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مقدمه
پديدهشناسي زمین خود را با اپوخه ـ تعلیق رويکرد طبیعي و بینالهاللین نهادن فرض
جهان بیروني ـ حصارکشي ميکند و پس از آن به تدريج و با حوصله خاک آن را زيرورو ميکند
و با تقلیلِ ناخالصيهاي ديرياب و ظريف طبیعي ،پادشاهي جديدي را بر اين سرزمین تأسیس
ميکند .پديدهشناسي ،آنگونه که هوسرل آن را ميفهمد ،سرانجام از طريق تقلیل ايدتیکِ ايده-
ي «جهان» ،سرزمین موعود فلسفه را بازيافته ،در اين قلمرو خودبنیاد ،بر اين نقطهي
ارشمیدسي ،آرزوي همیشگي فلسفه را براي دستيابي به يقین تحقق ميبخشد؛ هیچ کس
نميتواند ما را از اين بهشت رياضیاتي فلسفه بیرون کند 1.اما ايدهي يقین فلسفي آنچنان عظیم
و سهمناک است که بعید نیست اگر زير سنگیني خود بشکند و فرو بريزد .پديدهشناسي هوسرل
نیز نتوانست آن ريشهگرايي وحدتبخشي را که وعده داده بود (نک .هوسرل)35-7 ،1381 ،
تحقق بخشد ،و خیلي زود در چاه عمیق راديکالیسم خود گرفتار آمد .مشکل در ايدهي بنیادين
پديدهشناسي بود ،در تقلیل ايدتیک ،که ميخواست خلوص فلسفي را تا انتهايش برود ،تا جايي
که زه کمان در غفلتِ روياي بينهايت پاره شد .و سرانجام فلسفهي سده بیستم در جديترين
رويارويي با پديدهشناسي ،در نوشتههاي دريدا ،خصلتي اقتصادي به خود گرفت و از بنیانگرايي
متافیزيکي فاصله گرفت .در اين مقاله ضمن تحلیل تقلیل ايدتیک ،زمینهي جدا شدن هايدگر از
پديدهشناسي هوسرل را روشنتر ميسازيم .مفهوم «جهان» کلید فهم اين ماجرا است.
تقليل ايدتيک
در رويکرد طبیعي ما با اوبژههايي طبیعي روبهرو ايم که گذشته و حال و آيندهاي دارند و در
هر مقطع زماني در روابط پیچیدهي علّي با يکديگر قرار ميگیرند ،و اين روابط درزماني و هم-
زماني ،تحت عنوان قوانین طبیعي ،ايدهي جهان طبیعي را به وجود ميآورند« .در حالت آگاهي
هوشیارانه ،من همواره ،بدون اين که بتوانم اين واقعیت را عوض کنم ،خودم را در رابطه با
جهاني مييابم که در ضمن تغییرات اجزايش ،همان جهان واحد باقي ميماند .اين جهان پیوسته
براي من «حاضر» است و من خود عضوي از آن هستم )Husserl, 1982, 53( ».در اين
روي کرد جهان طبیعي آن بیرون قرار گرفته و من همچون يک آينه و يا يک آشکارساز تصويري
از آن دريافت ميکنم؛ ايدهي «ذهن» ،و تعريف «صدق» به مطابقت «ذهن» و «عین» برخاسته
از اين روي کرد است .اين آغازِ نسنجیده و غیر تأملي در نهايت فلسفه را به موقعیتي کشاند که
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کانت را واداشت تا اعالم کند که اين رسوايي فلسفه و کل عقل بشر است که هنوز برهان
قانعکنندهاي براي وجود اشیاء بیرون از ما ندارد.)Kant, 1998, 121(2
«اپوخه» از همان آغاز زمین بازي فلسفه را تغییر ميدهد و با خروج از رويکرد طبیعي تمام
مناسبات پیشگفته را بر هم ميزند ،و «تقلیل» روايت اين فرآيند دقیق و دشوار است .با تقلیل
ايدتیک اوبژههاي طبیعي جاي خود را به ايدوسها ميدهند ،و به موازات آن نیز ايدوس اگو
(اگوي مطلق) جايگزين اگوي طبیعي ميشود .هوسرل در رويکرد ايدتیک خويش همواره به
اين معنا از «اگوي محض» سخن ميگويد .اگوي محض (ايدوس اگو) نقطهي مطلق آغاز
پديدهشناسي است .بیايید نگاهي اجمالي به طرح کلي اين حرکت پیچیده و تودرتو بیاندازيم.
داستان را از تحلیل علیت آغاز ميکنیم ،و چه آغازي مناسبتر از تحلیل هیومي؟ از نظر هیوم
علیت ناشي از تجربه است و هیچ ضرورتي در بر ندارد؛ ضرورتي که براي روابط علّي قائل ايم
ضرورتي روانشناختي و صرفاً مبتني بر عادت است .ضرورتي ندارد که فردا صبح خورشید از
سمت شرق طلوع کند و ممکن است از سمت غرب طلوع کند .ممکن است دفعهي بعد که
سنگي به شیشهاي برخورد ،شیشه تغییر رنگ دهد يا ذوب شود ،يا شايد هم به سنگ تبديل
شود .هیوم علیت را براي جهان ضروري نميدانست و گمان ميکرد جهان بدون علیت نیز
ممکن است.
