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 لهوسرشناسى       صدق در پديده ۀنظري

  صدق ۀنظري

 شناسى هوسرل        در پديده

  ∗∗∗∗ زاده   حسن فتح

  چكيده
شناسى با خروج از رويكرد طبيعى و كنار نهادن فرض جهان خارج به بـازبينى       پديده

ترين       انجامد كه يكى از مهم      های كالسيك مى      ای در مفاهيم، مسايل و روش      گسترده
كيـد هوسـرل بـر اسـتفاده از خواهيم ديد كـه بـا وجـود تأ. است» قصد«آنها مفهوم 

ــت« ــل، » مطابق ــد ب ــون ديوي ــرين همچ ــر مفس ــرخالف نظ ــدق، و ب ــى ص در معرف
انجامد كه عمًال سخن گفتن از مطابقت       مى» اوبژه«شناسى به تعديلى در مفهوم       پديده

گرايانـه،       انسـجام راينـدهایهوسرل با درگير كردن اين مفهوم با ف. سازد      را منتفى مى
دليل     همين    كند، و به      را پيش از معرفى نهايى صدق به اين بحث باز مى» انسجام«پای 

» عنوان روش پى بردن به صـدق   انسجام به«توان       شناسى ديگر نمى   است كه در پديده
ايـن مهـم را . كرد تفكيك» عنوان عنصری ماهوی در تعريف صدق   انسجام به«را از 

كنيم و در نهايت با تحليل دو نوع خطای    در ضمن معرفى اوبژه، سنتز و افق دنبال مى
  .رسيم      پايان صدق و كذب مى      به ديالكتيك نهفته در بازی بى) حلولى و متعالى(

  ها  واژه كليد
    .شناسى، صدق، اوبژه، سنتز، خطای حلولى، خطای متعالى   پديده

                                                           
  hfatzade@gmail.com    ناستاديار دانشگاه زنجا ∗
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  مقدمه
رسـد و       بـه پايـان مـى 1شـناختى      شناختى آغاز و با ادعايى هسـتى      ای معرفت   شناسى با دغدغه   پديده

اسـت؛ ) عـين و ذهـن       ۀرابطـ(شناسـى       عزيمت آن به زير سؤال بردن سـؤال مركـزی معرفـت       ۀنقط
رويكـرد (داوری تـاريخ فلسـفه       پـيشتـرين    تاريخى، رّد پـای بـزرگ       ?چراكه در همين سؤال ساد

شناسى در همين تـالش بـرای برگذشـتن از ايـن سـؤال موجوديـت       يابد و پديده      را باز مى) طبيعى
شناسى بازنگری جّدی و قـاطعى نيـز در       به تبع اين فراروی از چارچوب كالسيك، پديده. يابد      مى

. انجامد      بندی جديدی از اين مسايل مى      دهد كه به صورت      باب حقيقت و نظريات صدق انجام مى
يابـد، تعريفـى برآمـده از حـدود مـاهوی آگـاهى،       شناسى تعريف جديدی مـى      حقيقت در پديده

كنيم تـا    تالش مى. وجه انتخابى نيست   كند و به هيچ      شناس تحميل مى      تعريفى كه خود را بر پديده
) مثل نوئما، سنتز و افـق(حقيقت بر آنها استوار است       دربار?  هايى كه بحث هوسرل      رسى بنيانبا بر

عنوان       به) حقيقت در شكل كلى آن(نشان دهيم كه چگونه هوسرل درصدد استقرار حقيقت كلى 
های خـويش در       مؤلفهعنوان    ای كلى كه صدق و كذب را نيز به      كلى شناخت است، آموزه       ?آموز
دنبال اين هستيم تا بـه نـوعى انسـجام نظـری در ديـدگاه هوسـرل در بـاب حقيقـت    به. گيرد      بر مى

 .دست يابيم

ديگـر خبـری از  جـا نيادر . آيـد   شمار مى   مستقلى از وجود به       ۀشناسى، آگاهى منطق   در پديده
انديشـى نهفتـه       تصوير كردن جهان خارج توسط آگاهى نيست و تحليل قصدی پرده از روی خام

مـاهوی        ۀبسـت      عنـوان هـم      گيرد و اوبـژه بـه      حضور، جای تصوير را مى. دارد   مطابقت برمى       ۀدر نظري
كنـد كـه    حال، هوسرل يادآوری مى   ؛ اما با اينگردد   باز مى) آگاهى(آگاهى به موطن اصلى خود 

همين حقيقى نبودن تعلق اوبژه بـه  (Husserl, 1931, p. 359). تعلق اوبژه به آگاهى، تعلق حقيقى نيست
هـای    ای كه معمـوالً در فلسـفه      شود تا بتوانيم از تعالى اوبژه سخن بگوييم، تعالى   آگاهى، سبب مى

كه از بيگانگى ظاهری ميان اوبـژه    برای اين. يافته است   بروز مى» جوهر«م كالسيك در قالب مفهو
ای كـه گرچـه در جانـب       و آگاهى كاسته شود، بهتر است به معرفى يك واسطه بپردازيم؛ واسـطه

هوسرل برای . اوبژه واقع شده، اما ارتباط و وابستگى خويش را به آگاهى نيز از دست نداده است
بسـتگى آن بـا اعمـال آگـاهى       كنـد تـا هـم      استفاده مى (noema) »نوئما« ?واسطه از واژناميدن اين 

 .را نشان دهد) نوئسيس(
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  اوبژه و نوئما. 1
 ?يافتـه و جـدا افتـاده نيسـت، بلكـه حـاوی نحـو   همان واقعيت هبوط» نوئما«بنابر تعريف هوسرل، 

 .شدن آن نيز هست   خاص داده        ?حوگيری واقعيت در آگاهى و ن      خطور و شكل      

اش در نظـر       هـای دادگـى      ای كه تأمـل آن را در نحـوه      نوئما چيزی نيست جز اوبژه
در ميـان . يـابيم      سازند مى   گيرد؛ ما اوبژه را در مجموعه عناصری كه نوئما را مى   مى

ابيم كه اوبژه را كه محمـل و محـل آنهـا ي      ای از محموالت را مى      اين عناصر، هسته
هـا از       ايـن محمـول. دهنـد      آنها چيستى اوبژه را تشكيل مـى. كنند      است مشخص مى
هـا       كـه ايـن» X«انـد بـا محـل خـود، و بـه تعبيـر هوسـرل بـا يـك    يك سـو مـرتبط

» جوهر«كالسيك نوعى ، و به زبان »اوبژه -قطب «اند؛ يعنى با يك    های آن      محمول
ها يكسان باقى بمانـد و خـودش را در    رغم تغيير محمول      تواند على      ناملموس كه مى

آگاهى        ۀرابط. دهد      هايش گاهى از اين وجه و گاهى از وجه ديگر نشان مى      محمول
در ادراِك . اسـت» ژهقطـب ـ اوبـ«نوئسيس و خـود نوئمـا بـا ايـن        ۀاش رابط      با اوبژه

 مـذكور تعلـق دارنـد       ۀهايى نظير سبز، بزرگ، سفت و زيبا به هسـت      درخت محمول
 .)288-287، ص1384رشيديان، (

آورد،       ها ناميدن آشكارا تلقى رايج در باب جوهر را بـه يـاد مـى      ناميدن و محل محمول Xاوبژه را 
در حقيقـت هوسـرل در پـى قـرار . اين اصطالح را بپذيرد اما هوسرل حاضر نيست تمام پيامدهای

های قبلـى، بـه       وی در فلسفه       ?عقيد   گاه اصلى خويش است؛ چرا كه به       دادن مفهوم جوهر در جای
شـناختى       رويكـرد پديده. سبب اتخاذ رويكرد طبيعى، از معنای درخـور خـود منحـرف شـده بـود

كنـد و چنـان كـه خـواهيم ديـد، اوبـژه       قلمرو آگاهى را از مـا سـلب مىهرگونه عدولى از  ?اجاز
ای نوئمـاتيكى ريشـه در آگـاهى       عنوان دقيقه   شود و به      عنوان يك تعالى در حلول آگاهى بنا مى   به

رود،       شـمار مـى   حاصـل يـك انتـزاع به» اوبـژه«اسـت و » نوئمـا«در واقع، آنچه اصيل اسـت . دارد
  .های آتى را باال خواهد برد      نتزاعى كه سطح دقت و پيچيدگى تحليلا

درستى ترك نكرده باشيم، مستعد اين كژانديشى هستيم كه با اصـيل    اگر رويكرد طبيعى را به
كه هوسـرل    دانستن اوبژه، نوئما را حاصل تقابل اوبژه و آگاهى و برآمده از اوبژه بدانيم؛ در حالى

دهـد و در تحليـل نوئمـاتيكى،       آگاهى و باقى ماندن در آن، دست باال را به نوئمـا مـىبا شروع از 
اين تمايز ميـان نوئمـا و اوبـژه هـم قصـديت . كشد      ای از دل نوئما بيرون مى      عنوان دقيقه   اوبژه را به
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اعمـال قصـدی بـدون كند و هم امكان فايق آمدن بر مشكل برنتـانو مبنـى بـر       آگاهى را حفظ مى
نوئما از طريق محتوا يا معنايش به اوبژه ارجـاع دارد و آن را نـزد آگـاهى . كند      متعلق را فراهم مى

  .سازد      حاضر مى
ای نيسـت كـه جهـت عمـل ادراك بـه سـوی آن باشـد، بلكـه       بنابراين، نوئما اوبژه

سـوی يـك    گـويى بـه شود آگاهى ما چنان باشد كـه   ساختاری است كه باعث مى
كند تا بر مشـكل برنتـانو       تمايز بين نوئما و اوبژه به ما كمك مى... اوبژه جهت دارد

 .)Føllesdal, 1998, p. 574(مبنى براعمال بدون متعلق فايق آييم 

م بـه اعمـال تواني      توانيم بر اين مشكل برنتانو فايق آييم اين است كه از اين پس مى      كه مى   علت اين
كـه هـر عمـل ادراكـى دارای نوئمـا اسـت، امـا هـر    در حالى. بدون متعلق نيز نوئمايى نسبت دهيم

برای مثال، در انديشيدن به يك اسب تك شاخ عمل مـا نوئمـا دارد، امـا هـيچ : عملى اوبژه ندارد
اين تفسـير از مـوران،  البته، بر خالف.  (Moran, 2000, p. 158)چيزی متناظر با اين نوئما وجود ندارد

نوئمـای خـود، دارای اوبـژه اسـت، تـا جـايى كـه        ۀدر تفاسيری ديگر هر عمل ادراكى بـه واسـط
هايى از عمل كه آن عمل بنـا بـر آنهـا       تمام آن ويژگى: كند      گونه تعريف مى فولسدال نوئما را اين

اند كه هوسرل       برخى از محققين ادعا كردهحتى  (Føllesdal, 1990, p. 266). دارای اوبژ? خويش است
عنوان شخص خاص، اوبـژه، رويـداد يـا حـالتى از امـور كـه خـود را نشـان    معنای نوئماتيك را به

 دهد يا تمايل دارد نشان دهد، در نظر گرفتـه اسـت      گونه كه خود را نشان مى   دهد، دقيقاً همان   مى

.(Gurwitsch, 1982, p. 61; cf. Sokolowski, 1987)   
مـا در        ۀتـرين برنامـ   نوئما در بحث حقيقت اهميت بسيار دارد، اولين و مهـم       ۀجا كه مسئل   از آن

 و افـق (synthesis) اين مرحله پرداختن به نوئما است و ايـن مهـم را در مبحـث مربـوط بـه سـنتز

(horizon)  ی هوسرل در مورد اين دو مفهوم در كتـاب ها   جا كه انديشه   از آن. پى خواهيم گرفت
مـان در دو بخـش    ، شكل نهايى و دقيق خودش را پيدا كرد، تكيـۀ بحـثتأمالت دکارت�متأخرش، 

: تری در اين موضـوع نـك   كردن بحث كامل   برای دنبال(تر بر آن كتاب خواهد بود    رو بيش    پيش
(Føllesdal, 1982. 

  صولسنتز، قانونى برای تمام ف. 2
كنم و در همان حال صدای لق خوردن آن       كنم، سطح صاف آن را لمس مى      به يك ميز نگاه مى«
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چرخـى دور آن زده و جوانـب ديگـرش را نيـز . نگـرم      هـايش مـى      نشينم و به پايـه   مى. شنوم      را مى
گردم، ميـز در همـان وضـعيت       باز مىشوم و دوباره       برای مدتى از اتاق خارج مى. كنم   ورانداز مى
... گذشته رخ داد با تمام جزئياتش به يـاد دارم       ۀدرست است اين حادثه را كه در هفت» .قبلى است

ای نهفتـه اسـت كـه حـل بسـياری از آنهـا در       در اين مثال ساده و روزمره مشكالت فلسفى عديده
عنـوان چيـزی كـه كـامًال ثابـت بـاقى    اگر بهادراك يك شىء خاص حتى . گرو بحث سنتز است

ديـدن آن، لمـس آن، بوييـدن آن، شـنيدن : ای است   بسيار پيچيده       ۀمانده است ادراك شود، مسئل
شـود،       آنچه كه در عمل ديدن ديده مى. آن و غيره؛ و در هر مورد من چيز متفاوتى در مقابل دارم

امـا بـا وجـود ايـن . شـود   ه كه در عمل لمس كردن لمـس مـىخود، متفاوت است با آنچ   خودی   به
هـای نمـايش هندسـى آن اسـت كـه متفـاوت       اين همان چيز است؛ البته، اين تنها شيوه: گوييم      مى

شوم كه در صور بسـيار       های ديگری مى      ديدن باقى بمانم، متوجه تفاوت       ۀاگر صرفاً در حيط. است
هايى كه به هر حال يك فرايند پيوسـته اسـت؛ هـر       خيزد، تفاوت      ن ديدن عادی برمىكثير از جريا

شـود چيـز       آيد، اما در واقع آنچه كه در هر مورد ديده مـى   حساب مى   مرحله خودش يك ديدن به
ه شـده، آنچـه شىء محض ديـد: دارم      ذيل بيان مى       ?اين مسئله را تا حدودی به شيو. متفاوتى است

شود، قبل از هر چيز يك سطح است، و در جريان متغير ديـدن مـن اكنـون       ديده مى شىء» از«كه 
طور پيوسـته آن را از جوانـب دائمـاً متغيـر    بينم، اكنون از آن جانب، و به      مى» جانب«آن را از اين 
را در يـك سـنتز پيوسـته بـرای مـن آنهـا، آن سـطح خـودش        اما در ضمن همـۀ. كنم      دريافت مى
 .Husserl, 1997, pp(... نمايش آن است       ?دهد؛ هر يك از جوانب برای آگاهى، يك شيو   نمايش مى

157-158(. 

