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  آثارش متن در هوسرلنقد و بررسي كتاب 

  *صافيانمحمدجواد 

  چكيده
عبدالكريم رشيديان اثـري مانـدگار و در نـوع     ةنوشت آثارش متن در هوسرلكتاب 

تسلط بر منابع و متون  نويسنده با. هوسرل است بارةنظير در زبان فارسي در خود بي
هـاي   تـرين انديشـه   اي از اساسـي  هوسرل و شارحان او تالش كرده است چكيـده 

دهـد و   دسـت  بـه با اتكا به متون خود هوسـرل   را او ةانديشهوسرل و سير تحول 
كتاب در اين . دكناو آشنا  ةطريق خود آثار فيلسوف با زير و بم انديش  ازخواننده را 

 هـاي  طلـ نظر از برخي غ  و صرفه صفحه با قلمي روشن و روان نگاشته شد 670
 مجمـوع   در ،كه جاي چـون و چـرا دارد   ،هاي فلسفي ي اصطالح  ها چاپي و معادل

در . غور در پديدارشناسي هوسرل بسيار مفيد و كارسـاز اسـت   منظور به اش همطالع
اي از  و به ذكر چكيـده  يستنهاي آن ميسر  بخش ةبررسي كتاب امكان معرفي هم

  .ودش ميها بسنده  برخي از بخش
  .هوسرل، رشيديان، پديدارشناسي، معنا، اپوخه، الگو :ها كليدواژه

  
  مقدمه و معرفي كتاب. 1

دانشگاه شهيد بهشـتي   ةفلسفعبدالكريم رشيديان استاد  ةنوشت آثارش متن در هوسرلكتاب 
زنـدگي و آثـار و سـير تحـول      ةاولين اثر در نوع خود در زبان فارسي است كه دربرگيرنـد 

آشـنايي   ةسـابق . اسـت  ،فيلسوف معاصر و بسيار تأثيرگذار آلماني، ادمونـد هوسـرل   ةانديش
ـ  1318به سـال  ) نمودشناسي(زبانان با نام هوسرل و پديدارشناسي  ايرانيان و فارسي  ةو مقال
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اي است كـه   اولين نويسنده ،فيلسوف معاصر و استاد دانشگاه تهران ،سيد احمد فرديد ،واقع
ن نازبا هوسرل و پديدارشناسي او به زبان فارسي مقاله نوشته و سرآغاز آشنايي فارسي بارةدر

زيـاد   نسبت به ةها، با فاصل پس از آن سال. است شدهبا اين جريان مهم فلسفي معاصر اروپا 
ايـن سـير در   . ايم در اين زمينه ها ابكتها و  تدريج شاهد انتشار برخي مقاله به ،پنجاه ةاز ده
 ةه اسـت و آثـار متعـددي در زمينـ    يافتـ ي ادامـه  تـر  بـيش هاي هفتاد و هشتاد با شتاب  دهه

  .استده شتأليف  گاهپديدارشناسي و تفكر هرسرل ترجمه و 
شود و سپس زندگي و آثـار   ع ميبا گفتاري از مؤلف شرو آثارش متن در هوسرلكتاب 

. شود ميو فرايبورگ بررسي  ،هاله، گوتينگن هاي اقامت وي در هوسرل و استادان او و دوره
 بعد فصلدر  مؤلف ،هوسرل ةپديدارشناسان ةانديشگيري  تأثير اساسي برنتانو بر شكل دليل  به
. كند  مي را بررسي نسبت هوسرل با برنتاتو »توصيفي برنتانو شناسي روانهوسرل و «عنوان با 

ترتيـبِ   بـه ين و مشهورترين مطالـب در پديدارشناسـي هوسـرل    تر مهمبعدي  هاي فصلدر 
ايـن  . گيـرد  و توضيح قرار مي ،شرح ،او موضوع بررسي ةدر سير تحول انديش ها آن پيدايش
رد فلسـفي، اپوخـه،   اصالت طبيعت، معنا و رويكرد طبيعي و رويكـ  :از اند عبارت ها موضوع

ها، آگاهي و  شناسي عقل، تقويم، مراتب تقويم عينيت اگو، قصديت، نوئسيس و نوئما، پديده
موضوع  ؛در پايان كتاب پنج ضميمه آمده است). جهان  زيست(زمان، تاريخ و جهان زندگي 

اي  اين مقاله(است  »زبان و منطق ةرابط ةهاي هوسرل دربار نقد دريدا از نظرگاه«اول  ةضميم
 ادبيات و علوم انساني دانشـگاه شـهيد بهشـتي    ةدانشكد ةفلسف ةنام ويژهدر  تر پيشاست كه 

اختصـاص   »شناسايي آن توسط مـن   بدن و امكان ةمسئل«دوم به  ةضميم .)چاپ شده است
چهـارم بـه    ةضـميم . اسـت  »شناسي مفهوم غايت و غايت ةدربار«سوم  ةعنوان ضميم. دارد

پردازد و عنـوان   مي »تاريخمندي زندگي در پديدارشناسي هوسرل ةمسئلفسيرها از بعضي ت«
  .است »ما قبل حملي ةتجرب«پنجم  ةضميم

متـون و   اساس را برپديدارشناختي هوسرل  ةفلسف ،از عنوانش پيداست كه چنان ،كتاب
قول مستقيم از   نقلحجم كتاب را  تر بيش دليل،به همين  ؛دكن بررسي ميآثار خود فيلسوف 

در ذيـل   ،مؤلـف . است كردهگزيده و ترجمه بردهد كه مؤلف  آثار خود هوسرل تشكيل مي
. تر شدن مطلـب توضـيحاتي ارائـه كـرده اسـت      روشنبراي هاي منقول از هوسرل،  عبارت
بلكه گزارش و توضـيح   ،كتاب تفسير و تحليل آثار و پديدارشناسي هوسرل نيست ،بنابراين

پديدارشناسـي هوسـرل    ةزمين  دركتاب  ،بدين ترتيب. هاي اوست ر و انديشهمقيد به متن آثا
بـا   و اسـت  انپژوهشگرمنبع بسيار غني و مغتنمي در زبان فارسي براي دانشجويان و ساير 

تري داشته باشند و طبيعي است ايـن   به متن آثار هوسرل دسترسي آسانتوانند  ميآن مطالعة 
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و (ان را با متون اصلي هوسـرل در زبـان آلمـاني    پژوهشگر ةتواند دسترسي و مواجه اثر مي
تأليف و انتشار . تسهيل كند) هاي اروپايي ديگر هاي آن به زبان انگليسي يا زبان احياناً ترجمه

طـور   بهفعاليت فلسفي  ةاتفاق بسيار ميمون و مباركي در عرص آثارش متن در هوسرلكتاب 
اين كتاب اولين كتـاب بـه زبـان    . خاص در كشور ماست طور بهمعاصر غرب  ةعام و فلسف
هوسرل است كه از حد درآمد و شرح و توضيح مقـدماتي فيلسـوف آلمـاني     بارةفارسي در
كنـد و او را در مسـير سـير     و خواننده را با خود متون فيلسوف مواجه مـي است فراتر رفته 

در  ،كه نگارنده اطـالع دارد  جا آنتا  ،اين كتاب ،به همين دليل. دهد هوسرل قرار مي ةانديش
 پـذير  زاده مقايسـه  اثـر نقيـب   كانت و بيداري از خواب دگماتيسم زبان فارسي فقط با كتاب

  .تر است است، گرچه از آن بسيار مفصل
  

  هدف و روش كتاب .2
فلسـفة   ةهوسرل به دانشجويان رشت ةرا با هدف آموزش فلسف آثارش متن در هوسرلمؤلف 
دانشجويان را مستقيماً بـه  «: ترجيح نويسنده در اين كار آن بوده است كه. است نگاشتهغرب 

سنجيده و بـا  هايي  چهارچوب، البته در ها آن با راه همهاي اصلي فيلسوف ببرم و  سراغ كتاب
). 11: 1391رشيديان، ( »اهدافي مشخص، به شرح و بسط مضامين فلسفي مورد نظر بپردازم

 طـور  بـه دانشجويان با آثار اصلي هوسرل به زبان فارسـي  كردن  آشنا هدف نويسنده ،بنابراين
مطالعـة  هاي خـارجي   بار آنان با زبان ي كه در عين عدم آشنايي تأسفطور به«، مستقيم است

  ).12: همان( »خوبي ممكن گردد به ها آن آثار كالسيك فلسفي براي
قطعات كليدي آثار اصـلي و   ةهدف انتخاب و ترجم اين نويسنده براي رسيدن به ةشيو
گمان وي مقصود هوسرل را بـه   بهقطعاتي كه  ؛هوسرل به زبان فارسي بوده است ةشد چاپ