نخست براي اين که اصل علیت به اصلي تحلیلي تبديل نشود ،الزم است سنخیت را نیز در
تعريف آن وارد کنیم .چنین نیست که در حاالت عجیب پیشگفته بتوانیم ادعا کنیم که رابطهي
علیت هم چنان برقرار است و فقط مصاديق آن عوض شده ،به طوري که همواره بتوان وضعیت
جهان را در هر لحظه علت وضعیت لحظهي بعد به شمار آورد .اين تلقي علیت را به مفهومي
زائد و بيخاصیت تبديل ميسازد .پس وقتي از علیت سخن ميگويیم سنخیت علت و معلول را
نیز مد نظر داريم ،و در واقع علیت همان نظم ثابت و فراگیري است که به ما امکان سخن گفتن
از «جهان واحد» را ميدهد« .به واسطهي نظام علّي ،جهان صرفاً تمام اشیاء ()Totality
نیست ،بلکه وحدتي فراگیر و يک کل( )Wholeاست (حتي اگر نامتناهي باشد)Husserl, ( ».
 )1997, 31علیت به اين ترتیب با مفهوم «جهان» پیوند مييابد .اساساً نفي علیت معادل
است با نفي جهان ،امري که پیامدهاي ناپذيرفتني بنیاديني دارد .اين مسأله نیاز به توضیح بیش-
تري دارد.
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وقتي از علیت سخن ميگويیم منظورمان چیست؟ بیايید ببینیم فضايي که در آن علیت حاکم
نباشد چگونه است؟ در واقع علیت چنان فراگیر است که براي فهم آن بهتر است به حالتي
بیانديشیم که آن را نداشته باشیم .آيا اين ممکن است؟ فرض نبود علیت ـ که البته سنخیت را
نیز به مثابه مولفهاي ذاتي خود در بر دارد ـ معادل است با اين که در هر لحظه پديدههايي
داشته باشیم مستقل و بيارتباط به فضاي پديدهاي لحظهي قبل .اگرقائل به علیت نباشیم ،بايد
بپذيريم که فضاي پديدهاي در يک لحظه هیچ اقتضايي نسبت به لحظهي بعد ندارد و فضاي
پديدهاي در لحظهي بعد تماماً بديع و مستقل خواهد بود( .در ادامه به اين تعبیر گسسته از
لحظات زمان باز خواهیم گشت ).در اين حالت بايد گفت فضاي پديدهاي پیشین معدوم شده و
فضاي پديدهاي جديدي ،بدون هیچ علتي ،پا به عرصه گذاشته است.
اين نکتهي کلیدي در فهم علیت است که هیوم سادهانگارانه از کنار آن ميگذرد و فرصت
تحلیل درست علیت را از دست ميدهد .هیوم در تحلیل خود از جريانِ واحد جهان و اوبژههاي
اينهماني سخن ميگويد که صرفاً در يک نقطه ،در يک لحظه ،دچار وقفه شده است .اما در
نهايت اين علیت است که اجازهي سخن گفتن از «جهان» و «اوبژههاي اينهمان» را به ما
ميدهد« .اين که بگويیم جهاني هست ـ يا دستکم به نظر ميرسد جهاني خارج از ما وجود
دارد ـ از نظر پديدهشناختي معادل با اين است که بگويیم تجربه تلنباري آشوبناک ( Chaotic
 )messنیست )Smith, 2003, 169( ».علیت همچون يک معادلهي ديفرانسیل است که
با توجه به متغیر زمان وضعیت امور را قابل فهم و پیشبیني ميسازد 3.اين معادلهي ديفرانسیل
مفهوم «جهان» را به ما ميدهد .ميتوان گفت علیت نشاندهندهي يک نمودار پیوسته است ،و
تنها با تکیه بر اين پیوستگي است که ميتوان از زمانمندي دفاع کرد .وقفهي هیومي در اين
نمودار ،برش نقطهاي آن ،تنها ما را با دو جهان مواجه ميسازد ،در حالي که بدون علیت اصوالً
ديگر «جهاني» نخواهیم داشت .تحلیلهاي خود هیوم نیز امکان و نیروي خويش را از به
رسمیت شناختن علیت

ميگیرند4.

بدون علیت نه از وحدت (جهان) ميتوان سخن گفت ،و نه از پیوستگي (زمان)؛ بدون آن در
هر لحظه فضايي پديدهاي خواهیم داشت که از عهدهي برساختن جهان و زمان بر نميآيد .و
خبر بد اين که در اين صورت ديگر از وحدت اگو ،اگوي اينهمان ،نیز نميتوان سخن گفت،
اگوي بيجهان و بيزمان تنها ميتواند قطب سوبژکتیو ادراک محض باشد؛ متناظر با تبديل
اوبژهها به ايدوسها ،اگوي جهانمند نیز جاي خود را به اگوي مطلق (ايدوس اگو) ميدهد.
