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درآمد
مسئلۀ تأسيس فلسفه و علم به مثابه معرفتی متقن ،به عبارت دیگر ،مبتنی ساختن بنای
معرفت بر پایهای شکناپذیر ،در دوران جدید به دکارت باز میگردد .نخستين بار دکارت بود که
در نتيجۀ بحران هایی که به زعم خود او در اواخر قرون وسطی گریبانگير معرفت به نحو عام و
تفکر فلسفی به نحو خاص شده بود و نمود آن اختالفنظرهای بیپایان فالسفه بر سر اکثر
مسائل فلسفی و عدم توفيق آنها در یافتن راهحلی نهایی برای مسائل مورد بحثشان بود ،از
تعليمات زمان خود رویگردان شد و بر آن شد تا «یک بار در زندگی تصميمی قاطع» بگيرد و
«خود را از قيد تمام آرایی که تا آن زمان پذیرفته» بود وارهاند و اگر میخواست بنای استواری در
علوم تأسيس کند ،الزم بود «کار پیریزی را یکسره از نو آغاز» نماید (دکارت .)17 ،1369 ،سنتی
که این چنين با دکارت آغاز شد ،از طریق کانت به هوسرل رسيد و در کار او مؤلفۀ بنيانگذاری
معرفت فلسفی بر پایهی محکم در نزد دکارت با جنبۀ استعالیی تفکر کانت تلفيق شد .1به این دو
مؤلفه باید امر دیگری را هم اضافه کرد که از طریق روانشناسی توصيفی( descriptive
 )psychologyبرنتانو ( )Brentanoوارد پدیدارشناسی هوسرل شد 2و بيش از سه دهه تأمل
بیقفه را برانگيخت :مسئلۀ زمان و ساختار زمانمند آگاهی و آگاهی از زمان.
نکتۀ مهم و شایان ذکر در این باره این است که «زمان» در پدیدارشناسی هوسرل ،بر خالف
فلسفههای گذشته ،مسئلهای از مسائل فلسفی نيست که اکنون پدیدارشناس با روش خاص خود
قرار است به آن بپردازد و در صدد یافتن پاسخی قطعی و نهایی برای آن باشد؛ بلکه زمان در
پدیدارشناسی نسبت به سایر مسائل فلسفی از جایگاهی ممتاز و در واقع از نوعی اولویت برخوردار
است .به این صورت که بر اساس نظر هوسرل زمان درونی ،حلولی( )immanentیا
پدیدارشناختی (هر سه در اینجا به یک معناست و توضيح آن خواهد آمد) ،نمود و ظهور زمان
بيرونی ،عينی یا جهانی( )world-timeاست .به تعبير دیگر ،بر اساس نظر هوسرل چيزی به
نام زمان درونی در سوبژکتيویتۀ ما هست که زمان عينی را بر ما ظاهر میسازد؛ درست همان
طور که نمودهای ( )appearanceرنگ و مکان که سوبژکتيو هستند ،رنگ و مکان عينی را بر
ما آشکار میسازند .اما نمود زمان از این حيث همتراز و همردیف سایر نمودها هم نيست ،بلکه
این امر را برای ما امکانپذیر میکند که نمودهای دیگر را در سوبژکتيویتۀ خود داشته باشيم؛ به
تعبير دیگر ،زمانمندیِ درونی عالوه بر اینکه زمان عينی را بر ما آشکار میکند ،ساختار اساسی
همۀ تجربههای دیگر ماست( ،)Sokolowski, 1964, 533زیرا خصلت اساسی همۀ
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تجربهها یا زیستههای دیرند یا استمرار زمانی است و بدون چنين امری هيچ تجربهای امکانپذیر
نيست و در نتيجه هر گونه تبيينی از ساختار تجربه بدون توجه به خصلت اساسی ناکامل و یک-
سویه خواهد بود .هوسرل خود از زمان پدیدارشناختی به عنوان «ویژگی عام همۀ فرایندهای
ذهنی» ( )Husserl, 1983, 192سخن میگوید .این امر ،بر اساس نظر هوسرل ،عمدتاً به
سبب جریانیابندگی ( )flowingاساسی حيات درونی و تجربههای زیستۀ آن در طول زمان
است.