  .دهد ترين شكل به خواننده انتقال مي مناسب
كه در  ،)گاه تا حدودي تفسيري و گه(تحليلي  ـ سپس اين قطعات را در ساختاري توصيفي
 ،ام ايـن بـود كـه    اصلي ةدغدغ. ه بودم، گنجاندمذهن خودم براي انتقال مطلب طراحي كرد

دهـد، مـن    هاي يك شهر را به تماشاگران نشان مي گران كه ديدني نماي گردش چون راه هم
هـا،   هـا، سـاختمان   هـا، راه  هوسرل بگـردانم و خيابـان   ةهم خواننده را در شهر پهناور فلسف

اي كـه   گونـه  بهاما  ؛نشان دهم ها آن را به  هاي آن ها و نوسازي ها و حتي دگرگوني زيرزمين
  ).همان(سلب نكنم  ها آن هاي متفاوت را از فرصت انديشيدن و تأمل مستقل و برداشت

اش فقط يكي از مسـيرهاي ممكـن    كند كه مسير انتخابي درنگ يادآوري مي نويسنده بي
ي داشـته  تـر  كـم كه شايد با سير فلسفي خود هوسرل ناسازگاري ي يرمس. سير و سفر است
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متفاوتي را انتخاب  ةارائهاي  توانند متناسب با اهدافشان شيوه ان ديگر ميپژوهشگرباشد، اما 
 در نظركند كه اين نكته را  به خواننده توصيه مي آثارش متن در هوسرلمؤلف ). همان(كنند 

پيمايي در راهي پرسنگالخ  بير خودش همانند راهعت بهداشته باشد كه سلوك فلسفي هوسرل 
سـازي ناموجـه و كاسـتن از غرابـت و حتـي       سـاده گونه ر ههمين دليل نيز او از  بهاست و 

 و را توضيح دهد ها آن كوشيده است بعضي از فقطهاي ذاتي اين فلسفه پرهيز كرده و  ابهام
 كـه  ايـن با بيـان   چنين، همنويسنده ). همان(د كنتر  ها را تا حدي آسان عبور از بعضي گردنه

هاي مفسران را تا  كند كه انديشه بر آثار خود هوسرل است، تأكيد مي اساسي اين كتاب ةتكي
كمكـي بـه فهـم     هاي هوسـرل  دغدغه هاي جايي دخالت داده است كه با روشن كردن ابهام

). 13- 12 :همـان (كنـد  تحريـف  را و تصـوير او  افكنـد   سـايه  ها آن بر كه اين ، نهندك ها آن
براي دانشجويان سطوح عالي فلسفه ) معناي عام كلمه به(هدف تأليف كتاب درسي  ،بنابراين

درگيـري بـا مشـكالت و     ،آنان بـا آثـار خـود فيلسـوف     آشناييسازي  و بدين وسيله زمينه
و ايجاد توانايي انديشيدن بر معضـالت فلسـفي اسـت،     ،هاي متون دشوار هوسرل پيچيدگي

اي كه مؤلف براي رسيدن بـه   شيوه. را دريافته و تحرير كرده است ها آن هوسرل كه  چنان آن
و شـرح و   ،هـا  ة آنترجم ،هايي از آثار كليدي هوسرل اين هدف برگزيده است گزينش پاره

اصـالت  «نويسنده جز در فصـل مفصـل    ،دليلهمين  به. هاست  توضيح مقيد به نص اين پاره
در طـرح مباحـث    ،)معنـا (ي در فصل بعـد  تر كمو در حد ) 112تا  59صفحات ( »طبيعت
هوسرل در چالش با چـه نظـر و    كه اينهاي فكري و تاريخي بحث و  ل چندان زمينههوسر

 كه اين مـتن بـا  را تعبيري زيرمتن و فرامتن و متوني  بهديدگاهي مطلب را بيان كرده است و 
 ةتـا حـدود زيـادي نقطـ    كتـاب   نيا ،به اين دليل. كند بررسي نميستد است   و در داد ها آن

از نـام كتـاب    كـه  چنـان جمادي است كه  سياوش ةنوشت پديدارشناسي ةزمان و زمينهمقابل 
يعنـي در   ،انضـمامي آن  ةرا در مـتن و زمينـ   هايدگرپيداست پديدارشناسي هوسرل و البته 

تـوان گفـت كـه     مـي . كند ميخاصش، بررسي  ةهاي زمان فضاي فكري و فرهنگي و دغدغه
 شر شـده تمن آثارش متن در هوسرلزودتر از  پديدارشناسي ةزمان و  زمينهكه  جا آناز  ،شايد
اسـت    هاي تاريخي مسـائل دانسـته و خواسـته    نيازمند طرح افق تر كممؤلف خود را  ،است

هـاي تـاريخي آن مباحـث آشـنايي      دانشجوياني كه از پيش با مباحث پديدارشناسي و زمينه
پـيش از ايـن كتـاب     بختانـه  اثر ديگري كه خوش. مراجعه كنندخود متون  هب اًمستقيم دارند

كمك زيادي به فهـم   آثارش متن در هوسرل ةمطالعآن پيش از  ةمطالعو است ترجمه شده 
 بـر  درآمـدي كنـد كتـاب    خصوص پديدارشناسي هوسرل مي همقاصد عام پديدارشناسي و ب

در ايـن كتـاب مفـاهيم    . محمدرضا قربـاني اسـت   ةترجم ،اثر ساكولوفسكي ،پديدارشناسي
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كـه ايـن    بـدون آن  است شدهداده  توضيح اي تحليلي با شيوه پديدارشناسي هوسرلبنيادين 
و  پديدارشناسـي  ةزمان و زمينهدو كتاب  ،بنابراين. شودبررسي  ها آن تاريخي ةمفاهيم و زمين

 مـتن  در هوسرلدقيق  ةمطالعنياز  كدام از حيثي در حكم پيش هر پديدارشناسي بر درآمدي
يا  يادشدهيعني در نظر گرفتن دو اثر  ،حال پرسش اين است كه با اين وصف. هستند آثارش

، آيا كتاب در رسيدن به هدف خود آثارش متن در هوسرل ةنياز مطالع پيش مثابة بهآثار مشابه 
 ةهدف كتاب را گرداندن خواننده در شهر پهناور فلسفزبان استعاره  نويسنده به ؟موفق است

هـا و   و حتـي دگرگـوني   ،هـا  هـا، زيـرزمين   ها، ساختمان ها، راه ادن خيابانهوسرل و نشان د
اي كه فرصت انديشيدن و تأمـل مسـتقل و    گونه به ،معرفي كرده است هاي آن به او نوسازي
توانـد هـدف از    خـود مـي   خـودي  به امر اين آيا اما ؛هاي متفاوت از او سلب نشود برداشت
اي  بـا چنـين مطالعـه   البتـه  . غربي براي دانشـجويان ايرانـي باشـد    يفيلسوفنظريات  ةمطالع

خواهـد   ؛خواهد شـد عالم دانشجوي ما در بهترين حالت به مطالب و مسائل پديدارشناسي 
تقـويم، اپوخـه، زمـان،    و  ؛معنا به چه معناسـت  ؛حيث التفاتي چيست براي مثالدانست كه 
 در چهـارچوب يـا خواهـد توانسـت    آ امـا  ؛در نظر هوسرل به چـه معناسـت  ... حقيقت و 

راهـي در   چـون  هـم ؟ آيـا پديدارشناسـي را   هوسـرل بينديشـد   هاي انديشهپديدارشناسي و 
در جهاني كه در تسخير تكنولوژي و اصالت علم است، خواهد يافت؟ آيا در  ،ورزي فلسفه

هايي  ها و پرسش تقرب به مسائل را خواهد آموخت؟ اين ةپديدارشناسي نگاه به امور و نحو
صورت تأليف  بهآثاري است كه  ةو هم آثارش متن در هوسرلاز اين دست در مقابل كتاب 

  .شود به زبان فارسي منتشر مي ها ة آنو يا ترجمه از متفكران و فيلسوفان غرب و يا دربار
  

  محتواي كتاب .3
 و هـا  ضـميمه  عنـوان  بـا كتاب شـامل گفتـار مؤلـف و چهـارده بخـش و بخشـي        ساختار

 ــ  انگليسي ـ فرانسه ـ آلماني ةنام واژه نيز و آلماني ـ فرانسه ـ انگليسي ـ فارسي هاي نامه واژه
  .است نمايه و شناسي كتاب و فارسي
 اسـت  هنويسنده هدف از تأليف و روش پژوهش خويش را بيان كرد »مؤلف گفتار« در