شـويم كـه       اول متوجـه مـى       ۀدر وهلـ. تر بررسى كنـيم      گفته را از نزديك      بياييم مشكالت پيش
با لمس كردن و شنيدن و در هر يك از اين موارد ما با ادراكاتى متمـايز ديدن كامًال متمايز است 

همـانى ادراكـات حسـى    پس اولـين سـؤال در مـورد ايـن. شويم      موارد مواجه مى       ۀو متفاوت با بقي
خـواهيم ديـد كـه . پردازيم      سپس به بررسى يك ادراك حسى خاص مى. شود      مختلف مطرح مى

هـای       هـا و فاصـله      ديـدن ميـز از جنبـه. های مختلفى مواجـه هسـتيم      ك حسى ما با نحوهدر هر ادرا
همـان       آنهـا متعلـق بـه آن ميـز ايـن ۀزعـم مـا همـ   كند كه به      مختلف ادراكات متمايزی حاصل مى

همـين . حدنـدهايى از يـك ادراك كلـى وا   اين ادراكات خاص و متكثر برش       ۀگويى هم. هستند
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مـان بـه اتـاق همـان و       دهد، در بازگشت      مسئله دربار? خروج از اتاق و بازگشت دوباره نيز رخ مى
ذكر شده ريشه در واقعيـت        ?كه خاطر   كنيم، دست آخر هم اين      دقيقاً همان ميز قبلى را ادراك مى

ين خاطره متعلق به خود مـن اسـت و شـخص بـه يـاد كه ا   تر اين      مهم. داشته و با تخيل تفاوت دارد
بنـابراين، بـا . ام، نـه يـك كپـى يـا تصـويری از مـن      پيش همين خود من بوده       ۀآورده شده در هفت

 .ايم كه قصد داريم در اين فصل به آنها بپردازيم   رو      همانى توجيه نشده روبه   چندين مورد اين

همـان       های مختلف ديدن، در حقيقت همه متعلق به يك ميز ايـن      نحوه شود اين      وقتى گفته مى
هـای       يـك فـراروی و تعـالى از داده» همان      ميز اين«است، بايستى توجه داشت كه با معرفى مفهوم 

طــرح چنــين        ۀزمينــ» همــان      ميــز ايــن«رويكــرد طبيعــى بــا اوليــه دانســتن . ادراكــى رخ داده اســت
تـرين       توانـد كوچـك      داوری نمـى      حل مبتنى بر پيش      برد، اما چنين راه      هايى را نيز از بين مى   رسشپ

شـود كـه       شناسـى مـانع از ايـن مـى      كه گفته شد، پديده   چنان. شناسى برانگيزد   توجهى را در پديده
را نـه در بيـرون از آگـاهى، بلكـه » همـان      ميز اين«، تعالى بنابراين. »دانيم بگوييم      بيش از آنچه مى«

بـار  جـا نيادر . بايستى درون حلول آگاهى جست و بـر روی ادراكـات متكثـر آن را بنـا سـاخت
 .ای كه حاصل سنتز هماهنگ ادراكات حلولى است      گرديم، تعالى      ديگر به تعالى حلولى باز مى

فرضـى يـك عمـل از هـر نـوع، بلكـه        ?فقـط اوبـژ چگونه موجود واقعى، يعنى نـه
تواند بـرای مـن       كند، مى      ای كه خودش را در من به نحوی هماهنگ تأييد مى      اوبژه

های تقويمى من باشد؟ آيا ايـن موجـود بـه       تالقى سنتز       ۀچيزی جز به اصطالح نقط
اش از من، در واقـع امـر بـه مـن تعلـق نـدارد؟       ناپذيری انضمامى   دليل همان جدايى

 )164، ص1381هوسرل، (

هـای مختلـف       نحوه(پوشـانى و مطابقـت بـر روی ادراكـات جزيـى متكثـر       از طريق سـنتزی از هم
را درك كنيم، كلى كه همواره از هر ادراك جزيـى بالفعـل ) همان   ميز اين(توانيم كل       مى) ديدن

همانى موجـود باشـد و مـا ادراكـات متكثـری از آن    چنين نيست كه نخست ميز اين. رود   فراتر مى
حاصل كنيم، بلكه آنچه كه نقداً وجود دارد ادراكات جزيى متكثر است كه بر مبنـای همـاهنگى 

عنوان يك كل بنا    همانى ميز به   شود و بدين ترتيب اين      آنها سنتزی تقويمى از جانب من اعمال مى
های       همـانى از جانـب مـن بـر پديـده   همان وجود خـارجى نـدارد و اين      بدين معنا ميز اين. شود   مى

عنوان يك تعالى حلـولى را بـر    اين بحث بخش مهمى از بار تحليل اوبژه به. شود      متكثر تحميل مى
  . يل خواهد شدويژه با معرفى مفهوم افق، اين تحليل تكم   در ادامه، به. كشد      دوش مى



سنتزهای جزيى 
)عدم بداهت

)بداهت(سنتز كلى 

سنتز نوئماتيك) 1

)بداهت(سنتز نوئتيك ) 2

انواع سنتز و بـداهت مربـوط بـه . اندازيم      نگاهى به انواع سنتز از ديدگاه هوسرل مى
  :بندی كرد   گونه دسته

  

  :دهد      شرح مى گونه   سنتز نوئماتيِك جزيى و ارتباط آن با وحدت اوبژه را اين
، »سـنتز«ارتباط يك حالت از آگاهى را با حالت ديگر آن به مثابـه 

. آگاهى تعلق دارد، مشخص كنيم       ۀيعنى صورتى از پيوند كه منحصراً به يك منطق
گيـريم، و       عنوان موضوع توصيف در نظـر مـى   مثال، ادراك يك مكعب را به
كنـيم كـه ايـن مكعـب منفـرد متصـًال بـه مثابـه       بنابراين در تأمل محض مشاهده مى

های ظهور، كه به طرز معينـى       واحدی عينى در كثرت متغير و كثيرالشكلى از نحوه
هـای       ای از زيسته      شان سلسله      ها در جريان      اين نحوه. شود

برعكس در وحدت يك سنتز جريـان دارنـد، سـنتزی 
همان مكعب . واحد و ظاهر شونده، آگاه هستيم       ?كه در اثر آن هميشه از همان اوبژ

جا    و آن جا نياهای متغير       واحد به انحاء گوناگون، گاه دور، گاه نزديك، در نحوه
زمـان بـرايم ظـاهر مكه برای من در بدن خـودم كـه ه

چند ضمنى از آن هميشه مالزم با آگاهى از ايـن    كه آگاهى هر
كند، مـثًال       ظهوری كه ذهن آن را درك مى       ?هر نحو
های ظهور       ثابه وحدت تأليفى كثيری از نحوهم   به نوبه خود، به

 ).81، ص1381هوسرل، 
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انواع سنتز

سنتزهای جزيى ) الف
عدم بداهت(

سنتز كلى ) ب

نگاهى به انواع سنتز از ديدگاه هوسرل مى جا نيادر 
گونه دسته      توان اين      همانى حاصل از آنها را مى   اين

  
  

  
  
  
  

سنتز نوئماتيِك جزيى و ارتباط آن با وحدت اوبژه را اين       هوسرل
ارتباط يك حالت از آگاهى را با حالت ديگر آن به مثابـه        ?توانيم نحو      مى

يعنى صورتى از پيوند كه منحصراً به يك منطق
مثال، ادراك يك مكعب را به یبرا

بنابراين در تأمل محض مشاهده مى
واحدی عينى در كثرت متغير و كثيرالشكلى از نحوه

شود      با هم پيوند دارند، داده مى
برعكس در وحدت يك سنتز جريـان دارنـد، سـنتزی . ديگر نيستند   نامرتبط با يك

كه در اثر آن هميشه از همان اوبژ
واحد به انحاء گوناگون، گاه دور، گاه نزديك، در نحوه

كه برای من در بدن خـودم كـه ه(قى ی مطلجا نيادر تقابل با 
كه آگاهى هر) شود قرار دارد      مى

هر نحو. شود      ها است، ظاهر مى      نحوه
به نوبه خود، به» مكعب در نزديكى«

هوسرل، ( شود      به هم پيوسته آشكار مى
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همان محوی در آگاهى نافى عدم يقين نيسـت، و ممكـن اسـت       اما مثالى بودن اين مكعب اين
مكعب  100دانشمندی فرض كنيد . مان نادرست از آب درآيد      همانى متعلق ادراكات   حكم به اين

ای كه كسى متوجـه ايـن    گونه   ثانيه به توالى روی ميزی قرار دهد، به 1/0       ۀكامًال يكسان را به فاصل
ثانيـه بـه روی  10در اين حالت شخصى را در نظر بگيريد كه مـدت . رفت و آمدهای سريع نشود

متكثـر خـود را بـه ادراك مكعبـى وی طى سنتزی نوئماتيك ادراكـات بصـری . كند      ميز نگاه مى
عدد مكعب مختلـف را  100ثانيه تعداد  10دانيم كه وی در اين       دهد، اما ما مى      همان نسبت مى      اين

همانى مكعب مثـالى وی همـراه    يعنى اين. همان هيچ اثری نيست   ديده است و از مكعب واحد اين
تـوان در روشـن و خـاموش شـدن المـپ بـا       را مىمثـال عينـى آن (با عدم يقينى هميشگى اسـت 

تـوان در حـالتى يافـت كـه شـخص از اتـاق       عدم يقين آشكارتر را مى). فركانس برق شهری ديد
كنـد، در       همان مكعب واحـد را ادراك مى ـ به گمان خود -شود و سپس در بازگشت       خارج مى

همـانى    پـس بـداهت اين. ايم      بيه آن جـايگزين كـردهكه در اين حين مكعب را با مكعبـى شـ   حالى
شود كه بخش       جا مشخص مى تا همين. حاصل از سنتز نوئماتيك غير يقينى بوده و خطاپذير است

 .های غير يقينى است   اعظمى از حقايق ما شامل بداهت

نـه (هرحـال، در وجـود آنهـا    شدند، امـا بـه      ها به توالى عوض مى      در مثال پيشين گرچه مكعب
طـرح و درك يقـين مربـوط بـه سـنتز        ۀترديدی وجود نداشـت، و ايـن امـر زمينـ) همانى آنها   اين

دست آمده از سـنتزهای نوئماتيـك    در سنتز نوئماتيك كلى ما نوئماهای به. نوئماتيك كلى است
تـك       اگر در تك. راك جهان را فراهم سازنداد       ۀكنيم تا زمين      جزيى را در سنتزی فراگير وارد مى

توانيم متعلق كلـى آگـاهى       گاه نمى   اجزای اين جهان بتوانيم به صورت جداجدا ترديد كنيم، هيچ
هوسرل اين سنتز كلى را حتى بـه يـك . يا به قول هوسرل، زندگى كلى را مورد ترديد قرار دهيم

شـرط هـر ادراك جزيـى       دانـد و آن را پـيش      ثير آگاهى اوليه مىهای منفرد ك      معنا نسبت به زيسته
   :كند      معرفى مى

انتهـا و       متعلق كلى آگـاهى همـان زنـدگى كلـى اسـت در وحـدت و تماميـت بـى
 .)86- 85، ص1381هوسرل، (اش       نامتناهى

اعمـال مختلـف آگـاهى  به نظر هوسـرل. آخرين نوع سنتزی كه معرفى كرديم، سنتز نوئتيك بود
) اعمـال آگـاهى(ها       همانى در جانـب نوئسـيس   خود مولد اين       ۀشوند كه به نوب   نيز وارد سنتزی مى

  .(Husserl, 1931, p. 334) است
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هـای       هـای مختلـف، نحـوه      های مختلف ادراك از جنبه      در ادراك يك مكعب عالوه بر نحوه
ــا       يــك مكعــب واحــد را مــى. ود داردمختلــف آگــاهى نيــز وجــ ــا احساســات متفــاوت، ب تــوان ب

بـه همـان حـال    عـين های مختلف و انتظارات گوناگون ادراك كرد و اين همـه در      گذاری      ارزش
های مختلف ممكن است به نوئمای واحـدی تعلـق       بنابراين، نوئسيس. گيرد      مكعب واحد تعلق مى

 :داشته باشند

زمـان يـا متواليـاً در       توانـد هـم      مـى -همان مكعب بـرای آگـاهى - اما همان مكعب
های جداگانه و بسيار متفاوت آگاهى، مثًال در ادراكات، خاطرات، انتظارات،       نحوه

ايـن سـنتزی اســت كـه همـۀ ايــن . و احكـام ارزشـى جداگانــه بـه آگـاهى درآيــد
گيـرد و بـا ايجـاد       در وحدت يك آگاهى در بر مى های جداگانه و منفرد را      زيسته

، 1381هوسـرل، (سـازد       همانى را ممكن مى   شناخت اينهرگونه  همانى   آگاهى از اين
 .)85ص

از تعـالى نهفتـه  جـا نيادهـد و در       اما برخالف سنتز نوئماتيك، اين سنتز در حلول آگاهى رخ مى
تـوان دريافـت كـه سـنتز نوئتيـك طـارد       وضـوح مى   ابراين، بهبنـ. در سنتز نوئماتيك خبری نيست

دست آمـده از آن نيـز طـارد هرگونـه    همانى به   هرگونه تعالى از آگاهى بوده و الجرم بداهت اين
كنم، يقـين دارم كـه       گـذاری مـى      های گونـاگون ارزش   وقتى شىء واحدی را به شـيوه. عدم يقين

» سـنتز«بحـث . شـود      همـان نسـبت داده مى      بـه يـك نوئمـای اين) فيد يا مضرم(ارزش خوب يا بد 
آن را تكميـل » افـق«خود بحث ناتمام و ناقصى است كه الزم است در ادامـه، بـا معرفـى    خودی   به

 .كنيم

  افق، توسيعى در امكانات سنتز. 3
شـود آن    دانستم كه مـى      م، از كجا مىگفته، وقتى برای اولين بار با آن ميز مواجه شد   در مثال پيش

تر ميز بايسـتى دور زد       كه جوانبى هم در پشت آن هست كه برای ديدن كامل   را لمس كرد، يا اين
ای وجود نداشته باشـد، امكـان نـدارد كـه مـن بـرای       و آنها را نيز ديد؟ تا آگاهى اجمالى و بالقوه

های اجمالى كه حتى با توجـه نيـز       البته، اين آگاهى). به تصادفمگر (فعليت يافتن آن اقدام كنم 
چرخيـدن مـن بـه دور        ۀبرای مثال، الزمـ. شوند      های خود ميز محدود نمى      همراه نيستند، به ويژگى

بـرای وارد كـردن  -هوسـرل . ميز اين است كه بدانم كف اتاق تا پشت ميز نيز امتداد يافتـه اسـت
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بـه آن دسـته از . كند      را معرفى مى» افق«اصطالح  -های اجمالى اما مهم، به بحث خود       هىاين آگا
ِق بـدون توجـه آگـاهى هسـتند و بـه      ويژگى صـورت ضـمنى و اجمـالى قصـد    های اوبژه كه متعلـ

) مثل امتـداد كـف اتـاق(يرامونى ها و جهان پ      های اوبژه      نهد و ويژگى      نام مى» افق درونى«اند،       شده
تحليـل بـه مثابـه تحليـل قصـدی از ) ماننـد مـورد سـنتز(نيـز  جـا نيادر . نامـد      مـى» افق بيرونى«را 

كننـده       رود و اين فراَروی و تعالى نقشـى تقـويم   اند فراتر مى   های منفردی كه موضوع تحليل      زيسته
 .كند      مورد نظر بازی مى       ۀتعلق انديشگيری معنای عينى م      را برای شكل

ای سـروكار       های بـالقوه      چنين با زيسته      های بالفعل بلكه هم      بنابراين، نه فقط با زيسته
از پـيش ترسـيم «هـای كنـونى مضـمون، طراحـى و       داريم كـه در قصـديت زيسـته

. كنـد      كه معنای ضمنى آنها را روشن مـى، و دارای خصلتى بديهى هستند »اند      شده
تواند دريابد كه چگونه در حلول زندگى آگاهى       شناس فقط به اين شيوه مى      پديده

يـا (هـای معينـى از ايـن جريـان الينقطـع آگـاهى، واحـدهای عينـى       و در چه نحوه
 .)93-92، ص1381هوسرل، (توانند به آگاهى درآيند       ثابت و پايدار مى) های      اوبژه

های منفـرد آگـاهى را       جا بايد يادآوری كرد كـه هوسـرل ايـن فـرا رفـتن از زيسـته   البته، در همين
داوری و       پـيش       ۀمسئل جا نياداند؛ يعنى در       ای ماهوی از همين آگاهى و ذاتى آن مى      عنوان دقيقه   به

كند كه بايد بتوانيم به اين قصدمان نيز تصـريح       تعالى حقيقى مطرح نيست، حتى هوسرل اشاره مى
های ممكن از ادراكـات گذشـته، آن       كنيم و از طريق ادراكات واقعى يا ممكن بعدی يا يادآوری

از پـيش ترسـيم «كه پـيش از ايـن گفتـه شـد،    چنان اين امر البته،       ۀالزم. نحو شهودی پر كنيم   را به
 ?بينى و ادراكـات بـالقو      تمركز بر پيش. های بالقوه است      بينى اين زيسته      افق و امكان پيش» شدگى

طور كـه    همان. آينده نبايد اين تلقى را ايجاد كند كه افق تنها در جهت آينده گسترش يافته است      
آگاهى است و اين تعالى در هر دو جهت گذشـته        ?تعالى از اكنون زند       ?دربردارند گفته شد، افق

 .و آينده قابل اعمال است

از پـيش ترسـيم «       ?هـا امكانـات بـالقو      يكى از نكات اساسى در ايـن بـاب ايـن اسـت كـه افـق
به زودی با معرفـى . كند      سازی افق را صادر مى      كليدی جواز پرداختن به روشن       ۀاين نكت   . اند   »شده