هدف نوشتار حاضر شرح و بيان آرای هوسرل دربارۀ آگاهی از زمان نيست؛ بلکه ما در پی
طرح و بررسی این مسئله هستيم که چگونه باید این جریانیابندگی دائم و اساسی را که آگاهی
هم در معرض آن است ،در چهارچوب پروژۀ اساسی هوسرل که تأسيس فلسفه به مثابه علم متقن
است ،فهميد؟ و آیا قائل شدن هوسرل به زمانمندی آگاهی به نحو عام به معنای خروج و گذر او
از چهارچوب دکارتی-کانتی تفکرِ خود ،یعنی جستجوی بنيادی بیزمان و مطلق برای معرفت و
در نتيجه تأسيس فلسفه به مثابه علم متقن نيست؟ در ادامه سعی خواهيم کرد پس از طرح مسئله
و تعيين حدود و ثغور آن ،این پرسش را با توجه به گفتههای هوسرل دربارۀ زمان-آگاهی مطلق،
به خصوص در دستنوشتههای متأخر او دربارۀ زمان که تحت عنوان دستنوشتههای  Cمنتشر
شده است ،مورد بررسی قرار دهيم.
طرح مسئله
در این نوشتار میخواهيم به بررسی این مسئله بپردازیم که آیا زمانمندی ()temporality
آگاهی به تاریخمندی آگاهی و شناخت به نحو عام میانجامد یا خير .به عبارت دیگر ،آیا اعتقاد
به اینکه آگاهی از اعيان زمانمند ،هم چنان که هوسرل ادعا میکند ،خود امری زمانمند است
( ،)Husserl, 1991, 16, 233ممکن است به این باور بينجامد که شناخت ،که مجموعۀ
آگاهیهای ما از اعيانِ زمانمند است ،امری تاریخمند و غير مطلق است؟ اهميت این پرسش در
این است که هوسرل ،هم چنان که گذشت ،از سالهای اوليۀ فعاليت فلسفی و تأسيس
پدیدارشناسی همواره در صدد تأسيس فلسفه به مثابه علمی متقن و مبارزه با نسبیگرایی ،تاریخ-
گرایی و شکاکيت رایج در نيمۀ دوم قرن نوزدهم و در حقيقت آن چيزی بود که در واپسين سال-
های حيات فکری خود «بحران علوم اروپایی» ناميد .به عبارت دیگر ،پدیدارشناسی هوسرل ادامۀ
سنتی فلسفی است که هدف آن استوار ساختن فلسفه و نيز علم بر مبانی محکم و شکناپذیر بود،
فلسفهای که گویی از گزند جریان بیوقفۀ گذر زمان و تاریخ و نگاه تاریخی و تاریخگرایانه مصون
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است .انتقادات او بر روانشناسیگرایی ( )psychologismدر پژوهشهای منطقی و تأسيس
پدیدارشناسی استعالیی در ایدهها  Iرا میتوان در این چهارچوب فهميد.
اما در این ميان برخی از مباحث او دربارۀ زمان و زمانمندی آگاهی ،به خصوص تأمالت متأخر
او را میتوان در تقابلی دست کم ظاهری با کل پروژۀ او تلقی کرد؛ به این صورت که آیا
زمانمندی تجربههای زیسته و آگاهیهای جزئی ما از اعيان زمانمند که ظاهراً به تاریخمندی کل
شناخت منتهی میشود ،از یک سو ،و تأسيس فلسفۀ متقن و غير تاریخمند ،از سوی دیگر،
ناسازگار به نظر میرسند .پرسش این است که آیا این ناسازگاریِ ظاهری کل طرح هوسرل را زیر
سؤال میبرد یا میتوان به نحوی بين این دو جمع کرد؟ به نظر میرسد بهترین شيوهی پرداختن
به این پرسش ،عطف توجه به آن مبنا و سنگ بنای بهاصطالح محکمی است که هوسرل برای
نيل به هدف خود به آن متوسل میشود و نيز بررسی این امر که آیا او در توضيح و تبيين آن
موفق بوده یا خير .در چهارچوب بحث اخير ،این مبنا را باید در عميقترین سطح تقوّمِ زمان-
آگاهی جستجو کرد .اما پيش از پرداختن به این بحث الزم است سه سطح زمان-آگاهی را به
اجمال شرح دهيم.