 .پرداختيم بدان تر پيشكه 
درستي بيش از دو صفحه از كتاب را به خود اختصـاص نـداده    بهزندگي هوسرل  بخش

اجمال تمام وضعيت خانوادگي و تحصيالت و  بهدر همين مقدار زمان و محل تولد و . است
دليـل   بهالبته . اند معرفي شده ،وايراشتراوس و برنتانو ،فكري او بيان و سپس استادان اوعاليق 
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هوسـرل بـا    ةفكري هوسرل در بخش بعد به رابطـ  گيري برنتانو در جهت ةتأثير قطعي انديش
  .بدان اشاره خواهيم كرددر ادامه تفصيل پرداخته شده است كه  بهتوصيفي برنتانو  شناسي روان

 كـه  ايناو و  ةپويا و متحول است، سير تحول انديش بسياركه هوسرل متفكري  جا آناز 
تعبيري هوسرل اصـيل   بهست و دان تر بيشتوان واجد عمق و اصالت  آن را مي ةكدام مرحل

او بـوده  انديشـة  نگـاران   اختالف مفسـران و تـاريخ  محل دارد همواره  قبه كدام مرحله تعل
: نويسـد  مي تاريخي درآمدي: پديدارشناسي جنبشدر اسپيگلبرگ هربرت  كه چنان اما. است

 فينـك،  نگـ ياومفسر هوسرل در فرايبورگ كه بيش از ديگران مورد تأييـد او بـوده، يعنـي    
هاي سير فلسفي هوسرل را حول محور سه مكـان جغرافيـايي زنـدگي دانشـگاهي او      دوره

ايـن سـه مكـان جغرافيـايي شـهرهاي هالـه،       ). 142 :1391 ،اسپيگلبرگ(ترسيم كرده است 
و   رشيديان نيز از همـين روش پيـروي كـرده و سـير انديشـه     . و فرايبورگ است ،گوتينگن

. استكرده اقامت او در اين سه شهر بررسي  اساس برگيري پديدارشناسي هوسرل را  شكل
درك نمـاي   راههوسـرل و   ةهـا را محـور كـل انديشـ     وي از مفسراني كه يكي از ايـن دوره 

 ةبـه پـويش تـاريخي انديشـ     زيرا ايـن رويكـرد اوالً   ،كند انتقاد مي دانند هاي ديگر مي دوره
دهـد و ايـن بـا تأكيـدهاي مكـرر خـود هوسـرل كـه خويشـتن را           هوسرل چندان بها نمي

هوسرل را نيز  ةهاي واقعي انديش داند ناسازگار است و ثانياً ناپيوستگي دائمي مي »آغازگري«
هـاي فلسـفي    است تا از گرايشبر آن  او. )19 :1391 رشيديان،(گيرد  تا حدودي ناديده مي

هاي  هوسرل را هم در وحدت غايي و هم در گسست ةخويش اجتناب كند و تحول انديش
  ).همان(بالفعل آن ترسيم كند 

هاي كـارل   هاي هوسرل در هاله ابتدا به شركت او در درس خصوص فعاليت  درمؤلف 
و اشـاره  نن بـارز برنتـا  گذار پديدارشناسي تجربي و از شاگردا پايه) 1936- 1848(اشتومف 

 ، راهوسـرل  جز انتقاد اشـتومف بـه چـرخش اسـتعاليي     ،ها آن ولي روابط فكري؛ كند مي
كـه  پـردازد   مـي بر هوسرل ) 1910- 1842(به تأثير ويليام جيمز  مقابل، در. دهد توضيح نمي

او را مطالعه كرده بود و هوسـرل را از   شناسي روان اصولاشتومف كتاب  ةبار به توصي اول
يكي از جهت توجه به جريان آگـاهي و   ؛كند دو جهت تحت تأثير ويليام جيمز معرفي مي

اي اوليـه و   عنـوان داده  بـه هاي متغيـر و گذرنـده،    از زيسته آگاهي سيالني هراكليتي كه اين
] حيـث التفـاتي  [ديت قصمسئلة ) پيگلبرگسانقل از  به(است و ديگري ) 20: همان(بنياني 

نقـل از   بـه ( ،ترديد تحت تأثير برنتانو بوده اسـت  است كه اگرچه در اين مسئله هوسرل بي
] حيث التفـاتي [به طرز تلقي خاص خودش از قصديت او  يابي دستبسا  چه) اسپيگلبرگ

  ).21: همان(برنتانو تفاوت آشكار دارد متأثر از ويليام جيمز بوده است  تلقيكه با 
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شـناختي و   هـاي روان  پـژوهش : حسـاب  ةفلسـف سپس به نخستين كتاب هوسرل به نام 
توصـيفي برنتـانو نوشـته     شناسي روانكه هوسرل تحت تأثير شود  اشاره مي )1981(منطقي 
تـا   1890 هـاي  هدهـ كنـد و در   مركزي اين كتاب را ترك مي ةانديشي دزو ههوسرل ب. است
 نقـد  را شـناختي و رياضـي از منطـق    الت روانهـاي اصـ   در مقاالت متعددي ديدگاه 1900
كنـد و ايـن    حساب تأكيد مي ةنويسنده به تأثير فرگه بر هوسرل در ترك مفاد فلسف. دكن مي

 شناسـي  روانشود كه تأثير فرگه بر هوسرل در جـدا شـدن از    نظر موهانتي را نيز يادآور مي
مشـهود   1981ن سـال  توصيفي برنتانو ناچيز است و اين چرخش در خود هوسرل از همـا 

تأثير فرگه در  كه اينتوجه به  با). 24 :همان(دهد  ي در اين زمينه نميتر بيشبود، اما توضيح 
توانسـت حـاوي مطالـب يـا      توضيح نظر موهانتي ميشايد چرخش هوسرل مشهود است، 

  .هاي جديد براي خوانندگان باشد بصيرت
 هاي پژوهشدرستي انتشار  بهاوج فعاليت آكادميك هوسرل در شهر هاله را  ةمؤلف نقط

آشـنايي هوسـرل در   . دهـد  اختصار فهرست مطالـب آن را توضـيح مـي    بهداند و  مي منطقي
آخـرين نكتـه    ،ها گذار پديدارشناسي ارزش بنيان ،آخرين سال اقامتش در هاله با ماكس شلر

كند و با اشاره به محبوبيـت   ه نويسنده ذكر ميخصوص زندگي هوسرل در هاله است ك  در
 »انگيخـت  هوسرل را برمي  محبوبيت او گاه رشك«: نويسد بسيار شلر نزد پديدارشناسان مي

  ).28 :همان(
 بر) 1916- 1901(ل در گوتينگن رسوخصوص اقامت ه ين نكاتي كه نويسنده درتر مهم

هاي فلسفي و علمي نظير ناتورپ،  چهرهآشنايي هوسرل با : از اند عبارتكند  تأكيد مي ها آن
و انتخـاب عنـوان    شناسي رواناز  تر بيشدوري گزيدن  ؛اشميت و ديلتاي، هيلبرت، كالين،
گيري  شكل ؛خود ةتوصيفي براي توصيف فلسف شناسي روانجاي  بهپديدارشناسي استعاليي 

و  ؛)1911- 1910 لوگوس ةشده در نشري منتشر(علم متقن  ةمثاب بهفلسفه  ؛پديدارشناسي ةايد
نظـر   بـه گيرد و نويسـنده   ارتباط هوسرل با ديلتاي در همين دوره شكل مي. ارتباط با ديلتاي

روابـط  . كند او اشاره ميدربارة هاي هوسرل  كارهاي هوسرل و متقابالً ديدگاه دربارةديلتاي 
  .مستقل و آموزنده باشد يتواند موضوع پژوهش هوسرل و ديلتاي مي

حاصل كارهاي ديگر هوسرل در اين دوره اسـت كـه نويسـنده بـه      IIIو  ،I، II. ..ها ايده
انتقال قطعـي هوسـرل بـه     ةاوالً نشان ها ايده. اشاره كرده است ها آن اهميتگوناگون جهات 

شـود و ثانيـاً ايـن كتـاب      يافـت نمـي   ها ايدهاستعاليي است، هرچند اين واژه در  ايدئاليسم
 آمپيريسمنظير گوناگون هاي فلسفي  هاي عميق پديدارشناسانه از گرايش بررسي ةبرگيرند در

