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 هوسرل شةياند در ستهيز عالم مفهوم
  *بهمن پازوكي

  چكيده
 مطـرح  »طيمحـ  عـالم  «و »عـالم  يعـ يطب مفهوم «چون يعاتموضو موازات به كه ستهيز عالم اصطالح

 ييچنـدمعنا  و دهيـ چيپ اريبس يمفهوم است؛ برخوردار هوسرل متأخر فلسفة در ياديز تياهم از شود، يم
 ثيـ ح سـه  از بحـران  كتـاب  در مفهـوم  نيا. است  شده منجر متضاد غالباً و متفاوت ريتفاس به كه است
 بـه  يمتفاوت يمعان قيطر نيا از و شود يم يبررس يياستعال و يتشناخ يهست و) mundan (يسرشت  عالم
 عـالم ) 2 اسـت؛  يعـ يطب موضـع  عـالم ) 1 :ستهيـ ز عـالم : نـد  ا نيچنـ  خالصـه  طور به كه رديگ يم خود
 آنهـا  بـه  عمـل  در هـروز  انـسان  كـه  شـود  يمـ  ييهـا   زيچ آن همة شامل كه است عمل ويسوبژكت  انيم
 مقـدم  عـالم ) 5 است؛ فرهنگ يخيتار و يروحان عالم) 4 شده؛ ادهد ادراك به است يعالم) 3 پردازد؛ يم
 تحـول  ريسـ  بـا  كه ديجد عصر سميويابژكت ژهيو  به سم،يويابژكت با تضاد در كه است) يشاعلميپ (علم بر

 نـسبت  بـه  نوشـته  نيا. است يياستعال يقلمرو به ورود يها  راه از يكي) 6 است؛ ونديپ در يعيطب علوم
  . پردازد يم يياستعال يقلمرو با و فرهنگ با ،علوم با ستهيز عالم

  .يياستعال يقلمرو فرهنگ، علوم، سته،يز عالم: واژگان كليدي
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  مقدمه
. اسـت  هوسـرل  متـأخر  ةفلـسف  در ياصل موضوعات از يكي) Lebenswelt (ستهيز عالم

 و صـراحت  بـه  شـود،  يمـ  افـت ي او يهـا   نوشـته   دست در 1917 سال از مفهوم نيا اگرچه
. اسـت  شـده  مطـرح  بحـران  كتـاب  در ژهيو  به و 1930 سال از خاص يموضوع عنوان  به

 بـه  ورود در اسـت  يكوشش شد، منتشر هوسرل مرگ از بعد كه بحران كتاب سوم بخش
ـ ا در. آن بـه  منـد   نظام پرداختن و يياستعال يدارشناسيپد مبحث  بـا  هوسـرل  بخـش،  ني
 ةفلسف به ورود يبرا يردكارتيغ و ديجد يراه سته،يز عالم به مسائل عموم بردن ليتحو

 يمعنـا  سـه  بحـران  كتـاب  در مفهوم نيا .)Husserl, 1976: 49 (كند يم دايپ يياستعال
  . دارد يياستعال و يشناخت يهست و 1يسرشت عالم

ـ  افق وصف ،يعيطب يعالم ديد از ستهيز عالم ـ  ةتجرب ـ  سـوژه  يعمل  ميبخـواه  اگـر  اي
 :Husserl, 1976 (»اسـت  بـالقوه  و بالفعـل  ملِع هرگونه يعموم ةحوز« مييبگو تر يكل

 يافقـ  هاسـت؛   انـسان  تكتك يانضمام طيمح عالم نجايا در ستهيز عالم از منظور .)195
. كنـد  يمـ  ضـمانت  را عالم به نيقي و دارد قرار اش يزندگ ياشياء وحوشِ حول كه است

 موضـع  در يمعمـو  وضـع « خود ةشياند دوم ةمرحل در هوسرل را ستهيز عالم از معنا نيا
ـ ا از اسـت  يشـدن   نييتع يالتفات نحو  به تجربه در كه 2يزيچ هر. نامد يم »يعيطب  افـقِ  ني

ـ ز عـالم  افقِ نيا خود هرچند است؛ برخاسته عالم  همچـون  بلكـه  شـود،  ينمـ  ابـژه  ستهي
 يكل طور  به ها،  تينيع و ممكن انياع ةهم يمعنابخش جهت در ونشان  نام يب يا  نهيزم پس
  .است كار در

ـ ز   عـالم  يشـناخت  يهـست  فهومم ـ  و يصـور  يسـاختار  از اسـت  عبـارت  ستهي  از يكل
 يمكـان -يزمـان  عـالمِ  ست؛»زهايچ يتمام« مفهوم نيا در عالم. ريرناپذييتغ يمراتب سلسله

 سـرانجام  .)Husserl, 1976: 142-146 (اسـت  يوجـود  اتينيقي و ويابژكت يها داده شيپ
 يدارهايپد از است ييقلمرو« آن از هوسرل منظور كه است ستهيز عالم يياستعال مفهوم

 ةمـشاهد  كـه    انـد   ونـشان   نام يب ثيح آن از دارهايپد نيا. »ويسوبژكت و مانده يباق ناشناس
ـ ا يالتفات يكاركردها يچرا و چون يب تياهم عالم ةوانگارانيابژكت و طيبس ـ پد ني  هـا،  داري
ـ ز عـالمِ  يعني سته،يز عالم يشناخت يهست يمبان فيتوص يبرا رو نيهم از. داند ينم  ستهي
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 نمـود  يانحـا  انتـساب  و ارجـاع  با و ستهيز  عالم سوم يمعنا نيهم از ديبا دوم، يمعنا  به
 ,Husserl (گرفـت  مـدد  دارد، منـد  افـق ي التفـات  يقوام كه تهيويسوبژكت ساختار به عالم

1976: 114 sq, 145 sq, 171 sq; Hsserl. 1975 207(.   
 نظـر  چنـد  از اشخاص، ةمشاهد قابل و ويسوبژكت عالم عنوان به مفهوم نيا به او توجه

 سِيتـدر  يهـا   سـال  همـان  از كـه  است علوم يگذار  انيبن از پرسش نخست،: است مهم
 كـه  شـد  منجر يزندگ از ينيشيپ و يفيتوص يعلم از يطرح ةارائ به نگنيگوت در هوسرل

 يدارشناسـ يپد سـمت   هب رفتن با. بود تجربه يشاعلميپ يساختارها به پرداختن آن ةفيوظ
 قـرار  4ويسـوبژكت   انيم يمناسبات در خود كه يياستعال يها  سوژه يآگاه در عالم 3ينيتكو

  . شود يم روشن شتريب هرچه يابي قوام نيا يچگونگ و ابدي يم قوام دارند،
 انـسان  فرهنگ يخيتار يروحان عالم يگذار  انيبن به گريد يسو از ستهيز عالم مفهوم

 علم در اول يجهان جنگ يها سال در كه بود يبحران از برآمده نگاه دو هر نيا. دارد نظر
 نـسبت  بـه  نخست، مطلب ةادام در رو   نيازا داشت؛ يتبعات و بود آمده وجود به فرهنگ و
ـ ز عالم نقش سپس و شود يم پرداخته علم و ستهيز عالم انيم  نـزد   بـه  فرهنـگ  در ستهي

  . شود يم يبررس هوسرل
  
  علم و ستهيز عالم

 دهـد  يم نشان آنجا در. يعيطب علوم يادعاها با مند  نظام است يحسابهسويت بحران تابك
ـ ز عـالم  ش،يهـا   تيفعال در و شيها  هيفرض در جا  همه علم كه ـ  از را ستهي  مفـروض  شيپ
 را آن و نـدارد  ياعتمـاد  آن به داند، يم خطا مستعد و ويسوبژكت را آن چون يول رد؛يگ يم
 به ورود از شيپ نخست، قدم در هوسرل نيبنابرا. داند يم تياهم يب خود مقاصد جهت در

 بـه  باشـد،  داشته نظر 5يياستعال امر به شيپ از آنكه يب و يياستعال يدارشناسيپد مباحث
 مطـرح  يعلمـ  يقـصد  قالـب  در حـال   نيدرع موضوع نيا. پردازد يم ستهيز   عالم ليتحل
 از پرسش كه جاست  نيهم از. دارد نظر نهيزم نيا در) ويابژكت (ينيع احكام به كه شود يم