پـى خـواهيم بـرد، امـا عجالتـاً  -در باب صدق -به نتايج بسيار باارزش اين مطلب » ساخت نوعى«
در ابتــدا مشــخص اســت كــه منظــور مــا از . كنــيم      ســازی انــدكى تمركــز مــى      روشــن       ۀروی مســئل

سازی، روشن ساختن آن چيزی اسـت كـه در افـق مضـمون اسـت؛ يعنـى آشـكار سـاختن       روشن
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بخشـيدن تـدريجى بـه    ای؛ يعنى صراحت       زيسته       ۀزندگى آگاهى در پس هر تجرب       ?امكانات بالقو
در اين فرايند تدريجى با روشـن شـدن هـر افقـى، . آن چيزی كه صرفاً به نحو ضمنى وجود دارد

شود و اين كشـف       در برابرمان گشوده مى) حال از پيش ترسيم شده   با اين(هايى جديد       افقهمواره 
گفتـه هميشـه       گر اين اسـت كـه ترسـيم پـيش      وقفه بودن نشان      خود همين بى. يابد      وقفه ادامه مى      بى

ایـن یـ' نوعى ساخت تعين برخوردار است و  اش باز هم از      رغم عدم تعين   چه به   ناكامل است، گر
ها و تعين بخشيدن بـه افـق       بينى      دنبال تثبيت يا تكذيب پيش   سازی به      ما در روشن. قانون ماهیت است

» سـاخت تعـين«دانـيم كـه تمـام ايـن فراينـد در قالـب همـان       آگاهى هستيم، اما از قبل مـى       ?بالقو
دربـار?  كنيم، چيـزی      برای مثال، هنگامى كه ميزی را از يك جانب مشاهده مى. دگير      صورت مى

عنوان يـك ميـز،    حال، آن را از پيش به   تعين انضمامى جوانب نامشهودش در دست نداريم، با اين      
معنـای  چنين افقى است كـهگرفتن    كنيم و تنها با در نظر      صورت رنگى، سفت و غيره درك مى   به

هسـتيم كـه تـا قبـل از     رو      ما با نوع جديـدی از سـنتز روبـه جا نيادر . شود      همان تكميل مى      ميز اين
هـايى كـه پـيش از ايـن ذكـر شـد و همـه بـه       برخالف سنتز. پرداختن به بحث افق قابل طرح نبود

بنابراين، بحث فصل گذشته را . حضور آگاهى و گذشته مربوط بودند، اين سنتز رو به آينده دارد
همانى هم دربردارند? سـنتزی از گذشـته و حضـور آگـاهى    اين       ?كنيم كه هر اوبژ      چنين كامل مى

در اين معناست كـه صـفت مـاهوی ديگـری از آگـاهى آشـكار . است، و هم سنتزی رو به آينده
واره جديدی از آگاهى تبديل شود و در عين حـال، های هم      تواند به نحوه      شود؛ هر آگاهى مى      مى

همـان در وحـدت سـنتز،    مثابه معنای عينـى ايـن   ای كه به   باقى بماند؛ اوبژه» اوبژه«آگاهى از همان 
تـوانيم بـه       مـى جـا نيااست كـه تـا        و اين بهترين تعريفى. ها است      نحو قصدی مقيم در اين نحوه   به

  :هيماوبژه نسبت د
همانى است با معنايى از پيش افاده شده كه بايد    توان گفت اوبژه يك قطب اين      مى

اوبژه در هر لحظه از آگاهى عالمتى است برای قصديتى نوئتيك و از . محقق شود
وجـو و       توان آن را جست      حيث معنايش به اين قصديت تعلق دارد؛ قصديتى كه مى

 .)89، ص1381هوسرل، ( »روشن كرد

شود، امـا اكنـون مشـخص       صورت يك جانبه داده مى   گرچه در تمام اين مراحل، اوبژه همچنان به
» پـر نشـده«هـای       بينى      است كه اين نحو بداهت يك جانبه ضرورتاً دارای افقى كثيرالشكل از پيش

در ايـن فراينـد، اوبـژه همچنـان متعـالى و . بعـدی پـر شـود       ۀهای زيست      است كه بايستى با شهودی
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های هماهنـِگ       سازی از طريـق سـنتز      كه با روشن   ماند و با وجود اين      دارای بداهتى ناكامل باقى مى
شـود، امـا هـيچ سـنتز ممكنـى از       تدريج از عدم كمال اين بـداهت كاسـته مى   شهودهای زيسته، به

آيد و چنان كه ذكر شد با روشن شدن هر افقى، همـواره       پيمايش بداهت كامل اوبژه برنمى       ?عهد
بينيم كـه چگونـه تعـالى در دل حلـول       بار ديگر مى. شود   های جديدی در برابرمان گشوده مى      افق

بـوط بـه آن را نشـان خوبى عدم كفايـت بـداهت مر   شود و چگونگى بنا شدن آن به      آگاهى بنا مى
 .دهد      مى

معـرف سيسـتمى ويـژه در دل ايـن كثـرت اسـت، » واقعـاً موجـود       ?اوبـژ«] عبارتِ [
هـايى كـه       های مـرتبط بـا آن اسـت، بـداهت      بداهت       ۀكلي       ?سيستمى كه در برگيرند

ايـن . ى، را خلـق كننـداند كه بداهتى تامه، گرچه شايد نامتناه      نحوی تأليف شده   به
بداهت بداهتى مطلقاً كامل خواهد بود، كـه نهايتـاً خـود اوبـژه را بـا تمـام غنـايش 

اش       های منفرد سازنده      كند، و در سنتز اين بداهت هر آنچه كه در بداهت      حاضر مى
ا ام. نحو كافى پر خواهد شد   ، تهى و پر نشده است به]انتظاری[قصدی  -هنوز پيش 

هـای       اوبـژه       ۀاين امر برای كلي -واقعى اين بداهت نيست ] تحقق[منظور ما پر شدن 
كه ديـديم بـداهت تجربـى مطلـق يـك طور    همانمعنا است، زيرا       واقعى هدفى بى

های ماهوی       سازی ساخت ماهوی آن و ساخت      بلكه منظورمان روشن -است » ايده«
ای اسـت كـه بـه نحـو منـتظم سـنتز مثـالى نامتنـاهى آن را شـكل       ابعاد عدم تنـاهى

 .)110، ص1381هوسرل، (بخشند       مى

های       و حتـى تعـداد متنـاهى از زيسـته(آگاهى        ۀديگر قابل تقليل به يك زيست» واقعاً موجود       ?اوبژ«
ای اسـت نامتنـاهى       لى خود جهـان، ايـدهواقعى متعلق به جهان و به طريق او       ?نيست؛ اوبژ) آگاهى

 ?شـوند و متضـايفاً ايـد      های ممكـن هماهنـگ در آن متقـارب مى      نهايت زيسـته      ای از بى      كه دنباله
» واقعـى       ?اوبـژ«. های ممكـن      بداهت تجربى كامل آن مربوط است به سنتزی كامـل از ايـن زيسـته      

بينى شده در افق       های پيش      نهايت كه با دنبال كردن سنتز هماهنگ زيسته      ت واقع در بىای اس      نقطه
گـاه    كـه هيچ   شويم، بدون آن      وار همواره به آن نزديك مى      های بالفعل، مجانب      مند آگاهى      ساخت

صـدق و كـذب بـا        ۀويـژه در زمينـ   به آن دست يابيم؛ و همين مسئله است كه بحث حقيقت را بـه
الزم به يادآوری است كه تمام اين بحـث درون رويكـرد . سازد      رو مى   های زيادی روبه      پيچيدگى

دليل است كه تاريخ،    همين   شود، و به      شناختى قرار دارد و در قلمرو ماهيات محض دنبال مى      پديده
های حلولى بنا ساخت؛ شايد توجـه بـه       های آينده را بايستى بر اساس سنتز      همان و افق      وحدت اين
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ای    تا انـدازه... و» افق ايدتيك«، »سنتز ايدتيك«، »وحدت ايدتيك«، »تاريخ ايدتيك«اصطالحات 
هوسرل تمام اين كثرات ايدتيك را با تبديل اگوی تجربـى بـه ايـدوس . روشنگر اين مطلب باشد

شناختى و تبديل اگـوی تجربـى بـه اگـوی       تقليل پديده. آورد      به چنگ مى) ستعاليىاگوی ا(اگو 
گيـر       ای اسـت كـه بازگشـايى آن مـا را بـا فراينـدی طـوالنى و بعضـاً نفس      استعاليى همچون بسته

هـای       تباطسازد، فرآيندی كه طى آن بايد رد پای هر نوع تعالى را پيـدا كـرد، تمـام ار   رو مى   روبه
. های قابل روشن شدن آن را درون حلول آگاهى باز جسـت   آن را مشخص ساخت و سپس ريشه

های حلـولى       تقليل هر تعالى ممكن بـه ريشـه(های حلولى    تنها پس از سرسپردگى تام به اين ريشه
حقيقت نيـز        ?پروژ. ه استشناختى به سرانجام خود رسيد      توان مطمئن شد كه تقليل پديده      مى) آن
 .ها      طور خالصه، چيزی نيست جز بازگشت تعالى به حلول، بازگشت به خود پديده   به

آن آگاهى اجمالى و بـالقوه . گيريم   مان دربار? افق را با يك پرسش ساده پى مى      اينك، بحث
از كجا اين آگاهى اجمـالى را : تر بپرسيم      آيد؟ ساده      مطرح شده، از كجا مى» افق«كه تحت عنوان 

جا نيز كشـيده شـده اسـت؟ چـرا آگـاهى    ام كه ميز جانب ديگری نيز دارد و كف اتاق تا آن      يافته
بينـى       جانـب ديگـر ميـز را پـيش) همچـون شـعله(اجمالى من حركت پانـدولى يـا زبانـه كشـيدن 

هـر ادراك . نهفتـه اسـت    (apperception)»قيمادراك غيرمسـت«كند؟ جواب ايـن پرسـش در       نمى
مستقيمى، ادراك غيرمستقيمى را در دل خود دارد و اين دو به همراه هـم نقـش ادراك واحـدی 

در . گيـرد      همكـاری ايـن دو نـوع ادراك اسـت كـه اوبـژه پـا مـى       ۀكنند و تنها در ساي      را بازی مى
يك چيز كه بشخصه حاضر اسـت، وجـه ديگـر و نامشـهود ادراك غير مستقيم وجه واقعاً مشهود 

دهـد       قبلى، اجازه مـى       ?شد   سازد و بر مبنای تشبيه با موارد تجربه      طور غيرمستقيم حاضر مى   آن را به
 .كه محتوای آن تا حدودی معين شود

طـور كلـى از حيـث    انـد بـه   هايى از اين جهان نيز كه بـرای مـا ناشـناخته      حتى اوبژه
اند؛ يعنى ما قبًال چيزهايى مشابه با آنها، گرچه نه دقيقاً    شده   شان برای ما شناخته      نوع

ما نشان دهند? انتقال معنای عينى        ?روزمر       ۀتجرب] عنصر از[هر . ايم      خود آنها را ديده
بينـى معنـای آن،       و پـيشبار تأسيس شده به مـورد جديـد از طريـق تشـبيه،    نخستين

وجود داشـته باشـد، همـين » ای عينى      داده«هر جا كه . ای مشابه      عنوان معنای اوبژه   به
توانـد چيزهـا را ببينـد بـرای       اگـر كـودكى كـه ديگـر مـى... انتقال معنا وجود دارد

هـا را       ىبار، معنای نهـايى قيچـى را درك كنـد از ايـن لحظـه بـه بعـد قيچـ   نخستين
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عنوان قيچى خواهد شناخت؛ اما اين امر طبيعتـاً بـه شـكل    درنگ با اولين نگاه به      بى
گيـرد       ، مقايسـه يـا اسـتدالل صـورت نمـى]از طريق حافظـه[بازتوليد ذهنى آشكار 

 .)172، ص1381هوسرل، (

ای بـا    يزی كه در معنای عينى دومى تا انـدازهچ       ۀوسيل   ساز، معنای عينى اوليه، به      در اين انتقال شبيه
گرفـت و       اگر اين فراخوانى وجود نداشت نه افـق شـكل مى. شود      آن مطابقت دارد، فراخوانده مى

تابانـد و       مند را برآگاهى حلـولى مى      اين معنای برانگيخته شده، ساختى قاعده. همان      ای اين      نه اوبژه
همـان       ای اين      دهـد تـا ادراكـات زيسـته را در قالـب اوبـژه      ل يك ساخت نـوعى اجـازه مىبا تحمي

دليل،    همين   بـه. دهـد      سـاخت نـوعى مـذكور اسـاس ماهيـت اوبـژه را تشـكيل مى. وحدت بخشيم
  : برسيم كهتوانيم تعريف قبلى از اوبژه را تكميل كنيم تا به اين عبارات بسيار مهم هوسرل       مى

منـد از       متناظر است با ساختاری قاعده) حلولى       ?و نيز هر اوبژ(طور كلى    هر اوبژه به
درنگ       اش، بى      عنوان متعلق تصور اين اگو و متعلق آگاهى   اوبژه به. اگوی استعاليى

شان از پـيش       كه امكانهای ممكن از همين اوبژه،       ای كلى برای ساير آگاهى      قاعده
، 1381هوسـرل (كنـد       شـود، فـراهم مـى      اين اوبژه مشـخص مـى       ۀگون       ۀماهيتاً به وسيل

 ).99-98ص

بخشـد، تنهـا بـا سـنتزی       های ممكـن بعـدی را از پـيش تعـين مى      مند كه آگاهى      اين ساختار قاعده
گيـرد، و بـودن يـا       تدريج خواهند آمد مورد ارزيابى قرار مى   كه بهای       هماهنگ از ادراكات زيسته

جـا    امـا از آن. كند      نبودن اين هماهنگى است كه تكليف وجود يا عدم وجود اوبژه را مشخص مى
ممكـن  سنتز كامل و نهـايى از تمـام ادراكـاتِ        ?گاه به ايد   رو هستيم، هيچ   پايان روبه      كه با افقى بى

ايـن بحـث        ۀادامـ. گاه بسته نخواهد شد   هماهنگى مذكور هيچ       ?آتى دست نخواهيم يافت و پروند
 .را در فصل مربوط به صدق و كذب دنبال خواهيم كرد

  حقيقت       ۀهمانى، به مثابه بستر طرح مسئل   شناختى اين      بازيافت پديده. 4
را روشـن سـازيم و در » بـداهت تجربـى خـام«شناختى ايـن       مبنای پديدهكنيم       تالش مى جا نيادر 

. دسـت يـازيم 2همـانى سـاقط شـده در رونـد تقليـل   شناسى به بازيافت اين   چارچوب روش پديده
شناسى داريم، به علـت       همانى مذكور را در چارچوب روش پديده   كه گفتيم قصد بازيابى اين   اين

حتـى در ضـمن تغييـر و . همـانى هرگـز قابـل حـذف از قلمـرو آگـاهى نيسـت   اين است كه ايـن
های متغير ادراكـى، چيـزی بـادوام بايـد حاضـر باشـد،       دگرگونى مربوط به جريان هراكليتى داده
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هـر جـا از دگرگـونى و . سـازد      همانى گسترده بر زير اين تغيير و دگرگـونى را مـى   چيزی كه اين
همـانى نـه    بنـابراين ايـن. گوييم يك آگاهى از وحدت نيز در بنيـان آن قـرار دارد      تغيير سخن مى

از . اسـت -حتـى آگـاهى از تغييـر -گيـری هـر آگـاهى       مـاهوی شـكل       ۀامری عرضى، بلكه الزم
مـان       شود كه طبق معمـول دعـوا ميـان تعـالى و حلـول اسـت و هـدف      های قبلى مشخص مى      بحث

همانى شكل گرفته در    و توصيف اين) طور كلى   همانى به   و نه حذف اين(همانى متعالى    ف اينحذ
خـود       كه با پـذيرفتن جهـان فيزيكـى در رويكـرد طبيعـى، خودبـه   توضيح آن. حلول آگاهى است

قـرار شـود و تبيـين سـاده و سرراسـتى از آن در اختيارمـان       همـانى نيـز مشـخص مـى   تكليف ايـن
ای بـرعكس نيـز بـوده اسـت؛ چـرا كـه يكـى از    توان گفت كه مسئله تا انـدازه      حتى مى. گيرد      مى