و نيز بسط كامل بعضي مضامين كليـدي   ها آن تر با دقيقتيويسم است، براي مرزبندي يو پوز
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 ةپديدارشناسي نظير ضرورت تعليق رويكرد طبيعي در تقليل پديدارشناسـي، تحليـل رابطـ   
تقليـل،   ةوسيل بهآگاهي محض  ةدست آوردن حوز بهاولي، آگاهي و واقعيت طبيعت و تقدم 

 و سـرانجام  ،روش تأمل و بسط مفـاهيم نوئسـيس و نوئمـا    بهتحليل ساختار آگاهي محض 
 ،پديدارشناسـي هوسـرل   ،بـدين ترتيـب  ). 32- 31 :همـان ( »پديدارشناسي عقـل «بحثي در 

اقامـت او در   ةدر دور ،دهـد  توضـيح مـي   آثـارش  مـتن  در هوسـرل  ةكه نويسند گونه همان
  .يابد گوتينگن شكل اصلي خود را مي

سـر بـرد و بـه خالقيـت فلسـفي       بهسال آخر عمر خويش را در فرايبورگ  22هوسرل 
 روش و قلمرو: محض پديدارشناسي«در سخنراني آغاز به كار خود به نام . خويش ادامه داد

هاي مسـائل فلسـفي    يزهاي معنا و انگ سازي ريشه نظر و روشن  تجديد ةايد) 1917( »تحقيق
 دست بهحل اصيل علمي خود را  براي نفوذ در زميني كه مسائل مزبور بايد بر بنيان آن راه ،را

را فقـط از طريـق پديدارشناسـي ممكـن     ن قمـت آورد، مطرح كرد و تبديل فلسفه به علمـي  
  ).34- 33 :همان(دانست 

خالف متافيزيك  اي كه بر فلسفه؛ است نخستين ةفلسفاين دوره از آثار ديگر هوسرل در 
 شناسـي  روان). 35: همـان (آورد  مـي  دسـت  بـه جزمي توجيه خودش را از بـداهت نهـايي   

اسـت حاصـل    شناسـي  روانكه هدف آن متمـايز سـاختن پديدارشناسـي از     پديدارشناسي
  ).36: همان(كارهاي ديگر همين دوره است 

 ةكنـد كـه در زمينـ    نهاد مـي  و پيششود و به ا آشنا مي در همين دوره هوسرل با هايدگر
اي كه استاد برايش ترسيم كرده بود بسيار  اما هايدگر از محدوده ؛شناسي دين كار كند پديدار

ـ  بـه جمله تلقي فلسفي او از فلسـفه    ازترين مفاهيم هوسرلي  فراتر رفت و حتي اساسي  ةمثاب
عملـي، درك   ةاي زيسـت ه علم متقن، مفهوم الگوي استعاليي، تقدم شناخت نظري بر تجربه

  ).همان(كرد  نقد را فقدان درك تاريخي و هوسرل از يقين و بداهت،
) 1929( اسـتعاليي  پديدارشناسـي  بر درآمدي، )1929( استعاليي منطق و صوري منطق

 اروپايي بشريت بحران در فلسفهوين به نام ة خطابمشهور شد و  دكارتي تأمالتكه بعداً به 
  .دوره استآثار همين از ) 1935(

شـود آن اسـت كـه هوسـرل در      خصوص بحران يادآور مي  درمهمي كه نويسنده  ةنكت
گردد كه ظاهراً با رويكـرد غيرتـاريخي و اصـالت     بازمي »جهان زندگي«و  »تاريخ«بحران به 

طريـق    ازفهـم تـاريخ    ،نظر هوسـرل  به). 39 :همان(در تعارض است  تأمالتماهوي او در 
طريق نظرگاهي استعاليي   ازغيرتاريخي بر آن ميسر نيست، بلكه گرايي  تحميل نوعي پيشين

ماهوي روند تقـويم و خالقيتـي را كـه در تـاريخ      هاي ساختدهد  ميسر است كه نشان مي
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نويسنده احتمـال  ). 40: همان(طريق تفكر اگوي تأملگر كشف كرد   ازتوان  مي كند ميعمل 
خصـوص آلمـان، در گـرايش بـه      بهستيزي در اروپاي آن زمان،  رشد عقلدهد كه شايد  مي

تأثير نبوده است  هاي عميق اين بحران بشريت اروپايي بي بررسي تاريخي براي كشف ريشه
اي مـتقن   العمر هوسرل در تأسيس فلسـفه  هاي مادام نويسنده سپس به ثبات دغدغه). همان(

 »مبتـدي « فـردي و  »اصـيل  يآغـازگر « چونـان  كند كه هرگز مانع از آن نشـد كـه   اشاره مي
اي را بـراي نظـرورزي فلسـفي و تحقـق آرزوهـاي       هاي تـازه  ناپذير افق اي خستگي گونه به

پديدارشناسـي را از منظرهـاي گونـاگون     »هـاي بنيـادي   بصـيرت «و  وجـو  جسـت خويش 
 اثبـات نظـر خـويش و برخـي ديگـر از      براينويسنده  ،در پايان). همان(كند بندي  صورت
عـين حـال    هوسرل واجـد وحـدتي غـايي و در    ةكه تحول انديش اين دربارة نظران صاحب
بررسي را او  ةهاي انديش مركزي هريك از دوره ةاست هست) 19 :همان(هاي بالفعل  گسست

هـاي   هريـك از دوره  هوسـرل در نظـر   مـد ترين مطالـب   كه براي توجه به اساسي(د كن مي
  .)استبندي فشرده و مفيدي  جمع اش فكري

 متن در هوسرلهوسرل در كتاب  ةبحث و بررسي انديش ةآشنايي با نحوبراي  ،در ادامه
بـا  كوشـيم   افكنـيم و مـي   هاي كتاب مـي  نگاهي اجمالي به محتواي هريك از بخش آثارش
هـاي هوسـرل بـه     گـزارش برخـي مفسـران ديگـر از انديشـه     و گزارش نويسـنده   ةمقايس
هوسـرل و  «در بخـش  . نائـل آيـيم   آثـارش  مـتن  در هوسـرل انداز مناسبي در نگاه به  چشم
آلماني و كانـت اشـاره و    ايدئاليسم، ابتدا به نقدهاي برنتانو بر »توصيفي برنتانو شناسي روان

احكـام و   ةهم ةو اگوست كنت تصورها را شالود ،بيان شده است كه او نيز مانند هيوم، ميل
ـ  »نگـري  درون«اعمال انديشه دانست، اما با  تجربـي مخـالف بـود و     شناسـي  روانب در غال

. سـامان دهـد   شناسي روان اساس بررا جايگزين آن كرد و كوشيد فلسفه را  »ادراك دروني«
نقل شـده اسـت   او سپس تمايز بين پديدارهاي ذهني و طبيعي از نظر برنتانو ذكر و از قول 

چـون   ،برنتانو تعبير ديگرِ به ،يا »ندارند اتيفالتهاي فيزيكي وجودي غير از وجود  پديده«كه 
آينـد   اي از اعمـال روانـي بـه آگـاهي درمـي      اجزاي وابسـته  مثابة هاي فيزيكي فقط به پديده
اختصار تمـام   بهنويسنده ). 50- 49 :همان( »ناميددروني ها را بايد  پديده ةهم«توان گفت  مي

يا متعلـق  (چيستي ابژه يعني  ،اصلي برنتانومسئلة و با اشاره به تفسير تواردوسكي از برنتانو 
چگـونگي جـدايي تـدريجي     شـود و  مـي را يـادآور   ،و تقسيم آن به اوليه و ثانويـه ) انديشه

ماندگاري يا حلوليـت محتـوا بـود و     درونهوسرل منتقد . دهد را نشان ميبرنتانو هوسرل از 
دانسـت   كلي معنا را امري مثالي مـي  طور بهدانست و  را جايز نمي ها ة آنشناسان بررسي روان

شـود كـه برنتـانو     تأكيد مـي  ،در ادامه. شناسانه كرد توان آن را بررسي تجربي و روان كه نمي
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شـدت   بـه كـه هوسـرل در ابتـدا     دانست و با آن را علم يقيني ادراك دروني مي شناسي روان
هـاي   كـه بـا ديـدگاه    رسد كساني نظر مي به. انتقاد كردبعداً از آن  ،تحت تأثير اين ديدگاه بود

و مفهوم آشنايي اوليه داشـته باشـند    ،معنا، مدلول ةخصوص رابط  درراسل و برنتانو، فرگه، 
هوسـرل و مخالفـت   اولية  ةتوانند موضع اوليه و بعدي برنتانو، تأثير او بر انديش خوبي مي به