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هوسرل امیدوار بود که با تکیه بر اگوي استعاليي از پس تقويم جهان عیني برآيد ،غافل از اين
که مسألهي اصلي همین عبور ناممکن از اگوي مطلق به اگوي استعاليي است.
جهان عیني که براي من وجود دارد ،و براي من وجود داشته و خواهد داشت ،همراه با کلیهي
اعیاناش همهي معنا و اعتبار وجودياش براي من را از خود من ،از خود من به مثابه من
استعاليي ،که فقط اپوخهي پديدهشناختيـاستعاليي آن را آشکار ميکند ،به دست مي-
آورد(هوسرل.)64 ،1381 ،
تقلیل ايدتیک با تقلیل علیت ،با تقلیل اوبژهها به ايدوسها ،قرار است ما را متوجه وجه
برسازنده و تقويمکنندهي اگوي مطلق سازد ،غافل از اين که اگوي مطلق فقیرتر از آن است که
از عهدهي چنین رسالت عظیمي ،تقويم جهان ،برآيد .با تقلیل ايدتیک قرار است علیت جاي خود
را به انگیزش دهد و جهان ريشه ي خود را در اگو بازيايد .اما تقلیل علیت حد نهايي پديدهشناسي
است ،جايي که هوسرل سررشتهي تقلیل را از دست ميدهد و قادر نیست پروژه ي فلسفي خود
را به گونهاي پیوسته در قلمرو تقويم پديدهشناختي دنبال کند .آرمان ريشهاي هوسرل در اين
شکاف پرناشدني به سرنوشت نیاي دکارتي خويش دچار ميشود و از دست ميرود .بگذاريد
بیشتر تأمل کنیم.
«در تقلیل ايدتیک ،فعلیت اشیاء و تاريخ آنها را کنار ميگذاريم و به آنها فقط به مثابه
ايدوس يا ماهیت مينگريم(».رشیديان )182 ،1384 ،دو مفهوم «فعلیت» و «تاريخ» به وجوه
«همزماني» و «درزماني» اوبژهها مربوط ميشود .اين دو مفهوم در کنار هم به معناي علیت و
جهانمندي اند ،و تقلیل ايدتیک در واقع چیزي جز تقلیل «علیت» و «جهان» نیست 5.پیشتر
اندکي به وجه «درزماني» اوبژهها پرداخته شد ،اکنون به تحلیل مفهوم «فعلیت» ،وجه «هم-
زماني» اوبژهها ،ميپردازيم .فعلیت در اينجا ناظر به خصلت «ارجاعدهندگي» پديدهها به
يکديگر است .البته مفهوم «ارجاعدهندگي» را در معنايي وسیعتر ميتوان شامل هر دو وجه
«همزماني» و «درزماني» دانست ،پديدهها همواره در ارجاع به پديدههاي ديگر ،همزمان و پیش
و پس از خود ،متعین ميشوند ،به عبارت ديگر اوبژهها ماهیت و اينهماني خود را در
ارجاعدهندگي به يکديگر به دست ميآورند .چیستي هر اوبژه به تاثیراتي است که در جهان
ايجاد ميکند ،و اين تاثیرات ناظر به نسبت آن با اوبژههاي ديگر است .عالوه بر اين اينهماني
هر اوبژه مسبوق به اين است که چه وحدتي بر کثرات ادرک شده بار کنیم؛ وحدتي
کارکرديـغايتانگارانه ،يا وحدتي صرفاً تفاوتبنیاد .در هر حال تحمیل اين وحدت ،و در نتیجه
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نسبت دادن اينهماني به اوبژهها ،در زمینهي جهاني از اوبژههاي ديگر و به گونهاي متقابل و به
طريقي ساختاري و کلگرايانه صورت ميگیرد .اوبژهي ايزوله ممکن نیست .اما در تقلیل ايدتیک
مسوولیت تعینبخشي به اوبژهها را از اين ارجاعدهندگي اصیل و اولیه برداشته ،بر عهدهي اگوي
مطلقي ميگذاريم که خود باقیماندهي تقلیل ايدتیک است .اين در حالي است که اگوي مطلق
پیش از چنین کاري بايد از عهدهي تقويم اينهماني اگوي مونادولوژيک برآيد ،امري که در نبود
جهان ممکن نیست .چنانکه گفته شد با از دست رفتن «جهان»« ،اگوي اينهمان» به همراه
ادراک اصیل «زمانمندي» از دست خواهد رفت .تقلیل ايدتیک ،برخالف ادعاي
هوسرل(هوسرل ،)56 ،1381 ،ما را در مقابل هیچ محض قرار ميدهد و هستي را از هر معنايي
تهي ميسازد .هايدگر ميخواهد اين معناي از دست رفته را به هستي بازگرداند.