 ,Husserl (شـود  يمـ  مطـرح ) ويـ ابژكت (ينيع علم و ستهيز  عالم بودن يعلم انيم نسبت

1976: 126 sq.(. ها آن بتواند تا دهد يم قرار هم مقابل در را دو نيا هوسرل منظور، نيبد 
 ويـ ابژكت علم با سته،يز عالم به علم كه است نيا يروش نيچن فرض  شيپ. كند سهيمقا را



ه  32 فت و   1399زمستان ، 64 ، شمارة16سال  ، حک

 ستهيز   عالم ةدربار اظهارنظرها است قرار اگر. است نياديبن و يكل كه دارد يمشترك وجوه
ـ آ يمـ  الزم كنـد،  يوارسـ  را ها  آن بتواند يكس هر و باشند داريپا و ثابت و يعلم  عـالم  دي
 يرأ بـه  بنـا . بدهـد  ما به را يكار نيچن ةاجاز كه باشد برخوردار يساختار چنان از ستهيز
 كيدتيآ يعلم كه يطور  به دارد؛ ماتقدم ساختار يا  گونه از نشان يشاعلميپ عالم وسرل،ه

ـ ) خاص امكان به (ممكن درواقع و ريمتغ ينمودها از فارغ آن، بودنناب به است قادر  يپ
 يا گونــه از اســت يطرحــ دهــد يمــ شــرح اختــصار بــه نجــايا در هوســرل آنچــه. ببــرد
  .  افتين ليتفص به را آن به پرداختن تفرص او كه ستهيز عالم يشناس يهست

ـ  از و قيدق ديتحد بدون رايز است؛ ينيع علم از واحد يمفهوم فيتعر اول، قدم  شيپ
 ويـ ابژكت علـوم  يتمام نفوذ ةريدا از حكم، قيتعل با توان ينم ينيع علم تيماه ةافتيانجام

 كـه  كند يم فيعرت يانسان كار از يممتاز و خاص ةنحو را ينيع علم هوسرل. آمد رونيب
 دارد اجيـ احت عالم از نيمع يا  تجربه به و شود  يم شروع انسان يشاعلميپ و طيمح عالم از
 اسـت  آن ونيمـد  را خـود  شيدايپ يعلم كار نيا كه يتيفعال. كند علم قد علم مقام در تا

ـ ا نيهم مدد  به. هاست  دهيا اي ناب يها  شهياند ةسازند ديتول همان  نحـو   بـه  كـه  اسـت  دهي
 محصول خود كه زين 6دئاليا علوم يمبان. شود يم سريم عالم از علم ويابژكت درك و،يكتابژ
ـ ا امـا . است وابسته ها  تيفعال نيا تيماه نوع به هستند ييها  تيفعال نيچن  هـا   تيـ فعال ني

ـ  كنـد،    يزنـدگ  عـالم  در توانـد  يمـ  كه هستند يبشر ممكن و مشروط ظهورات  آنكـه  يب
 علـم  يمبـان  كرد ادعا توان  يم پس. باشد داشته يضرورت ييها  تيفعال نيچن به زدن  دست

 يا  بهـره  يتيفعـال  نيچنـ ) خاص امكان به (ممكن و مشروط سرشت از زين عالم به ينيع
ـ ا ةواسـط   بـه  كـه  ييها  دانش ةهم از زين و تيفعال نيا از كه بجاست ن،يبنابرا. اند  برده  ني
 رديـ گ يم انجام كه گونه  آن المع ةتجرب به و ميكن يپوش  چشم است آمده دست به تيفعال
ـ ا از آمـده  دست به جينتا به ميبخواه آنكه يب م،يبازگرد ابدي يم تحقق و  چـشم  دانـش  ني

  . است ممكن زمان هر در عمل نيا. ميباش داشته
 مـا  بر را خود و،يابژكت علم با يختگيدرآم هرگونه از فارغ عالم ،)اپوخه (حكم قيتعل در

 يصـورت  ويـ ابژكت علـم  او. كند يم انيب زين يگريد ةگون  به ار وضع نيا هوسرل. دينما يم
ـ   انيـ ب ييها  دهيا لباس عالم تن به كه يواقع و يخيتار يفرهنگ از است  زبـان  بـه  يكردن
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 نيا و ماند يم يباق متصل خود نيآغاز مبدأ به همواره ويابژكت علم. است پوشانده  ياضير
 حـضورش  و دارد حـضور  ويـ ابژكتيعلم يها  تيفعال يتمام در مبدأ نيا كه معناست بدان

 بـدان  و كـرد  بيـ تعق ينـ يع علـوم  قدمِ هر در را مبدأ نيا بتوان ديبا ن،يبنابرا پابرجاست؛
 ويابژكت علم در عمل و مشاهده ةژيو و خاص ةنحو از بتوان نكهيا بر مشروط افت،ي دست
 يجـاب يا كشف يةما و،يابژكت علوم ةدربار يسلب حكم قيتعل كه نجاستيا. كرد يپوش  چشم
ـ آ يم فراهم امكان نيا سان  نيبد. شود يم نيسرآغاز و لياص ةستيز عالم مقام در عالم  دي
  .ميكن مشاهده نو ينحو به را عالم تا

 صـورت   بـه  عـالم  ييبرپـا  يچگـونگ  يريـ گيپ ستهيز   عالم به علم بزرگ ةفيوظ نياول
 بـدن  7 يقـوا  ريناپـذ  كيتفك جزء ما يبرا شئ ادراك. اشياءست ريپذ  ادراك يبستگهم  به

ـ نا  تحقـق  زيچ افتني قوام ،يبدن  يحس حركت يگوناگون بدون. ماست  شـئ «. اسـت  يافتني
 بـا  يمقول يها  تفاوت مراحل نيا انيم. رديگ يم شكل ادراك در دهيعد مراحل در »كامل
ـ   يدرمـ  شـبح   صـرفاً  را يزيچ نكهيا و دارد وجود يا  گسترده كاركرد شعاع ـ  ميابي  را آن اي

 در مـشابه  ياشـياء  گـر يد با كه ميآور يدرم ادراك به يعلّيذات اتيفيك و فاتص با يئيش
 مكان قوام با كامالً شئ قوام. است بسته دهيعد مراحل نيهم به دارد، قرار يعلّ يا  شبكه
 تيـ واقع و فضا  مكان ميمفاه به را ما كه است درآمده تجربه به يفضا نيا. است بسته  هم
  .است راهبر يعيطب علم در ييفضا يمكان

 ادراك بـه  و درآوردن ادراك بـه  يزمان سرشت به افتني راه به شئ ادراك ن،يبرا  عالوه
ـ ا در ابـد، ي  يمـ  قوام زمان افق در است گونهئش هرآنچه. شود يم منجر درآمدن  افـق  ني
 خـورده  گـره  8حاضـربودنش  گـاه يجا به حال  نيا با و رود يم فرو گذشته به و دارد حضور
 شئ با كه است يانضمام و واقع ئش يوجود ةنحو ةمشخص بودنزمان رد گونه  نيا. است

  . دارد فرق است، 9يزمان همه كه) يانتزاع (دئاليا
 كند؛ يم تجربه) يدالل (ييمعنا يها  محمول هرگونه از فارغ را عتيطب ط،يبس ةمشاهد

 نيچنـ . ميشو يم مواجه صرف عتيطب همچون عالم با ه،ياول ةتجرب نيا در كه يا  گونه  به
 و كننـده   افـت يدر شـخصِ  ها  آن در كه هاست  تجربه گريد امكان يمبنا عالم از يا  تجربه
 ناسـازگار،  سـودمند،  مثال طور  به خودش به نسبت در است، گونه  عتيطب را آنچه گراعمل