سه سطح تقوم ( )constitutionزمان
بر اساس یک تفسير رایج از آرای هوسرل دربارۀ زمان-آگاهی ،سه سطح زمانمندی را می-
توووان بووه ایوون صووورت از هووم متمووایز کوورد :نخسووت ،زمووان جهووانی یووا عينووی یووا متعووالی
( )transcendentاست .این سطح به رویدادها و فرایندهای جهان عينی تعلق دارد و در واقع
همان زمان اشياء ،رویدادها و امور بيرونی است و همگانی و قابل اندازهگيوری اسوت و در واقوع
همان چيزی است که در فلسفههای گذشته تحت عناوینی مثل «ماهيوت زموان» از آن بحوث
شده است .هوسرل به اقتضای روش پدیدارشناسی خود ،یعنی تعليوق و اپوخوۀ ( )epochéهور
گونه حکمی دربارۀ عالم خارج و اوصاف آن ،از همان آغاز این سطح زمانمندی را کنار میگذارد
(.)Husserl, 1991, 4
سطح دوم زمان درونی یا ذهنی ( )subjectiveیا حلولی ( )immanentناميده میشود.
این زمان به دیرند و توالی افعال ذهنی ،یعنی به رویدادهای حيات آگاهانۀ ما و معرفوت موا بوه
اعيانِ سطح نخست مربوط میشود .افعال و تجربههای قصدی دارای دیرند و توالی هستند ،اموا
این زمان درونی را نمیتوان با مقياسهای زمان جهانی و عينی اندازهگيری کرد؛ زیرا خصوصی
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و ذهنی و درونی است نه همگانی و عينی؛ به یک معنا نمود و ظهور زموانی عينوی و بوه تعبيور
دیگر ،همچنانکه گذشت ،مبنای درك آن است.3
سطح سومِ زمان-آگاهی ،همان آگاهی از این زمان درونی است .از آنجا که سوطح دوم بوه
تنهایی خود نمیتواند خود-آگاهیاش را تبيين کند ،الزم است سطح سوومی را مطورح کورد توا
بتوانيم آنچه را در سطح دوم تجربه کردهایم توجيه و تبيين کنيم .این سوطح سووم بوه نحووی
«جریووان» دارد ،جریووانی کووه بووا جریووان داشووتن زمووان در سووطوح اول و دوم متفوواوت اسووت
) .(Sokolowski, 2000, 130-132هوسرل این سطح سوم را آگاهی یا «زمان-آگاهی
مطلق» ناميد .اما سؤال این است که آیا این سطح سوم خود نيازمند سوطح چهوارمی نيسوت و
همين طور الی آخر؟
پاسخ ا ین پرسش بر اساس تفسيرهای رایج ،منفی است؛ زیرا صرف نظر از اینکه قائل شدن
به سطح چهارم به تسلسل نامتناهی میانجامد ،هوسرل سطح سوم را نوعی بنياد و اساس تلقی
می کرد که خود امری زمانمند نيست ،بلکه به عنوان بنيادی برای سطوح دیگر به کار میآیود و
زمانمندی آنها را تبيين میکند (البته هوسرل در دورهی نخست تأمالت خود دربارۀ زمان چنوين
اعتقادی دارد) و در نتيجه دیگر نيازی به مبنای دیگری ندارد .اما این مبنوا و بنيواد ،کوه هموان
شالودۀ محکمی است که هوسرل برای تأسيس فلسفه به مثابه علوم موتقن جسوتجو مویکنود،
چيست و چه اوصافی دارد؟
آگاهي مطلق يا سوبژکتیويتۀ مطلق
هوسرل نخستين بار در درسگفتارهای  41907-1906زمان-آگاهی را آگاهی مطلق تلقوی
کرد .او در درسگفتارهای پدیدارشناسی آگاهی از زمان درونی از چيزی بوه نوام «سووبژکتيویتۀ
مطلق» سخن میگوید و آن را «جریان» ( )flowموینامود و بنيواد و منشوأ اوليوه مویدانود.
سوبژکتيویتۀ مطلق آن قدر عجيب و نامتعارف است که هوسرل میگوید بورای توصويف هموۀ
خصوصيات آن واژه و نامی نداریم ( .)Husserl, 1991, 79این سوبژکتيویته نزد وی بوی-
زمان یا به تعبير دقيقتر منشأ یا شرط آگاهی از زمان است .به همين سبب است کوه هوسورل
بعدها از آن با اصطالحاتی مانند «پيش-همزمان»« ،پيشاپدیداری» (،)pre-phenomenal
«پيشاحلولی» ( )preimmanentو «آگاهی بیزمان مطلوق» ()Husserl, 1991, 393
و امثال اینها یاد میکند .همۀ عبارات بيانگر این است که هوسرل میخواهد تأکيد کند که ایون
سطح آگاهی خود زمانمند نيست ،بلکه منشأ و شرط زمانمندی و آگاهی از زمان است .بنوابراین
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ظاهراً پرسش اصلی این نوشتار ،که در باال به آن اشاره شد ،پاسخ صریح و مشخصی دارد و آن
اینکه زمانمندی آگاهی چون مبتنی بر الیۀ بیزمان آگاهی است و به نقطهای ختم میشود کوه
خود زمانمند نيست ،به تاریخمندی کل آگاهی نمیانجامد و پروژهی اسوتعالیی و بنياداندیشوانۀ
( )radicalهوسرل از این حيث با مشکلی مواجه نيست.