هايدگر و ايدهي جهان
به نظر هايدگر تقلیل ايدتیک «جهانمندي» ـ «تاريخ و ارجاعدهندگي» يا «مختصات
درزماني و همزماني» ـ را از اوبژهها ميگیرد ،در حالي که از نظر وي «جهانمندي» غیر قابل
تقلیل است 6.هايدگر با پذيرش رويکرد پديدهشناختي علیت را از خصلت طبیعي و بیروني آن
ميپیرايد و مختصات درزماني و همزماني اشیاء را در نسبت با دازاين تعريف ميکند .جهان در
اين ديدگاه مجموعهاي از ابزارها دانسته ميشود که معناي خود را از دلمشغولي پیرانگرانهي
دازاين با جهان ميگیرند 7.با تقلیل زمان به زمان دروني ،آنگونه که هوسرل در کتاب
پديدهشناسي آگاهي از زمان دروني تحلیل ميکند ،مختصات درزماني و همزماني اشیاء نیز در
نسبت با دازاين معنا مييابد .اين تعريف از ابزاربودگي هايدگر را به مفهوم نشانه نزديک ميسازد.
مواجههي من با يک اتاق اينگونه نیست که نخست اشیاء را يکي پس از ديگري در نظر
بگیرم و سپس با گرد آوردن کثرت از اشیاء به درکي از اتاق برسم ،بلکه من از همان آغاز يک
کل ارجاعي ( )Referential totalityبسته را مشاهده ميکنم ( Heidegger, 1985,
( .)187تأکید از من است).
قلم ابزار نوشتن است و نوشتن با قلم به ورق کاغذ ،خط ،مخاطب و بيشمار ابزار ديگر اشاره
دارد ،و بدين ترتیب دازاين در مواجه با هر چیز به مجموعهاي از نشانههاي ديگر کشیده ميشود
و اين ارجاع همیشگي به اشیاء معنا ميدهد .جهان يک جعبهابزار است ،و اين يعني جهان
مجموعهاي از نشانهها است.
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هرگز يک ابزار تنها وجود ندارد .هستي ابزار همیشه مستلزم کلیتي ابزاري است که در آن،
ت
اين ابزار همین ابزاري ميتواند باشد که هست .ابزار ماهیتاً «چیزي است از براي ...»...در ساخ ِ
«از براي» ارجاع و اشارهي چیزي به چیز ديگري نهفته است(هايدگر.)92 ،1389 ،
اما وقتي هر چیزي نشانهاي بر چیزهاي ديگر باشد در واقع دارد پس مينشیند تا آنها را
نشان دهد .وقتي همهي اشیاء اينچنین هستي ابزارگونه داشته باشند و با هر مراجعهي دازاين
خود را پس بکشند تا به اشیاء ديگر اشاره کنند ،اشیاء ديگري که در ادامه به نوبهي خود پا پس
ميکشند تا به اشیايي ديگر ارجاع دهند ،وقتي هر شي ردّي از ردهاي ديگر باشد و از هر گونه
پربودگي بيبهره باشد ،آنگاه قرار است چه چیزي نشان داده شود؟ آيا در اينجا نیز با هیچ
محض روبهرو نیستیم؟ نکته اينجا است که در اين پا پس کشیدن و نشانگي کردن اشیاء ،اين
جهان است که همواره خود را نشان ميدهد .اين نشانگي همان جهانمندي است« .جهان به
معناي دقیق خود همان است که پیشاپیش در دسترس هر پرسشگري استHeidegger, (».
 )1985, 215از نظر هايدگر هر پديدهاي پیش و بیش از خودش ،دارد «جهان» را نشان
ميدهد« .در هر هستندهي دردستي ،جهان همیشه پیشاپیش «آنجا» [حاضر] است .با هر
هستندهاي که روبهرو ميشويم جهان قبالً ،هر چند به نحو غیر موضوعي ،مکشوف
است(».هايدگر )112 ،1389 ،بدين ترتیب جهانمندي به مشخصهي بنیادين دازاين تبديل مي-
شود و هايدگر دازاين را به «درـجهانـهستن» تعريف ميکند.