همانى درك شده با بداهت تجربـى    ترين علل و عوامل اتخاذ رويكرد طبيعى، تبيين همين اين      مهم
رسـد،       ان آغـاز بـه ذهـن مـىدر همـ ءهمـانى اشـيا   ترين راهى كه برای تبيـين ايـن      ساده. خام است

پـذير آگـاهى       كردن به ناكجاآبـادی فراتـر از قلمـرو دسترسـى   كردن آن به تعالى و دلخوش   حواله
ايـن  4.متعـالى سـخن بگـوييم) اشـياء(همـانى    اين 3ايم اگر از اسطور?      راهه نرفته      است؛ و چندان بى

بنابر آنچـه كـه . دانست بر چرايى مطابقت رويكرد طبيعى با فهم عرفىای       توان اشاره      مطلب را مى
تـوان       شناسـى مـى      ناپذيری مرز آگاهى گفتيم و با توجه به مقتضيات روش پديـده      درمورد تصميم

   :ادعا كرد كه
چنين قابل درك است كه جهان شهودی ما جهان نهايى باشد، و ورای آن هيچ       هم

بهـره    شوند، بايستى بى      كى نباشد، بدين معنا كه اشيا چنان كه ادراك مىجهان فيزي
  .)Husserl, 1931, p. 147(از تعين رياضياتى و فيزيكى باشند 

دادن بـه مـاورای آگـاهى    خواند تا همچنان نقد را بچسبيم و فلسفه را از حواله      هوسرل ما را فرا مى
مانـده ايـن اسـت كـه       همـان، تنهـا راه باقى      انسـتن وجـود شـىء اينفرض د   با پيش. دور نگه داريم

ای مجـزا در كنـار       عنوان زيسـته   آن هـم نـه بـه. ها بـاز جـوييم      همان، را در خود زيسته      وحدت اين
جديـد ديگـری        ۀها بـه زيسـت      های ديگر كه اگر اين گونه بود برای اتحاد آن با ديگر زيسـته   زيسته

مـا در ابتـدا بـا وحـدِت  جـا نيابنـابراين، در . يافـت      نهايت ادامه مى      نياز داشتيم و اين تسلسل تا بى
شايد آگاهى از احتمال وقوع چنين مشكلى بـوده . آگاهى سروكار داريم، نه با آگاهى از وحدت

 :است كه هوسرل را به نوشتن اين سطرها واداشته است

را در     شـىءتنها در خودش، در ساختار حقيقى خودش، خـود    نه    شىءادراك يك 
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صورت    چنين بدون هيچ وحدت ماهوی با آن است، وجود آن به      بر ندارد، بلكه هم
صورت محـض بـا ماهيـت خـالص    وحدتى كه به. شود      فرض گرفته مى   طبيعى پيش
هـا باشـد، يـا       توانـد وحـدت جريـان تجربـه      ها تعيين شده است، تنها مى      خوِد تجربه

تواند به يك كل       ها است كه يك تجربه مى      تجربه] جريان[تنها در . چيزی شبيه آن
هـا را در       وابسته شود، كلـى كـه ماهيـت آن در كليـت خـود، ماهيـات ايـن تجربـه

 .)Husserl, 1931, p. 125(گيرد و در آنها ريشه دارد      برمى

 ?اوبـژ«يعنـى . شـود      همـان مـورد آگـاهى واقـع مى      قصدی تنها تحت قالب ايـن وحـدت اين       ?اوبژ
های شهودی يا غير شـهودی آگـاهى،       ه      همان نحو      موجود در آگاهى، به مثابه وحدت اين» قصدی      

مهمـى        ۀنكتـ. )83، ص1381هوسـرل، (د آي   اند به آگاهى درمى   نوئماتيكى متغير ـكه از حيث نوئتيكى
آگـاهى » غيـر شـهودی«هـای       هوسـرل بـه نحوه       ?بايستى به آن توجه كـرد، بـه اشـار جا نياكه در 

شك، هوسـرل بـا بيـان ايـن عبـارت قصـد خـروج از آگـاهى و بازگشـت بـه    بى. شود   مربوط مى
ای دقيق و حياتى به همان تعالى حلـولى دارد كـه در مباحـث       رويكرد طبيعى را ندارد، بلكه اشاره

 ۀتنها شـامل ادراكـات زيسـت   همـان ميـز نـه      وحـدت اين. اختيمای به آن پـرد   مربوط به افق تا اندازه
شـود كـه مـا از جوانـب    ای مربوط مى      شود، بلكه بخش اعظمى از آن به ادراكات بالقوه      بالفعل مى      

حيـاتى        ?چنـين اشـار      هم. توانيم داشته باشيم      مى) چه از نوع نوئتيكى و چه نوئماتيكى(مختلف ميز 
های       در بردارنـد? ايـده» عنوان يـك كـل   ها بـه      وابستگى هـر تجربـه بـه جريـان تجربـه«هوسرل به 

صورت       به» ديالكتيك حقيقت -صدق و كذب«ای در باب حقيقت است كه در بخش       كننده   تعيين
. تری بررسـى كنـيم   ز نمای نزديـكتری به آن خواهيم پرداخت، اما اكنون بياييم مسئله را ا      مفصل

 :گويد   او مى. كنم كه از مثال خود هوسرل بهره ببريم      برای اين كار پيشنهاد مى

ام را       چرخم و موقعيت مكـانى      كه دور آن مى   در حالى. گيريم      اين ميز را در نظر مى
از حضور جسمانى يك ميـز  دهم، من آگاهى پيوسته و ثابتى      در هر لحظه تغيير مى

امـا ادراك ميـز . مانـد      جا دارم، ميزی كه از هر نظر ثابت بـاقى مـى   همان در آن      اين
مـن . كند، يـك پيوسـتار از ادراكـات متغيـر      طور مداوم تغيير مى   چيزی است كه به

مـن هـيچ  انـد اكنـون   حواس ديگر من نسبت بـه ميـز غيرفعـال. بندم      چشمانم را مى
ادراك؟ بياييد . گردد      كنم و ادراك باز مى      چشمانم را باز مى. ادراكى از آن ندارم

. گردد      تحت هيچ شرايطى خود همان ادراك بشخصه به من باز نمى. تر باشيم      دقيق
ای كـه       ماند، ميـزی كـه از طريـق آگـاهى تركيبـى      تنها ميز است كه همان باقى مى
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شـىء . شـود   همـان دانسـته مـى      سـازد، ايـن      دراك جديد را به يادآوری متصل مـىا
كه من از    كه ادراك شود، بدون اين   آن   تواند وجود داشته باشد، بى      ادراك شده مى

كـه خـودش هرگـز    عنوان استعداد صرف، و شايد بدون اين   آن آگاه باشم، حتى به
اما خـود ادراك آن چيـزی اسـت كـه در جريـان هميشـگى . دستخوش تغيير شود

شـىء ... طـور ثابـت در ايـن جريـان وجـود دارد   آگاهى وجود دارد، و خودش بـه
كـه    ها و مراحل آن، جدای از آن      طوركلى، و تمام اجزای آن، جنبه   ادراك شده به

 .Husserl, 1931, p يند جو      خاصيت اوليه يا ثانويه باشند، ضرورتاً از ادراك تعالى مى

130(. 

، »گـردد      تحت هيچ شرايطى خـود همـان ادراك بشخصـه بـه مـن بـاز نمى«كه    هوسرل با ذكر اين
دانـد و درسـت در همـين جـا،       همانى را حاصل اتصال ادراك جديد به يـادآوری گذشـته مى   اين

واقعيـت را بايـد  أاست كـه منشـ يعنى در امكان بنيادين بازيافتن جهان تجربى در لحظات مختلف
همـانى را ماهيتـاً    هوسرل با ماهوی دانستن امكـان تكـرار ادراكـات آگـاهى، اين. وجو كرد      جست

اوليه سپری شده است، امـا مـن از طريـق        ?زند       ۀگرچه زيست. داند      حلول آگاهى مى       ?متعلق به حوز
توانم به آن باز گردم و از طريق سنتزی نوئماتيـك آگـاهى از       مى های مكرر، همواره      حاضرسازی

همان محصـول    اين       ?اوبژ. دست آورم   های متوالى به      حاضرسازی       ?همانى را در خالل اين زنجير   اين
 ۀوسـيل   ين بههمـان و متعـ      مثابـه اين   فعاليت سنتتيك من در ضمن كثرات آگاهى بوده و بنـابراين، به

هـای    در ايـن تلقـى حتـى نيـازی بـه حضـور اوبژه. شـود      من متقـوم مى       ۀوسيل   نمودهای كثيرش، به      
. توان همين مطلب را در افق آينده نيز مطرح سـاخت      آگاهى نيست و مى       ?همان در اكنون زند      اين

اند، گرچـه    كنم كه هنوز ناشـناخته      ای را در افق آينده متقوم مى      قوههمان بال      های اين      من حتى اوبژه
شـود كـه يـك بـداهت       از اين بحـث نتيجـه مى. كنم      بينى مى      آنها را در ساخت صوری اوبژه پيش

 :كند      گونه وجود پايداری برای من خلق نمى   منفرد هيچ

بـه » هميشـه از نـو«تـوانم       مـى. كند      ی من خلق مىهر بداهتى يك دارايى پايدار برا
هايى       هايى از بداهت      شهود شده برگردم و اين كار را از طريق زنجيره] قبالً [واقعيت 

شـوند انجـام دهـم؛ بنـابراين، مـثًال در       بداهت اوليـه محسـوب مـى       ?جديد كه اعاد
هـای       ای از يـادآوری      اين عمل از طريـق زنجيـره های حلولى      بداهت مربوط به داده

عنـوان افقـى    شود كه همراه است با عدم تناهى نامحدودی كه به      شهودی انجام مى
. كنـد      را ايجـاد مـى» برگـردم] بـداهت[توانم از نو به آن       هميشه مى«] امكان[بالقوه 
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گونه جهان واقعى يـا    د ثابت و پايدار، و هيچگونه وجو   هايى هيچ      بدون چنين امكان
ها فقط در اثر بداهت، يـا       هر يك از اين جهان. مثالى برای ما وجود نخواهد داشت

پـذير       اين فرض كه تحقق اين بـداهت و تكـرار بـداهت مكتسـب امكـان       ۀبه واسط
  .است، برای ما وجود دارد

وجـود پايـداری بـرای مـا گونـه    هيچيك بداهت منفرد شود كه       نتيجه مى جا نيااز 
است، و » در خود) موجود(«ترين معنای كلمه    هر موجودی در وسيع. كند      خلق نمى
طـور هـم هـر    عرضـى اعمـال منفـرد قـرار دارد، و همـين» برای مـن«اش،       در مقابل

تـرين       ايـن وسـيعبنـابراين، . اسـت» حقيقت در خـود«حقيقتى به همين معنای وسيع 
ای       شده به مثابـه داده   به بداهت ارجاع دارد، اما نه به بداهتى لحاظ» در خود«معنای 

شوند،       اش بنا مى      معينى كه در من استعاليى و زندگى       ?زيسته، بلكه به امكانات بالقو
ه نحو تأليفى به معنـای واحـدی مربـوط هايى كه ب      نهايت افاده      اول به بى       ۀو در وهل

ای       های بالقوه   شوند، و سپس به امكانات بالقو? تصديق آنها، و بنابراين به بداهت      مى
 .)108 -107، ص1381هوسرل، (اند    نهايت قابل تكرار   های زيسته تا بى      كه به مثابه داده

ادراكـات        ۀدانـد، تعبيـری بـر پايـ      همانى را حاصـل تعبيـر مى   اينتوان ديد كه هوسرل       خوبى مى   به
چنـد محتواهـای ادراكـى متفـاوتى داده    يعنـى هر. شـود      زيسته كه از جانب من بر آنها تحميـل مى

گيـرم يـا       همـان واحـدی مـى      اين       ?عنوان نمودهای متكثـر متعلـق بـه اوبـژ   اند، اما من آنها را به   شده
هوسـرل . شـود   همـان در مـن متقـوم مى      اين       ?است كه اوبـژ» تعبير«كنم و با اين       عبارتى تعبير مى   به

داند كه در خود تجربه و در محتوای توصـيفى آن در تقابـل بـا وجـود       ای از ما مى      تعبير را افزوده
خصـلت عملـى اسـت كـه گـويى بـه حـس روح در حقيقـت، تعبيـر . شـود   خام حسـى يافـت مى

كند اين يا آن اوبـژه را ببينـيم، مـثًال ايـن درخـت را    بخشد و ماهيتاً چنان است كه وادارمان مى      مى
 ?هـا و اعمـال تعبيركننـد      حس. ببينيم، اين صدا را بشنويم، اين عطر گل را استشمام كنـيم و غيـره

شـوند، يعنـى توسـط هـيچ حسـى مشـاهده،       به مثابه اوبژه ظاهر نمىشوند اما       آنها هر دو تجربه مى
شـوند،       هـا ظـاهر و ادراك مى      اند، برعكس اوبژه   سوژه       ?شوند؛ چرا كه افزود   شنيده يا ادراك نمى

ود و ر      يعنـى آگـاهى از ادراكـات زيسـته فراتـر مـى (Husserl, 1970, p. 567). شـوند   امـا تجربـه نمى
. گيرنـد      ای كـه مـورد تعبيـر قـرار مى      ای است از قصدهای تعبيری همراه با ادراكـات زيسـته      آميزه

، تأكيـدی اسـت »شـوند      شوند، اما تجربه نمى      ها ظاهر و ادراك مى      اوبژه«: گويد      كه هوسرل مى   اين
همـانى    ز بـه اينينگاهى ن   قبل از اتمام بحث جا دارد نيم. همان   های اين      دوباره بر تعالى حلولى اوبژه



 

 

هم
زد

ان
ل پ

سا
/ 

ره
ما
ش

 
ول

ا
 

128  

همـان       اين       ?نيز يادآوری و امكان تكرار در بنيان تقويم اوبژ جا نيادر . های مثالى داشته باشيم      اوبژه
بـودن آنهـا، بـاز     زمانى ـفراهای مثالى به جای       زمانى دانستن اوبژه ـهوسرل با همه. قرار گرفته است

دهد؛ چراكه با اين توصيف، تعالى حلـولى       شناسى نشان مى      هم وفاداری خويش را به روش پديده
 .شود      جايگزين تعالى مابعدالطبيعى مفروض در رويكرد طبيعى مى

من در يك عمل زنده و چند وجهى انديشه، يك فرض، يك شكل هندسى، يك 
بار بعد همـين عمـل را همـراه بـا يـادآوری . كنم   را متقوم مى بندی حسابى      صورت

ــى ــام م ــى انج ــل قبل ــدد عم ــم      مج ــه. ده ــه و ب ــان لحظ ــنتز    در هم ــاهوی س ــور م ط
شـود و بـا هـر تكـرار عمـل، كـه از امكـان انجـام       بخـش وارد عمـل مـى      همانى   اين

» همـان«گويـد ايـن       رد كه به ما مـىگي      ام، سنتز جديدی شكل مى   اش آگاه      اختياری
بندی حسابى است كـه فقـط دوبـاره ايجـاد شـده اسـت، و يـا       قضيه، همان صورت

 ۀبا واسـط(سنتز مزبور  جا نيابنابراين، در . عبارت ديگر دوباره بداهت يافته است   به
ـــده      حاضرســـازی       ـــاد آورن ـــه ي ميشـــه هـــای ه      در درون ســـيالن زيســـته) هـــای ب

ام گسـترش       زنـدگى       ۀمـن بـه لحظـات گذشـت       ?من، از اكنون زند       ?شد      تقويم      ازپيش
استعاليى و        ۀترتيب مسئل   بدين .كند      يابد، و بدين وسيله ميان آنها پيوند برقرار مى      مى
شـود؛ فـوق زمـانى       معنای اخص كلمه حل مى   های مثالى به      نفسه بسيار مهم اوبژه      فى

شود، كه متضايف است بـا امكـان       گر مى      زمانى بودن جلوه -بودن آنها به مثابه همه
پـس از تقـويم جهـان  -اين امر. توليد و بازتوليد اختياری آنها در هر لحظه از زمان