اما مسئله به این سادگی نيست .زیرا از یک سو اشکاالت فراوانی که در مورد آگاهی
مطلق مطرح است ،بيانگر این است که هوسرل نتوانسته تبيينوی قابول قبوول و قوانعکننوده از
ماهيت آن به دست دهد و در نتيجه این مبنا و اینکه دقيقاً چيست خوود بوا مشوکالت فراوانوی
مواجه است .5از سوی دیگر ،به نظر میرسد مسوئلۀ اصولی در اینجوا برمویگوردد بوه ماهيوت
پرداختن به مسئلۀ زمان در پدیدارشناسی و نيز گریزناپذیری آگاهی (از هر نوع و در هر مرتبوه-
ای) از زمانمندی .موضوع را میتوان به این صورت بيان کرد که ظاهراً نمیتوان بورای آگواهی
سطحی قائل شد که زمانمند نباشد و در عين حال منشأ زمانمندی باشد ،زیرا این الیوۀ زیورین
که امری شبيه جوهر ثابت ارسطویی یا جوهر نفسانی دکارتی است که به عنوان امری ثابت در
گذر اعراض باقی میماند ،اما دیگر نمیتواند منشأ و موجد جریانیابندگی زمانی باشد .مهمتر از
همه اینکه مسئله هنگاهی جدیتر میشود که هوسرل در مرحلوۀ سووم توأمالت خوود دربوارۀ
زمان ،در دستنوشتههای  ،Cاعتقاد به آگاهی مطلق یا جریان اوليۀ بیزمان یا فرازمانی را کنار
گذاشت و اگو ( )egoرا همراه با همۀ افعال و انفعاالت و از جملوه آگواهیاش اموری زمانمنود
دانسووت و آن را در معوورض جریووان بوویوقفووۀ هراکليتووی قوورار داد .بوور مبنووای سوواختار افقووی
( 6)Horizontalآگاهی که هوسرل در این متون مطرح کرد ،دیگر مبنوای بویزموانی وجوود
ندارد که مقوم اعيان حلولی و متعالی باشد .پس سؤال این است که نقطۀ ثقل آگاهی چيسوت و
آن سنگ بنایی که هوسرل در پیِ آن بود چه شد؟ در اینجا الزم نگواهی دقيوقتور بوه آگواهی
مطلق به مثابه این نقطۀ ثقل و سير تحول آن در آرای هوسرل بيندازیم.
همان طور که اشاره شد ،جریان آگاهی مطلق ژرفترین سطح آگاهی و مهمتورین مسوئله
در پدیدارشناسی زمان-آگاهی است و موضوعات و مطالب بسياری دربارۀ آن مطرح شده است.
جریان آگاهی مطلق سطح بیزمانی است که خاستگاه همۀ زمانمندیهاست .همين امر سوخن
گفتن دربارۀ آن را دشوار میسازد .حتی گاهی ناچاریم زبانی شبيه زبان الهيات سلبی یا تنزیهی
برای آن به کار ببریم .نکتۀ دیگر این است که جریان مطلق از طریق قصدیت دوگانوۀ جریوان
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مطلق به زمان درونی یا حلولی تقوم میبخشد .در زیر به موضوعات و مطالبی که ذیل مسئلهی
آگاهی مطلق مطرح شده خواهيم پرداخت.
اولين ویژگی آگاهی مطلق ،همچنانکه گذشت ،نازمانمندی آن است .هوسرل مینویسد:
پدیدههای مقوّم زمان عينيتهایی هستند غير از عينيتهای تقوومیافتوه
در زمان .آنها نه اعيان جزئی هسوتند و نوه فراینودهای جزئوی  ...از ایون رو
دربارۀ آنها گفتن اینکه  ...اکنون هستند و قبالً بودهاند یا زماناً از پیِ یکودیگر
میآیند یا همزمان با یکدیگرند بیمعناست .... .چيزی جوز ایون نمویتووانيم

بگویيم که این جریان ،چيزی است که ما آن را مطابق با آنچوه تقووم یافتوه
نامگذاری میکنيم ،اما خودش امری زماناً «عينی» نيست بلکه سووبژکتيویتۀ
مطلق است)Husserl, 1991, 79( .