 نيچنـ  بـه  دنيبخـش   قـوام . آورد يدرمـ  مـضاعف  ادراك بـه  هـا   آن رينظا و دگريتهد با،يز
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ـ  در   آن يةپا اما رد،يگ يم انجام باال اريبس يا  مرحله در ييها يژگيو . اسـت  يعـ يطب ةتجرب
 زيـ ن هـا   نيا. است صادق زين يروحيشخص و يوانيح وجود ةگسترد يقلمروها در امر نيا
 رهگـذر  از يروحـ يشخـص  يقلمـرو  افتن ي  قوام. شوند زده ميتقو خود خاص نحو   به ديبا

ـ ا و رديگ يم انجام 10ويسوبژكت  انيم وجود حيتوض  مـنِ  بـه  دنيبخـش    قـوام  آن قـدم  نيول
ـ پد نـوع  از يمـسائل  سـراغ  بـه  تـوان  يمـ  كه است قدم نيا از بعد. است 11گريد  يدارهاي

  .شوند يم مربوط ها انسان يستيز هم به كه رفت يفرهنگ و ياجتماع
 انيـ م ينـسبت  بـه  قائـل  متأخر يدارشناسيپد كه ديرس جهينت نيا به توان يم نجايا تا
ـ ز المع بر يمبتن ةتجرب  و خاسـتگاه  نيـي تب را خـود  ةفـ يوظ و اسـت  ويـ ابژكت علـم  و ستهي

 داشـت،  بنـا  خـود  هوسـرل  كه طور  آن نسبت نيا يروشنگر البته. داند يم ها  آن يوابستگ
 گـر يد از زين و هندسه سرآغاز ةدربار كتاب از سوم ةميضم و 9 پاراگراف از. نگرفت انجام
ـ ا در هوسـرل  ةدغدغ. افتيدر يمطالب نسبت نيا ةدربار توان يم بحران كتاب ضمائم  ني
 ياضير و منطق مانند) يانتزاع (دئاليا علوم يةاول يمبان رساختنيپذ  فهم و استخراج كتب

 ؛يساز دئاليا. 1: يندهايفرا انيم نيا در. است يانسان افعال از خاص ينوع از هندسه، و
ـ ا علوم عناصر ندتوان يم قهيدق يعيطب علوم نكهيا. يساز يصور. 3 ؛يساز ياضير. 2  دئالي
 تجربـه  عـالم  نيهمـ  از عناصـر  نيا كه است نيا ةواسط  به زنند، كار به تجربه عالم در را

  .اند گرفته شكل و شده استخراج
ـ ا (يانتزاعـ  علوم نياديبن ميمفاه بتواند هوسرل نكهيا يبرا ـ ز  عـالم  از را) دئالي  ستهي

 بـه  يبخـش   قـوام  ةاجاز تا باشد خورداربر ژهيو يسازوكار از ديبا ستهيز عالم كند، استخراج
 آزادش فعـل  با و عالم در خود  يزندگ با كه سوژه. بدهد را قيدق) يانتزاع (دئاليا ميمفاه
 بتوانـد  تـا  اسـت  نيمعـ  نوع از يا  ماده ازمندين كه دارد يا  قوه آورد، يم ديپد را دئاليا علم
 يشاعلميـ پ طيمحـ  عـالمِ  راگـ . كنـد  اجـرا  آن بر را خود يساز ياضير و يساز  دئاليا فعل

 ميمفـاه  بـه  توانـست  ينمـ  هندسه نمونه يبرا داشت، ينم ريرناپذييتغ و محكم يساختار
 مـدرك  نيعـ  بـودن  كـسان ي اصـل  يحس ةتجرب در اگر ابد؛ي دست خود قيدق و نياديبن

 كـار  به ياضير و منطق ليقب از يصور علوم در كه 12مجهول زيچ مفهوم بود، ينم حاكم
 در ،يخـال  و نينـامتع  ييمحتـوا  لحـاظ   بـه  امـا  اسـت،  شده تيتثب مطلقاً و شود يم گرفته
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  . داشت ينم قرار انسان دسترس
 يسـاختارها  انيـ م يهمسان ينوع اديبن بر تنها كه گرفت جهينت شود يم سخن نيا از
 علم يدارشناختيپد استخراج به توان يم دئاليا علوم نياديبن و هياول ميمفاه و ستهيز عالم
 ياساسـ  فـرق  گـرفتن   دهيناد دينبا يهمسان نوع نيا البته. زد دست ستهيز عالم زا ويابژكت

 و اسـت،  درآمـده  تجربـه  به كه گونه  آن عالم، ريرناپذييتغ يساختارها يوجود ةنحو انيم
 يهـا  يژگـ يو از يكـ ي. شود موجب را ها  دهيا به ناب دنيشياند در قيدق و نياديبن ميمفاه
  .است زيتما نيهم گرفتن دهيناد ديجد عصر در ويابژكت علوم يتمام

ـ  عـالم  به ويابژكت علم نزد يهندس) يساز يانتزاع (يساز  دئاليا ةژيو تياهم  جهـت  يب
 يظـاهر  يهـا   شكل متوجه تنها ديجد عصر از شيپ يها  سده در يساز  دئاليا نيا. ستين

ـ جد عصر آغاز با. شد ينم كينزد ها  آن يةما  درون و مضمون به و بود اشياء ـ ا دي  ضـع و ني
 همچـون  ئـتش، يه يمكـان  -يزمـان  وجـه  يمقتـضا  بـه  دوره نيا در عالم. كند يم رييتغ

 ةهندسـ  در تـوان  يمـ  را آن مـصداق  كـه  كنـد  يم جلوه ويابژكت و نفسه يف يامر يقلمرو
 يفيك) يپر (يغنا يعموم كردنيكم در ديجد عصر ن،يبرا  عالوه. كرد مشاهده يدسياقل

  . شد موفق مشاهدهقابل عالم
ـ طر از ريپـذ   ادراك اتيكم كه بود باور نيا بر و،يابژكت علم مؤسس له،يلگا  را حـس  قي

 يكم صورت  به توان يم را يحس اتيكم. آورد  چنگ به ياضير مناسبات كمكبه توان يم
 ديجد عصر در علم .).Husserl, 1976: 35 sq (ساخت ويابژكت سان نيبد و كرد ميترس  و
ـ ا. كـرد  اثبات عمل در و اجرا را آن و بود يمقدمات طرح نيهم ريگيپ  و ييابتـدا  طـرح  ني

 بـه  و اسـت  دهيـ آرم خـود  در ياضير نيقي در كه شد راهبر عالم از يمفهوم به علم يةاول
 ياضـ ير ئتيه و عتيطب از لهيگال ريتفس. ندارد ازين كند ادراك حس به را آن كه يا  سوژه
 ةمشاهد در وجودآمده  به تحوالت يتمام در و رود يم فراتر عتيطب از كه داشت يتبعات آن

 وبودنيسـوبژكت  ةدربـار  هيـ گال ةآموز هوسرل منظور. است بوده رگذاريتأث امروز به تا عالم
 هـستند،  هـا   سـوژه  در فقـط  دارهايپد آموزه نيا مطابق. است يحس خاص اتيفيك صرف

ـ ا و ندونديپ يم وقوع به واقع عتيطب در كه ييندهايفرا يعلّ يها  امديپ صورت  به همآن  ني
 ويسوبژكت صرفاً ما يزندگ ةمشاهد  قابل عالم چنانچه«. دارند ياضير ياتيفيك خود ندهايفرا

 اتيـ ح نيا يواقع وجود به كه ما يزندگ علمِ از رونيب و يشاعلميپ قِيحقا يتمام از باشد،
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 اسـت  ثيح آن از تنها قيحقا نيا نبودن  تياهم يب. شود يم ارزش سلب شوند، يم مربوط
 عالم نيا پشت  پسِ در كه بدهند نفسه يف يامر از مبهم يخبر غلط، به هرچند ها،  آن كه

  .)Husserl, 1976: 54 (»است يمتعال آن به نسبت و دارد قرار ممكن ةتجرب
 فكـر  و شـود  يم آغاز ديجد عصر در يعيطب علوم يساز ياضير حركت له،يگال ظهور با

 تيـ تمام [آن بر مند  نظام كه يعقالن يعلم اب همراه وجود از انيپا يب و يعقالن يتيتمام«
 گسترش و رشد همه نيا شرط. رديگ يم پا) Husserl, 1976: 9 (»كند دايپ تسلط] وجود

