويحی داده شههده اسههت.  نحههو بههههمههواره از پههیش  ،آيههد مههی

هوسهرل اگهو    به باوراما  ؛آن است یو فرآيندهاآگاهی  موضوع  تأمل خودِ ،پديدارشناسی

تأمهل پديدارشهناختی    با مورد تأمل قرار دهد زيسته است ورا پیش از آنکه  ااين فرآينده

همگهی يهک    ،فرآينهدها و اعمهال  ين ا. دکن میيک ابژه مطالعه  عنوان بهها را  است که آن

کنند يا بر مها پديهدار    خود را بر ما عرضه می واسطه بیو آن اينکه  ؛ويژگی مشترک دارند
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هرگونه يقین است. از  گیری شکلکه بنیان هاست  آن ۀواسط و همین دادگی بی شوند می

االصهول   نهفته است و اين اصل واسطه بیديد هوسرل بنیان هر يقینی در شهود يا دادگی 

: گويهد  میاالصول پديدارشناسی چنین  لاص بارۀرشناسی هوسرل است. وی درروش پديدا

منبعی که ههیچ مرجعهی    ؛دانش ما باشد ۀمنبع هم واسطه بیبايد اجازه دهیم تا شهود »

 .(zahavi, 2003: 45)« جاز نیست آن را زير سؤال ببردم

که تمهامی ايهن    شويم میبا اين حقیقت مواجه  ،با تأمل بر خود اعمال و افعال آگاهی

 ؛همان قصديت يا حیث التفاتی است ،که آن ويژگیاعمال واجد ويژگی مشترکی هستند 

اتی بهه  آگاهی همواره آگاهی از چیزی است. اين قصديت يا حیث التف ،تر به عبارت دقیق

آگهاهی مها    ،به عبهارت ديگهر   ؛هاست و متعلقات آن معنی نوعی تضايف بین افعال آگاهی

بخش آگاهی اسهت. آگهاهی و    قوام ،آگاهی ۀابژ عنوان بههمواره آگاهی از چیزی است که 

  .(Gallager, 2012: 61-63) آگاهی دو قطب متضايف يکديگرند ۀژاب

وجه شرط کهافی   هیچ اما به ،البته هرچند اپوخه شرط الزم تأمل پديدارشناختی است

بهه آگهاهی و اعمهال آن     ،با اپوخه توجه خود را از عالم خهار   که مااست نیست. درست 

 عنهوان  بهه  ،ايهم  مواجهه آگاهی بها آن   ۀپديدارهايی که در حوز هنوز اما ،کنیم می معطوف

بهه عبهارت    شوند؛ میروانی و در بستر زمان و مکانی بر ما عرضه  -ذهنی ۀبخشی از زيست

امهری زمهانی و مکهانی در سهاحت آگهاهی       عنوان بهکه  ايم مواجهما با پديدارهايی  ،ديگر

ای هستند که خهود ايهن سهوبژه نیهز در جريهان يهک        و متعلق به سوبژه شوند میتجربه 

ما بها سهوبژه و    ،هی. در حقیقت در اين ساحت از آگايابد میقوام  مند زمانتجربی  ۀزيست

ايهن همهان سهاحتی اسهت کهه       و دقیقهاً  ايهم  مواجهه  شهناختی  روان-پديدارهای طبیعهی 

از  شهناختی  روانلهذا بهرای گهذر از توصهیفی      ؛توصیفی با آن سر و کار دارد شناسی روان

نیارمند گذر از سوبژه و پديهدار تجربهی بهه سهوبژه و      ،با آن تر عمیقای  آگاهی و مواجهه

تقلیهل  »پديداری محض هستیم که هوسرل در روش پديدارشناسهی خهود از آن بها نهام     

 ،يدارشهناختی در واقهع تقلیهل پد  . (Moran, 2002: 150-151) کند میياد  «پديدارشناختی

 . تأمل پديدارشناختی است برایمکمل اپوخه و گام ديگر 

 ۀوسیل به هايی هستند کهراابز ،های تأمل پديدارشناختی گام عنوان به ،و تقلیل اپوخه 

به يک من يا اگهوی محهض يها     نیز محض و من تجربی ۀتجربی به يک پديد ۀپديد ها آن

تأمهل  از ديهد هوسهرل    ،بنهابراين  ؛(75-74 الهف:  1386)هوسهرل،  شهود  میاستعاليی تبديل 

)مهن   اسهتعاليی  ۀتجربی بهه سهوبژ   ۀگذر از سوبژ( الف پديدارشناختی واجد دو گام است:
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تهأمالت  يعنهی   ،وی در اثر ديگر خهود  .گذر از پديدار تجربی به پديدار محض (ب ؛محض(
  .(56 ب:1386)هوسرل،  کند میبیشتری بر اين نکته تأکید با صراحت  ،دکارتی

ويی محهض وجهود   نوعی آگاهی ضمنی و تلويحی بهه اگه   ،شناختیدر هر تأمل پديدار

پذيرد. اين اگو همهان   شناختی بدون وصول به چنین اگويی پايان نمیو تأمل پديدار دارد