بدین ترتيب این آگاهی مطلق هيچ یک از ویژگیهوای اعيوان زموانی ،اعوم از حلوولی یوا
متعالی (یا سطوح اول و دوم زمانمندی) را ندارد :فاقد دیرند است ،زیرا دیرند داشتن بوه معنوای
تداوم و در عين حال اینهمانی در یک سلسلۀ زمانی است؛ مطلق است ،به این معنا کوه تقووّم-
بخشِ خود است و مشروط و نيازمند به سطح دیگری نيست؛ چيزی در زمان نيست ،بلکه منشأ
زمان است.
ویوژگوی مهوم دیگور آگواهوی مطولق آن اسوت کوه یوک آگواهی غيوور عيونیکننوده
( ) non-objectivatingاست؛ یعنی متعلَّقات خود را به امری عينی (خواه حلولی یا متعالی)
تبدیل نمیکند .هوسرل به ویژه در دورههای متأخر تأمالت خود دربارۀ زمان به چنين خصلتی
برای آگاهی مطلق قائل میشود .مثالً در سال  1930نوشت« :بنيادیترین آگاهی زمان-
مندکننده» ( )zeitigende Bewusstseinکه مقوم افعال و وحدتهای دیگر در زمان
حلولی است ،اصالً نه آگاهی است نه قصد ( .7)Husserl, 2006, 112پس آگاهی مطلق
یک آگاهی عينیکننده نيست و در نتيجه آنچه را در این آگاهی تجربه یا زیسته میشود نمیتوان
«عين» ( )objectناميد .خود هوسرل به جای «عين» از اصطالحات «وحدت» ( )Einheitو
گاهی هم «فرد» استفاده میکند .این دو تعبير بيانگر حفظ متعلَّقات آگاهی مطلق به صورت اوليه
و تعدیلنشده ،است .اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چه نسبتی بين این
آگاهی و متعلَّقات آن وجود دارد.
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به طور خالصه میتوان گفت که آگاهی مطلق یک آگاهی پيشاحملی و پيشاتأملی است که
هوسرل برای بيان نسبت آن با متعلَّقاتش به استعارۀ دریا و موج متوسل میشود و مینویسد:
«هميشه یک جریان هست که فینفسه مشتمل بر همۀ این جریانهای خاص و جزئی و به
تعبيری امواجش است و آن همان وحدتِ آگاهی است ،در واقع وحدت آگاهی از همان جهان
است» (.)Husserl, 2006, 262-3
سرانجام آخرین نکته دربارۀ آگاهی مطلق که الزم است به آن اشاره کنيم این است مفهوم
«حاضر زنده» ( )lebendige Gegenwart / living presentاست .هوسرل این مفهوم
را هم عمدتاً در متون متأخر خود مطرح کرده است .مثالً در دستنوشتههای  Cتوجه خود را در
بحث از زمان-آگاهی بر حيات زمانیکننده به عنوان عميقترین ساختار حيات آگاهانه متمرکز
میکند و برجستهترین جنبۀ این حيات را «حاضر زنده» میخوانَد .منظور از «حاضر» در اینجا
وصفی زمانی در برابر گذشته و آینده نيست ،بلکه حاکی از یک جریان زمانیکنندۀ مطلق است
که به تعبيری مبنای گذشته ،حال و آینده به معنای متعارف است .حاصل سخن اینکه هوسرل با
این تلقی از آگاهی مطلق در متون متأخر خود ،تصور پيشين خود از نقطۀ بیزمان یا نازمانمند
آگاهی را کنار میگذارد و کل حيات آگاهانه را در معرض جریان بیوقفۀ هراکليتی قرار میدهد.
حال میخواهيم به مسئلۀ اصلی این نوشتار بپردازیم که آیا این اقدام هوسرل ممکن است پروژۀ
استعالیی پيشگفتۀ هوسرل را با مشکل مواجه سازد.