آثـاري   ،در اين خصوص. را دريابند شناسي روانو هرگونه اصالت  ،بعدي هوسرل با برنتانو
توانـد   در زبـان فارسـي مـي    پديدارشناسـي  جنـبش و  تحليلي در قرن بيستم ةفلسف از قبيل
  .مندان اين بحث باشد هرسان عالق ياري

يل انتقادهاي هوسرل بر اصالت طبيعت صتف  به »اصالت طبيعت«در بخش نسبتاً طوالني 
 ياصالت طبيعـت رويكـرد   .عنوان بخشي از آن پرداخته شده است به شناسي روانو اصالت 

گون با طبيعت و در  هم لحاظ كيفي بهكه انسان را جزئي شده است معرفي طبيعي در فلسفه 
با استناد به لويناس  ،كتاب 60 ةدر صفح. استرا نقد كرده  آنهوسرل  كهداند  ميامتداد آن 

هاي اصالت طبيعت داده شده است، اما  خصوص ويژگي  در يهاي مفيد و ناتانسون توضيح
در اصطالح اصالت طبيعت معنايي كـامالً   »طبيعت« ةنكته خالي است كه واژجاي بيان اين 

طبيعت تماميـت   ؛همين معنا در تفكر جديد اصالت يافته است به طبيعت مدرن دارد و دقيقاً
  .ممكن شناسايي علمي ماست هاي ابژه

از قول هوسـرل نقـل   ) 61 ةصفح( »و مخالفان آن شناسي رواناصالت «در ابتداي فصل 
نيـز در   شناسي روانند و ا وجود واقعي قائل ،تأمل است كه علوم طبيعي براي جهان، بي شده

دهد كه قول به وجود واقعي جهان نيازي به  اما نويسنده توضيح نمي. دارداين نظر مشاركت 
هوسرل در همان ابتدا بـه ايـن امـر    است و شايد اگر  ترين بديهيات بديهيزيرا  ،تأمل ندارد

ايـن را كـه هنـوز هـم      كانت. كرد ميتوجه كرده بود پديدارشناسي او مسير متفاوتي را طي 
ننگـي بـه دامـن    « برانداز وجود نـدارد  شكبرهاني قاطع و  »وجود اشياي بيرون از ما«براي 

در  وجود و زمان در هايدگر و )469 :1386 ،هايدگر(نامد  مي »فلسفه و خرد همگاني آدميان
بـه چنـين    تنيـاف   ننگ فلسفه نه در آن است كه از ديرباز تاكنون از دسـت « :گويد ميپاسخ 

دست بوده است، بلكه در آن است كه چنين براهيني را هر دم از نو چشم دارد  كوتهبراهيني 
نفس پرسش ما از جهـان و از هـر    ،هايدگرنظر  به). 472 :همان( »ورزد اهتمام مي ها آن و به

 هنكـرد  ذكـر  را اين نكتـه  نويسنده كه اين در توجيه. چيزي مثبت وجود جهان و چيزهاست
نه نقـد و بررسـي    ،هوسرل در آثار او بوده است ةتوان گفت كه هدف گزارشي از انديش مي
گاهي نقدها  تر بيشخواننده و فراخواني او به تأمل  ةتحريك انديش برايحال   هر  بهاما  ؛آن
ـ  تفصيل نتايج تجربـه  به ،در اين بخش. هايي نيز الزم است  بررسيو  ديـدگاه اصـالت    ةگرايان
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هـاي ديـدگاه اصـالت     داوري و نقـدهاي هوسـرل بـر اصـالت تجربـه و پـيش       شناسي روان
البته ذيـل بخـش   . نقل شده كه بسيار مفيد و آموزنده است  ها پژوهشاز كتاب  شناسي روان

اسـت مطالـب    هـا  پـژوهش  كتـاب  از مربـوط  مطالب از گزارشي غالباًكه  »طبيعتاصالت «
 در رياضـيات  سـهم  محـض،  منطـق  آرمانبرخي آثار ديگر از قبيل  و ها پژوهشديگري از 

بهتـر   كهاست  آمده استعاليي منطق و صوري منطق و منطق، مفهوم گسترش محض، منطق
  .شودمناسبي مطرح  عنوانذيل  بود

اگـر ماهيـت    ،نظر هوسـرل  به. شده استبررسي معنا و بيان  ةابتدا رابط »معنا«در بخش 
جدا كنيم و اگـر بكوشـيم روابـط     ها آن شناختي و گرامري مثالي معاني را از پيوندهاي روان

اي كـه افـاده    هاي عيني را كه مبتني بر اين ماهيت مثالي است با متضايف ها آن تطابق پيشين
معنـا كـه   ). 114 :1391 رشـيديان، (منطق محض قرار داريم  ةدر حيط ،كنيمكنند روشن  مي

نويسنده نظـر هوسـرل را   . شود مي بيان گوناگون با تعبيرهايهاي مثالي است  شامل وحدت
را  »اعيان كلـي «معناي  بهاي از مفاهيم  كه معاني طبقه كند گونه تعبير مي اينخصوص معنا   در

نه در فردي عالي يا ذهن خـدا قـرار    ،دهند كه نه وجودي واقعي در جهان دارند تشكيل مي
هوسرل به عينيت و ابژه بودن انواع يـا  . ابژه مطلب بعدي اين بخش است ةمثاب بهمعنا . دارند

در ادامـه  دانـد و   كه حقيقي مي ،معاني قائل است و نوع را داراي وحدت نه جعلي و كاذب
مباحث ديگـر ايـن بخـش    . كند مي را نقد ها نوميناليستو  ها آمپريستي انتزاع نزد ها نظريه
  .گرامر محض و نيز معنا و شهود: از اند عبارت

مفهـوم رويكـرد    »رويكرد طبيعـي و رويكـرد فلسـفي   «عنوان با در بخش بعد نويسنده 
آن را سرآغاز  طبيعي را از مفاهيم كليدي پديدارشناسي هوسرل دانسته و به دو دليل بررسي

معناي حقيقي آن فقط با  بهكه پديدارشناسي هوسرل  اول آن: است قرار دادهپژوهش خويش 
بار بـراي   يكتنها  نهكه اين كوشش  شود و ديگر آن كوشش براي تعليق اين رويكرد آغاز مي

بلكه اين رويكـرد از   ،كند هميشه گريبان پديدارشناسي را از چنگال رويكرد طبيعي رها نمي
گام از تحولش خود را به اشكال  ماند تا پديدارشناسي در هر آن باقي مي راه همپايان آغاز تا 
ديده  هايش را در آن آب در تقابل با آن تعريف كند، فنونش را با آن بيازمايد، سالح گوناگون

رويكـرد طبيعـي در نظـر هوسـرل     ). 141 :همـان (هايش را از آن برگيـرد   و حتي مثال ،كند
هـاي آن و شـرايط اعتقـاد بـه جهـان       خوبي و با تفصيل نسبي مطرح شده است و ويژگي به

شـده  شاخص اساسي آن يعني تز طبيعي يا فرض طبيعي آدميان بررسـي   سرانجامطبيعي و 
ديدگاه هوسرل در اين خصوص و تلقي خاص او از رويكـرد   ةدهند نشانخوبي  بهاست كه 

در مقابل رويكرد طبيعي كه بـر مفروضـاتي مبتنـي     .فلسفي در تقابل با رويكرد طبيعي است
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. فـرض  است، رويكرد فلسفي كه عنوان فصل بعدي كتاب است رويكردي است بدون پيش
هـاي آشـكار و    فـرض  فيلسوف بايد تمام پـيش : نويسد نويسنده در توضيح نظر هوسرل مي

دارند كشف و آغاز يا در مسير حركت فلسفي قرار  ةپنهان و بزرگ و كوچكي را كه در نقط
هـاي طبيعـي    فـرض  قصد هوسرل نفي پيش: افزايد و البته سپس مي) 155 :همان(كند ق لمع

 و نيـز ) همـان (داند  بار مي فلسفي نامناسب و زيان ةرا براي استفاد ها آن بلكه ،آدميان نيست
اي است كه مشروعيت خود را  فرض از نظر هوسرل همان فلسفه پيش  بي ةفلسف: سدينو يم

بلكه از شهودهاي حال  ،باور جزمي و غيرانتقادي به وجود واقعي و متعال عالم خارج نه از
  ).156 :همان(و بديهي خود سوژه كسب كند 

اش  درستي آمده است كه هوسرل بارها بر رويكرد دكارتي به »دكارت و فلسفه«در فصل 
روح  گوناگوناش در مراحل  هاي گوناگون فلسفه گيري سمترغم  بهدر فلسفه تأكيد كرده و 