از نظر هوسرل اگهوی  . کند میياد  «استعاليیاگوی »با نام چیزی است که هوسرل از آن 

اين دو اگو حاصل دو رويکهرد يها دو    بلکه ،جدای از اگوی طبیعی نیست استعاليی امری

 .(Husserl, 1997: 173) گونه تأمل ما نسبت به يک حقیقت واحد است

طی نگارش جلد  1912در بار  من يا اگوی محض برای اولین ۀايد ،کرن ۀبنا به عقید 

ارائهه   6کننهده  آگاهانهه و وضهع  از تجارب  هوسرلدر ضمن توصیفی که  ها ايدهاول و دوم 

ای را  يک از آثارش چنهین ايهده   وجه در هیچ هیچ و پیش از اين وی به مطرح شد، دهد می

 یمهن يها اگهو    ۀاين درست اسهت کهه ايهد    هرچند. (Kern, 2019: 112) معرفی نکرده بود

امها هوسهرل از    ؛شهود  مهی مطرح  ها ايدهدر ضمن نگارش  1912بار در  برای اولین ،محض

اختی در سههاحت نشهه روان -بههودن مههن يهها اگههوی طبیعههی ه نابسههندهههها پههیش بهه مههدت

 کهه بعهدها بها    1907ههای   از جمله در مجموعه سخنرانی ؛پديدارشناسی اشاره کرده بود

 .(75-74الف، 1386)هوسرل،  چاپ شد پديدارشناسیۀ ايدعنوان 

من  ب،. در اين تجارکند میمحض در تمام تجارب آگاهانه زندگی  از نظر هوسرل منِ

اين تجهارب آگاهانهه در مقهام تمایهل      .سازد میی قصدی معطوف ها ابژهتوجه خود را به 

ی قصهدی بهه   هها  ابژهی قصدی و از ها ابژهمانند شعاعی هستند که از من محض به سوی 

 هاسهت  تمهام ايهن قصهديت    همانِ مرکز و قطب اين ،لذا اين من ؛شوند میسوی من روانه 

(Kern, 2019: 112) . 

سهو و مهن محهض از سهوی      کننده از يهک  بین تجارب آگاهانه و وضع ۀبر اسا  رابط

لهذا از  ؛ گونه تجارب باشد رسد که من محض جزئی از ساختار اين چنین به نظر می ،ديگر

انديشهم بايسهتی    من می» شکل زير تغییر داد:  مشهور کانت را به ۀهوسرل بايد جملنظر 

  .(Ibid: 113) «دای همراه باش کننده و وضع تجربۀ آگاهانهبا هر  ضرورتاً

 را ديدگاه وی ،از ديد هوسرل تجربۀ آگاهانهمحض با هر  کرن پ  از بیان نسبت منِ

يعنهی   ،کننهده  و وضهع  تجربهۀ آگاهانهه  کهه صهرف داشهتن     گويد میچنین  کند و مینقد 

از يهک مهن    داشتن ، به معنی آگاهیکند میامر واقع وضع  عنوان بهای که چیزی را  تجربه

 عنهوان  بهه  ،به عالئم موجود بر روی اين کاغهذ من توجه  صرف ،ماال ؛ برایمحض نیست
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شعاع قصديتی که از من به سوی ايهن شهیء    داشتن از به معنای آگاهی الزاماً  ،امور واقع

   نیست. ،شود میقصدی و از اين شیء قصدی به سوی من روانه 

و  تجربهۀ آگاهانهه  هوسرل در اين مورد کهه ههر    ۀ: نظريگويد میدر ادامه چنین  کرن

 مدهای عجیبی به دنبال خواهد داشهت امن محض است، پی ۀکننده الجرم دربردارند وضع

آگاهانهه   وقتی يک گربه کهامالً  به اين نکته اشاره کرد که ماالً توان می ،ها آن ۀکه از جمل

امهری واقهع    درون آن را که ههم سهوراخ و ههم مهوشِ    ايستد  میخ موشی در مقابل سورا

قصدی به  ۀدی و از آن ابژقص ۀبه سوی آن ابژ از شعاعی از قصديت که از او د، بايداند می

 .(Ibid) ، آگاه باشدجريان دارد سوی آن

بايد توجه کهرد کهه تفهاوت ظريفهی بهین توجهه و تأمهل در         ،در پاسخ به اين اشکال

به شیء واقعی من حضور دارد؛  وجود دارد. از نظر هوسرل در هر توجهی انديشۀ هوسرل

بها   به معنای آگاهی صريح از اين حضور نیسهت. در اينجها مها صهرفاً     اما حضور من الزاماً

. آنچهه ايهن خودآگهاهی ضهمنی را بهه      ايهم  مواجهملی نوعی خودآگاهی تلويحی و پیشاتأ

ای باالتر از توجه يا  تأمل مرتبه ،در حقیقت .تأمل است ،کند میخودآگاهی صريح تبديل 

و ، دههد توجه و التفهات و متعلهق آن را موضهوع قهرار مهی      التفات صرف است. تأمل خودِ