از زمانمندي آگاهي به تاريخمندي آگاهي
هوسرل هم چنان که در سير تأمالت خود دربارۀ پدیدارشناسی به نحو عام و دربارۀ زمان به
نحو خاص پيش میرود ،توجه بيشتری به مسئلۀ تاریخ و تاریخمندی و نيز پژوهش تکوینی-
تاریخی میکند و نقطۀ اوج این توجه کتاب بحران علوم اروپایی است .اما آنچه از جهت مسئلۀ
فعلی ما اهميت دارد ،این است که این توجه او به تاریخمندی به نحو عام و زمانمندی آگاهی به
نحو خاص اوالً به چه معناست و ثانياً تا چه اندازه با طرح اصلی هوسرل ،یعنی تأسيس فلسفه به
مثابه علم متقن ،سازگار است .به عالوه ،این مسئله ما را به پرسش مهم دیگری رهنمون میشود
و آن اینکه آیا تمرکز هوسرل بر مسئلهی تاریخمندی به معنای کنار گذاشتن پروژهی استعالئی از
سوی هوسرل است؟ آیا این گفتۀ مشهور هوسرل در پيوست شمارۀ  9بحران که «فلسفه به مثابه
علم ،علم متقن ،در واقع ،قطعاً متقن  -رؤیا به پایان رسيد» ( ،)Husserl, 1970, 389به
معنای بر باد رفتن آرمان استعالیی و دست شستن نااميدانهی هوسرل از آن است؟ اما پيش از
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پرداختن به پاسخهایی که مفسران در پاسخ به این سؤال مطرح کردهاند ،درك معنای
پدیدارشناسی تکوینی در نزد هوسرل و تفاوت آن با سایر پژوهشهای تکوینی در علوم دیگر الزم
به نظر میرسد.
پديدارشناسي تكويني چیست؟
هوسرل اصطالح «پدیدارشناسی تکوینی» را در قطعۀ  34تأمالت دکارتی به کار میبرد و
مینویسد« :آموزۀ من ( )egoبه مثابه قطب اعمالش و به مثابه محل عادات ،ما را به نقطۀ
پراهميت طرح مسائل تکوین پدیدارشناختی و از این طریق به مرحلۀ پدیدارشناسی تکوینی
رسانده است» (هوسرل .)118 ،1390 ،منظور از این اصطالح اشاره به نوعی پدیدارشناسی است
که سعی میکند تقوم یافتن اگوی زنده را که شخصی انضمامی (و نه انتزاعی) است که در طول
زمان تحول و تطور پيدا میکند و دارای تاریخی شخصی است مورد بررسی قرار دهد ( Moran,
 .)2012, 137توضيح آنکه پدیدارشناسی تکوینی بناست توضيح دهد که چگونه مثالً مفهوم
جهان در نزد اگو پدید میآید (در مقابلِ پدیدارشناسی ایستا ( )staticکه متعلَّقات آگاهی قصدی
را آن گونه که به عنوان هویاتی کامل تجربه شدهاند بررسی میکند) .حال این پرسش مطرح
میشود که آیا طرح پدیدارشناسی تکوینی هوسرل را به روانشناسیگرایی (که پيشتر به شدت با
آن به مخالفت برخاسته بود) رهنمون نمیشود؟ و اگر نمیشود ،این پدیدارشناسی چه تفاوتی با
روانشناسی تکوینی دارد؟
هوسرل در تأمالت دکارتی (قطعۀ  )38بين این دو تمایز میگذارد .روانشناسی تکوینی با این
مسئله سروکار دارد که کودك چگونه در بدو تولد یاد میگيرد که با اشياء ارتباط برقرار و آنها را
درك کند .به عبارت دیگر ،چه فرایندی باید طی شود تا مفاهيم مختلف در ذهن کودك شکل
بگيرد .در مقابل ،پدیدارشناسی تکوینی به بررسی ساختارهایی میپردازد که در ایجاد چنين
مفاهيمی در ذهن کودك دخيلاند و این بررسی نه از طریق مشاهدۀ تجربی بلکه از رهگذر
پژوهش آیدهتيک ( )eideticبرای درك ذات این تقومیافتن شیء یا عين صورت میگيرد.
پدیدارشناسی تکوینی با این امر (ذات این تقوم یافتن ،نه ذات تقومیافته) به مثابه یک تأسيس
اوليه مواجه میشود (هوسرل 132-129 ،1390 ،و  .)Moran, 2011, 137پس پدیدارشناسی
تکوینی مانند پدیدارشناسی ایستا با ذات یا ساختار ذاتی سروکار دارد ،اما این ساختارهای ذاتی
اکنون در معرض زمانمندی قرار داده میشوند .حاصل سخن اینکه صرف چرخش پدیدارشناسی
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هوسرل از نگاه ایستا به رویکرد تکوینی به معنای قائل شدن هوسرل به روانشناسیگرایی و نيز
گذر از پروژۀ استعالیی و آرمان فلسفه به مثابه علم متقن نيست.