 در كـه  13يحـد  نـاب  يهـا   ئـت يه عنوان  به است اجسام ةمشاهد هندسه كار. بود هندسه
ـ ا در. هستند يواقع و ريمتغ و ناكامل خود، ةستيز عالم يها  ئتيه  بـه  ندسـه ه ان،يـ م ني

 خطـوط  و االضـالع  يمتـساو  يهـا   مثلـث  ليـ قب از قيدق و دئاليا يادراك متعلقات ةحوز
 گـر، يد يسـو  از. كنـد  يمـ  سيتأس را تينيع از خاص يقلمرو خود، كه رسد يم ميمستق

 عـالم  در ييها يريگ  اندازه يبرا كه فنون خدمت در بود شده يا  لهيوس شيپ از زين هندسه
 قيـ تطب يحـد  يهـا   ئتيه با را عالم نيا بتوان بيترت  نيبد تا دش يم گرفته كار به يواقع
 آن يريكـارگ   بـه  و مشابه يروش پرورش با داشت قصد زين لهيگال هوسرل، يرأ به بنا. داد
 يقتـ يحق بـه  و كنـد  غلبـه  ويسوبژكت يها يتلق تينسب و اتقان عدم بر يكل  به عت،يطب در

  .ابدي دست ويابژكت
 بـا  علم ياساس يگانگيب كار، نيا با. است يعيطب ومعل يساز ياضير همان روش نيا
 وجـود  بـه  شـكاف  تيـ واقع از مدرن انسان برداشت در و شود يم آغاز انسان ةستيز عالم

. يمكان-يزمان يها  ابژه يحد يها  ئتيه از هستند ياتيانتزاع اتياضير موضوعات. ديآ يم
 يمناسـبات  كـه  بـو  و نگر مانند يحس اتيفيك از هستند ييها  مجموعه تجربه يها  متعلق

 يواقعـ  ياشياء توان يم كه حال. كنند يم رييتغ ينيمع ابعاد به  توجه با و دارند هم با يعل
ـ  از هـا   آن بـه  بتوان ديبا پس ست،ينگر دئاليا ياشياء چشم به را  يصـورت  و نيتعـ  شيپ
 فاتصـ  ةهمـ  در ديبا يريگ  اندازه روش يعني هندسه؛ از الهام با هم   آن د،يبخش ياتياضير

 فقـط  اتيفيك نيا اما. شود گرفته كار به ،يحس اتيفيك در يحت ،يواقع مناسبات و يواقع
 علـم  در ييشامدهايپ همچون را ها  آن كه صورت نيا به اند؛ يريگ  اندازه قابل ميرمستقيغ
 تـابش  و صـدا  ارتعاشات در مثالً دارند، يريگ  اندازه قابل صفات از ينشان خود، كه ميابيدر
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  ).اگرم (حرارت
 حاصـل . شـود  يمـ  منجـر  آن شـدن  ياتيعيطب به ناخواه  خواه عالم، شدن ياتياضير فكر

 يعدد يها  فرمول به انيب قابل كه بود يعيطب نيقوان ات،يفيك ميرمستقيغ ساختنياضير
 ويـ ابژكت ياضير صورت  به و فيتوص را منفرد و يجزئ موارد شد يم ها  آن مدد به كه بودند
 يطـ  در كـه  مانـد  يمـ  يبـاق  يا  هيفرض و ها  فرمول انيم ينسبت هم ان،يم نيا در. ساخت

 يهـا  ينـ يب  شيپ همواره راه نيا از و ديآ يدرم كار از موفق شتريب هرچه همواره، پژوهش،
 يِقـ يحق وجـود  كه ديفهم را سخن نيا توان يم زين جا  نيهم از. سازد يم ممكن را يبهتر
ياضير يا  شالوده كه 14مجردات عالم« كه ادعا نيا. است نهفته ها  فرمول در عتيطب خود 
 ,Husserl (»داده ادراك بـا  مطـابق  و يواقعـ  يا گونه به كه است يواقع] عالمِ [تنها دارد

 هيـ توج تـوان  يمـ  عالم اتفاقات و اناتيجر يريپذ ينيب شيپ با نه  رااست شده) 49 :1976
  . ها فرمول صيتخص با نه و كرد

ـ  تيـ قابل بـه  دنيبهبودبخـش  علم ةستيز عالمِ بر يمبتن و ياصل تيغا . بـود  ينـ يب  شيپ
 يجـد  اريبـس  امـا  ناخواسته تبعات از ياضير و ويابژكت عتيطب به يابيدست در علوم يادعا
 هـم  چنـان آن كه خود يفيك ةستيز يها  آزمون با همراه سوژه ،يامديپ نيچن با. است آن
 محـصور  يـي قلمرو آن رد و افتـد  يم رونيب ويابژكت عالم از ستند،ين ريدپذيتحد يروشن به
ـ  واقع، امور اصطالح  به يبرا كه سازد يم خود ينفسان يدرون عالم و خود يبرا  تيـ اهم يب
  .رسد يم نظر به

 است نيا يكي مدرك، نيع به يبخش  قوام در سوژه دار  دامنه و ياساس يها  دستاورد از
 صـالً ا آنكـه  از شيپ حس، يها  متعلق همچون نخست ديبا شده ياتياضير موضوعات كه
 امـرِ   ني دستاورد، ا  نيتر از ا    دار   و دامنه  تر ياساس. باشند شده فرد ند،يدرآ علم نظرِ ةطيح به

ـ  جدةدور.  عملِ خاصِ سوژه هستندانگريواقع است كه خود علوم در اصل نما      ـ  نـه ا دي  ني
 از يوابـستگ  جهـت  بـه  ينفـسان  امور.  را تهيوي و نه خود سوبژكت    نهد يها را قدر م     دستاورد

 خـود  مخـتص  يعـالم  توانند ينم گريد تنها  نه ،يجسمان امور به شده  گرفته روضمف شيپ
ـ ترد يعـالم  نيچن داشتن حقِ ةدربار اصوالً بلكه ؛)Husserl, 1976: 61 (باشند داشته  دي
 شـد  يميپارادا عالم ساختن ياضير ةواسط   به وجودآمده  به يانگار  دوگانه ن،يا وجود با .شد
  .سرسخت اريبس
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 همـان  يعني شناسند؛ يم) گر  محاسبه عقل (»ratio« به ديجد عصر علم در را شناخت
 از و افتـه ي دسـت  مطلق و) دئاليا (يانتزاع يقتيحق به عالم يساز ياضير راه از كه يعقل
ـ ا بـه  انـت يخ ينوع  به را ريتفس نيا هوسرل. باشد سرتر باور بر ديآ يم نظر به رونيا  و دهي

ــاند ــدد يمــ »episteme« ينيســرآغاز ةشي  در و عقــل يخودقانونگــذار تشيغــا كــه ان
ـ  بـر ي  مبتن ديجد عصر گر  محاسبه عقل. بود عقل مدد   به خود امور زمام گرفتن  دست  كي

 كنـد  يم يسع بلكه پرسد؛ ينم باور در دانش يها  فرض  شيپ از و است صرف يداور  شيپ
ـ  يابـد  قيحقـا  بـه  انسان راهبر ياضير روش كه قول نيا قبول با  آن اسـت،  واسـطه  يب
  . رديبگ دهيناد را ها آن و كند باز خود سر از را ها فرض شيپ

. مانـد  يم يباق انيپا يب و صرف يا  هيفرض يسرمد قيحقا به ياضير روش راهبربودن
»episteme« بـه  وابـسته  كـه  ست،يـ ن خودقانونگذار تنها  نه» doxa«  ـ ز اسـت؛  يحتـ  راي

ـ ز عالم امور از انتزاع راه از و است ستهيز عالم بر يمبتن دارد، تيواقع از كه يمفهوم  ستهي
ـ  پـس . اسـت  آمـده  دست به  كيكالسـ  مفهـوم  بخواهـد  هوسـرل  اگـر  ستيـ ن وجـه  يب
»episteme« م كه رديگ يم انجام يوقت تنها زين كار نيا. كند اياح راـ  عال  بـا  لـسوف يف اي