 .  شود میخودآگاه تبديل  ۀبه يک تجرب ،قصدی تأمل است که هر فعلِ ۀواسط به

بها چرخشهی    هها  ايده ۀدوم و در مجموع ۀدر دورهوسرل  روشن است که ،در مجموع

 يابهد  مهی تأمل پديدارشناختی وقهوف   ۀالزم عنوان بهآشکار به ضرورت وجود منی محض 

مرکهز قصهديت و    عنهوان  بهه اين گرايش به وجود من محهض   .(214-213: 1394)رشیديان،

 ی پديدارشناسهی هها  ايهده از جمله  ،هوسرل آثار در مرور به ،محضقطب متضايف پديدار 

بار اشهارات   نخستینو در همین اثر است که برای  (Husser, 1982: 190-192) تکامل يافت

 .  شود میصريح به وجود چنین من يا اگويی ديده 
 

 ۀلئآلیسم پدیدارشناختی و مس   تأمل ناتمام، ایدهتأمل مطلق یا سوم:  ۀدور .5

 تقویم

کهه   ايهم  مواجهه ما بها نهوعی ديگهر از تأمهل      ،سوم از سیر پديدارشناسیِ هوسرل ۀدر دور

اما منظهور از تأمهل ناتمهام     ؛ياد کرد «تأمل ناتمام»يا  «تأمل مطلق»از آن با نام  توان می

يا پیشهاتأملی آغهاز و در نهايهت     با نوعی آگاهی ضمنیاز ديد هوسرل هر تأملی  ؟چیست

 ۀ. در دورشهود  مهی امر مهورد تأمهل خهتم     يا از شیء ساز مضمونبه نوعی آگاهی صريح و 

 سهو و مهنِ   طبیعهی از يهک   ۀاين سیر از آگاهی پیشاتأملی بهه ابهژ   ،پیش از پديدارشناسی
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 صهريح و  به نوعی آگاهیِ ،و در نهايت شود میآغاز  ،از سوی ديگر شناختی روانتجربی يا 

تهأملی   ؛يما جهما با نوع ديگری از تأمل موا ،دوم ۀانجامد. در دور از اين دو می ساز مضمون

 عنهوان  بهه  ،از فرآيندها و اعمال آگاهی و اگوی محض ،که مبتنی بر نوعی دريافت پیشین

و در نهايهت بهه نهوعی ادراک صهريح و      شهود  مهی تمامی پديهدارها آغهاز    همانِ قطب اين

يعنههی همههان اگههوی   ،ههها و منشههأ آن یاز اعمههال و فرآينههدهای آگههاه  سههاز مضههمون

 ،و پديدارشهناختی  شناختی روانتأمل  ،به عبارت ديگر ؛انجامد می )محض( پديدارشناختی

 گفهت  تهوان  میتا جايی که  ؛شود میدر نهايت به درکی صريح و آشکار از اگو ختم  ،هردو

در واقهع   خاصهی از خهود آگهاهی اسهت.    بهه يها نهوع    رسیدن به مرت ،اين دو تأمل ۀنتیج

در  ،اعهم از طبیعهی و پديدارشهناختی    ،تأمهل  ،کنهد  میکه خود هوسرل اشاره  گونه همان

  .(79 ب:1386)هوسرل،  هايت نوعی آشکارسازی خود اگوستن

 يا اگهوی محهض   که از خود اگوی پديدارشناختی ايم مواجه یسوم با تأمل ۀدر دور اما

م و متقهوم  بلکه امری پويها، مقهو    ،و ايستا کننه امری سا ،بار اين اگو اما اين ؛شود میآغاز 

امها در عهین    ؛گیهرد  میقرار  فرآيند مورد توجه عنوان بهدر اين نوع تأمل  اگو يعنی؛ است

ضهمنی و تلهويحی    نحهو  بهاگوی مطلقی نیز  ،يافته ضمن اين تأمل بر اگوی تقوم در ،حال

امها ايهن اگهوی     .اگوی مطلقی که بنیان و منشأ هر تقهومی اسهت   ؛سازد میخود را عیان 

وجهه در   ههیچ  خهود بهه   ،بخشد از جمله عین و ذهن را قوام می ،مطلق که تمامی ساحات

از  ؛مانهد  يهافتنی بهاقی مهی   ان به شکل افقهی دسهت  ه و هموار آيد میهیچ تأملی فراچنگ ن

بهرای تبیهین بیشهتر موضهوع     ايهم.   مل ناتمام گذاشهته روست که ما نام اين تأمل را تأ ينا

 شويم.وارد  فلسفۀ هوسرلتقويم در  ۀپیچیدبحث به ناگزير بايد 

اگوی اسهتعاليی   ،آنچه بر جای می ماند ،پ  از اعمال اپوخه و تقلیل پديدارشناختی

چگونهه عینیهت در ارتبهاط بها      دههد  مهی و ساختارهای قصدی اوست کهه بهه مها نشهان     

مها په  از    ،بهه عبهارت ديگهر   ؛ (Moran, 2002: 164) يابد میقوام استعاليی  ۀسوبژکتیويت

آگهاهی بهرای اگهو     ۀدر حوز واسطه بیکه  شويم میتقلیل پديدارشناختی با عالمی مواجه 

بها اپوخهه نهوع جديهدی از تجربهه       ،تر نیز اشاره شهد  گونه که پیش . همانشود میپديدار 