گذر از پروژه استعاليي
حال بازگردیم به پرسش اصلی این نوشتار .دربارۀ این مسئله که آن عبارت مشهور هوسرل
(رؤیا به پایان رسيد) به معنای گذر هوسرل از پروژۀ استعالیی است یا خير ،بين مفسران و پيروان
هوسرل اختالف نظر وجود دارد .مثالً به نظر مرلوپونتی ،هوسرل این نگاه را به معاصران و برخی
از شاگران خود نسبت میدهد (رشيدیان .)534 ،1384 ،موهانتی این گفتۀ هوسرل را دربارۀ نوعی
ضدیت با عقلگرایی ( )irrationalismمیداند که در دوران وی رایج بوده و ریشۀ بحران
انسان اروپایی هم است ( .)Mohanty, 1999, 74به نظر موران (همداستان با مرلوپونتی)
نيز هوسرل خودِ آرمان فلسفه به مثابه علم متقن را کنار نمیگذارد و منظورش از جملۀ «رؤیا به
پایان رسيد» این است که فيلسوفان این آرمان را درك نکردهاند و دلمشغول فلسفههای ضد
عقالنی بهجای فلسفۀ متقنِ علمی شدهاند در واقع نه خود هوسرل بلکه آن دسته از پيروانش که
مسحور تاریخگرایی ( )historicismشده بودند ،این رؤیا را به پایان رساندند ( Moran,
 .)2000, 189اشارۀ او در اینجا عمدتاً به هایدگر است که هوسرل او را جانشين خود در جنبش
پدیدارشناسی میدانست .8اما دیوید بل نظر دیگری دارد و معتقد است که هوسرل چون به این
نتيجه رسيد که پدیدارشناسی دانشی است که حاصل آن هرگز نمیتواند اموری فراتاریخی و
فرافرهنگی باشد ،سرانجام برداشت خود از پدیدارشناسی به مثابه علم متقن را که در همۀ زمانها
و مکانها قابل اطالق باشد ،کنار گذاشت (.)Bell, 1999, 231
مالحظه میشود که مفسران پدیدارشناسی هوسرل آرای مختلفی در تفسير جملۀ مشهور او
اظهار کردهاند .اما آنچه اهميت دارد این است که هيچکدام اشارهای به مبنایی که میتوان بر
اساس آن این جمله را تفسير کرد ،نکردهاند .همچنانکه گذشت ،این مبنا را میتوان در گفتههای
متأخر هوسرل دربارۀ جریان مطلق آگاهی یافت .در واقع ،میتوان به برخی از آرای او در این باره

اشاره کرد و اظهار داشت که هوسرل در واپسين تأمالت خود دربارۀ زمان که در دستنوشتههای
 Cمنتشر شده است ،اعتقاد به نقطۀ بیزمان آگاهی از زمان را که همان آگاهی مطلق است در
معرض جریان هراکليتی زمانمندی قرار میدهد و بر این اساس میتوان گفت که پروژۀ استعالیی
را ناگفته کنار میگذارد.
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حال به بررسی دقيقتر این پرسش بپردازیم که آیا هوسرل پروژۀ استعالیی خود و آرمان
فلسفه به مثابه علم متقن را با اعالم اینکه «رؤیا به پایان رسيد» کنار میگذارد؟ آیا قائل بودن به
زمانمندیِ آن بنياد به معنای کنار گذاشتن کل پروژۀ مبتنی بر آن است؟ به این پرسش هم می-
توان پاسخ مثبت داد و هم پاسخ منفی؛ اما نخست پاسخ مثبت را بررسی میکنيم .در این باره
میتوان گفت که آن بنياد نازمانمند ثابتی که همتای «میاندیشمِ» دکارتی و جوهر تغييرناپذیر
ارسطویی است و هوسرل در ابتدا از منظری معرفتشناختی (نه هستیشناختی) بدان قائل بود،
کنار گذاشته میشود و تماميت اگو و انفعاالتش گویی به حرکتی بیوقفه درمیآید .نتيجه این امر
آن است که چيزی در عرصۀ اندیشۀ انسانی یافت نمیشود که برای هميشه مصون از تغيير و
تحول باشد ،و آن گفتۀ مشهور هوسرل که آگاهی از عين زمانمند خود امری زمانمند است ،به
عالوۀ اینکه کل گسترۀ شناخت انسان مجموعۀ آگاهیهای زمانمند ما از اعيان زمانمند است،
حاصلی جز این نمیتواند داشته باشد که آگاهی انسانی به عنوان یک کل امری تاریخمند است و
همواره در حرکتی بیوقفه رو به پيش است.