بـر  -انـد   هـای ممكـن انديشـه      سوژه اش كه      ی عينىها   انساناش و       عينى با زمان عينى
زمانى بودن  ـيابند، و برهمه      خودشان عينيت مى       ۀهای مثالى، كه به نوب      بندی      صورت

هـای عينـى       توان اختالف آنها را با واقعيت      شود؛ بر اين پايه مى      شان اطالق مى      عينى
 .)194-193، ص1381هوسرل، (يابند درك كرد       زمانى مى ـكه تفرد مكانى

گرايى خام رهـا       شناسى گرفتار آييم، از بند افالطون   كه در دام اصالت روان   با اين تحليل بدون اين
يعنـى همـان (های مثالى قائل شويم، با زمانى دانستن آنها       كه به تفرد زمانى اوبژه   آن   شويم و بى      مى

البته، هوسـرل در آثـار . ايم      پيوند آنها با حضور آگاهى را نيز حفظ كرده) شان      زمانى دانستن ـهمه
آورد كه بايستى       ميان مى   سخن به (Husserl, 1970, p. 350) »زمانى امر مثالى وجود غير«متقدم خود از 

رسد كه منظـور       هرحال، به نظر مى   به. آن را با توجه به آثار متأخر وی به تفسير و بازخوانى نشست
حتى در عبارت زير كه بـه صـراحت، بـه . بودن نيست زمانى ـفراهوسرل از غيرزمانى بودن، همان 
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 ۀكند، باز هم در جمل      اشاره مى -مند بودن متعلق حقيقت      در مقابل زمان ـ زمانى بودن حقيقت -فرا
 :گشايد      زمانى بودن مى ـزمانى بودن به همه -آخر تلويحاً راه را برای تفسير فرا      

معنای . هيچ حقيقتى يك امر واقع، يعنى چيزی تعيين شده در ارتباط با زمان نيست
يك حقيقت، البته ايـن اسـت كـه چيـزی هسـت، حـالتى وجـود دارد، تغييـری در 

انتساب وجـودی . گيرد      در فوق زمان قرار مى اما خود حقيقت. جريان است و غيره
  .)Husserl, 1970, p. 109(معنا است       زمانى به آن، يا اعتقاد به ايجاد و نابودی آن بى

شدن حقيقت و امور مثالى، آنها را بـه امـوری جزيـى و    هوسرل اين است كه مبادا با زمانى       ۀدغدغ
های افالطونى رهـا شـود       كنيم، اما هنوز نتوانسته است از بند تعالىمطابق با تعابير آمپريستى تبديل 

هـا را مطـرح       تواند ادعای حلولى بودن اين تعالى      و تنها پس از تثبيِت اگوی استعاليى است كه مى
 و اصـالت) تعـالى محـور(گرايى خـام       شناسى در جايى بـين افالطـون      و بدين ترتيب پديده. سازد
ليت ايـن مهـم بـر ئوشود و بار مسـ      داوری محافظت مى      پيش       ۀشناسى، از خطر سقوط در ورط   روان

الزم به ذكر اسـت كـه امكـان يـادآوری ادراكـات آگـاهى . گيرد      دوِش اگوی استعاليى قرار مى
ر سـاخت هـر شناختى نيست، بلكه خصلتى مـاهوی از قلمـرو آگـاهى محـض بـوده، د      امری روان

همـانى از آگـاهى سـلب    ادراكى موجود است؛ امـری كـه بـدون آن، امكـان تحقـق هرگونـه اين
 . شود      مى

سـنگين        ۀای از زيـر سـاي   توانيم ادعا كنـيم تـا انـدازه      ايم كه مى      اكنون در جايگاهى قرار گرفته
) حقيقت پيراسته از هر نوع تعـالى(شناختى       تعالى خارج شده، آمادگى پرداختن به حقيقت پديده

در . وزنـى اسـت      مان در نبود لنگر تعالى، چيـزی شـبيه وضـعيت بـى      وضعيت. ايم      دست آورده      را به
گـاه جديـدی بـرای بحـِث    ادامه خواهيم ديد كه چگونه هوسرل با تكيه بر حلـول آگـاهى، تكيـه

از تعـالى بـه (كند و با اين كار مركـز ثقـل ايـن بحـث را از بيـرون بـه درون       وپا مى      حقيقت دست
 .سازد   منتقل مى) حلول

  ديالكتيك حقيقت ـ صدق و كذب. 5
هـای خـود       های خود را از دانسته      طور دقيق و روشن، ديده   توانيم به      ما هرگز نمى... 

و بعد، از نعمت بينايى برخوردار شود، شخصى كه نابينا به دنيا بيايد . تفكيك كنيم
شخصـى بـه        ?توانيم با حدی از دقت نظر و مشاهد      ما مى       ۀهم. بايد ديدن را بياموزد
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ناميم، هميشـه و بـدون اسـتثنا شـكل       اين واقعيت پى ببريم كه آنچه را كه ديدن مى
اين موضوع . بينيم      چيزی است كه مىآن       دربار?  ما) يا باور(گرفته و متأثر از دانش 

آيد       گاه پيش مى. گردد كه دو ديد مختلف مطرح شوند   ويژه هنگامى آشكار مى   به
از باب نمونه بعضى اوقـات شـىء كـوچكى را . شويم   كه ما دچار خطای باصره مى

يـا تكـه كاغـذی بينـيم،       مان نزديك باشد، شبيه كوه بزرگى در افق مى      كه به چشم
ولـى همـين كـه بـه . شـود      معلق در هوا به صورت يك پرنده در نظرمان مجسم مى

ديـديم       توانيم آن را به صورتى كـه قـبًال مـى      بريم، ديگر نمى      اشتباه خودمان پى مى
حال اگر بخواهيم از اشياء موضوع ديد خود نقاشى كنيم، در دو حالت قبـل . ببينيم

هـای متفـاوتى اسـتفاده       هـا و رنـگ      ردن به اشتباه فوق و پـس از آن، از فـرماز پى ب
  .)550، ص1379گامبريج، (خواهيم كرد 

تـوانيم تكـه كاغـذ را مثـل قبـل ببينـيم؟ مسـلماً در       چرا پس از پى بردن به اشتباه خـود ديگـر نمى
قبلـى را        ۀحال ما همـان ادراكـات زيسـت های تجربى ما تفاوتى حاصل نشده است، ولى با اين      داده

ديدن نيستند و        ۀرسد كه ادراكات تجربى آخرين مرحل      به نظر مى. بينيم      ای ديگر مى   گونه   اكنون به
شـود مـا مجموعـه ادراكـات       هنوز عنصری بررسى نشده باقى مانده است، عنصری كـه باعـث مى

عنوان يـك    وقتى كه ما آن شىء معلق در هوا را بـه. ببينيم» چيز« تجربى خاصى را به صورت يك
يعنى قسمت جلو و . دهيم      بينيم، در حقيقت داريم ساخت نوعى پرنده را به آن نسبت مى      پرنده مى

ر بـا توجـه بـه مسـي(گيريم       های آن كبوتر در نظر مى      عنوان سر و دم و طرفين را بال   عقب آن را به
رفتـار       وار در هـوا حركـت نكنـد و مسـيری خوش      ، و از سوی ديگر انتظار داريـم معلـق)حركتش

گفتـه شـد  جـا نيااما تمام آنچه در . را طى كند) ايم      گونه كه در مورد پرندگان ديگر ديده   همان(
در همـين تعـالى جسـتن از  و دقيقـاً . مـا حضـور نـدارد       ۀهای زيسـت      افزود? خود ماست و در تجربه

 جـا نيادر . شـود      است كه امكان خطـا مطـرح مى) های خودمان   يعنى در افزوده(های زيسته       تجربه
های       زيسته نيست، بلكه ساختاری است تحميل شده از طرف خود ما بر تجربـه       ۀيك تجرب» پرنده«

ما در واقع، يك تكه كاغذ        ?شويم كه پرند      جه مىاما چگونه متو. يك نوئما است» پرنده«: آگاهى
شــويم، ســپس وقتــى       وار آن شــى مى      بــوده اســت؟ نخســت پــس از مــدتى متوجــه حركــت معلــق

بنـابراين، بـا توجـه بـه ايـن ادراكـات . ها خبری نيست      بينيم كه از سر و دم و بال      آيد، مى      جلوترمى
دهـد و       ، در اين مرحلـه انتقـالى در نوئمـا رخ مى»پرنده«و ناهمخوانى آنها با نوئمای جديد        ۀزيست

بينيم يـا، بهتـر اسـت       مـى» تكـه كاغـذ«ادراكات تجربى خويش را از اين پـس در قالـب نوئمـای 
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 .كنيم      بگوييم، تعبير مى

اند و برای هـر    سنتز در پيوندهای گوناگون آگاهى كه از طريق       توان ميان نحوه      مى
شناختى نـوعى آنهـا كـه       مورد افاده از هر مقوله وجود دارند و ساخت پديده       ?اوبژ

يـابيم كـه از       سو سـنتزهايى را مـى   در آنها از يك. قابل مطالعه است، تمايز قايل شد
ساخت نوعى مـورد نظـر  شان را با      شان، و به نحوی بديهى توافق   حيث معنای نهايى

كننـد؛       دهند و بدين وسيله قصد يا معنای عينـى داده شـده را تصـديق مـى      نشان مى
برعكس، سـنتزهای ديگـری وجـود دارد كـه قصـد يـا معنـای عينـى داده شـده را 

بنابراين متضايفاً، اوبژه يا متعلـق مـورد . كنند   نحوی همان قدر بديهى تكذيب مى   به
را ) يعنى وجود نفى شـده و خـط خـورده(بديهى موجود يا ناموجود  افاده خصلت

  .)102، ص1381هوسرل، (كند       پيدا مى
 ?شناسى اجاز   پديده. شناسى هوسرل      صدق و كذب در پديده       ۀپردازيم به مسئل      با اين توصيفات مى

 ۀرو بررسـى مـا را بـه حيطـهرگونه خروج از حلول آگاهى را پيشاپيش از مـا سـلب كـرده و قلمـ
كنيم كـه هرگونـه بحـث از       آگاهى محدود نموده است، بنـابراين، از همـين آغـاز يـادآوری مـى      

و اين نظـر بايسـتى تحديـدی را متحمـل  5.مطابقت آگاهى با چيزی خارج از آگاهى منتفى است
تطـابق «يقـت را بـه صـورت هوسـرل حق. دهـد      شود؛ يعنى دقيقاً همان كاری كه هوسرل انجام مى
كنـد كـه مـا ايـن       تعريف كرده و تصـريح مى» كامل آنچه مورد نظر است با آنچه داده شده است

ديويد بل اين مطلب را چنين شرح  .)Husserl, 1970, p. 765(كنيم      پيدايى تجربه مى ـتطابق را در خود
 :دهد      مى

شـود،       را كه در شعار سنتى بيان مى و سرانجام، در مورد حقيقت هوسرل ديدگاهى
و عقل اسـت، جـدی و كـامًال طبـق لفـظ اختيـار  ءكه حقيقت محتاج مطابقت شى

عنوان حقيقـت وجـود داشـته باشـد    كه چيزی به   بنابر اين ديدگاه، برای آن. كند      مى
 چيـزی، يـك) ب(ای تعهد عقلـى، تصـور، انديشـه، يـا تصـديق؛       گونه) الف(بايد 
res بين الف و ب كه طبق » پاسخى      هم»       ۀيك رابط) ج(كه تصور يا تصديق شود؛ و

 ۀهوسـرل بايسـت. ب باشد، وجود داشته باشد       ?آن الف تصور يا تصديق تكافوكنند
شـناختى حقيقـت، هـر سـه       پديـده       ۀكه در نظري   افزايد و آن اين      چهارمى به اينها مى      

ويژه بايد از هم پاسـخى ميـان الـف و ب    و به عنصر بايد در تجربه داده شده باشند
  ).260، ص1376بل، (اطالع مستقيم داشته باشيم 
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شناسى هوسرل بداهت مستلزم صدق بديهى و نفى بداهت مستلزم كذب بديهى اسـت و    در پديده
كـه صـدق غيـر بـديهى    اين. داشت دنبال خواهد   البته عدم بداهت، صدق و كذب غير بديهى را به

صدق بـديهى نيـز        ۀاما آيا امكان خطا به حيط. خطايى دربر داشته باشد، چندان دور از ذهن نيست
ای بـه تبيـين    راه دارد؟ خواهيم ديد كه جواب مثبت است و در ادامه سعى خواهيم كرد تـا انـدازه

در سطح اول، به خطـای حلـولى . سرل بپردازيمشناسى هو      اين سطوح مختلف خطا از منظر پديده
ــديهى( ــه خطــای متعــالى ) قلمــرو صــدق ب ــديهى(و ســپس در ســطح دوم ب ) قلمــرو صــدق غيرب

گيـرد و اصـوالً هـدف       خطای نوع اخير تقريباً تمام خطاهای ادراكـى مـا را در بـر مى. پردازيم      مى
ت؛ جايى كه نظريات صدق كالسـيك اصلى ما در تبيين خطا، بحث و بررسى همين نوع خطا اس

شناختى در همين همĤوردی در تبيين ايـن       صدق پديده       ۀكنند و سرنوشت نظري      نيز عرض اندام مى
شناختى تنهـا       صدق پديده       ۀالبته، به ياد داشته باشيم كه نظري. شود      نوع خطا تا حد زيادی تعيين مى

 .يابد      كلى شناخت، معنا مى       ?عنوان آموز   ى بهو تنها در دل حقيقت كل

 )خطای حلولى(سطح اول 

شـود و در نگـاه نخسـت، امكـان       در حالت بداهت، پديده بشخصـه در حضـور آگـاهى داده مـى
های گونـاگونى در نفـى ايـن       اما خوشبختانه مثال. كند      هرگونه خطايى را در مورد خود منتفى مى

در تصوير زيـر ابتـدا مشـاهده . پردازيم   كنيم و به شرح آن مى   يكى را انتخاب مى. وجود داردنظر 
اما اگر اين دو خانه را از كـل تصـوير جـدا . های متفاوتى دارند      رنگ Bو  A    ۀكنيم كه دو خان      مى

هـای يكسـانى       رنـگكرده و به صورت مجزا به آنها بنگريم، متوجه خواهيم شد كه اين دو خانـه 
  .دارند

خواهيم اين خطـای اوليـه و تصـحيح       مى
شـناختى شـرح    پديـده       ?متعاقب آن را به شيو

شناختى فـرض    با اتخاذ رويكرد پديده. دهيم
تبيين        ۀجهان عينى مستقل از آگاهى كه زمين

كرد، كنار گذاشته شد و از    خطا را فراهم مى
هـا سـخن       يـزی جـز پديـدهاين پس دربار? چ

  . توان گفت      نمى
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حال، اگر چيزی خارج از آگاهى وجود ندارد و امر عينى نيـز فرانهـاد? ادراك اسـت، ديگـر 
هـای متفـاوتى       رنـگ B و    A       ۀای دو خانـ      برای هر ادراك كننده. معنا است   گفتن از توهم بى سخن

صـورت مجـّزا كنـار    ها را بريديم و بـه      يعنى وقتى خانه(با حالت دوم دارند و توّهم، تنها در نسبت 
در نظـر ) نرمـال(در حقيقـت مـا حالـت دوم را يـك حالـت طبيعـى . وجـود دارد) هم قرار داديم

، بـه نـوعى )نرمال(طبيعى    مرجع بودن اين حالت. سنجيم      موارد را به نسبت آن مى       ۀگيريم و بقي      مى
مسـلماً . دهـد      قرارش مى» واقعيت آن گونه كه هست«بخشد و در جايگاه       به آن مى» عينيت«گ رن

كـه هسـت طـور    همـانرا ) هـا      رنـگ بـودن خانـه      هم جا نيادر (مسئله اين نيست كه آيا ما واقعيت 
اما در كنار اين بايد توجـه . كنيم      كنيم؛ زيرا واقعيت دقيقاً همان است كه ما ادراك مى      ادراك مى

شـود و       شـناخته مـى» نرمـال«عنـوان    وجود دارد كـه بـه) و فقط يك جهان(داشت كه يك جهان 
هـا در مقايسـه بـا آن نظـام نرمـال قـرار       تمـام دادگـى. آيـد   حسـاب مـى   حقيقت به» معيار«بنابراين 