نوع درگیري هستندهي دردستي در هر مورد از قبل به وسیلهي کلیت درگیريها مقرر
ميشود .کلیت درگیريها ،که مثالً در يک کارگاه ،هستندهي دردستي را [در] دردست بودگياش
تقويم ميکند «سابق» است بر هر ابزار منفرد ...اما خود کلیت درگیريها سرانجام به آن «به
چه»اي برميگردد که ديگر درگیر در هیچ چیز ديگر نیست ،و خودش هستندهاي با نوع هستي
هستندهي دردستي درون يک جهان نیست ،بلکه هستندهاي است که هستناش به مثابه
درـجهانـهستن تعیین شده است و خود جهانیت به تقويم وجودي آن تعلق دارد(هايدگر،1389 ،
.)113-14
جهانمندي (تاريخ و ارجاع دهندگي) تقلیلناپذير است و دازاين همواره پیشاپیش در نسبت
پیرانگرانه با اشیاء جهان قرار دارد .به اين معنا است که هايدگر درـجهانـهستن را يک
اگزيستانسیال به شمار ميآورد« .درـجهانـهستن ساختاري بنیادين و ماهوي از هستي دازاين
است )Heidegger, 1982, 169(».بدين ترتیب از نظر وي نه دازاين جدا از جهان قابل
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درک است و نه حتي جهان جدا از دازاين« .جهان مجموع موجودات بیروني نیست ...جهان
تعیني از درـجهانـهستن است ،دقیقهاي در ساختار نحوهي بودنِ دازاين .جهان چیزي دازاين-
گونه ( )Dasein-ishاست )Heidegger, 1982, 166( ».در اين معناي بديع است که
هايدگر ميگويد« :سنگ جهان ندارد ،گیاه و حیوان نیز هیچ جهاني ندارند ،فقط به انبوه پنهان
هستندگاني که به محیط وابسته شده اند تعلق دارند 8)Heidegger, 2001, 43( ».اين تنها
انسان است که جهان دارد« .انسان صرفاً جزئي از جهان نیست ،بلکه عالوه بر اين هم
خداوندگار جهان و هم خادم آن است ،و به اين معنا ميتوان از جهان «داشتن» سخن گفت.
انسان جهان دارد )Heidegger, 1995, 177( ».هايدگر «جهان» به تنهايي را نتیجهي
يک انتزاع ميداند و تأکید ميکند که «اصطالح ترکیبي «درـجهانـهستن» در همین نحوهي
جعلاش نشان ميدهد که پديدهاي وحداني مورد نظر است .اين يافتهي آغازين بايد به عنوان
يک کل ديده شود( ».هايدگر )72 ،1389 ،اما تمام اين مالحظات نبايد ما را وسوسه کند که
سوداي بازگشت به سوژهي دکارتي را داشته باشیم .تضايف جهان و دازاين ،پیش از آن که
بازگشتي ايدئالیستي به سوبژکتیويته باشد ،متضمن تعريف جديدي از آن خواهد بود؛ تعريفي
مبتني بر فهم درـجهانـهستن:
جهان تنها تا آنجايي هست که دازاين وجود دارد .اما آيا در اين صورت جهان «سوبژکتیو»
نخواهد بود؟ در واقع همین گونه است! فقط نبايد در اينجا دوباره همان مفهوم رايج و سوبژکتیو
از «سوژه» را مطرح کرد .بلکه بايد متوجه باشیم که درـجهانـهستن ...به گونهاي بنیادين
مفهوم سوبژکتیويته و امر سوبژکتیو را عوض ميکند (.)Heidegger, 1984, 195
در مقابل اما هوسرل اين جهانمندي را تقلیلپذير ميداند و گمان ميکند ميتوان پديده را از
زمین جهان خودش جدا کرد و در زمین جهاني ديگر نشاند .به زعم هوسرل تقلیل ايدتیک با
تقلیل جهانمندي به ثقل ماهوي پديده دست مييابد ،و اين يعني نسبت و ارتباط میان پديده و
جهان غیر ماهوي و عرضي است.
ما به نوعي ادراک واقعي را به قلمرو ناواقعیات ،به «قلمرو چنان که گويي» منتقل ميکنیم؛
قلمرويي که امکانهاي «محض»  ،يعني فارغ از هر پیوندي با امر واقع و با هر گونه امر واقع به
طور کلي را به ما تسلیم ميکند .در اين معناي اخیر ،وابستگي اين امکانها به اگوي تجربي را
نیز که همزمان وضع ميشود حفظ نميکنیم ،بلکه اين امکانها را صرفا برآمده از تحلیل کامال
آزاد لحاظ ميکنیم ،به نحوي که از همان آغاز ميتوانیم مثالً از يک ادراک تخیلي بدون هرگونه
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ارتباطي با بقیهي زندگي تجربيمان استفاده کنیم .بدين ترتیب گونهي کلي ادراک در هوا ،در
هواي تخیل هاي مطلقاً خالص ،معلق شده است .چنین ادراکي ،فارغ از هر نسبتي با امر واقع ،به
«ايدوس» ادراک تبديل ميشود (هوسرل.)120 ،1381 ،
اين در حالي است که هايدگر جهانمندي را تقلیلناپذير ميداند و در نتیجه ديگر به معناي
کالسیک قائل به «جهانهاي ممکن» نخواهد بود .يعني ممکن نبود جهان ديگري داشته باشیم
که در آن پديدههاي کنوني به گونهاي ديگر يا در نسبتي ديگر با هم باشند .هوسرل نگاهي
افالطوني دارد و هايدگر نگاهي ساختارگرايانه 9.اما آيا چنین ديدگاهي در سنت پديدهشناسي
هايدگر به معناي اين نیست که ممکن نبود دازاين انتخاب ديگري کند؟ 10پاسخ هنگامي منفي
است که هايدگر بپذيرد دازاين فراتر از جهان و محیط بر آن است و به ديدگاه استعاليي هوسرل
باز گردد .گويي هايدگر میان «نفي اراده و انتخاب دازاين» و «استعالگرايي» ناگزير به انتخاب
است؛ انتخابي که هايدگر به آن تن نميدهد .او ميخواهد از آزادي و انتخاب دازاين دفاع کند،
بدون اينکه در انتخابهاي مختلف اينهماني دازاين به چالش کشیده شود .هايدگر از اين
دوراهي با نفي جوهريت و ذات ثابت براي دازاين خالص ميشود؛ دازاين امکانِ شدن خويش
است (هايدگر .)58 ،1389 ،دازاين پیش از هر انتخاب در انتظار تعین يافتن است ،تعیني که با
هر انتخابي از جانب خود دازاين نصیباش ميشود .اقتضائات تقلیل ايدتیک سرانجام پديده
شناسي را در دستان هايدگر به اگزيستانسیالیسم ميکشاند و دازاين هايدگري را جايگزين اگوي
محضِ هوسرلي (ايدوس اگو) ميسازد .هايدگر پديدهشناسي را اينچنین تا انتهاي آن پیش برد.