 معلـو  يهـا   دانـش  كـار،  نيا با البته. بازگردد ستهيز عالم به يعموم قيتعل موضعِ گرفتن
 و نيمع ها  آن يمعنا بلكه دهند؛ ينم دست از را خود اعتبار و شوند ينم خدشه دچار قهيدق

  .شود يم محدود
ــصل در هوســرل ــوم ف ــاب دوم بخــش از س ــجزئ ،بحــران كت ــود نظــر اتي  از را خ

 نحـو   بـه  كه دهد يم قرار يعالم آن مقابل در و دهد يم ارائه عتيطب ياضير يوسازيابژكت
 عـالم  نيا. است شده ياضير عتيطب از جز  به يگريد نوع از اما رآمده،د ادراك به ويابژكت
 يمفهـوم  مـشمول  و شده مشتق آن از روشمند نحو به كه است اتيحس عالم ةرسازيز نه
 حاصـل . اسـت  يآگـاه  يالتفـات  فعـل  كي) بسته  هم (فيمتضا نه و باشد وجود از» غلط«

 يواحـد  گـان ي اصـالً  عـالم  كه است نيا هوسرل مدنظر عالم و ويابژكت عالم انيم تقابل
 فقـط  هوسـرل  يبـرا  مـسئله . باشـد  داشته دسترس بدان يعلم و يكل يدانش كه ستين

ـ غا. ستين آن در عالم مفهوم و ويابژكت علم شدن پا   به يچگونگ يروشنگر و حيتوض  تي
 نكـه يا آن و اسـت  ويابژكت علم در ياساس ينقصان دادن نشان شتريب يروشنگر نيا ياصل
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  .كشد يم ويسوبژكت اتيح حذف و كردن فراموش به عالم از يشناخت نيچن كار
ــرا ــ يب ــب يفهم ــا از مناس ــا يمعن ــم يكاركرده ــابژكت عل ــبا و،ي ــديفرا دو از دي  ن

 درمـورد  خـود  قـول  در هوسرل. برداشت پرده ويسوبژكت اتيح حذف و سپردن   يفراموش  به
 ةطريسـ  كـه  يدوران در ال،دئيا علم يبرمبنا عالم شناخت و يشاعلميپ ةتجرب انيم نسبت
 بـر  را خـود  اشـراف  آهسته آهسته انسان كه است شده گسترده چنان دهيچيپ كامالً علومِ
 از ،يعلمـ  شناخت و دانش هرگونه كه كند يم اشاره هيقض نيا به دهد، يم دست از ها  آن

ـ ا كـه  آنجا از. است برآورده سر يشاعلميپ و بالواسطه و ساده ةتجرب  يدانـش  دانـش،  ني
 ةدرجـ  نه. كرد يريگيپ را آن ةنيشيپ و زد دست آن يبازساز به بتوان ديبا است، قدم  ابتث
 و چيپـرپ  و يخيتـار  خاسـتگاه  نه و بكاهد يرأ نيا اعتبار از تواند يم دانش نيا يدگيچيپ

 يزندگ و يعلم يدستاوردها انيم كه يغرابت به توانيم كه است راه نيا از تنها. آن خم
  .داد انيپا شهيهم يبرا و ياساس يا گونه به ست،ا شده ظاهر انسان

ـ ا پرسـش  علـم،  يبـرا  شود يموضوع خود ستهيز عالم است قرار كه حال : اسـت  ني
 اسـت،  قائـل  بودن يعلم بر ستهيز عالم بودن  متقدم يبرا هوسرل كه يا  العاده  فوق تياهم
ـ ز عـالم  از يعلمـ  اسـت  قـرار  كه آنجا است؟ ليدل چه به  بـه  نرفـت  شـود،  سـاخته  ستهي

 خدشـه  يياروپـا  علوم در تواند يم ستهيز عالم به كرديرو چگونه. ندارد معنا علم پشت  پسِ
 فهـم . برنـد  يمـ  ضالل به راه ييها  پرسش نيچن اما بگذارد؟ سر  پشت را ها  آن اي كند وارد
 سريم آن از يناش علوم و يياروپا سميويابژكت ةدربار هوسرل يرأ بدون اتيح ةستيز عالم
ـ ز عالم باب در هوسرل ةآموز. شود ينم  و عيوسـ  كـامالً  مفهـوم  بـه  اسـت  مـشروط  ستهي
  . است علم مفهوم نيهم از درست فهم گرو در زين ستهيز عالم موضوع. علم رمجمليغ

ـ اند كرديرو از يناش است ريدرگ آن با هوسرل عصر در اروپا كه يبحران  يياروپـا  ةشي
 يناكـام  و قـصور  از ديبا كرديرو نيا ازاتمو به. است آن خاستگاه و ويابژكت علم به صرفاً
 نظر به. كرد ادي زين يياستعال يعلم ةفلسف يگذار  هيپا در ديجد عصر ةتيويسوبژكت ةفلسف

 سـازد؛  برطـرف  را يياروپـا  بـشر  بحران تواند يم بودن يعلم از يديجد نوع تنها هوسرل،
 از ستيـ ن مجـاز  كـشد، ب دست 15تيانسان ةديا و خود از نخواهد چنانچه ،يياروپا بشر رايز

ـ جد بـودن  يعلم. كند يپوش  چشم مسائل و امور يعلم شأن و خود يعقالن تيمسئول  و دي
  . شود يم زين عالم ويسوبژكت ةتجرب شامل و دارد تناسب ستهيز  عالم با مطلوب
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 اتيـ ح كـه ي حـال  در ماند؛ يم يباق دهيپوش ويابژكت علم بر 16انسان -من يدستاوردها
 نيا ةمواجه. آورد يم ديپد را ويابژكت علم نيهم و بخشد يم معنا جودو به كه است يانسان
 قـرار  خطـر  نيا يدائم معرض در رو  نيازا و رديگ يم انجام ابژه سطح در تنها سوژه با علم
 بـه  علـم  در ستيـ ن ممكـن  امر نيا. ديدرآ يعيطب عالم از يبخش همچون سوژه كه دارد
 در رد،يـ گ يم كينوئمات ييسو و  سمت كه آنجا يحت علم نيا رايز دهد؛ يرو ستهيز   عالم

 قـرار  اسـت  درآمده تجربه به ويابژكت نحو  به آنچه و ويسوبژكت ةتجرب انيم فيمتضا نسبت
 و كـردن   تجربـه  فعـل  لـوازم  از است ريپذ  تجربه ويابژكت نحو  به هرآنچه علم، نيا در. دارد

  . است شناختن
 عـالم  علـم  در توان ينم است، ريپذ  تجربه مدرك نيع مختص كه را يويسوبژكت وجه

ـ ناد مـدرك  موجـود  يبـرا  عالم از خارج يزيچ همچون سته،يز  وجـه  بـدون . گرفـت  دهي
 و درآمـده  تجربـه  به يزيچ عنوان  به كه ستين عالم در زيچ چيه آن دستاورد و ويسوبژكت
 علـم  و ويـ ابژكت علم انيم زيتما نيا به توجه بدون آنكه سخن حاصل. باشد شده شناخته

 توان يم البته. داشت ها  آن از يدرست فهم توان ينم هوسرل، متأخر آثار در ستهيز عالم به
ـ  طـور   به علم دوروبر و داد جلوه تياهم يب را زيتما نيا خود  در را فلـسفه  و ديـ نچرخ يكل
 بودن يعلم مقابل در را آن سان  نيبد و داد قرار يگريد يجا اي عمل در ،يرعلميغ اتيح
  .   داد قرار روشمند ختشنا نيهمچن و

 گشوده شهياند در يديجد يها  راه دارند، ستهيز   عالم در هيپا علوم نكهيا دادن  نشان با
ـ نظر بـر  مقدم طيمح عالم يبرمبنا رايز شد؛ خواهد  يرهايمـس « تـوان  يمـ  كـه  اسـت  هي
 »كـرد  يطـ  را مـشاهده  قابـل  عـالم  متفـاوت  يهـا   قشر با متناظر] علوم [نييتب متفاوت