 .طبیعهی  ۀيک ابژ عنوان بهتجربه ای فراتر از من و عالم ؛ شود میفراروی فیلسوف گشوده 

   .(Zahavi, 2003: 45) شود میها کاسته ن واقعیت عینی آن با اپوخه چیزی از وجود و

اسهتعاليی   اگهویِ  تنها از طريق سهاختارهای قصهدیِ   ،از نظر هوسرل عالم بدين معنا

مقهوم عهالم    ،گفت اگوی استعاليی توان می ،و بر اين اسا  يابد میو معنا  گیرد میشکل 
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 ،کنهیم  مهی است. در اينجا ذکر اين نکته الزم است که از ديد هوسرل وقتی بحث از عالم 

ای از موجودات مختلفی است که هريک هويهت و حتهی چیسهتی     تنیده درهم ۀعالم شبک

هرگونهه معنهايی بهه     و از آنجها کهه اصهوالً    کنهد  میخود را در ارتباط با ساير عناصر پیدا 

ايهن سهوبژه اسهت کهه عهالم را قهوام        ،اسهت وابسهته  استعاليی  ۀتفات سوبژقصديت يا ال

مفسهران   ۀحداقل با دو معنای متفاوت در انديش ،بخشد. در تبیین چیستی اين تقويم می

تقهويم بهه معنهی    ( ب ؛تقهويم بهه معنهی معنابخشهی     (الهف  :شهويم  مهی هوسرل مواجهه  

 نزد آگاهی است و نهه وجهود در خهود    وجود ،از وجود در اينجا البته منظور ؛وجودبخشی

(Moran, 2002: 165). بهر ايهن    ،تفسهیر از تقهويم   خوانهدن ههر دو     زهاوی ضمن نابسنده

عقیده است که تقويم از ديدگاه هوسرل را نه بايد به معنای معنابخشهی صهرف و نهه بهه     

معنای وجودبخشی تفسیر کرد. از نظر وی معنای تقويم اين اسهت کهه سهاختار آگهاهی     

در  هالبته  ؛نیتهی اسهت  ن ههر عی شرط امکها  پیش ،يک ساختار قصدی عنوان به ،استعاليی

 عنهوان  بهه نبايد به معنهای علیهی آن در نظهر گرفتهه شهود. تقهويم بايهد         شرط پیشاينجا 

تا متعلَق آن خود را از طريق پديدارشدن،  دهد میفرآيندی در نظر گرفته شود که اجازه 

يهدگر  اکه هگونه  آن .(Zahavi, 2003: 75)  دکنشدن و ارتباط با اعیان ديگر عرضه  گشوده

يعنی ايجاد يا سهاختن چیهزی    ،وجه به معنی تولید هیچ تقويم به ،کند میدرستی اشاره  به

ت خهويش خهود را نمايهان    دادن به يک شیء است تها در عینیه   زهبلکه منظور اجا ،نیست

 .(Ibid) سازد

بهه معنهای   عهالم  بحهث از تقهويم    است، گونه که خود هوسرل بارها اشاره کرده همان

رکلی بها آن  بها  ۀمانند آنچه در فلسف ،آلیسم سوبژکتیو صرف درافتادن در وادی نوعی ايده

دو قطب متناظر يکديگرند.  ،زيرا از نظر هوسرل اگوی استعاليی و عالم ؛نیست ،ايم مواجه

 ۀيعنهی عهالم و سهوبژ    ،کهه ايهن دو   کنهد  میهوسرل در آثار متأخرش به اين نکته اشاره 

سهت. هوسهرل   پهذير نی  اند که فهم يکی بدون ديگری امکان چنان در هم تنیده ،استعاليی

قهويم  به اين نکته اشاره می کنهد کهه ت   1931در های متأخر خود  نوشته در يکی از دست

هها   کهه اگهر هريهک از آن    ،يکی اگو و ديگر غیر اگو :دارای دو منبع يا مبنای اصلی است

ناپهذيری   جهدايی  نحهو  بهانتزاعی خواهد بود. اين دو  امری صرفاً ،بدون ديگری لحاظ شود

فروکاسهتی در فرآينهد    لذا عناصر ساختاری غیر قابهل  ؛دهند را شکل میحقیقت واحدی 

تقهويم فرآينهدی اسهت کهه در      ،در حقیقهت . (Husserl, 2006: 188-190) تقهويم هسهتند  

 .  شود میساختار واحدی به نام سوبژکتیويته نمايان 
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 گونه که قوام عالم به اگوی استعاليی و ساختار قصدی آگهاهیِ  همان گويد میهوسرل 

امهری   عنهوان  بهه خود اگوی اسهتعاليی نیهز از طريهق همهین تقهويم       ،چنین اگويی است

 ،بخهش اگهوی اسهتعاليی از عهالم     قوام ۀتجرب او. از نظر يابد مید قوام نم و زمان مند مکان

تقهويم دو روی   ،به عبارت ديگر ؛رود بخش اگو از خودش پیش می قوام ۀگام با تجرب به گام

در  اسهتعاليی  یتقويم اگهو  ب(استعاليی و  یاگو ۀوسیل يم عالم بهتقو( الف :متفاوت دارد