 .ندشو      گيرند و به صدق و كذب منتسب مى      مى

اعيان واحد برحسب شرايط متغير گاه به يك نحـو و گـاه بـه نحـو ديگـری ظـاهر 
اش نسـبت بـه بـدن مـن نمودهـای       يك شـكل واحـد برحسـب موقعيـت. شوند      مى

مثًال اگـر بـه صـفات . شود      مختلفى دارد؛ يعنى شكل آن در وجوه متغيری ظاهر مى
عـين واحـدی بـا حفـظ شـكل خـودش،  شـويم      واقعى چيز توجه كنيم، متوجه مـى

در . اش با يك چيز نـورانى دارای نمودهـای رنگـى متفـاوتى اسـت      برحسب رابطه
محسوب » نرمال«توانند شرايط    دهند كه مى      حال، بعضى از اين شرايط نشان مى   عين

مثًال ديدن در نور خورشيد، در يك روز روشن، بدون تـأثير سـاير اجسـامى : شوند
كـه بـدين » مناسـبى«يا » بهينه«حالت . ممكن است بر نمود رنگى تأثير بگذارندكه 

، متمـايز از مـثًال نـور سـرخ غـروب »رنـگ حقيقـى«آيد همـان       دست مى   ترتيب به
همه صفات . شود      تواند همه صفات رنگى را بپوشاند، محسوب مى      خورشيد كه مى

دارای اولويت محسوب        ۀنمود رنگى برجستاين » نمودهای«يا » وجوه«رنگى ديگر 
طبيعت چيز چنان است كه رنگ نرمال آن بر اثـر اشـياء نـورانى ديگـر و . شوند   مى

دهد و فقط با بازگشت به شـرايط نرمـال اسـت       محيط نوری خود به تغيير ادامه مى
ممكن نمودهـا،        ۀسلسلپس در . شود      از نو ظاهر مى) نفسه      رنگ فى(كه رنگ نرمال 

معينى از دادگى يك چيز، از اين بابت كه آن چيز را در كل نسبتاً بهتر نشـان        ?نحو
طـور اخـص    شود كـه بـه      كند و همانى تلقى مى      دهد موقعيت ممتازی كسب مى      مى
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ايـن حالـت نحـو قصـدی بـه    های دادگى به      ساير نحوه. منظور و مقصود بوده است
ای اسـت كـه جهـان       نرمال همـان تجربـه       ۀتجرب. شوند   وابسته مى» مناسب«يا » بهينه«

و » خطـا«بـر ايـن پايـه، . شـود   در آن متقـوم مـى» آن طور كه هست«نحو اصيل،    به
  .)421-420، ص1384رشيديان، ( عبارت است از تضاد با نظام نرمال تجربه» مجاز«

شـود، امـا نـه       ، صـدق بـه مطابقـت تعريـف مى)در ضمن بررسى خطـای حلـولى يعنى( جا نيادر 
مطابقت با جهان خارج عينى، بلكه مطابقت با جهان نرمال عينى كـه در همـين آگـاهى و حاصـل 

های يقينى است و البته، اين مطابقت مطابقتى محض و به معنـای       بر هم نهادن و ديالكتيك بداهت
چراكه اين بداهت جديد نيز خود وارد تعاملى ديالكتيكى با اين جهان نرمال معمول كلمه نيست؛ 

جا كه بـا ادراكـات منفـرد تشـكيل چنـين    از آن. كند      شده، در تعين بخشيدن به آن نقش بازی مى
تنها از دل ) كه قرار است كار جهان خارج عينى را انجام دهد(جهانى ناممكن است و نظام نرمال 

عنوان يكـى از عناصـر مـاهوی و    بـه -»انسجام«       ۀآيد، مسئل   های مختلف بيرون مى      نهى بداهت      برهم
دهـد، البتـه بـا ايـن تفـاوت كـه ابتنـای جهـان نرمـال بـر       خـود را نشـان مى -اساسى بحث حقيقت

كـه    توضيح آن. كند      از ما سلب مىگرايانه را       ای صرفاً انسجام      های يقينى امكان اتخاذ نظريه      بداهت
عنوان    بـه» انسـجام«عنوان تعريف حقيقـت و    به» مطابقت«در نظريات كالسيك در باب صدق گاه 

» انسـجام«و » مطابقت« جا نياگيرند؛ اما در       ديگر قرار مى   يابى به حقيقت، در كنار يك      دست       ?شيو
تـوان گفـت       گيرند و تنها در اين صورت اسـت كـه مى      قرار مى در خود تعريف حقيقت كنار هم

گـوييم، بـرخالف    و حقيقت سخن مى) يابى به حقيقت      دست       ?عنوان شيو   به(انسجام        ۀوقتى از رابط
بـا وارد شـدن رو نيستيم، بلكـه ايـن رابطـه       ای عرضى و تصادفى روبه      های كالسيك با رابطه      تلقى

جهـان عينـِى از قبـل . شود      ای ماهوی و ضروری تبديل مى      مفهوم انسجام به تعريف صدق به رابطه
های آن پى ببـريم، بلكـه جهـان       موجودی در اختيار نداريم تا بخواهيم از طريق انسجام به ويژگى

بـه همـين خـاطر . شـود      ى حاصل مىنهى ادراكات حلولى آگاه      عينى تنها از طريق انسجام و برهم
بايـد گفـت  جا نيادر [احكام ما در مورد عالم خارج : توانيم اين نظر كواين را تكرار كنيم كه      مى

نه به صورت منفرد بلكـه تنهـا در قالـب اشـتراك در  ـرغم فردی بودن      علىـ] »جهان متقوم شده«
معنای پـذيرش تـام    البتـه، ايـن بـه.  (Quine, 1964, p. 41)شـود      حسى حاضر مى       ۀداوری تجرب       ۀمحكم

گرايى را بـه رسـميت       كواين نيست، بلكه تنها در قلمرو ادراكـات حسـى كـل       ۀگرايان      ديدگاه كل
مندرج شود و صـدق و  تواند در خود بداهت      نشان داديم كه چگونه خطا مى جا نياتا . شناسيم      مى
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در ادامـه در سـطحى . هايى از بحث فراگير حقيقت در اين وادی ظاهر شوند      عنوان مؤلفه   كذب به
 .پردازيم      به تحليل خطا مى) شناختى   از لحاظ معرفت(تر       مهم

 )خطای متعالى(سطح دوم 

ر نگـاه نخسـت، چـوب را شكسـته د. بـريم      فرض كنيد تكه چوبى را در ظرفى پر از آب فـرو مـى
... حال، اگـر چـوب و آب و. دانيم كه اين صرفاً خطايى از جانب ماست      خواهيم ديد، اما همه مى

تـوان آن را خطـا دانسـت؟ آيـا در       های ذهنى باشند و بدون هرگونه خارجيتى، آيا مـى      همه پديده
نيـز اگـر بـه وجـود  جـا نياتوانـد جـايى داشـته باشـد؟ در       های درون آگاهى خطا مى      اوبژه       ۀتجرب

در (با استناد به شكسـته نبـودن چـوب عينـى  آسانى   خطا به       ۀخارجى جهان عينى قايل شويم، مسئل
دانيم كه از آن چوب عينـى خبـری       قابل درك است، اما مى) مقابل شكستگى تصوير آن در ذهن

در ايـن . ناميـديم      شـان مـى»تصـوير«ادراكاتى است كه پيش از اين نيست و هر آنچه هست همين 
در ايـن حالـت، ديگـر خطـا بـه حـاالت . رو هستيم      تری از خطا روبه      سطح از تحليل، با نوع اصيل

شود، بلكه در شكسته ديدن چوب حقيقتاً دچار خطـا       نابهنجار و انحراف از نظام نرمال مربوط نمى
شـناختى از ايـن نـوع       گفته به تحليلى پديده   از مطالب پيشگرفتن    كنيم با كمك      سعى مى. ايم      شده

 :برداری از آن      قولى از هوسرل و سپس بهره      نخست نقل. خطا دست يابيم

جـا    واسـطه آن      در ادراك پيوسته، يك شى در يقين وجودی مستقيم از حضور بـى
دهد كـه       اما اگر سؤال كنم كه چه چيزی اين واقعيت را نتيجه مى. ..برای من است

شـود،       حسـى مـن مربـوط مـى -های مختلف شى به تغيير در اعمال حركتى       نمايش
: فعـال اسـت جـا نياقصدی، پنهانى در » آنگاه -اگر »       ۀشوم كه يك رابط      متوجه مى

ترتيب سيستماتيك معـين روی دهنـد؛ ايـن گونـه  ها بايستى در يك نظم و      نمايش
بينــى، در جريــان يــك ادراك هماهنــگ، نشــان داده       اســت كــه از قبــل در پــيش

موجـود تبـديل : دهـد      ای در اين همـاهنگى روی مـى      گرچه اغلب وقفه... شوند      مى
موجـود صـرفاً  شود بـه موجـود مشـكوك،      شود به خطا يا به سادگى تبديل مى      مى

خطا از طريق . ممكن، موجود محتمل، موجودی با اين حال نه كامًال موهوم و غيره
شود، يعنى از طريق تغييـر در معنـايى كـه در قالـب آن شـى       برطرف مى» تصحيح«

توان ديد كه تغيير در معنای ادراكى غير مستقيم، از       سادگى مى   به. ادراك شده بود
بينـى       بينـى مربـوط بـه كثراتـى كـه در حالـت عـادی پـيش      افق پيشطريق تغيير در 
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برای مثـال، كسـى . دهد      روی مى) روند      يعنى بر اساس هماهنگى جلو مى(شوند       مى
عنـوان يـك مـانكن    بيند، اما پس از آن با لمس كردنش، وی را بـه      يك مرد را مى

بـرای آگـاهى يـك شـىء ...  .كنـد      بازتفسير مى) رسد   كه مثل يك مرد به نظر مى(
و . منفرد، تنها نيست؛ ادراك يك شـى ادراك آن در يـك ميـدان ادراكـى اسـت

كــه يــك شـىء فــردی در ادراك تنهــا از طريـق افقــى بــاز از طـور    همــاندرسـت 
اشـاره «جا كـه هـر چيـز بالفعـل ادراك شـده    يابد، تا آن      معنا مى» ادراكات ممكن«
هـای ادراكـى ممكـن كـه بـه صـورت       به كثرتى سيستماتيك از تمام نمايش» اردد

در كنـار ايـن : هماهنگ به آن تعلق دارند، همچنين شى يك افـق ديگـر هـم دارد
هـم » افـق بيرونـى«، يـك ءعنوان يك شى در ميدانى از اشـيا   ، دقيقاً به»افق درونى«

. اشاره دارد» همچون جهان ادراكىجهان «دارد؛ و اين مطلب در نهايت به تماميت 
زمـان ادراك شـده؛ امـا ايـن       شى واحدی است در ميان گروهى از اشياء بالفعل هم

گروه برای ما، برای آگاهى همان جهان نيست، بلكه جهان خودش را از طريق آن 
ان عنـو   عنوان ميدان گذرای ادراك، هميشه برای ما به   دهد؛ اين گروه به      نمايش مى

. شود، بخشى از عالم اشيای مربوط به ادراكات ممكن      بخشى از جهان مشخص مى
بنابراين، چنين چيزی در هر لحظه همان جهان حاضـر اسـت؛ و خـودش را در هـر 

ذهنى        ۀكه اشاره دارد به مشخص(» حضور اوليه«ای از       مورد برای من از طريق هسته
دهــد،       نمــايش مــى) شــود      ن چنــين مســتقيماً ادراك مــىای از آنچــه كــه ايــ      پيوســته

 .Husserl, 1997, pp(طور از طريق تأييدهای مربوط به افق درونى و بيرونى آن    همين

161-162(.  
بـا سـنتزی كـه ميـان ادراكـات حلـولى . پـردازيم      سازی بر مبنای اين طـرح خـام مى      اكنون به نظام

گـرفتن    سـپس بـا در نظر. شـود      تعالى از حلول آگـاهى فـراهم مى       ۀگيرد، زمين      مىمختلف صورت 
دهيم كـه       بـه آنهـا نسـبت مـى» ساخت نوعى«مضمون در اين ادراكات تأليفى يك        ?های بالقو      افق

مت تعـالى تـرك در اين مرحلـه حلـول آگـاهى را بـه سـ. تر معرفى شد      پيش» نوئما«تحت عنوان 
هـای بـالقوه و       افق» سـازی      روشن«پس از اين با استناد به ادراكات حلولى متعاقب در پـى . ايم      گفته

مهم اين است كـه بـا هـر        ۀاما نكت. آييم      مذكور بر مى» ساخت نوعى«در نتيجه تثبيت هر چه بيشتر 
مـان گشـوده       هـای جديـد در مقابل      ای از افق      داريـم جبهـه      سازی بر مـى      قدمى كه در جهت روشن

بنابراين، سـاخت نـوعى مـورد نظـر در . گيرد      شود و تعديلى در ساخت نوعى قبلى صورت مى      مى
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البتـه، در . رود      سـازی فراتـر مـى      شود كه در نتيجـه همـواره از فراينـد روشن   حركتى پويا وارد مى
ساز ربط و پيوستگى ميان ادراكات حلـولى متـوالى را تضـمين       همانى   ر اين ماجرا سنتزی اينسراس

اگـر ايـن، . دهد تا در وحدت يك سرگذشت به تحليل ايـن سلسـله بپـردازيم      كند و اجازه مى      مى
گسسـت و تمـام       مى داشت، نخ تسبيح اين بحـث از هـم      مندی وجود نمى      همانى در قالب زمان   اين

 .پاشيد      آنچه گفته شد از هم مى

در  -فـرض كنيـد شخصـى در بيابـان. بهتر است با مثالى به توضيح بيشتر اين مطالب بپـردازيم
يابـد كـه اثـری از آب    رسـد درمـى      بيند، اما هنگامى كه به آن نقطه مى   آب مى -مكانى دوردست

در تحليل اين مثال، بايد گفت كه شخص هرگـز در . بوده استنيست و آنچه ديده، سرابى بيش ن
» آب«را نديده اسـت و اصـوالً كسـى قـادر بـه كسـب ادراك زيسـته از » آب«خود        ۀزيست       ۀتجرب

نوئمايى است كه پس از حصول ادراكاتى زيسته و تحميـل سـاخت نـوعى بـر آنهـا » آب«. نيست
كـه    توضـيح آن. جويـد      يـل، همـواره از حضـور در آگـاهى تعـالى مـىدل   همين   شود و به      ساخته مى

 جـا نياتـا . بينـد      اول در دوردست شفافيتى مواج را گسـترده بـر سـطح زمـين مـى       ۀشخص در وهل
 ۀدر تجربـ. نهـد   نـام مـى» ماقبل حملى       ۀتجرب«دليل، هوسرل آن را    همين   حملى صورت نگرفته و به

ماقبل حملى امكـان خطاهـايى از ايـن دسـت وجـود نـدارد و حـداكثر امكـان خطـای حلـولى را       
ماقبل حملى نخست        ۀزمان با مرحل      كه البته هم(بعد        ۀاما در مرحل. توان برای آن در نظر گرفت      مى

پى وضع جـوهری در پـس پيوسته در        ۀشخص با سنتزی در اين ادراكات زيست) گيرد      صورت مى
های پيشـين، سـاخت نـوعى آب       آيد و با توجه به مشابهت با تجربه      اين اعراض ادراك شده بر مى

 ۀدرست در همين نقطه است كه شخص از حلول آگاهى فراتر رفته، زمين. دهد      را به آن نسبت مى
. گـوييم   بينـيم مـى      شود كه بيش از آنچه مى   مىكند؛ خطا از آن جا حاصل       ايجاد خطا را فراهم مى      

متعـددی اسـت كـه پـيش از ايـن بـا        ?ساخت نوعى تحميل شده در دل خود حاوی امكانات بالقو
تـوانيم بـه محـل آن       اين مضمون در افق است كه مـى. ايم      بندی آن پرداخته      به صورت» افق«عنوان 

حتـى اگـر نخـواهم . ان خـويش را در آن فـرو بـرم و از آن بنوشـمآب نزديك شوم و سپس دست
. هـايى بـر سـطح آن باشـم      توانم با پرتاب سنگى درون آن شـاهد ايجـاد مـوج      تر روم، مى      نزديك