اما آیا این نتایج ،هوسرل را به دام تاریخگرایی نمیاندازد که در بحران علوم اروپایی عليه آن
به پا خاسته است؟ بر اساس مبانی هوسرل ،پاسخ منفی است؛ به این معنا که هوسرل ،هم چنان
که اشاره شد ،در سنتی کانتی-دکارتی میاندیشد و هيچ نشانهای از خروج او از این سنت و
گرایش به آنچه در برخی از آثار پدیدارشناسان متأخرتر از جمله هایدگر مشاهده میکنيم در دست
نيست ،هرچند باید پذیرفت که نطفههای این گرایشها در سخنان هوسرل قابل مشاهده است.
اما دربارۀ پاسخ منفی به پرسش فوق باید به این نکته توجه کرد که آیا پوروژۀ اسوتعالیی و
بنياداندیشی فلسفی مالزم است با اینکه این بنياد و سنگ بنا نازمانمند باشد؟ به نظور مویرسود
پاسخ منفی باشد ،زیرا زمانمندی این بنياد تعارضی با تماميت پوروژه نودارد .توضويح آنکوه اگور
زمانمندی سطح اول یا دوم را به این بنياد نسبت بدهيم ،نمیتوانيم از قول به این امور اجتنواب
کنيم که هوسرل از پروژۀ استعالیی خود گذر کرده است .اما سطح سوم زمانمندی صرف نظر از
همۀ دشواریهایی که در توضيح و تبيين آن وجود دارد داستان دیگری است.
در حقيقت ،هوسرل در تأمالت متأخر خود (احتماالً تحت تأثير هایدگر) به این نتيجه رسويد
که اصرار فراوان بر اینکه سطحی بیزمان (بوه معنوای اول و دوم زمانمنودی) در انسوان بيابود،
بيهوده است و از همان آغاز خطایی بيش نبوده است .اما دربارۀ سطح سوم زمانمندی بوه مثابوه
بنياد باید گفت که نزد هوسرل به عنوان امری پيشاتأملی ،پيشواحملی و پيشوازمانی کوه اصووالً
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درك و بيان درست و کامل آن جز با زبان استعاره امکانپذیر نيست ،همچنان بوه عنووان رازی
سر به مهر میتواند مبنایی برای کوششهای ناموفق هوسرل در پروژۀ اسوتعالیی او باشود .اموا
امرِ شایان توجه این است که اگر زمانمندی رازآلود این بنياد را به تاریخمندی آن تعميم دهويم،
دیگر این پروژه را نمیتوان در همۀ اعصار و زمانها معتبر و قابل قبول دانست.
نتیجهگیري
دغدغه و مسئلۀ هوسرل از آغاز تأسيس پدیدارشناسی بنا کردن فلسفه به مثابه علوم موتقن
بود و او در تأمالت خود در جستجوی بنيادی برای این فلسفه ،آگاهی مطلق بیزموان را یافوت.
اما دشواریهای پيش روی او در تحليل و تبيين این آگاهی و توجه روزافوزون وی بوه مسوئلۀ
تاریخ و رویکرد تکوینی وی ،باعث شد که در تفسير خود از این بنياد تجدید نظر اساسی کنود و
در واپسين تأمالت خود به این نتيجه برسد که طلب آن نقطۀ اتکایی که از آغاز در جستوجویش
بود آرزویی محال و خواستی بیحاصل است .بنابراین ،اعالم میکند که «رؤیا به پایان رسويد».
این گفته فقط پایانی بر پدیدارشناسی استعالیی خود هوسرل نيست ،بلکه میتوان آن را پایوان-
بخش حدود سه قرن کوشش بیوقفۀ فيلسوفان دوران جدید در گذر از محدودیتهای تواریخی
و فرهنگی نوع انسان و تمایل ایشان به نگریستن از منظری خدایی به امور اینجهانی دانسوت.
ایوون پایووان در عووين حووال آغووازی اسووت بوورای رویکووردی دیگوور در فلسووفه کووه در کارهووای
پدیدارشناسان نسل متأخرتر ،که از همان ابتودا رویکورد اسوتعالیی هوسورل را برنتافتوه بودنود،
مشاهده میشود :رویکردی انضمامیتر ،وفادارتر به «خودِ اشياء» و واقعبودهتر ( )facticalکوه
نمونههای آن را میتوان در آثار هایدگر ،گادامر ،مرلوپونتی و سارتر دید.
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