  . (Ibid: 75) اش با عالم واسطه بیارتباط 

يهاد   «خودتقويمی اگو»همین تقويم دوم است که هوسرل در آثار خويش از آن با نام 

در  منهد  زمهان و  مند مکانموجودی  ۀمنزل و همین خودتقويمی است که اگو را به ؛کند می

يها بهه تعبیهر     دههد  مهی بخش به خود قهوام   . در واقع در اينجا آگاهی قوامسازد میعالم بر

 ۀسهوبژ  ،از طريق فرآيند تقويم .(Ibid) دهد میبخش به خود عینیت  هی عینیتآگا ،ديگر

 .کند میمند درک  ای جهان سوبژه عنوان بهاستعاليی خود را 

 -استعاليی ۀسوبژکتیويت» ۀقطب سومی را نیز به اين ساختار دوگان ،هوسرل در ادامه

. در واقع مواجهه با ديگری يها  کند میياد  «ديگری»که از آن با نام  دنماي میاضافه  «عالم

اگهوی   ،ثانیهاً  ؛کنهد  مهی االذههانی تقهويم    عالم را به شهکل بهین   ،اذهان ديگر است که اوالً

لذا مواجهه با ديگری نیهز نقهش    ؛بخشد ماعی قوام میموجودی اجت عنوان بهاستعاليی را 

منهد دارد. در اينجها    موجهودی جههان   عنهوان  بهه اساسی در تقويم اگو و درک اگو از خود 

 .  شود میخودآگاهی اگو آشکارا به ديدگاه هگلی نزديک  بارۀديدگاه هوسرل در

استعاليی را  ۀآثار متأخر خود سعی دارد تا اگو يا سوبژکتیويت هوسرل در ،از نظر کرن

اسهتعاليی   ۀکلید فهم سوبژکتیويت. (Kern, 2019, 116) االذهانی بسط دهد ساحتی بینبه 

از ديد کرن همهان چیهزی اسهت کهه هوسهرل از آن بها نهام        االذهانی  امری بین عنوان به

در آثهار   بازنمهايی  نوعی از عنوان بهکرن هوسرل همدلی را . از ديد کند میياد  «همدلی»

يها   «مهن »همدلی است کهه   ااز ديد هوسرل ب. (Ibid: 113-115) کند میمعرفی  متأخر خود

 ،. در حقیقهت دههد و خود را بهه جهای آن قهرار     نداگوی ديگر را بازنمايی ک دتوان می اگو

از  اسهتعاليی  ۀآن سهاحت سهوبژکتیويت   ۀوسهیل  همدلی نوعی تقلیل ثانويه اسهت کهه بهه   

و همهین  ؛ (Ibid: 117) يابهد االذهانی گسهترش مهی   بین به ساحت انهانگار تنها ساحتی خود

ايهن  اسهت.   انديشهۀ هوسهرل  االذهانیت استعاليی اسهت کهه بنیهان تقهويم عهالم در       بین

گونهه   همهان  و نیز هست ای از تقويم خود اگو مرحله ،االذهانیت استعاليی در حقیقت بین
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بنیان اين تقويم همان چیزی اسهت کهه هوسهرل از     ،که در ادامه به آن اشاره خواهد شد

 .  کند میياد  «اگوی مطلق»آن با نام 

 :گويد میدو روی متفاوت تقويم چنین  بارۀدر تأمالت دکارتیهوسرل در کتاب 
معنای اخص سازی به  يک خودروشن ،اول ۀدر وهل اين پديدارشناسی ،به عبارت ديگر»

خهودش را مطهابق ماهیهت     چگونهه اگهو   دههد  مهی طور منتظم نشان  کلمه است، که به

بعهد يهک    ۀو در وهله  ؛کنهد  مهی نفسهه و لنفسهه متقهوم     موجودی فی عنوان بهاش  ويژه

چگونه اگو به لطف ايهن   دهد میسازی به معنای وسیع کلمه است که نشان  خودروشن

 ،برای اگو در من طور کلی هر آنچه را که ديگران، عینیت و به ،ماهیت ويژه، در خودش

  .(139 :ب1386) .«نمايد متقوم می ،عتبار وجودی داردمن ايک غیر  عنوان به

چیهزی جهز ايهن     انديشۀ هوسرلآلیسم پديدارشناسی نیز در  معنای ايده ،در حقیقت

هر شناخت ممکن  ۀسوبژ ۀمنزل اگو بهخود  سازی روشن جز یآلیسم چیز نیست. اين ايده

زی هر نوع موجودی است که بهرای مهن   سا روشن ،در عین حال سازی روشنن اينیست. 