)Husserl, 1976: 498(. ـ ز  عالم به بازگشت با سپس  يهـا  پرسـش  آن، درون از و ستهي
. بـود  ينمـ  ممكن ستهيز   عالم به ييابتنا نيچن بدون كه شد خواهد مطرح يديجد ينظر
 همـان  از هـا   پرسش يبعض كه باشد نيا است ممكن ستهيز   عالم به بازگشت گريد ةجينت

ـ ا ريـ غ در كـه  ييها  پرسش ند؛يدرآ كار از معنا يب ابتدا  طـرح  بـه  بـود  ممكـن  صـورت  ني
  .شوند منجر يعلم يها پژوهش يها برنامه

 تحـول  ريسـ  يعنـ ي علـوم،  در انـسان  يخمنديتار گنجاندن با يدارشناختيپد پژوهش
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 بـه  انـد،   گرفته شكل ستهيز   عالم نيا براساس كه ييمعنا اشكال و او ةستيز   عالم يخيتار
 كـه  گونـه   آن معنـا،   نيبـد  فلسفه. است آن يةاول و لياص يمعنا   به شناخت اي دانش دنبال

 اصـالت  بـه  قول [سميوناليراس« جز ستين يزيچ د،يگو يم بحران كتاب انيپا در هوسرل
ـ  تأمـل « به سرانجام كه »يريخودتنو مدامِ حركت در ratio« يعني ؛»]عقل  ةدربـار  يكل
  .).Husserl, 1976: 272 sq (شود يم منجر »خود قبال در تيمسئول قبول و خود

  
   فرهنگ و ستهيز عالم
 مـا  كه يعالم همان اي ستهيز عالم. دارد يفراوان تياهم يبخش  قوام نديفرا در ستهيز عالم
 ديـ مق تيـ عل نيقـوان  بـه  اول قـدم  در م،يمشغول يكار به و ميشيانديم و مييز يم آن در
 است يوحر و يفكر يعالم ست،يز عالم. است محركات نيقوان اديانق تحت بلكه ست؛ين

 ييسو از يعيطب علم عالم. شود يم حاصل انتزاع نديفرا يط در عتيطب عالم آن دل از كه
 و بـرد  يم ليتحو را سوژه به ها  آن نسبت و اشياء گذارِارزش و يفكر-يروح يها  محمول

 ياشـياء  بـه  نـسبت  و تجربه در نظر  اتفاق كه گذارد يم هيفرض نيا بر را بنا گريد يسو از
 تنهـا  .).Husserl, 2008: 280 sq (شـد  خواهد دييتأ زين دور اريبس يها ندهيآ در ،يكيزيف
 بـه  كه 17ريفراگ عتيطب مفهوم كه است هيفرض نيهم ساختن دئاليا و انگاشتن مطلق با

ـ آ يمـ  دست به باشد، ستادهيا ما مقابل در گر  تجربه 18»يا  ماده« همچون رسد يم نظر . دي
 تعلـق  يروحـان  عـالم  بـه  و است يعيطبنا آنچه ربهتج يانضمام و واقع عالم در برعكس،

ـ پد (نمـود  يانحـا  از عـت يطب يزهـا يچ ةهم. چسباند يم زيچ همه به را خود دارد، ) يداري
 كـه  ييهـا   تجربه ةهم برعكس و دارند ينسبت سوژه با بيترت  نيبد و ند ا مند  بهره چندگانه
 را عـت يطب يهـا   ابژه. شوند يم رهيذخ ها  آن يمعنا در آورند، يم دست به ءاشياء از ها  سوژه

 پـس . هاست  ابژه نيا به يعمل پرداختن محصول كه است كرده احاطه» يتجرب ييمعنا«
 يزنـدگ  ييهـا   خانـه  در بلكـه  م؛يكنـ  ينم يزندگ يكيزيف يها  ابژه در ما مييبگو ميتوان يم
 معـال  يها  سازه معنا نيا به و هستند ستهيز عالم يها  تجربه و مقاصد تجسم كه ميكن يم

  .اند يروحان
ـ  «يبخـش   قـوام  نـد يفرا در ستهيز عالم اگر ن،يبنابرا ـ آ دارد، قـرار  عـت يطب از» شيپ  اي

 اسـت،  مثبـت  پاسخ اگر كنند؟ دايپ قوام يمتفاوت كامالً ةستيز عوالم عمل در كه شود ينم
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 مقام در يدارشناسيپد «از هوسرل كه معرفت و شناخت 19تيعموم و بودنماتقدم فيتكل
 دچار خود سته،يز عالم مفهوم كاربرد با هوسرل ايآ شود؟ يم چه داشت تظاران »متقن علم
 يهـا   پـژوهش  ي»شگفتارهايـ پ« بخـش  در خود او مگر شود؟ ينم يفرهنگ يانگار ينسب
 را آن و دانـست  ينمـ  يشناس  روان اصالت به قول ينوع را يفرهنگ يانگار ينسب ،يمنطق

ـ ا به هوسرل پاسخ كرد؟ ينم رد سرسختانه ـ ز اسـت؛  جـور  دو سـش پر ني  دو انيـ م او راي
 كتـاب  در. وضـوح  بـه  نـه  شهيـ هم هرچنـد  گذارد، يم فرق ستهيز عالم از متفاوت مفهوم
 كـه  است شهود عالم منظورش و كند يم استفاده مفرد ةغيص در ستهيز عالم از او ،بحران

» ورحـض  «بـه  رسـوبات  نيا ازيامت. افتي خيتار از يرسوبات توان يم آن يتحتان طبقات در
 بـر  ويسـوبژكت   انيم يها  تجربه در را خود تيهو كه است يمكان-يزمان ياشياء ةواسط يب
ـ ز عالمِ نيا .)Husserl, 1976: 136 & 191 (سازند يم معلوم ما  كـه  گونـه  همـان  سته،ي

 عبـارت  عـالم  كه قول نيا و دارد خود در» ستهيز عالم يكل ماتقدم «كي شد، داده نشان
ـ ا جـزو  شـوند،  يمـ  ميتقـس  جـان  يب و جاندار اجسام به كه »يياشياء يتمام« از است  ني

 از كـه  دهـد  يم شكل را 20»يضرور يا  گونه «معنا نيا به ماتقدم. شود يم شمرده ماتقدم
 دهـد  يمـ  ليتـشك  را مـا  ةستيز عالم و كند يم ريمس يط فرهنگ يخيتار راتييتغ خالل

)Husserl, 2008: 691(  
ـ  يسـاختارها  يرضرو) ةنمون (ةگون نيا لوازم از يكي  امكـان  جملـه  از ،يآگـاه  يذات

 باعث كه باشد داشته وجود زين يآگاه وجوه و اطوار ديبا ن،يا بر   عالوه. است كردن  ادراك
ـ  چـرا  كه داد حيتوض توان يم ها  آن مدد  به و شوند يم يفرهنگ يها  تفاوت شدن دايپ  كي

 يهـا   جنبـه  از يكـ ي. پروراند يم يكيزيمتاف حاتيتوض يگريد فرهنگ و 21ثيم فرهنگ
 زيـ ن) ريـ غ (يگـر يد يبـرا  كه است تيواقع نيا ها  فرهنگ تفاوت يريپذ  سهيمقا در مهم
 شيپ از است، دهيرس ثبوت به ما اتيتجرب يتمام انيم از عبور با كه گانهي و متحد يعالم

 از اسـت  يا  شـده   داده« :ديگو يم هوسرل كه گونه  همان عالم نيا. شود يم گرفته مفروض
ـ  النيس انيم در و يهيبد يآگاه در ويابژكت يهمان نيا  :Husserl, 2008 (»تجربـه  يكل

692(.  
ـ ا كل به كه را يشهود عالمِ نوع نيا تيواقع فرهنگ بودن ينسب به قائالن  همـان   ني
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 كـه  هوسـرل . است مختلف يزبان يها  فرهنگ وجود ها  آن ليدل كي. كنند يم انكار باشد
 و ليـ تحل. رديپـذ  ينمـ  را استدالل نيا ست،ين تمسيب قرن در جيرا يمعن به زبان لسوفيف