بیايید نگاهي به سرنوشت اگوي محضِ هوسرلي بیاندازيم .آيا اين دستآورد هوسرل در
شکل نهايي آن قابل دفاع و پذيرش است؟ فارغ از بنبست پیشگفته ،ادامهي مسیر پديده-
شناسي هوسرل را از اين نقطه پي ميگیريم .در حالي که هايدگر دازاين را در آينده و پیش رو
تعريف ميکند ،اگوي محض هوسرل تماماً در اکنون حضور دارد ،و اين حضور اکنوني شرط
امکان پديدهشناسي هوسرل است .پديدهشناسي ،آنگونه که هوسرل توصیفاش ميکند،
متضمن خودـحضوري اگوي محض از طريق «تأمل بر اگو» ( )Ego-reflectionاست ،يعني
تأملي که بر پايهي کوگیتوي موجود فاعل محض آن را درک کند.
به طور کلي ماهیت هرکوگیتو متضمن اين است که کوگیتوي جديدي تحت عنوان «تأمل بر
اگو» اساساً ممکن باشد ،کوگیتويي که بر پايهي کوگیتوي قبلي (که البته بدين ترتیب به نحو
پديدهشناختي تغییر کرده است) سوژهي محض آن کوگیتوي قبلي را درک ميکند ...بنابراين به
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هیچ وجه درست نیست که بگويیم اگوي محض سوژهاي است که هرگز به يک اوبژه تبديل
نميشود ...اگوي محض ميتواند به وسیلهي اگوي محضي که با آن اينهمان است به مثابه
يک اوبژه در نظر گرفته شود (.)Husserl, 1998, 107
به همین دلیل هوسرل ادعا ميکند که ماهیت اگوي محض متضمن امکان خودـادراکي
اصیل و اولیهي آن است .هوسرل صريحاً اظهار ميدارد که اگوي ادراک کننده و اگوي ادراک
شده در حقیقت يکي اند ،فقط اگوي ادراک شده مستقیماً داده شده ،در حالي که اگوي ادراک
کننده به گونهاي غیر مستقیم و باواسطه داده شده است .بر خالف فیلسوفاني مثل فیشته که
تبديل به اوبژه شدن را به معناي تعلق به عالم تجربه ميدانستند و اگوي تجربي را در تقابل با
ساحت استعاليي اگو در نظر ميگرفتند ،از نظر هوسرل ماهیت اگوي محض اقتضا ميکند که
قادر باشد خود را آنطور که هست و نحوهي عملکردش را به معناي دقیق کلمه درک کند و
بدين ترتیب به اوبژهي خودش تبديل شود .هوسرل ميگويد که تأمل بر اگو بر پايهي کوگیتوي
قبلي (کوگیتويي که بدين ترتیب به نحو پديدهشناختي تغییر کرده است) فاعل محض آن را
درک ميکند .نکتهي مهم و ويرانگر ماجرا داخل پرانتز آمده است .هوسرل براي به دست آوردن
اگوي محض بر کوگیتويي که «براي خود» در نظر گرفته نميشود و موضوع تأمل قرار ميگیرد
استفاده ميکند ،و به درستي اظهار ميکند که اين کوگیتو ديگر خودش نیست و به نحو پديده
شناختي تغییر کرده است .مسأله اين است که اين کوگیتو ديگر زيستهي بالفعل آگاهي نیست و
خود تبديل به اوبژهي آگاهي شده است .اين کوگیتو به همین دلیل ديگر اگوي محض را در
قطب ديگر خود ندارد و تأمل بر آن نميتواند ما را به فاعل محض آن سوق دهد .اين کوگیتوي
غیر زنده اگر خود به عنوان اوبژه نگريسته شود آنگاه مانند هر اوبژهي ديگري متعلق ادراک
اگوي محض بوده ،ديگر متضمن خودـادراکي اگوي محض نخواهد بود .اين پرانتز پديدهشناسي
هوسرل را به بنبست ميکشاند .هوسرل با از دست دادن خودـادراکي اگوي محض به دامان
فلسفههاي نظريهپردازانهي کانت و فیشته باز خواهد گشت ،و اينچنین پا روي ايدههاي اساسي
خود خواهد گذاشت .وقتي يک کوگیتو به اوبژه تبديل شود ،قطب اگوي آن نیز به اگوي تجربي
تبديل ميشود و من در نهايت به ادراک اگوي تجربي نائل ميشوم.