در  .(140 )همهان:  رهنگ و جههان از جمله معنای تعالی، طبیعت، ف ؛اگو قابل تصور است يا

يعنی بها   ؛شود میامری متقوم در نظر گرفته  عنوان خود به ،اينجاست که اگوی استعاليی

 .  شود میاين اگو نیز تقويم  خودِ ،تقويم عالم

اگر بنیان تقويم عهالم را بايهد در    ؟اينجاست که بنیان اين تقويم چیست پرسشحال 

 وجهو  جسهت را بايد در چه چیزی  بنیان تقويم خود اگو ،کنیم وجو جستعاليی اگوی است

ت ئآن مبدأ يا بنیانی که تقويم عالم و تقهويم خهود اگهو از آن نشه     ،کرد؟ به عبارت ديگر

بهه چیسهتی    تهر  عمیهق الزم است تا نگاهی  پرسش،برای پاسخ به اين ؟ چیست گیرد می

 .بیندازيم انديشۀ هوسرلتأمل در 

ههر آنچهه    ،به عبارت ديگهر  ؛دهد میهرگونه تأملی در زمان رخ  از ديد هوسرل اصوالً

دی است کهه ايهن   واجد ديرن ،گیرد میيک امر در ساحت آگاهی مورد تأمل قرار  عنوان به

اما در ساحت پیش از پديدارشناسی که ما  ؛دادگی آن شیء است بنیانديرند به يک معنا 

 شهناختی  روان ۀما با آگاهی نیز در حد نوعی مواجهه  هۀو مواج ايم مواجهبا اشیاء طبیعی 

ست که ريشهه در  . اين زمان، زمانی ارو هستیم روبهجربی با زمان کیهانی يا زمان ت ،است

امهوری بیهرون و    عنهوان  بهه جود اشهیاء  و ۀکه مبنای زمان را در نحورويکرد طبیعی دارد 

 .کند می وجو جستآگاهی  ۀمتعالی از حوز

تبهع آن در   با ورود به ساحت پديدارشناسی و با در اپوخه قراردادن باور طبیعی و بهه  

گهذاريم کهه در ايهن     آگاهی محض مهی  ۀپا به عرص ،ن وجود خارجی اشیاءداپوخه قراردا
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بنیان  ،گونه که اشاره شد اما همان ؛آگاهی است عرصه متعلق تأمالت اعمال و افعال خودِ

ايهن ديرنهد را    ۀريش توان میبار ديگر ن اين ، لیکننوعی ديرند و تداوم است ،هر نوع تأملی

در اينجا هوسرل از نوع ديگر از  ،به همین دلیل ؛کرد وجو جستآگاهی  ۀدر خار  از حوز

 .محض اسهت  یاستعاليی و اگو ۀزمانی که منشأ آن در سوبژکتويت گويد؛ میزمان سخن 

 :1388)ساکالوفسکی،    کند میياد  «زمان سوبژکتیو»ا نام هوسرل از اين زمان در آثار خود ب

234-233). 

زمهان  »يها   «مطلهق  آگاهی زمان»اما هوسرل در آثار خود از نوع ديگری از زمان با نام 

. در اينکه اين زمان مطلق چیسهت و نسهبت آن بها زمهان سهوبژکتیو      کند میياد  «مطلق

یم توان می ،اما با توجه به آنچه بیان شد است؛ های متعددی شکل گرفته بحث ،کدام است

تأملی که موضوعش نه اشیاء خهارجی و   ؛از تأمل بدانیم زمان مطلق را مبنای نوع سومی

خود اگوی محض در رونهد دائمهی خهود     ،بلکه موضوع آن ،نه اعمال و افعال آگاهی است

ع خهود قهرار   وامری مقوم و متقهوم موضه   عنوان بهتأملی که اگو را  ؛تقويمی خويش است

يهک   عنهوان  بهه که بنیان دادگی اگوی محهض   ايم مواجه. در اينجا نیز با ديرندی دهد می

ال اين است که بنیان اين ديرند را در چه چیزی بايهد  ؤاما س .فرآيند مقوم و متقوم است

 ۀبنیهان ايهن ديرنهد را در خهود سهوبژ      ،دوم ۀاگر در دور ،به عبارت ديگر ؛کرد وجو جست

بنیهان   ،تمحض مورد تأمل قرار گرفتهه اسه   ۀحال که سوبژ ،يمکرد می وجو جستمحض 

اين اسهت   پرسش،پاسخ هوسرل به اين ؟ کرد وجو جستاين ديرند را در چه چیزی بايد 

مطلق آگاهی  زمان . البتهکرد وجو جستمطلق  آگاهی که بنیان اين ديرند را بايد در زمان

امها   ،يمی اسهت اگويی که منشأ و بنیان هر تقو ؛يا اگوی مطلق دارد خود ريشه در سوبژه

 وجه متقوم نیست.  هیچ خود ديگر به

وجهه بهه تأمهل در     ههیچ  امها بهه   ،خود مبنای هر نوع تأملی استهرچند چنین اگويی 

که شهباهت زيهادی بهه مطلهق در      ايم مواجه. در اينجا ما با معنای جديدی از اگو آيد مین

بايد بگويیم اگوی  ،بپردازيم انديشۀ هوسرلنگاه هگلی به تفسیر با هگل دارد. اگر  ۀانديش

اگهويی کهه    ؛هايی هستند از اگوی مطلهق  استعاليی و اگوی تجربی در حقیقت هر دو دم

 ،و در ايهن رونهد  ؛ روندی است که از خويش در خويش و به سوی خهويش اسهت   ۀمنزل به

 بخشد.   محض، عالم و زمان را قوام می ۀچیز از جمله سوبژ  همه

امها   ،اسهت  هرچند بنیان هر دادگی در ساحت آگهاهی  ،مطلق ۀاين اگو يا سوبژکتويت

و بها ههیچ تهأملی فراچنهگ      شهود  مهی متعلق آگهاهی واقهع ن  ، وجه داده نشده هیچ خود به
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و  سهاز  مضهمون  تأمهل معمهوالً   مبتنی بر تأمهل اسهت و   ،دارشناختیپديتوصیف  .آيد مین