 يا  تجربـه  22يانفعـال  فيتـأل  يقلمرو در چگونه كه دهد يم نشان يبخش  قوام ةدربار بحث
ـ ا« ليـ قب از يادراك ياحكام شامل كه شود يم آشكار گسترده يا  دامنه با يمحمول  شايپ  ني
  . شوديم زين »است سرخ آنجا زيچ

 در مثـال،  طـور   بـه  اسـت؛  قائـل  جامع تيعقالن و تيفرد واناتيح يبرا يحت هوسرل
 ,Husserl (اسـت » آگـاه  يمنـ  «بـا » يوانيح يها سوژه من «وجود به قائل ،ها دهيا كتاب

1950b: 73(. بـه  بردني پ كه است يانفعال فيتأل ةمرحل در اشتراك وجوه نيهم درست 
 عـالم  ميتقـو  در اهـ   آن ياساس سهم لهيوس  نيبد تا سازد يم ممكن را ها  سوژه گريد درون

 بـه  قـول  م،يبـدان  ناب ياگو شهود عالم را ستهيز عالم اگر نيبنابرا. شود مشخص ستهيز  
  . كرد محسوب خطر يدارشناسيپد شناخت يةنظر يبرا توان ينم را ها فرهنگ بودن ينسب

 متـأخر  مراحل در او كه ديآ يبرم نيچن ستهيز   عالم ةدربار هوسرل يها  نوشته  دست از
 بـا  كـه  روديمـ  يراه به فرهنگ بودن ينسب به قول ةمسئل از زيگر يبرا زين ودخ ةشياند

 عـالم  او هـا   نوشـته   دست نيا در. است ونديپ در كند يم دايپ ستهيز عالم مفهوم كه يبسط
. دانـد  ينمـ  منحـصر  دارنـد،  نمـود  شـهود  در كه يمكان-يزمان ياشياء به گريد را ستهيز  

. اسـت  مـشابه  و يكل ها  آن قوام كه گرفت نيا بر را رضف توان يم اشياء گونه  نيا درمورد
ـ ا در. شـود  يمـ  هـا   سوژه ةجامع و ها  سوژه 23»طيمح عوالم «شامل اكنون ستهيز   عالم  ني
 ,Husserl (كنـد  يمـ  صـحبت  جمـع  ةغيصـ  در آن از هوسرل سته،يز عالم از دوم يمعنا

1950a: 160(. يفرهنگ عوالم و تابك مانند يفرهنگ يها ابژه ستهيز عوالم يمعن نيا به 
 عـالم  بـا  مـا  ةستيز عالم كه جاست  نيهم از. دهند يم يجا خود در زين را علوم مانند ژهيو
ـ ا يبـرا  هوسرل نزد رايز كند؛ يم فرق قايافر در يا  لهيقب ةستيز  آثـار  دانـشمند،  لـه يقب ني

ـ  ئشـ  عنوان  به كتاب اگرچه ندارند؛ وجود اصالً« ها  نيا رينظا و روزنامه و كتاب ،يعلم  اي
  .)Husserl, 2008: 691 (»دارد وجود است، توأم ييجادو با كه ئيش احتماالً
 آن هوسـرل  يزندگ در بسته  هم   به امور از ينسب يتيتمام يمعنا  به يفرهنگ هر ةالزم

 رهگذر از و زمان يط در كه است يخيتار ةستيز   عالم وجود خواند يم» ژهيو تيانسان «را
 دهد يم ادامه ندهيآ در تمنديغا نحو  به را خود يها  تيفعال و دكن يم رييتغ) سنت (فرادهش
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ـ ا بـه  ستهيز عالم. آورد يم دست به يشخص  فوقِ و يزمان يتيهو نحو،   نيبد و  را معنـا  ني
 عـالم  اتيـ واقع همـواره  اتيـ واقع بـرعكس،  بلكه ساخت؛ مجزا اتيواقع عالم از توان ينم
 ,Husserl (دارد دسـترس  بـدان  كلمـه  عيوس يمعنا به سوژه كه يعالم اند؛ ينيمع طيمح

2008: Nr. 46 ةدهنـد  ليتشك افراد درمورد هم هيقض نيا .) و ضمائم آن16 ةشمار زي ن؛ 
  .اش يزندگ مختلف مراحل در منفرد ةسوژ درمورد هم و است صادق فرهنگ هر

ـ ا بـه  ستهيز عوالم مورد در ييها  پرسش توان يم يبخش  قوام باالترِ مراحل در البته  ني
ـ آ: ديپرسـ  توان يم مثال طور  به ساخت؛ مطرح تينسب به قول با آن نسبت و دوم يعنام  اي

 علـوم  عالم يادعا برعكس، اي علم، نداشتن وجود بري  مبن ييقايافر ةليقب آن افراد يادعا
 باشـد؟  برخـوردار  ينـ يع قـت يحق از اسـت  ممكـن  سحر، و جادو نداشتن وجود در يعيطب

ـ و قـت يحق «قبـول  مستلزم اندازه چه تا» ژهيو تيانسان «قبول اصوالً ـ » ژهي  تيـ واقع «اي
ـ ز عالم او كه است گونه  نيا ها  پرسش نيا به هوسرل پاسخ است؟» ژهيو  يعـالم  را ستهي

 ييآشـنا  هـا  آن با ستهيز  عالم كه يعوالم گريد يتمام كه داند يم 24لنفسه اي خود به قائم
  . اند آن افق جزو دارند،

 گـسترش  ةدامن كه ندارد يمناسبت گريد ثيح آن از ستهيز   عالم بودنِ ينسب از پرسش
 را آن مجـال  سـوژه  آن تـصور  و تجربـه  كـه  اسـت  حد بدان تا درست سوژه ةستيز  عالم

 وگـو   گفت سطح در يمناسبات يحت اي ميشو يم خبردار گانهيب اقوام از يوقت مثالً«. دهد يم
 در ميسـه  اقـوام  طيمح عالم با كه ابدي  يم قوام يگريد طيمح عالم آنگاه شود، يم برقرار
ـ ز عـالم  به منظر نيا از چنانچه .)Husserl, 2008: 523 (»است مشترك وگو گفت  ستهي
 يبـرا  اسـت  يكـاف  ييتنها به گريكدي از خبرداشتن :كه پرسش نيا طرح آنگاه شود نگاه

ـ ناد يعقالن لحاظ   به را آن دينبا كه ميكن اضافه يديجد يتجرب يمعنا اشياء به نكهيا  دهي
  .گرفت
 طيمح عوالم آن مطابق كه كند يم دايپ تر  گسترده ييمعنا افق مفهوم كه نجاستيا در
 يچنـدگانگ  از شـدن  بـاخبر  و بـودن  باخبر نيهم رهگذر از هم، كنار در مستقر و متفاوت

 نكـه يا محـض  بـه  و آن درون از كـه  رنـد يگ يمـ  قـرار  مافوق و ريفراگ يافق در گر،يكدي
 و علـم  گـسترش  ةواسـط   به. شوند يم برجسته رند،يگ يم قرار هشپژو و قيتحق موضوع
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ـ ا در موجـود  يها  فرهنگ ةهم شيشاپيپ ،يفرهنگ  انيم ارتباطات شيافزا با و كيتكن  ني
ـ  از يفرهنگ نيچن اساساً. اند  شده منظور خودمان فرهنگ با همراه ها  افق  ينـوع  بـه  شيپ

ـ  رونـد  در كه دارد ارجاع» يجهان فرهنگ و تيفرامل«  منجـر  ينـ يزم يفرهنگـ  بـه  خيارت
ـ ا يموقت محوكردن كارش كه يشناخت  روان يانگار ينسب بر سان  نيبد و شود يم  افـق  ني

 م،يدهـ  قرار ستهيز   عالم مفهوم دو هر را مبنا اگر پس. ابدي  يم تفوق است، جامع و ريفراگ
  .است يشدن رفع هوسرل ديد از ها فرهنگ يانگار ينسب ةمسئل كه مييبگو ميتوان يم