ی متوجـه ا      شوم و در هر مرحلـه   كار مى      به      های بالقوه دست      بنابراين، برای به فعليت رساندن اين افق
تـوانم       تنها با اين شرط است كه مى. پيشين و كنونى خود نيز هستم       ۀپيوستگى ميان ادراكات زيست

در طـى . كه موضوع آن در هر لحظه عـوض شـود   سازی روانه شوم؛ يعنى بدون اين      در پى روشن
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در . هايى شود      تعديل سازی ممكن است ساخت نوعى وضع شده از طرف ما متحمل      فرايند روشن
رويم، اما از جايى به بعـد بـا بـه فعليـت       پيش مى» آب«ابتدا همچنان در جهت تأييد ساخت نوعى 

جديـد و        ۀشـده و مـورد انتظـار و ناسـازگاری ميـان ادراكـات زيسـت   بينـى      هـای پـيش      نرسيدن افـق
شود، تا جايى كه       تدريج مورد ترديد واقع مى   عى آب بهشده، ساخت نو   بينى      ادراكات از قبل پيش

اكنـون ديگـر انتقـالى در . شويم      ديگر امكان حفظ آن باقى نمانده، مجبور به كنار گذاشتن آن مى
 ۀبـه گفتـ. شـود   عنـوان خطـايى از جانـب مـا نفـى مـى   نوئما صورت گرفته و ساخت نوعى آب به

  . ايم      رفت روی نداده است و صدق را از دست داده      كه انتظار آن مى» تأييد هماهنگى«هوسرل       
هـای پـيش رو اسـت، بحـث       افق       ?جا كه ساخت نوعى حاصل سنتز آگاهى و دربردارند   از آن

شـود       با اين توصيفات روشن مـى.شود      به صورت ماهوی در بحث صدق متعالى وارد مى» انسجام«
شناسى تا چه انـدازه نـاقص اسـت و جايگـاه انسـجام نـه       تحليل ديويد بل از حقيقت در پديدهكه 

عنوان عنصری ماهوی و ضروری از حقيقت بـيش از    يابى به مطابقت، بلكه به      عنوان روش دست   به
در قالـب  كـه ايـن بحـث را   هـايش پـس از آن      خود هوسرل نيـز در نوشـته. شود      پيش مشخص مى

دهد و با حذف مرزهـای پررنـگ       پروراند، در ادامه آن را به ماهيت واقعيت نسبت مى      شناخت مى
 ?در گزيـد. سـازد      تحليل كاملى از صدق را فـراهم مـى       ۀشناسى، زمين      شناسى و معرفت      ميان هستى

بينـيم؛       سرايت بحث به ماهيت واقعيـت را مـىزير آشكارا اين آغازگری از شناخت و در پى آن،       
 :، ممكن است»وحدت آگاهى و واقعيت«ای بناشده بر اصل       امری كه تنها در فلسفه

يابـد، شـناخت واقعيـت و       بنابر ماهيت تجربياتى كه در آنها واقعيـت تقـويم مـى... 
واقعيـت شـرحى علّـى هـر علمـى از . اند   ناپذير   ديگر تفكيك   شناخت عليت از يك

معنای معتبر عينى در پى تعيين چيسـتى واقعيـت    خواهد بود، اگر آن علم واقعاً و به
طـوری    شناخت روابط علّى نسبت به شناخت واقعيت امری ثانويه نيسـت، بـه. باشد

صورت صرفاً اتفـاقى و    خود شناخته شود و سپس به   خودی   كه امر واقعى نخست به
ای غير ماهوی از هستى آن، در رابطه با واقعيات ديگر و تحت تأثير و       بهعنوان جن   به

ای كه شناخت قـادر باشـد تـا تعينـى بـه ذات    گونه   تأثر نسبت به آنها قرار بگيرد، به
ست كه جا نيانكته . واقعيت نسبت دهد كه مستقل از شناخت روابط علّى آن باشد

بهـره       ت كه از چنـين ذات مسـتقل و خالصـى بـىای اس   گونهاساساً ماهيت واقعيت ب
جـوهر تنهـا ... دارد اش تحقـق      كه در ضمن روابط علّى است و تنها آن چيزی است

  .)Husserl, 1980, p. 3(معناست       بى) كه هرشىء واقعى عينى يك جوهرستبه اين معنا(
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ای از       دهـد، شـبكه      حقيقت متعـالى را تشـكيل مى       ?پيوند اعيان جوهر       ۀاين اندراج واقعيت در شبك
 ۀبنـابراين، در فلسـف. رود      اعيان گسترده در زمان كه همواره از حضـور اكنـون آگـاهى فراتـر مـى

شود كـه عـدم حضـور را در بطـن       حضورمحور هوسرل، حقيقت در فرايندی ديالكتيكى وارد مى      
حقيقـت بـداهتى . خواند و ايـن اسـت راز ناتماميـت و فـرار ابـدی حقيقـت      حضور آگاهى فرامى

عنوان صـيرورت محـض همـواره از حضـور    هاسـت و بـه      بالفعل نيسـت، بلكـه ديالكتيـك بداهت
 .رود      آگاهى فراتر مى

دهد، ممكن است موهوم بـودنش       حتى بداهتى كه خود را همچون يقينى جلوه مى
همه، اين افشا مستلزم بداهتى از همان نوع است كه در آن، تـوهم    نيفاش شود، با ا

بالفعـل اسـت كـه        ۀعبارت ديگر، هميشـه و منحصـراً در تجربـ   به. »شود   آشكار مى«
كه بايستى همچـون » حقيقى       ۀتجرب«بدين ترتيب . آيد      قبلى موهوم به نظر مى       ۀتجرب

وسل شد وجود ندارد؛ حقيقت هميشه و منحصراً در محك حقيقت و خطا به آن مت
گـردد و فقـط       هـا بـه عقـب بـاز نمـى      شود، جريان زيسته      ای بالفعل تجربه مى      تجربه

مثابه بداهتى سپری شده و كاذب به    توان گفت كه اگر فالن امر زيسته اكنون به      مى
دهـد       جديد را تشكيل مـى» ای      تجربه«نى شود، خود همين فعليت كنو      من عرضه مى

كه در دل اكنوِن زنده، در آن واحد، هـم خطـای گذشـته و هـم حقيقـت فعلـى را 
بنابراين حقيقتـى مطلـق، كـه فـرض مشـترك . كند      مثابه تصحيح آن خطا بيان مى   به

به مثابه و حقيقت خود را در صيرورت . گرايى و شكاكيت است، وجود ندارد      جزم
ــتن از خــود تعريــف مــى كنــد، و ايــن عملكــرد       تجديــدنظر، تصــحيح و فراتــر رف

شـود؛ بنـابراين بـرخالف تزهـای       ديالكتيكى هميشه در دل اكنوِن زنـده انجـام مـى
گرا، خطا قابل درك است؛ زيرا در معنای همان بداهتى نهفته است كه توسط       جزم

پس برای پاسخ صـحيح بـه سـؤال حقيقـت، . كند      آن، آگاهى حقيقت را متقوم مى
حقيقت، بايد قوياً بر صيرورت تكوينى اِگو تكيه        ۀيعنى برای توصيف درست تجرب

كـه    حقيقت يك عين نيست بلكه يك حركت است و وجود ندارد مگر ايـن: كرد
  .)47، ص1384ليوتار، (اين حركت واقعاً توسط من انجام شود 

. نهايـت      ای در بى      عنوان ايـده   عنوان تماميت؛ تماميت به   د نخواهد داشت مگر بهحقيقت مطلق وجو
آگـاهى،        ?هـای بـالقو      پويـايى ذاتـى افق       ۀواسط   خطا برآمده از عدم كفايت است و عدم كفايت به

فقط و . هفته استذاتى هر ادراك متعالى است و چنين است كه خطا در ذات هر ادراِك متعالى ن
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فقط هنگامى كه يك قصديت نماياننده به آخرين پرشدگى خويش دست يافت، مطابقت شـئ و 
اما پرشدگى نهايى دقيقـاً يـك ايـده اسـت، و دقيقـاً بـه     (Husserl, 1970, p. 762).عقل رخ داده است

نهايـت و       ای اسـت در بى      دهكند نيز ايـ      مطابقتى كه هوسرل بدان اشاره مى. ناپذيری      همان دسترسى
هـای       عنوان يك كـل منسـجم؛ يعنـى همـان پرشـدگى تمـامى افق   معادل است با تحقق آگاهى به

مطابقـت در        ۀتوانسـته مـدافع نظريـ   كنيم هوسرل نمى      دليل است كه ادعا مى   همين   به. آگاهى       ?بالقو
تواند باشد مگـر       راحت دفاع كرده است، اما مدلول آن چيزی نمىص   صدق باشد و گرچه از آن به

» مثـال«نشـينى دائمـى       گرايانه از صدق، آن هم در قالب صيرورت و نسبيت، و واپس      تلقى انسجام
 .شود   مند مى      شود و در نتيجه تاريخ      و چنين است كه حقيقت در زمان درگير مى. مطلق آن

ای       عنوان هستى حقيقى، ايده   بسته است با هستى حقيقى و دقيقاً به      هم صدق حقيقى
يـك قطـب بـرای عـدم تنـاهى سيسـتماتيك نمودهـا و        ?نهايـت، ايـد      است در بـى

ای اسـت در       در فرضـى همـواره مشـروع، بنـابراين صـدق حقيقـى ايـده» ها      تجربه«
همان اسـت، در       آنچه كه در توافق احكام تجربى اين] مربوط به ای      ايده[نهايت،       بى

. شـود      ، و به دادگى ذهنى مشروع نايـل مـى»شود   ظاهر مى«هر يك از آنها حقيقت 
نهايت، به طرز پيشين در صورت محض كليت قابـل تعيـين اسـت،       واقع در بى       ?ايد

  .)Husserl, 1997, p. 304(... ها است      تمام امكان       ?كليتى كه در بردارند
بـه » عينيـت حقيقـت«       ۀمسئل توانستيم بحث حقيقت را به سرانجام برسانيم، اما هنوز جا نياتقريباً تا 

بـدون . عنوان مكمـل ايـن مباحـث بـدان بپـردازيم   بحث و بررسى بيشـتری نيـاز دارد كـه بايـد بـه
از حقيقـت در سـطحى سوليپسيسـتى و در نتيجـه ناتمـام بـاقى مـان       پرداختن به ايـن مكمـل، بحث

 .خواهد ماند

  جهان و حقيقت عينى.  6
كنـد و بـا ايـن كـار       معرفى مى» افق آشنای اشيای ناآشنا«جهان را  )38ص( تجربه و ح�مهوسرل در 
كه يـك شـى    پيشين گفتن اينبا توجه به مطالب . گيرد      مند اعتقاد مى      معنای ساختار افق   جهان را به

صـورت    شود كه به      تر حاضر مى      ای اساساً وسيع      كه آن شى در زمينه   افق دارد، برابر است با بيان اين
غير بالفعل كه هرگـز بـه فعليـت » تر      وسيع       ۀزمين«اين . من نمايش داده نشده است       ۀبالفعل در تجرب

بنابراين، جهان مانند هر افق ديگری متعالى است و بـرخالف . است» جهان«مان در نخواهد آمد ه
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در بحث سـنتز كلـى گفتـيم كـه تماميـت زنـدگى آگـاهى . تمام آنها همواره متعالى خواهد ماند
شـرط هـر ادراك       هـای منفـرد آگـاهى، كـه پـيش      عنوان يك كل، نه حاصل سنتز متأخر زيسته   به

دليل، در آن بخش سعى كرديم جهـان را بـر خـالف انتظـار نـه همـان سـنتز    مينه   به. جزيى است
 .معرفى كنيم) ها      افق افق(عنوان افق كلى و فراگير    كلى، كه به

ها نيستند، بلكه ساختارهايى از تجربه هستند كه بدون آنهـا هـيچ       ها، همان اوبژه      افق
: فيزيكـى اسـت       ?جهـان افـق نهـايى هـر اوبـژ. آيد   ادراكى به آگاهى در نمى       ?اوبژ
ما ايـن گونـه از جهـان ادراك پيـدا . ها      شود، افق تمام افق      طور كه گاه گفته مى   آن

كنيم كه ابتدا اين شى را ادراك كنيم، سپس آن يكـى را و بسـياری از اشـيای       نمى
 ?اشيای مفروض و بـه يـاد آورده شـدديگر را، و سپس آنها را همراه با بسياری از 

شناسـى،       به زبان پديـده. برسيم» جهان«نامعين تركيب كنيم و به شىء بزرگى به نام       
بنابراين، ويتگنشتاين ... نيست» اوبژه«در واقع، اصًال . جهان يك شىء بزرگ نيست

 -عميقاً مسئله را درك نكرده بودكافى        ?يا حداقل به انداز -كرد      اشتباه مى رسالهدر 
 ,Smith(شرط وجود هر امـری اسـت       جهان پيش. نيست» تمام امور       ۀمجموع«جهان 

2003, p. 170(.  
. عنوان چنين افقى بر هر شىء متعالى تقدم دارد و برخالف هر افـق ديگـری يقينـى اسـت   جهان به

ى وجود دارد؛ چرا كه اين يـك قـانون ماهيـت هر افقى غيريقينى است جز اين افق كه همواره افق
 .»جهان وجود دارد«يعنى » افقى وجود دارد«. است

ای با جهان عينى دارد و بايـد ببينـيم چگونـه       اما جهان در شكل سوليپسيستى آن تفاوت عمده
عنـوان    هكـه از جهـان عينـى بـ-برخالف رويكرد طبيعى . شود      عينيت بركشيده مى       ۀجهان به مرحل

افـراد مواجـه بـا آن  (intersubjectivity) االذهان      آغازد و بر مبنای آن اشتراك بين      گام نخست مى
بـه علـت  -عنوان نتيجـه در انتهـا قـرار دارد و الجـرم   عينيت جهان به جا نيادر  -گيرد      را نتيجه مى

االذهـان       بايسـتى عينيـت جهـان را از بـين -االذهـانى بـودن      پيوند ماهوی دو مفهـوم عينيـت و بـين
االذهـانى اسـت و نـه       مشـترك بـين       ۀتجربـ       ۀكه جهان عينى است نتيجـ   اين. استعاليى نتيجه گرفت

ی منفـرد وجـود دارد، بلكـه هـا   انسـانتنها بـرای       كه جهان نه   گردد به اين      عينيت آن برمى. عكس   به
نظـر هوسـرل، يـك ذهنيـت اسـتعاليى ممكـن در       واقع، به   به. نيز برقرار است ها   انساناع برای اجتم

عنـوان يـك ذهنيـت       چنـين بـه      شود، بلكـه هـم   عنوان يك فرديت ممكن درك نمى   حالت كلى به
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ى از طريـق اعمـال يعن ـعنوان ذهنيتى كه صرفاً برطبق آگاهى      نخست به       ۀارتباطى ممكن و در وهل
هـای اسـتعاليى فـردی احاطـه       بـودگى ممكـن از سـوژه      با يـك همـه ـاالذهانى ممكن آگاهى      بين
گفتار هوسرل بسيار به نظـر هايـدگر در  جا نيادر     (Husserl, 1974, p. 31).شود      شود، نيز درك مى      مى

 :نويسد      هايدگر مى. شود      بودن دازاين نزديك مى ـجهانـدر        ?باب نحو

جهـان همـواره و از پـيش ... تـوانم در جهـان باشـم   ه من مىكفقط با ديگری است 
ه هـر كـنـيم ك   های فردی چنين شـروع نمـى   عنوان سوژه   ما به. است كجهان مشتر

مـان را سـامان    كاز ما دنيای خاص خود را داشته باشيم، و بعـد دنيـای مشـتر كي
ه از آنـان دربـار? شـالود? جهـان كـه فيلسـوفان زمـانى كـدهيم، اين روشـى اسـت 

ه به ما داده كاما نخستين چيزی . نندك   شود، مسئله را طرح مى   االذهانى سؤال مى   بين
  .)Heidegger, 1985, pp. 236-246(داسمن است  كشود، همين جهان مشتر   مى

هوسـرل،        ۀگفتـ   شـود و بـه      االذهانى مى      از همان آغاز وارد اشتراك بيندر نتيجه آنچه فردی است 
 (communalized)  سـازی      شود نيز مشترك      طى اين فرايند حتى آن چيزی كه مستقيماً ادراك مى

 :آيد      ب عينيت درمىدهد و به قال      سازی، حقيقت تن به تعديل ديگری مى      با اين مشترك. شود      مى   