پیشاتأملی در ههر عمهل    نحو بهست که ا ای سوبژکتیويتهدرک  ،ساز است. هدف تأمل ابژه

مطلق بر اين عقیهده اسهت کهه چنهین      ۀسوبژکتويت بارۀتأمل حاضر است. اما هوسرل در

هیچ تأمل و تقلیلی  باه امری ناشناخته ک ؛ماند ته باقی میای همواره ناشناخ وبژکتیويتهس

 .(Zahavi, 2003: 92) آيد میفراچنگ ن

 :  گويد میچنین  اگوی مطلق اينبارۀ در هوسرل
تهزی بهرای ههر چیهزی      که آنتیبل ،يک موجود نیست )اگوی مطلق( «من»به اين معنا 

بلکه يک مقابل ايستا برای ههر ابژکتیويتهه اسهت.     ،است که وجود دارد. آن نه يک ابژه

زيرا در آن  ؛اين من نبايد يک من نامیده شود و همچنین نبايد چیز ديگری نامیده شود

 عنهوان  بهه  بلکه صرفاً ،يک ابژه خواهد بود و نه اينکه ورای همه چیز وجود دارد ،صورت

 . (Husser, 2001b: 278-279) کند میکننده و اعتباربخش عمل  کيک در

بلکه به مرزهای زبهان   ،تنها به مرزهای پديدارشناسی ما نه ،با رسیدن به چنین اگويی

 تهوان  مهی نه  ؛آيد میکه به وصف درن ايم مواجه. در اينجا ما با چیزی شويم مینیز نزديک 

ايهن   .(zahavi, 2003: 92) آن را امری حاضر نامید و نه امری که واجد نوعی ديرنهد اسهت  

بنیان ههر ديرنهد و ههر جريهانی از      ،مطلق است ۀامر که همان اگوی مطلق يا سوبژکتويت

هها   واژه کدام از ايهن  اما هیچ ؛لق نیز نامیدمطآگاهی  را زمانآن  توان میآگاهی است و لذا 

دارنهد  حکايت از مفاهیم ها  واژه الًزيرا اصو توصیف کند؛ را آن ،د به معنای واقعیتوان مین

وجهه   ههیچ  بهه  کهه  مطلقهی  ۀامها سهوبژ   ؛اص نوعی نگاه ابژکتیو به امورنهد و مفاهیم نیز خ

حتهی   نیسهت. قابهل توصهیف   هها   بها واژه  ،يهک ابهژه لحهاظ کهرد     عنوان بهآن را  توان مین

زيهرا مهن همهواره واجهد      ؛اشهکال نیسهت   از نیز خالی مطلقی ۀنامیدن چنین سوبژ«من»

امهری شخصهی    تهوان  مهی وجهه ن  ههیچ  اما چنین اگوی مطلقی را به ،ستوجهی شخصی ا

در ضمن هر فعهل و  و تلويحی پیشاتأملی  نحو بهخود را  هرچند دانست. اين اگوی مطلق

لهذا مها    ؛آيد میوجه به تأمل درن چهی اما خود به ،سازد میآگاهی عیان  ۀهر تأملی در حوز

يعنهی   ؛مانهد  مهی  مواجه هستیم که ناتمهام بهاقی   یتأمل سوم از پديدارشناسی با ۀدر دور

همهان اگهوی   ) يحی بهر مها عیهان اسهت    پیشاتأملی و تلو نحو بهرا د آنچه توان میتأملی که ن

اين تأکید مجددی بر اين معناسهت   آورد و فراچنگ ساز مضمونی صريح و نحو به ،(مطلق

 ايم. که ما به مرزهای پديدارشناسی رسیده
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از  وی آن چیزی است که ،فلسفۀ هوسرل گانۀ سهکلیدهای فهم مراحل ين تر مهميکی از 

همهان چیهزی    ،آگاهی  يک فعل عنوان بهاز ديد هوسرل تأمل . کند میآن با نام تأمل ياد 

 ،لذا تأمل ؛ورد قصد يا التفات صريح واقع شودابژه م عنوان بهشیء  شود میاست که باعث 

است. از نظر هوسرل هر تأملی با نوعی آگهاهی پیشهاتأملی    ساز مضمونساز و  همواره ابژه

آگهاهی  و در نهايهت بهه نهوعی     است آغاز شده ،شود میچیزی که مورد تأمل واقع  دربارۀ

از  .شهود  مهی نسبت به آن شیء ختم  ساز مضمون ،صريح و ابژکتیو و به قول خود هوسرل

در ههر تهأملی    ،بهه عبهارت ديگهر    ؛هر تأملی با نوعی خودآگاهی همراه است ،طرف ديگر

صريح و ضمنی به فاعل يا عامل تأمل وجود دارد که در نهايت به درکی صريح از نادرکی 

تحهول   گانهۀ  سهه متناظر بها مراحهل    فلسفۀ هوسرلدر  انجامد. اين فاعل يا عالم تأمل می