نتيجه
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تقلیل ايدتیک میدان بازي پديدهشناسي هوسرل را در اختیار آن ميگذارد ،همراه با اختیارات
بيسابقهاي که به هوسرل اجازه ميدهد از محدوديتهاي انديشهي دکارتي مدرن برگذرد و
روياي فلسفهي يقیني و بيپیشفرض را تا حد زيادي تحقق بخشد .ميتوان نشان داد که اين
بازي پربار و هیجانانگیز در نقاط حساس و سرنوشتسازي به بنبست کشیده ميشود و پديده-
شناسي هوسرل را با ترديدهاي جدي روبهرو ميسازد .لويناس اين بنبست رهاييبخش را در
بحث اگوي ديگر يافت و با تکیه بر انديشهي «ديگري» راهي به بیرون از پديدهشناسي يافت.
ما نیز در اين مقاله در بحث اگوي محض اشارهاي به چنین پیامدهاي ويرانگري داشتیم .همان-
گونه که نشان داديم تقلیل ايدتیک از عهدهي ادعاي مرکزي خود در دستيابي به اگوي محض
بر نميآيد ،و اين ما را به بازانديشي در ايدهي تقلیل ايدتیک وا ميدارد .اما مقدم بر اين بحث
متأخر ،با ارائهي تحلیلي از عینیت و با بررسي تقلیل ايدتیک و نسبت آن با از دست دادن
جهانمندي ،نشان داديم که تقلیل ايدتیک پیشاپیش محکوم به شکست است و نه تنها ايدهي
جهان ،که ايدهي اگوي محضِ اينهمان را نیز از همان ابتدا ناممکن ميسازد .هايدگر اين
انحراف اولیه را در پديدهشناسي هوسرل تشخیص داد و با بازتعريف جهان همچون يک جعبه
ابزار به جاي تعريف اوبژکتیو و علممحور از آن ،درـجهانـهستن را به عنوان يک اگزيستانسیال
دازاين معرفي کرد و مواجههي دازاين با جهان را از جنس پیرانگري دانست .ادعاي شگفت
هايدگر بر اين که «مفهوم جهان يا پديدهاي که اين مفهوم بر آن داللت ميکند ،تا کنون در
فلسفه به رسمیت شناخته نشده است» ( ،)Heidegger, 1982, 165ناظر بر همین درک
بديع و بيسابقه از «جهان» است .هايدگر در گزيدهي زير به خوبي پايبندي خود را به لوازم
انديشهي پديدهشناسي نشان ميدهد:
ما «بدواً» هرگز و هیچگاه همهمه [سر و صدا] و اصوات درهم و برهم را نميشنويم ،بلکه
اتومبیل غرنده ،و موتورسیکلت را ميشنويم ...براي شنیدنِ «يک سر و صداي محض» [يا
همهمهي محض] رويکردي بسیار ساختگي و پیچیده الزم است .اما اين حقیقت که در وهلهي
اول ما موتورسیکلت و اتومبیل را ميشنويم گواهي است پديدهاي بر اين که دازاين به مثابه
درـجهانـهستن همواره پیشاپیش خود را در کنار هستندهي درونجهاني دردستي مقیم ميدارد
و نه هرگز در وهلهي اول در کنار «دريافتهاي حسي» ،و چنین نیست که گويي نخست بايد
آشفتگي آن دريافتهاي حسي شکلي به خود گیرد تا تختهپرشي فراهم آيد که سوژه با
برجهیدن از آن سرانجام به «جهاني» واصل شود (هايدگر.)218 ،1389 ،
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چنانکه نشان داديم اين ديدگاه در نهايت با نفي ايدهي کالسیک جهانهاي ممکن ،براي
خروج از دوراهي مرگبارِ «نفي اراده و انتخاب دازاين» و «استعالگرايي» از نسبت دادن ماهیتي
معین به دازاين اجتناب ميکند و دازاين را متعلق به آينده (آيـنده) و همواره در حال شدن در
نظر ميگیرد« .دازاين در هستناش همواره پیشاپیش فراپیش خويش است .دازاين همیشه
پیشاپیش «فراتر از خويش» است( ».هايدگر )252-3 ،1389 ،دازاين امکانِ شدنِ خويش است.