  ).162 :همان(هاي او را بايد دكارتي دانست  كلي انديشه
، »هـا از اپوخـه   فهم  سوءبعضي «، »تعليق داوري«عناوين با را  هايي لفص »اپوخه«بخش 

، »هـاي تقليـل   گيـري  سـمت «، »پديدارشناختي] تحويل[تقليل «، »هاي روش دكارت كاستي«
تقليل پديدارشـناختي  «، »تغيير خيالي«روش «، »]ماهيات دقيقه[كانتي  ةافالطوني و ايد ةايد«
  .شود شامل مي »هاي تقليل بعضي مصاديق و دشواري«و ، »)الگوي محض(معناي اخص  به

صفحه به بحث از اپوخه و مطالب پيرامون آن اختصاص داده  40در اين بخش بيش از 
آن بـا شـك    ةمعناي تعليق داوري و مقايس... ها ايده استشهاد به كتابدر ابتدا با . شده است

از جملـه   ؛شـده اسـت   داده شـرح  ها از اپوخه تفاهم سوءدكارتي بيان شده و سپس برخي 
اي است براي ترك جهـان و ورود بـه جهـاني     شود كه اپوخه وسيله گاهي تصور مي كه اين

سپس ). 174 :همان(پي چنين هدفي نيست  وجه در هيچ بهكه پديدارشناسي  ديگر، در حالي
هوسـرل  . اسـت  شـده به او مطرح  شهاي روش دكارت در نظر هوسرل و انتقادهاي كاستي
واجــد  ازيــر ،دانــد نمــي قنمــتبخشــي بــراي علــم  دكــارت را مبنــاي رضــايتوي يتــكوژ
  .شناختي است و غايت ،شناختي الطبيعي، روش مابعدهاي  فرض پيش

 ةاوليـ نفي اگو در پديدارشناسـي  « :است شدهدر بخش بعدي اگو در چند فصل بررسي 
 ــ  خـود «، »هايش اگو و زيسته ةرابط«، »ناپذير مركزي اجتناب ةمثاب بهپذيرش اگو «، »هوسرل

شـود كـه هوسـرل در     مـي در اين بخش ابتدا توضـيح داده  . »من استعاليي« و ،»ادراكي اگو
بـر  ) 46، 7 پـژوهش ( منطقي هاي پژوهشكند و در  و را نفي ميخود اگ ةپديدارشناسي اولي

هم پيوسته كه نيازمند مركز  بهاي از اعمال  اين عقيده است كه مدرك چيزي نيست جز شبكه
پيوسـتگي حـال در    هـم ارجاعي به نام من نيست، بلكه وحدت جريان مدركات صورتي از 
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در ايـن   هـا  ايدهقطعي در  طور بهو سپس  پديدارشناسي ةايداما بعد در . خود مدركات است
كـرد  ناپـذير را تصـديق    نظر كرد و ضـرورت وجـود منـي محـض و تقليـل      عقيده تجديد

  ).214- 213 :1391رشيديان، (
سـاختار جـامع    ةمثاب بهشامل تحليل قصدي، قصديت  »]آورندگي روي[ قصديت« بخش

قصدي و ) صورت( ةمورفآگاهي، قصديت و تعبير، اعمال ساده و مركب، هيوالي حسي و 
شـود كـه هوسـرل از همـان      نويسـنده ابتـدا متـذكر مـي     .اسـت ] تقويم[مسائل فونكسونل 

را به قصـديت   ،ين عنصر از عناصر زبانتر مهم يعني ،معنا )4 پژوهش( منطقي هاي پژوهش
در مقايسه  ،هاي تحليل قصدي آگاهي ويژگي سپس). 240 :1391رشيديان، (كند  وابسته مي

سـاختار جـامع    ةمثاب بهخصوص قصديت   در. شود ميذكر  ،هاي ديگر تحليل آگاهي با نحوه
دهـد كـه قصـديت بـه      توضيح مي I... ها ايده ازهايي  عبارتآگاهي، نويسنده با استشهاد به 

نيست عين قصدي هميشـه در معـرض    شود و الزم انديشم آشكار و بالفعل محدود نمي مي
). 252: همـان (تر از توجه مستقيم داشتن اسـت   جامعقصدي بودن مفهومي  ؛توجه ما باشد

هوسرل تمايزهايي را بين عمل ادراك و متعلـق ادراك و نيـز محتـواي حسـي و      ،چنين هم
كه خـودش واقعيتـي در آگـاهي نيسـت، قائـل       ،يافته توسط آن نمايشمحتواي عين مدرك 

تعبير را روشن  ةئلمساين تمايزها از آن جهت براي پديدارشناسي اساسي است كه . شود مي
  ).264 :همان(كند  مشخص مي را »قصد«آن با  ةو رابط

بين هيوالي حسي و صـورت قصـدي در نظـر هوسـرل و برخـي       ةرابط ،بعد  در فصل
يعنـي   ،در پايـان بـه مسـائل تقـويم     سـرانجام اسـت و   شدهآن مطرح  بهانتقادهاي لويناس 

  .پرداخته شده است ،آگاهي ها در عينيتگيري  شكل
و ابژه و نيز ساختار واحـدهاي   ،معاني نوئما، معنا  نويسنده »نوئسيس و نوئما«در بخش 

هاي اعتقـاد، حالـت    هبازنمايي، نحو ةهاي پيوسته به معنا، نحو نوئماتيكي، خصلت ـ نوئتيكي
نوئمـاتيكي و   ــ  هاي بنيادشده، سنتز، تحليل نوئتيكي خنثي و امكان پديدارشناسي، قصديت

شود كه  نويسنده در ابتدا متذكر مي. دكن بررسي ميرا ابژه و نيز معناي واقعيت  بيان، نوئما و
جزء متشكلي  ةمثاب بهبلكه  ،امري خارج از آگاهي مثابة بهابژه آن را نه  ةهوسرل با تأمل دربار

رو  به رودر سوژه يا آگاهي فقط با نوئسيس يا عمل انديشه . كند از خود امر زيسته كشف مي
امري مورد  مثابة بهاما اين ابژه . دشو ميلكه چيزي اضافه بر آن يعني ابژه نيز پديدار ب ،نيستيم

ارتباطش بـا جريـان    طيشود كه  التفات و توجه سوژه و مدركي صرفاً براي سوژه ظاهر مي
نويسنده سپس مسير كلي تحليـل هوسـرل را   ). 281 :همان(گيرد  ذهني امر زيسته شكل مي

  ).282 :همان(دهد  توضيح مي I ...ها ايدهدر 
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، »هـا  مراتـب تقـويم عينيـت   «، »تقـويم «، »پديدارشناسي عقل«هاي بعدي كتاب به  بخش
. اختصـاص دارد  »ضـمائم «و  ،»)جهـان  زيسـت (تاريخ و جهـان زنـدگي   «، »آگاهي و زمان«

البتـه   ؛شود كه محتواي اصلي پديدارشناسي عقل مشاهده و ديدن اسـت  نويسنده متذكر مي
ادراك بديهي امر (معناي وسيع كلمه كه بر حساسيت و فاهمه و نيز بر اشكال كافي  هبديدن 
بـر   چنـين  هـم آن و ) كه هميشـه فقـط از يـك وجـه اسـت      ئيشيادراك (و ناكافي ) زيسته
هوسرل عقل را بـا  ). 331 :همان(كند  هاي اعتقاد و صور نظري يا عملي آن داللت مي نحوه

  .دنز وند ميبداهت و بداهت را با حقيقت پي
  

  بررسي و ارزيابي .4
  بررسي و ارزيابي صوري و ويرايشي 1.4

دار و  قطع وزيري با جلـد اعـالي روكـش    در صفحه 672در  آثارش متن در هوسرلكتاب 
نسخه به  1000در تيراژ  1391نشر ني چاپ شده است و در سال  كوشش بهصحافي خوب 

ها بـه نـام بخـش و     بخش اماكتاب داراي فهرست تفصيلي است، . چاپ سوم رسيده است
 ةقلـم و حاشـي   ةسـطور و انـداز   ةآرايـي و فاصـل   صـفحه . اند ديگر متمايز نشده فصل از يك

ده معـادل التـين اعـالم و    نويسـن . كنـد  كتاب را تسهيل مي ةصفحات مناسب است و مطالع
  .اصطالحات و نيز نام منابع را در پانوشت آورده است

  هاي ويرايشي مالحظه 1.1.4
تايپي در متن وجـود   هاي غلطبرخي  ، امامتن كتاب از نثري روشن و روان برخوردار است