 ،کهه ايهن سهه معنها از تأمهل      شهويم  مهی با سه معنا يا سه نوع از تأمل مواجه  ،فکری وی

طهور خالصهه    سه معنا از اگو و سه معنا از زمان است که بهه  ،متناظر با سه معنا از پديدار

 :در جدول زير بیان شده است
 

 تأمل  ۀگان انواع سه

 متعلق تأمل عامل تأمل بستر تأمل 

زمان کیهانی  شناختی روان -تأمل طبیعی

 )طبیعی(

اشیاء طبیعی، افعال آگاهی در  شناختی رواناگوی 

 شناختی روانسطح 

زمان  تأمل پدیدارشناختی

 سوبژکتیو

اگوی استعاليی يا 

 اگوی محض

پديدارهای محض و افعال محض 

 آگاهی

آگاهی  زمان تأمل مطلق )ناتمام(

 مطلق

 ۀاگو يا سوبژکتیويت

 مطلق

 ۀمنزل اگوی استعاليی بهخود 

 امری متقوم
 

 نوشت پی
1. «Reflexion» ای آلمانی است که معادل آن در زبان انگلیسی  واژه«Reflection » است. مترجمان

اند؛ اما  انديشی و تأمل استفاده کرده انديشی، ژرف هايی چون باريک فارسی در ترجمۀ اين واژه از معادل

( معادل تأمل را برای 1384در زبان فارسی، مانند عبدالکريم رشیديان ) چون اکار مترجمان آثار هوسرل

 کنیم. اند، ما نیز از همین معادل در ترجمۀ آن استفاده می اين واژه برگزيده

   ( اشاره کرد.1381( و حقی )1388توان به بخشی ) از آن جمله می .2
3. Pre-reflective 

4. Thematized 

5. Representification(Vergegenwärtigung) 

6. Positing(Setzen) 



 105/ 1400، بهار و تابستان 1 ۀ، شمار49فلسفه، سال 

 منابع 
 ،  ترجمۀ مسعود علیا، تهران، مینوی خرد.1،  جنبش پديدارشناسی(، 1392اشپیگلبرگ هربرت )

، تأمالت فلسفی، «بررسی جايگاه و سیر تحول مفهوم اگو در انديشۀ هوسرل»(، 1388بخشی، اکرم )

 .106-81، پايیز، 3ش

تابستان،  و بهار ،3 و 2ش ،فلسفه ،«هوسرل پديدارشناسی گانۀ سه مراحل مرور» (،1381سیدعلی )حقی، 

197-212. 

 ، تهران، نشر نی.هوسرل در  متن آثارش(، 1394رشیديان، عبدالکريم )

 ، ترجمۀ محمدرضا قربانی، تهران، گام نو.درآمدی بر پديدارشناسی(، 1388ساکالوفسکی، رابرت )

 ، ترجمۀ عبدالکريم رشیديان، تهران، علمی و فرهنگی.ايدۀ پديده شناسیالف(، 1386هوسرل ادموند )

 ، ترجمۀ عبدالکريم رشیديان، تهران، نشر نی.تأمالت دکارتیب(، 1386هوسرل، ادموند )
 

Gallager, Shaun (2012), Phenomenology, London, Palgrave Macmillan. 

 Zahavi, Dan (2008), “Consciousness and Self-consciousness”, The & ــــــــــــــ

Phenomenological Mind, New York, Routledge, 45-68. 

Husserl, Edmund (1982), Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to 

a Phenomenological Philosophy, First Book, General Introduction to a 

Pure Phenomenology, Trans, Fred Kersten, The Hague, Martinus Nijhoff 

 Psychological and Transcendental Phenomenology and the ,(1997) ــــــــــــــ

Confrontation with Heidegger,  Ed. Thomas Sheehan and Richard  E. 

Palmer, Dodrecht, Springer Science+Business Media. 

 Logical Investigations, 2v, Tr. J.A. Findlay, London and ,(2001a) ــــــــــــــ

New York, Routledge.  

 Husserliana 33, Die 'Bernauer Manuskripte' über das ,(2001b) ــــــــــــــ

Zeitbewußtsein 1917/18,  Ed.Rudolf Bernet and Dieter Lohmar. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 

 Husserliana Materialien VIII, Späte Texte über Zeitkonstitution ,(2006) ــــــــــــــ

(1929-1934): Die C-Manuskripte, Netherlands, Springer. 

Kern, Iso (2019), “Important aspects of Edmund Husserl’s phenomenology 

and phenomenological philosophy that could not be known through 

Husserl’s own publications during his lifetime”, Philosophical 

Investigations, Vol 13, Issue 28, 109-125.   

Moran, Dermot (2002), Introduction to Phenomenology, NY: Taylor & 

Francis e-Libraty. 

Nagel, Thomas (1974), “What Is It Like to Be a Bat?”, Mortal Questions, 

1990, Cambridge, Cambridge University Press. 

Smith, David Woodruff (2018), “Phenomenology”, The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward 

N.Zalta (ed.), URL=           

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/phenomenology.  

Zahavi, Dan (2003), Husserl's Phenomenology, Stanford, Stanford University. 