اين را هايدگر مديون راديکالیسم هوسرلي و به انتها رساندن تقلیل ايدتیک است .تقلیل ايدتیک
نه آغازي بر پديدهشناسي هوسرل ،که پاياني بر آن و گشودن امکاني بر آغاز پديدهشناسي
اگزيستانسیالیستي هايدگر بود.
پينوشتها
 .1هيلبرت زماني در مورد «نظريهي مجموعهها» چنين گفته بود« :هيچ کس نميتواند ما را از
بهشتي که کانتور برايمان ساخته بيرون کند)Hilbert, 1967, 376( ».
 .2هدف ما در اين مقاله روشن ساختن اين ادعاي هايدگر است که «رسوايي فلسفه در اين

نيست که چنين برهاني تا کنون فراهم نيامده است ،بلکه در اين است که چنين برهاني
هنوز هم طلب و جست و جو ميشود( ».هايدگر)268 ،1389 ،
 .3يک نمونهي معروف به اين ترتيب است :يک راکت پينگپنگ را موازي با سطح زمين در
دست بگيريد .سپس راکت را به گونهاي به باال پرتاب کنيد که پس از يک چرخش کامل
دوباره دستهي آن در دست شما قرار بگيرد .طبق شهود و انتظار ما بايد دوباره همان
رويهي قبلي رو به باال قرار بگيرد ،اما با شگفتي ميبينيم که اين بار رويهي ديگر آن رو به
باال قرار گرفته است .يعني همزمان با چرخش اصلي ،چرخشي نصفه نيز حول دستهي
راکت صورت گرفته است .در مقالهاي در سال  ،1991به کمک معادالت ديفرانسيل
مربوط به حرکت راکت در فضا ،براي اين رويداد توضيح رياضياتي پيچيدهاي داده شد
()Ashbaugh and others, 1991, 68؛ و اين يعني رفتار اشياء صرفاً به صورت
خطي از شرايط لحظهي قبل نتيجه نميشود و عليت را بايد به صورتي پيچيدهتر و به
کمک معادالت ديفرانسيل ،و نه روابط سادهي خطي ميان دو امر متوالي ،توضيح داد.
عليت همان نظم و قانونمندي فراگيري است که مفهوم «جهان» را ميسازد.
 .4هوسرل بر اين نکته چندان تأمل نکرد و تا نيمهي راه پيشتر نرفت .هوسرل سرنوشت
عليت را به فعليت گره ميزند و فرصت تأمل پديدهشناختي بر «جهان» را از دست مي-
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دهد« :واقعيت و عليت به طرزي جداييناپذير به يکديگر مربوط اندHusserl, ( ».
)1998, 48
« .5روابط علّي به معناي دقيق کلمه ،براي تأمل پديدهشناختي محض قابل دستيابي نيست».
()Hintikka, 1999, 80
« .6خودِ «جهان» دقيقهاي مقوم از دازاين است( ».هايدگر)70 ،1389 ،
« .7يونانيها براي «اشياء» اصطالح مناسبي داشتند :پراگماتا ،يعني چيزي که انسان در سر و
کار داشتن دلمشغوالنه (پراکسيس) با آن کار دارد ...ما هستندهاي را که در دلمشغولي با
آن تالقي ميکنيم ابزار ميناميم( ».هايدگر)92 ،1389 ،
 .8البته هايدگر بعدها با تکيه بر مفهوم «حيات» اين ادعاي خود را بدين ترتيب تعديل کرد:

«سنگ (شيء مادي) بيجهان است ،حيوان در نسبت با جهان فقير است ،انسان شکل-
دهندهيـجهان است )Heidegger, 1995, 177( ».او در توضيح اين مطلب ميگويد:
« فقر نسبت به جهان به معناي محروميت از جهان است .اما سنگ به اين معنا بيجهان
است که حتي نميتواند از جهان محروم باشد)Heidegger, 1995, 196( ».
[« .9نشانه] ابزاري است که يک کل ابزاري را آشکارا در پيرانگري برميافروزد ،به گونهاي
که همراه با آن جهانگونگيِ هستندهي دردستي اعالم ميشود( ».هايدگر )107 ،1389 ،يا
«نشاندهندگي نشانه به مثابه خصلتِ ابزاريِ هستندهاي دردستي متعلق به کليتي ابزاري ،به
تار و پودي از ارجاعها است( ».هايدگر)111 ،1389 ،
 .10به اين دليل که «دازاين قبل از هر چيز «خودش» را در آن چيزي که انجام ميدهد ،که به
آن نياز دارد ،که منتظر آن است ،که از آن جلوگيري ميکند ـ در هستندهي دردستي جهان
پيراموني که در وهلهي اول دلمشغول آن است ـ پيدا ميکند( ».هايدگر)159 ،1389 ،
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