 ،242 ةصـفح  ؛تجـارب  ← تجـارت  ،114 ةصفح: شود اشاره مي ها آندارد كه به بعضي از 
 ← ، راهبـز 419 ةصـفح  ؛همـين  ← همـن  ،371 ةصفح ؛سازد روشن مي ← روشن سازد

 ةصـفح  ؛در زبـاني  ←در در زبـاني  ،577 ةصفح ؛از باب ← از ارباب ،451 ةصفح ؛راهبر
معنـا   ،288 ةصـفح  ؛كنـيم  بيني مـي  را پيش ها آن ← كنيم بيني مي پيش ها آن سطر آخر، 368

)sinn( ِتبديل شودبه ويرگول  سطر دوم نقطه بايد ،370 ةصفح ؛يِ اضافه است ←ي.  
» phenomenology«براي  نويسنده: هايي وجود دارد هاي فلسفي مالحظه از لحاظ معادل

و  ،رساتر، زيباتر »پديدارشناسي«اما مطمئناً  ،كار برده كه نادرست نيست هرا ب »شناسي پديده«
معناي فاعلي  »پديدار«كه   در صورتي ،كند معناي مفعولي را افاده مي »پديده«. پرمعناتر است

يعني چيزي كه خـود را از جانـب خـود نشـان      ،»phenomen«معناي  بهخصوص اگر  به. را
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توجه كنيم، ) انفعالي است ةو صرفاً واجد جنب(كشانيم  ظهور مي بهكه ما آن را  نه آن ،دهد مي
تر و بامعناتر است  درست »اصالت«غالباً  »ism« براي. تر از پديده است مناسب معادل پديدار

منظـور   essentialismو  reasonalismزيرا مـثالً در اصـطالحات فلسـفي ماننـد      ،»گرايي«تا 
از  »گرايـي «. مذهب و نظامي فلسفي است كه به اصالت عقل يا اصالت ماهيت قائـل اسـت  

به معناي ايمـان داشـتن    »گرويدن«كند و  معناي ميل داشتن مي ةافاد تر بيش »گرايش«مصدر 
 نظـر  در تجربـه  و ،ماهيـت  عقـل،  لمثـ  ريوام فلسفي هاي ديدگاه در كه صورتي در، است

مقابل آن  ةيعني اساس يا مبناست يا از حقيقت برخوردار است و نقط ؛دارد اصالت فيلسوفي
كـار   بهرا  »گرايي«، »ism«جاي  به ،برخي موارد نويسنده در. تبعي دارد يا اعتباري است ةجنب

  .»گرايي ماهيت«، 39صفحه در  ،براي نمونه: بهتر باشد »اصالت«رسد  نظر مي بهبرده كه 
 ).6- 5صفحة (گرچه رايج است، درست نيست  »school« جاي به »مكتب«كاربرد اصطالح 

بهتـر   »مدرسـه «آموزشـي اسـت و همـان     ةمعناي محل اولين مرحل به »مكتب« ،در سنت ما
  . ...ي و كانت ةاست، مثالً مدرس

نظـر   بـه  »گو و  گفت«از  تر درست »بحث«، ها پژوهشبخشي از  ةترجمدر  ،86 ةدر صفح
  .دعواست و مجادله معناي به »گو و  گفت«؛ رسد مي

  .ورنه با تو ماجراها داشتيم /ين درويشي نبوديآ گو و  گفت: حافظ
تـر   زيباتر و جاافتاده »شرايط امكان«آمده است كه  »شروط امكان نظريه« ،89 ةدر صفح

علم «آمده است كه  »ذهن خدا« ،115 ةدر صفح. اند گرچه هر دو جمع مكسر شرط ،است
 »عقـل سـليم  «آمـده اسـت كـه     »عقـل سـليمي آدميـان   « ،174 ةدر صفح. بهتر است »خدا

  .تر است متداول
ن تقليـل يـا كـم كـرد    . كار برده شده است به »تقليل«معادل  »reduction«براي در كتاب 
خواهيم شـيئي   توجه داشته باشيم كه در پديدارشناسي مي اما ؛است reductionمعناي لغوي 

. چيزي را از آن كم كنيم يـا آن را تقليـل دهـيم    كه ايننه  ،را به ذات و ماهيت آن برگردانيم
معادل درست  ،بنابراين. دهيم را به ذاتش ترفيع مي ءشيبا حذف امور غيرذاتي از آن،  ،اتفاقاً

reduction »نيز يكـي   المورددر فرهنگ لغت معتبر . نه تقليل ،است »تحويل«يا  »بازگرداندن
كـار   بـه رايج در زبان فارسي امـروزي   هاي غلطاز  .آمده است »تحويل« reductionاز معاني 

خيـال اطـالق    ةصورت خيـالي و خـود قـو    بهخاطر . است »دليل به«جاي  به »ِخاطر به«بردن 
كه او را دوست دارم و خـاطر   آن ةواسط بهخاطر كسي كاري را انجام دادن يعني  به. شود مي

  .دهم او نزد من عزيز است كاري را براي او انجام مي
  .مگر از نقش پراكنده ردق ساده كني /كي رقم فيض پذيرد هيهاتت رخاط: حافظ
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آمـده   »ل كـه به اين دليـ «معناي  به »نه به اين خاطر كه« ،پاراگراف دوم ،184 ةدر صفح
و  »قصـد «هاي كليدي پديدارشناسي اسـت معـادل    كه از اصطالح »intention«براي . است
معناي  بهدر فارسي امروز  »قصد كردن«. كار رفته است به »قصديت« »intentionality«براي 

در  كـه  چنـان . امـا معنـاي اصـلي آن راه مسـتقيم اسـت      ،نيت كردن و منظور داشتن است
آمده اسـت   »بر خداست تبيين راه مستقيم«معناي  به »السبيل قصد اهللا علي«مصحف شريف 

ــابراين). 353، 3ج : 1405 ،منظــور  ابــن( ــه  »قصــد«معنــاي اصــلي  ،بن  intentionربطــي ب
هـاي   معـادل  »آوري روي«ويـژه   هو ب »التفات«. آن ندارد ةخصوص در معناي پديدارشناسان به

نيز بسـيار متناسـب    »اشياسوي خود  به«اين معنا با شعار . است intentionتري براي  مناسب
  .ستآورندگي به سوي چيزها روي  افعال آگاهي ما واجد ويژگي ةهم. است

مـثالً  (كار رفته است  به »صحبت كردن«اصطالح  »سخن گفتن«جاي  به، در برخي موارد
هـا   غلـط از ايـن   جاست در متـون فلسـفي   هرايج است و ب هاي غلطكه از ) 194 ةصفحدر 

  .گويند نشينان با هم سخن مي نشيني است و البته هم معناي هم بهصحبت . اجتناب شود
 ةترجمـ . ترجمه شده است كه چندان رسا و بامعنا نيست »گرايي ريشه«به  »راديكاليسم«

»abstract«  ؛درست نيست »مجرد«به abstract در برابر ،است »انتزاعي«معناي  به »concrete« 
آمـده اسـت    »گرايـي  نـام «معـادل   »nominalism«بـراي  ). 367 ةصفح( »انضمامي«معناي  به
و » conceptualism«بـراي  . تـر اسـت   تر و درست معمول »اصالت تسميه«كه ) 119 ةصفح(
»realism« اصـالت  «و  »اصالت واقـع «آمده است كه  »گرايي مفهوم«و  »گرايي واقع«ترتيب  به

  .بهتر است »مفهوم

  هاي دستوري برخي مالحظه 2.1.4
هـا از ادات جمـع    توجهي براي كلمه از سر بيگاهي در نثر معمول امروزي فارسي متأسفانه 

ـ  عربي استفاده مي ويـژه فلسـفي از ايـن امـر      هكنيم كه انتظار آن است كه در متون علمي و ب
اسـتدالالت  «مثالً  ؛نيز از اين قاعده مسثنا نيست آثارش متن در هوسرلكتاب  .اجتناب شود

از ) 207ص ( »ابهامات«و  ،)68ص ( »منطقيون«، »دستورات«، )63ص ( »قائلين«، »مخالفين
و  ،»منطقيـان «، »دسـتورها «، »قائالن«، »مخالفان«، »ها استدالل«ترتيب به  بهاين زمره است كه 