طور ثابت از طريق تصحيح متقابل، تغييری در اعتبـار و    سازی نيز به      در اين مشترك
ها و اكتسابات تجربى مـن در تمـاس بـا       در فهم متقابل، تجربه. دهد      درستى رخ مى

هـا و       هـای فـردی تجربـه      گيرد، شـبيه تمـاس بـين دنبالـه      های ديگران قرار مى      تجربه
االذهـانى اعتبـار رخ       دوباره معموالً همـاهنگى بـين جا نيازندگى تجربى من؛ و در 

كند، و       است را تثبيت مى» عادی«دهد، و آن چيزی كه با توجه به جزييات ويژه       مى
طريـق آنهـا  االذهانى نيز در كثرت اعتبارها و آنچه كـه از      بنابراين يك وحدت بين

افتد كه در آگـاهى       ای اتفاق مى   گونه   تمام اين چيزها به... افتد      معتبر است، اتفاق مى
رشد پيدا كـرده اسـت، ] اجتماعى[هر فرد، و در آگاهى جمعى كه از طريق تماس 

ان عنـو   كنـد، بـه      آيد و پيوسته اعتبار ثابتى را حفظ مى      يك جهان ثابت به دست مى
های ممكـن       جهانى كه بخشى از آن تا كنون تجربه شده و افق بازی است از تجربه

، در بـر هـا   انسان       ۀعنوان افق كلى و مشترك برای هم   برای همه؛ آن جهانى است به
  .)Husserl, 1997, pp. 164-163(اشياء بالفعل موجود        ?دارند

عنوان    شـود؛ امـا ايـن بـار نـه بـه      ر ديگر در ماهيـت حقيقـت وارد مىبينيم كه چگونه انسجام با      مى
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در . صورت انسجام ميان ادراكات تجربى من و ديگـران   انسجام ميان ادراكات تجربى من، بلكه به
نـه تعـالى از (شويم و حلـول را بـه سـمت تعـالى       رو مى   بار ديگر با ديالكتيك حقيقت روبه جا نيا

كنيم؛ گرچـه ايـن تعـالى نيـز همـواره       تـرك مـى) تعلـِق اگـو       ?، بلكـه تعـالى از حـوزاكنون زنده
يابـد و از خطـر سـقوط در رويكـرد طبيعـى بركنـار       های خـود را در حلـول آگـاهى بـاز مى      ريشه

هوسرل در جاهای مختلفى اين دو تعالى را به هم شبيه دانسته و اِگوی ديگر را نيـز ماننـد . ماند      مى
و  178تـأمالت دكـارتى، ص: نك(عنوان تعديلى از حضور آگاهى، معرفى كرده است    اگو، به       ۀگذشت

عنوان    شـدن حقيقـت مطلـق بـه   مـوازی بـا حلـولى دانسـتن تعـالى حقيقـت و مثالى. )185بحران، ص
الى عنوان متضـايف مثـ   ها، تعالى حلولى جهان عينى نيز متناظراً به      متضايف پرشدگى كامل بداهت

 .شود      االذهانى مستقر مى   هماهنگ بين       ۀتجرب

االذهان متقوم شده بر بنيان منشأهايى كه       بين       ۀمثابه اِگو در زمين   با قرار دادن خودم به
معنای صحيح    ماهيتاً به خودم تعلق دارند، بايد تصديق كنم كه جهان عينى ديگر به

ايـن جهـان [االذهـانى آن نيسـت، بلكـه       يا از ماهيـت بـينكلمه متعال از اين زمينه، 
. اقامــت دارد] االذهــانى      حــوزه بــين[در درون آن » حلــولى«بــه مثابــه تعــالى ] عينــى

ای       جهــان عينــى بــه مثابــه ايــده، بــه مثابــه متضــايف مثــالى تجربــه: عبــارت بهتــر   بــه
ای بـه اشـتراك نهـاده شـده در       تجربـه -شا      االذهانى با هماهنگى مثـالى دائمـى      بين
االذهـانى بـاز گردانـده و تحويـل شـود،       بايد ماهيتـاً بـه اشـتراك بـين ـاالذهان      بين

االذهانى نامتناهى       خود به مثابه صورت مثالى يك اشتراك بين       ۀاشتراكى كه به نوب
هـای تقـويمى مطـابق بـا       ن از سيسـتمهـای منفـرد آ   شود، كه سـوژه      و باز تقويم مى

بر اين اساس، تقويم جهـان عينـى . اند   ديگر هماهنگ   ديگر برخوردار و با يك   يك
تـر، نـوعى تقـويم       طـور دقيـق   مونادها، و بـه» هماهنگى«ماهيتاً وابسته است به نوعى 

و هماهنگ در هماهنگ منفرد در مونادهای منفرد، و نتيجتاً نوعى تكوين كه به نح
  .)168-167، ص1381هوسرل (يابد       مونادهای منفرد جريان مى

بـدانيم، نـوعى تعـالى » نامتنـاهى و بـاز«به همين دليل است كه صورت مثـالى حقيقـت را بايسـتى 
كنـد؛       گونه نگاه كردن به جهـان عينـى، بـه آسـانى، واحـد بـودن آن را تضـمين مى   اين. فراَرَونده

مشـترك        ۀها در آگاهى حلولى من ريشه دارند و همين زمين      دانيم تمام اين تعالى      مى چراكه اكنون
ای    گونـه   االذهـان به      تقـويم بين       ?كـه نحـو   توضيح آن. و بنيادين وحدت جهان عينى را در پى دارد

ای از آن       است و در هـيچ مرحلـه ما در تمام اين فرايند حلول محض آگاهى       ۀاست كه تنها سرماي
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واحـد مشـترك كـه هـر نـوع        ۀهمـين سـرماي. ای از خارج اين قلمرو را نـداريم   حق تزريق گزاره
در رويكـرد طبيعـى . دهـد      كند، جهان واحد مشـترك را نيـز نتيجـه مى      غيريتى را در خود حل مى

پـذيرفتيم؛    داوری مى      بايست وحدت آن را نيز بـا پـيش      گرفتن جهان عينى، مى   فرض   عالوه بر پيش
ای است كه ماهيتاً امكـان تكثـر را از    گونه   تقويم جهان عينى به       ?شناختى نحو      اما در رويكرد پديده

 - بر خالف وحدت عرضى و تصادفى جهان در رويكرد طبيعـى - كند و از اين پس   آن سلب مى
عنوان    بـه - گونـه كـه هوسـرل فلسـفه را   ماهوی جهان عينى سـخن بگـوييم؛ همانبايد از وحدت 

های       ايـن وحـدت مـاهوی يكـى از پايـه. دانـد      های مـاهوی مى      ضرورت       ?در بردارند -علمى متقن
تـوانيم از    تری مـى      رود و اكنـون بـا تثبيـت آن، بـا خيـال آسـوده   شمار مـى   اساسى حقيقت عينى به

هايى از خـود در       عنوان مؤلفـه   حقيقت عينى سخن بگوييم؛ حقيقتى كه صدق و كذب عينى را بـه
 .دهد      معرض معرفى قرار مى

شود و چنان كه گفته شد از       نيز مستقر مى» طبيعت عينى«االذهان تراز       گيری بين      همراه با شكل
ادراكات تجربى اِگوی منفرد، بايد انسجام ميان ادراكات اگـوی  اين پس عالوه بر انسجام درونى

 ۀهـای در ارتبـاط، بـا مبادلـ      سـوژه. منفرد با اگوهای ديگر را نيـز در بحـث صـدق دخيـل دانسـت
از اين پس . گذارند      اطالعات توصيفى خود واقعيت عينى را فراتر از تعينات سوليپسيستى بنيان مى      

عنوان معياری متعالى بـه ادراكـات حسـى نيـز خـط    به) االذهان      شكل گرفته در بين(واقعيت عينى 
 :گيرد      قرار مى) ما       ۀاولي       ۀسرماي(دهد و در مواردی در جايگاهى برتر از اين ادراكات زيسته    مى

فقـط ای تنهـا يـا سوليپسيسـتى را در نظـر بگيـريم كـه هميشـه       اگر به فـرض سـوژه
های حسى او دستخوش تغييـر       يك از اندام   ادراكاتى نرمال داشته باشد و هرگزهيچ

نظير از دسـت (نشود يا دستخوش تغييری بشود كه امكان تصحيح آن وجود ندارد 
ای كه كل خصلت ادراك را تغيير دهـد و       دادن كل ميدان المسه، يا بيماری روانى

شـود       از ميان برداشته مى» واقعيت«و » نمود«يز ميان در اين صورت امكان تما) غيره
در مقابل نمودهای غيـر واقعـى از (» طبيعت عينى«سوليپسيستى به تراز        ?و اين سوژ

همچنـين اگـر در سـطح . گيـرد      يابد و اين مفهوم در آن شكل نمـى      دست نمى) آن
يك يا چند حس رخ دهد، بـدون  سوليپسيستى اعواج و دگرگونى در       ?همين سوژ

هـای       های حس      كه سوژه از آن آگاه باشد، در اين صورت تناقض ميان گزارش   اين
توانـد الينحـل بـاقى بمانـد؛ زيـرا ممكـن       های معيوب مى      های حس      سالم و گزارش

» عينيـت»       ۀامكـان تـرجيح و نيـل بـه اليـ. است نتوان يكى را به ديگری ترجيح داد
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االذهانى است    گيری اشتراك بين      مستلزم وجود گزارش اگوهای ديگر، يعنى شكل
  .)423، ص1384رشيديان، (

فـرد . های روانى همچـون شـيزوفرنى نيـز اسـتفاده كـرد      توان برای تحليل بيماری      از اين مطلب مى
 ?درسـتى از حـوز   كه نتوانسته اسـت به شيزو كسى است كه به تراز واقعيت عينى دست نيافته؛ چرا

با دست شسـتن از . نرمالى برقرار كند) طبيعى(االذهان ارتباط       تعلق خود تعالى جسته، با دنيای بين      
االذهان استعاليى اين نظر لكان       شناسى و جايگزين كردن آن با بين      واقعيت عينى مستقل در پديده

درسـتى وارد زبـان    خوبى درك كنيم كه فرد شيزو كسى است كه نتوانسته اسـت به   توانيم به      را مى
به هر حال، پرداخت هوسـرل از . شود، و بنابراين قادر نيست به طرز صحيحى از زبان استفاده كند

ايـن بحـث فـراهم        ۀمناسبى را برای ادام       ۀتواند زمين      االذهان استعاليى مى      بحث واقعيت عينى و بين
 .فراوانى خواهد برد       ?شناسى از آن بهر   ای كه علم روان      كند، زمينه

  آخر ۀنكت
را  شـناخت�      هـای معرفت      بـه بحث »صـدق«وابستگ� شدید تعریف توانيم       اكنون در پايان اين بحث مى

ای       هـای ريشـه      از پـرداختن بـه بحـث هرگونه تعريفى از صدق، فارغ. تر مشاهده كنيم   بهتر و دقيق
بنـابراين، . شناختى خواهد بود   های معرفت      فرض      شناختى، پرداختى خام و در بردارند? پيش      معرفت

 ـشناسـى   ای از نتايج پديده      ساختن گوشه   عالوه بر توجه به هدف اصلى آن در روشنـاين مقاله را 
   .حساب آورد   موردی از اين ادعای استراتژيك نيز به       ۀعنوان يك مطالع   توان به      مى

  ها نوشت پى
  
 ين هستييتب   ةن مسئليرا در هم يهوسرل و مكتب انتقاد يشناس    دهير پديز انكارناپذياز مفسران هوسرل تما يبرخ. 1

قـت همـان   يدرحق يشناس    دهيپد«: سدينو    ينك ميگن فياز او يمشهور   ةوتار با اشاره به مقاليل. دانند  يم يدر آگاه
هـا و      را كه مـذهب  يا    همان مسئله يعنيمنشاء جهان،    ةكند، بلكه مسئل    يخود طرح نم يرا برا يمكتب نقد   ةمسئل
 .)35ص  ،1384وتار، يل(» دينما    يپرسند، مطرح م    يها م    كيزيمتاف

 يهمـان     نيـ ز ايواقعاً موجود و ن   ةاوبژ يهمان    نيمورد افاده، ا   ةمثابه اوبژ    مورد افاده، به   ةهر اوبژ يهمان    نير ايناً نظيقي«. ٢
بداهت و    ةگذرند يها    ستهياز ز يواقع يواقعاً موجود، عنصر   ةمورد افاده با اوبژ   ةن اوبژيم شده در مطابقت ايتقو

 ).106-7ص  ،1381هوسرل، (» ستيق نيتصد

  .پوش    رخنه يتعال يمعنا    اسطوره به. ٣
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هـاي      ، در سـاحت آگـاهي  )پـوش   هـاي رخنـه      تعالي(اي     اسطوره  كه متناظر با اوليه بودن تاريخي انديشة   جالب اين. 4

البتـه،  . قـرار گرفتـه اسـت   ) تعالي اشياء فيزيكي(طور آغازين بر رويكرد طبيعي   فردي نيز فهم عرفي هر انساني به
دانـد و از ايـن منظـر مطلوبيـت و حتـي امكـان           گماتيستي افراد انساني ميكواين اين امر را برآمده از نيازهاي پرا

طـرح مفهـومى   «: بـرد     ، زير سؤال مـي )كند    اعداد اصم مقايسه مي  كه وي آن را با اسطورة (حذف اين اسطوره را 
ر زيـادي از  بخشـد؛ چراكـه در ايـن طـرح تعـداد بسـيا       به بيان ما از تجربه، سادگى مـى ] رويكرد طبيعي[فيزيكي 

رود كـه هـر    شـود؛ بـا ايـن حـال، احتمـال نمـى        رويدادهاي حسى پراكنده به اصطالحاً اشياء منفرد ربط داده مـي 
اشياى . شناختى ترجمه كرد  به زبان پديده، حتى همراه با تغيير و پيچيدگى اى دربارة اشياى فيزيكي را بتوان جمله

كننـد، درسـت    حسـى سرراسـت و سـاده مـى      از سـيالن تجربـة   فيزيكي موجوداتى هستند مفروض كه بيان ما را 
فقـط از ديـدگاه طـرح مفهـومى حسـاب      . كنـد  طور كه استفاده از اعداد اصم قـوانين حسـاب را سـاده مـى     همان

تر اعداد اصم و گويا وضع نوعى اسطوره مناسب را خواهـد داشـت كـه از     مقدماتى اعدادگويا، حساب گسترده
تر است و با اين حال آن صدق واقعي را به صورت جزئى پراكنده  ساده) داد گويايعنى حساب اع(صدق واقعي 

تر از  اى مناسب است كه ساده شناختى، طرح مفهومى اشياى فيزيكي اسطوره    مشابهاً از ديدگاه پديده. در بر دارد
-Quine, 1964, pp. 17) »صورت جزئى پراكنده در بر دارد  صدق واقعي است و با اين همه آن صدق واقعي را به

18).  
شده نيست،   عنوان مطابقت ميان امر داده شده و امري كه اصالً داده    اصوالً مطابقت آگاهي و واقعيت خارجي، به. 5

تطابق در صورتي كامل اسـت كـه   «: نويسد    معروف خود مي  فرگه در مقالة . از لحاظ ماهوي نيز غير ممكن است
تـوان بـراى تبيـين اصـل بـودن       بنـابر فـرض، مـى   . ديگر هماهنگ بوده و مغاير هم نباشـند     يكچيزهاي مطابق، با 

دار است كـه بخـواهيم يـك     اما خنده. اسكناس آن را به روش استريوسكوپى با يك اسكناس اصل مقايسه كرد
توان بـا   در صورتى مىرا تنها ] انديشه[ايده . كنيم طال را به اين روش با يك اسكناس بيست ماركى مقايسه  سكة 

طور كامل مطـابق بـود، آن دو بـا      و بعد از آن اگر اولى با دومى به. چيزى مقايسه كرد كه آن نيز خود ايده باشد
داننـد، اصـالً مرادشـان چنـين      معناي انطباق ايده با يك امر واقعي مي  ولى وقتي صدق را به. اند  سان    ديگر هم    يك

 .)90-89ص  ،1374فرگه، ( »ديگر امري جوهري و ذاتي است    واقعيت و ايده با يكچيزي نيست؛ زيرا مغايرت 
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