  .است پذير اصالح »ها ابهام«
  :هاي ديگر برخي مالحظه

 »با شـكوهي رياضـي كشـف كـرد    «عبارتي از هوسرل عبارت  ةترجمدر  93 ةدر صفح
صورت  به«به توان  را مي »صورت قسمي به« ،143 ةدر صفح. چندان معمول و مأنوس نيست
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تغييـر   »مفسران منتقـد او «توان به  را مي »مفسران نقدي او« 220در صفحه . تغيير داد »يئجز
و  »حضور نزد موجود يا موجودات«تواند با  مي »حضور در نزد وجود« 249در صفحه . داد
  .اصالح شود »انعكاس موجود«به  »انعكاس وجود«نيز 

  
  بررسي و ارزيابي محتوايي 2.4

خصـوص تفكـر    اثـر در  نتري ترديد تاكنون بهترين و جامع بي آثارش متن در هوسرلكتاب 
و  بررسيرا  هاي محتوايي كتاب در اين بخش برخي از جنبه. هوسرل در زبان فارسي است

اعـم از  ( فارسـي با مطالب مشابه در برخي آثار مربوط بـه پديدارشناسـي در زبـان     را ها آن
  .كنيم ه ميمقايس) ترجمه و تأليف

دانـد و   را از مفاهيم كليدي پديدارشناسي هوسرل مـي  »رويكرد طبيعي«نويسنده مفهوم 
از ايـن جهـت   ؛ دهـد  هوسرل را نيز همين مفهوم قـرار مـي   بارةسرآغاز پژوهش خويش در
نه با سـياوش   ،رأي است و هم راه هم پديدارشناسي بر درآمدينويسنده با ساكالوفسكي در 

ساكالوفسكي فهم چيستي پديدارشناسـي را منـوط   . پديدارشناسي ةزمان و زمينهجمادي در 
 دسـت  بـه داند و توضيح شيوا و روشني از هـر دو   به تمييز دو رويكرد طبيعي و فلسفي مي

 ،خود هوسرل اسـت هاي  گفتهتر و متكي بر  مقايسه، فني  در ،ضيح دكتر رشيديانتو. دهد مي
اي گـذرا   سياوش جمادي صرفاً اشـاره  ،مقابل  در. توضيح ساكالوفسكي است ةفاقد جاذب اما

اندره دارتيك اين بحث را ذيـل  ). 100 :1387 جمادي،(كند  به رويكرد طبيعي و فلسفي مي
يكـي   مثابة بهبلكه  ،هوسرل ةكليدي براي ورود به فلسف مثابة تحليل التفاتي قرار داده و نه به
 »اپوخـه «نـام   بـه در فصـل بعـد   ). 25- 24 :1373 دارتيـك، (از مسائل آن مطرح كرده است 

هوسـرل   ةدر انديشـ نويسنده توانسته است بيـاني روشـن و مفيـد از اپوخـه و جوانـب آن      
  آن با روش ةو مقايس ،از آن ييها فهم  سوءخصوص در بيان نتايج اپوخه،  هدهد و ب دست به

در فصـل   پديدارشناسي جنبش بر تاريخي درآمدياسپيگلبرگ در . دكارت موفق بوده است
 دهــد اختصــار توضــيح مــي بــهذيــل بحــث تحويــل پديدارشناســانه اپوخــه را  »هوســرل«
  .)213- 210: 1391اسپيگلبرگ، (

در ابتدا  ؛ اوهوسرل را توضيح داده است ةانديشنويسنده سير تحول  »اگو«خصوص  در
خصوص نظر هيـوم   بهكرده و  اي اشاره فلسفي جديد ةيا اگو در تاريخ انديش »من« ةمسئلبه 

هوسـرل   ةاوليـ سپس به نفي اگو در پديدارشناسي  .توضيح داده است »من«وجود  را در رد
هاي كثير معرفي  پيوستگي زيسته هم بهپرداخته و از قول هوسرل آن را صرفاً همان وحدت و 

ـ  نـا  اجتنابمركزي  مثابة بهسوي پذيرش اگو  بهپس از آن چرخش كانت . كرده است  و ذيرپ
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ديـن او بـه    بـر  روشني توضيح داده شده و در عـين حـال   بهكانتي  ةهاي او با انديش چالش
در ايـن خصـوص    هايدگراگو نزد هوسرل با نظر  ةمسئلالبته اگر . استشده دكارت تأكيد 

 در امـا  ؛برد  ي از بحث ميتر بيش ةشايد خواننده بهر شد، نقد او بر آن اشاره مي به مقايسه و
ويژه در مقايسه با ساير آثار موجـود در زبـان    به ،اگو نزد هوسرل را ةمسئل نويسنده مجموع 

  .روشني بيان كرده است بهاف بر منابع و با تسلط و اشر ،فارسي
پديدارشناسي اسـت و   ةمشهورترين آموز »قصديت«تعبير نويسنده  بهيا  »آورندگي روي«
نويسنده با . مستقيم بدان وابسته است طور بههاي ديگر پديدارشناسي هوسرل نيز  آموزه ةهم

 هـا  ايـده و نيز  ،اثر لويناس ،شهود و پديدارشناسي هوسرل ةنظريو  دكارتي تأمالتتكيه بر 
طـول و   ةبا همـ  اما ؛استكرده بررسي  را هوسرل ةدر تحول انديش »آورندگي روي«جايگاه 

كـه   شـود  پاسـخ روشـني داده نمـي    ايـن پرسـش   بـه تفصيلي كه مطلب پيدا كـرده اسـت   
صـفحات   مشخص در طور بهپاسخ به اين پرسش را . »؟آورندگي چيست رويهاي  ويژگي«

كتاب نيز گزارشي  هاي لفص رساينويسنده در . يابيم مي پديدارشناسي بر مديدرآ 184- 181
. استده كر هارائ او ةفلسفين نكات در تر مهمهوسرل و  ةوفادار به متن از سير تحول انديش

 ،جهـان  زيستو  ،در مباحثي چون معنا، عقل، آگاهي، زمان، تاريخديدگاه هوسرل شايد اگر 
مواضـع  به و با ديدگاه برخي پديدارشناسان پس از او مانند هايدگر مقايسه  ،اختصار بهحتي 

 ةالبته نويسند شد؛ ميي نصيب خواننده تر بيش ة، فايدشد اشاره مي ها آن هاي اساسي اختالف
زيرا بناي او بر معرفـي هوسـرل    ،عهده نگرفته است بهدانشمند كتاب چنين امري را از ابتدا 

  .ش و نه چيزي بيش از آنبوده است در متن آثار
  

  گيري نتيجه .5
زبانـان اهـل فلسـفه بـا      گام بلندي است در آشناسازي فارسي آثارش متن در هوسرلكتاب 
و د كن مي درگير كتاب خواننده را در متون هوسرل. هوسرل و مباني پديدارشناسي او ةانديش

هوسرل متفكري است كـه كوشـيد در   . كند او را بر وي آشكار مي اصلي بسياري از مباحث
اي كه تفكـر فلسـفي مغلـوب روش و     آخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و در زمانه ةده

 ااحيـ رويكرد علمي وقت شده بود و اصالت علم نگاه غالب بود، فلسفه و تفكر فلسـفي را  
 متن در هوسرلكتاب  ةخواننداگر . اخواندفر »بازگشت به خود چيزها«ها را به  كند و انسان

كه غالبـاً برگرفتـه از مشـهورات و     ،هاي خود را فرض بتواند با كمك اين كتاب پيش آثارش
بازگردد  ها آن جاي سركوب متن و نداي خود چيزها به همسلمات عصر است، تعليق كند و ب

نقش خود  يايفاتوان گفت كتاب در  آشكار شوند، مي، كه هستند گونه همان ،و بگذارد اشيا
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كتاب مرهـون   تر بيشموفقيت  ،نظر راقم اين سطور به. موفق بوده است فشو رسيدن به هد
هاي هوسرل و تبديل آن  معناي قلب انديشه بهاين امر . محتواي آن است تر بيشسازي  بومي

هاي اساسـي مـا از موضـع     رسشمعناي طرح پ بهبلكه  ،ستنيهاي بومي و محلي  به انديشه
سخني و ديالوگ بـا   هوسرل و سعي در برقراري هم ةبرابر انديش  درجا و اكنون خويش  اين

كـار بزرگـي اسـت از اسـتاد پركـار و       آثـارش  مـتن  در هوسـرل كتاب  ،حال  هر  به. اوست
معنـاي ناديـده گـرفتن عظمـت كـار       بهها در آن هرگز  ذكر برخي كاستي وادعاي فلسفه  بي

همـين   و بـه  بودناثر مفصل رشيديان  بارةنكات در ةدر بررسي كتاب امكان ذكر هم. نيست
  .شود بسنده ميمقدار 
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