  
  يياستعال موضع به ستهيز عالم گذار
 هـاي هرا يبررس است، مهم اريبس هوسرل يبرا كه ستهيز عالم مبحث از يگريد ساحت
 كتـاب  در هوسـرل . اسـت  عـالم  در انسان ستنيز ةنحو و نوع و يياستعال امور به صعود
 عـالم  انيـ م از يكـ ي: كنـد  يم شنهاديپ يياستعال يقلمرو به ورود يبرا را راه دو ،بحران

  .ناب يشناس روان ريمس از يگريد و ستهيز
 درك بـه  انـسان  كـه  است يرفتن يوقت فقط يياستعال امور يقلمرو به ورود اولِ راه
 دسـت  عـالم،  در اسـت  يموجـود  كه خودش وجود ةنحو و عالم يوجود ةنحو از يروشن

 اسـت  آن ةملج از خود او كه عالم مقابل در ديبا انسان مقصود، نيا به دنيرس يبرا. ابدي
 ةنحـو  و موجـودات  يوجـود  ةنحـو  ابديدر دارشناسيپد تماشاگر مقام در كه ستديبا چنان
ـ  به نو از ديبا منظور  نيبد. است استوار زيچ چه بر او خود يوجود  :هوسـرل  معـروف  ةجمل

»ego-cogito-cogitatum«) ـ اند هـر : را شده  شهياند شمياند يم  خـود  درون در يدنيشي
 تجربـه  هرگونه يساختار تيتمام انگريب كه كرد رجوع) دارد را ودخ خاص ةشد دهيشياند
 م،يريـ بگ نظر در گسترده كامالً تسامح يقدر با را ساختار نيا وصف اگر. است  شناخت و

ـ اند عـالم . شود يم ظاهر »cogitatum« قطب در عالم كه شود يم معلوم آنگاه  ةشـد شهي
 امـا . است تحققش يانحا يتمام در يدگزن ة شد  شهياند ةمجموع بلكه ست،ين منفرد يفعل

 در هـا   آن. خبرنـد  يب ستنيز نيا از ند،يز يم عالم در نخست ةوهل در كه گونه  آن ها  انسان
 يتمـام  و دارنـد  عـالم  در يزيـ چ به توجه تنها خود، ةستيز يها  آزمون و اتيتجرب يتمام
 گرفتـه  قـرار  اه  آن توجه محل آنچه. كنند يم زيچ آن وقف را خود ينظر و يعمل قيعال

 در آن نيتعـ  و دارد تعلـق  تـر   عيوسـ  يتيتمام به كه است يزيچ عالم، با سهيمقا در است،
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  .رديگ يم شكل تيتمام نيهم درون
 بـدان  ها  آن آنچه ةهم حال،  نيباا ندارند؛ عالم به يالتفات نديز يم گونه  نيا كه ها  انسان

ـ  است، منوط عالم نيهم وجود به باشند آن مشغول  دل توانند يم و اند  مشغول  دل  آنكـه  يب
 مـرز  و حد ند،يز يم يعيطب يموضع از آن در ها  انسان كه عالم نيا. باشند واقف بدان خود
 و حد يب يگشودگ نيچن وجود با. شود يم جا  جابه كه است يافق عالم يمرزها. ندارد يثابت

 كهنـه  آنچه با ،است نو هرآنچه هم باز ابد،ي  يم رييتغ آن در عالم كه يتجرب يزندگ حصرِ
 يزنـدگ  وارد كـه  يينـو  زيچ هر. ماند يم يباق ونديپ در است داشته اعتبار شيپ از و است

 از يعيطب يريگ  موضع كه را ييمرزها تواند ينم رد،يگ يم قرار يعيطب موضع در و شود يم
 بـا  يحت برد، يمبسر   يعيطب موضع در شخص كه مادام. بردارد انيم از است دهيكش شيپ

   . فراهم وجوددر  آنچه افق، يياج جابه
 يآمـادگ  و يچنـدگانگ  كـه  اسـت  مهـم  اريبـس  پرورانـد  يم سر در هوسرل آنچه يبرا

 يكپـارچگ ي نـوع  نيا از د،يجد يها  زيچ رشيپذ يبرا يعيطب موضع در يزندگ ريناپذ  انيپا
 يعيطب موضع درون از ناگهان و مرتبه  كي شد ينم بود، يم نيا از ريغ اگر. است برخوردار

 آن يتمـام  قِيـ تعل خطـا  بـه  را يعـ يطب موضع از آمدن  رونيب نيا بود ممكن و آمد رونيب
 يوحـدان  ثيـ ح عنـوان   بـه  يعـ يطب يزنـدگ  در عـالم  ها  آن ةواسط  به كه دانست ييها  زيچ
 يدادگشيازپ يورا« به كه ميابي دست يموضع به است قرار اگر. شود يم ساخته) يگاني(

  .)Husserl, 1976: 153 (رود يم عالم يتمام يفيتأل وحدت »اعتبارِ
 در يزنـدگ  يمبنـا  كـه  عـالم  گرفتن  فرض  شيپ از را خود ديبا) حكم قيتعل (اپوخه در
 در. كـرد  جـاد يا وقفه يزندگ يمعمولي و   عيطب ةنحو در و ساخت رها است، يعيطب موضع

  .  استآسان يكار ويابژكت علوم مورد در اپوخه حكم، قيتعل نيا با سهيمقا
 و كننـد  يزنـدگ  عـالم  در بپردازند، ويابژكت علم به كهبدون آن  يحت توانند يم ها  انسان
 يها  تجربه و شان يعلم  شايپ يزندگ نيهم براساس تنها ها  آن. اند  كرده يزندگ زين تاكنون

 ةنحـو  امـا  آورند؛ فرا را عالم نياديبن مفهوم و ويابژكت علم اند  توانسته كه است عالم از آن
 نيچنـ  يريناپـذ   امكـان  بـر  ياريبـس  باشد؟ چگونه است ممكن يعالم نينچ قيتعل انجام
 باشـد  داشته تعلق عالم به چنان انسان است قرار قيتعل از بعد رايز اند؛  دهيورز ديتأك يكار
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 از آن زيـ تم راه از را خـود  يوجـود  ةنحـو  و دهد قرار آن مقابل در را خود نتواند گريد كه
يسـع  و اسـت  ممكن يكار نيچن است معتقد هوسرل. كند فيتعر مند  عالم موجود وجود 
  . سازد روشن بعد، به ها دهيا كتاب از ژهيو به خود، متأخر آثار در را مسئله نيا كرده

 در« موضـع  نيا در ها  انسان. است آن يعيطب موضع و يزندگ اپوخه ياجرا آغاز ةنقط
 در بالانقطـاع،  و يمـول مع ياسـتمرار  در« هـم   آن ،»كنند يم يزندگ عالم از رو  شِيپ يافق

 بـه  نظر با را ستيز ةنحو نيا هوسرل. »گذرد يم افعال يتمام انيم از كه يفيتأل يوحدت
ـ  از« كننـد  يم يزندگ نيچن نيا كه ييها  انسان به عالم: كند يم فيتوص نيچن عالم  شيپ
 ,Husserl. (»كننـد  يمـ  يزندگ 25رمصرحيغ و يعموم يافق در« ها آن. »است شده داده

1976: 198(.   
 ييهـا   زيـ چ ييبازگو يمدع عالم، با يعيطب موضع در انسانِ نسبت از هوسرل فيتوص

 نمـود  «اصـطالح  پس. اوست يرو شيپ و دارد انيجر انسان يعيطب يزندگ در كه است
 يوضـع  فيتوص يبرا صرفاً بلكه آموزد؛ ينم ما به يديجد مطلب اصل در» عالم ينيشيپ

ـ ا خـود  بـا » عـالم  ينمودگ  شيپ «اما. است شده هداد انسان  يعيطب ستيز با كه است  ني
 ةنحو نيا خود فيتوص بر قرار كه ديآ يم كار به آنگاه بلكه است؛ نشده داده ستنيز ةنحو
 قـصد  كـه  شـود  يمـ  ظـاهر  يكس آن »يپرداز  هينظر كار« در اصطالح نيا. باشد ستنيز

ـ گو يمـ  سخن لمعا ينمودگ  شيپ از او كه آنجاست در. دارد را يعيطب ستيز فيتوص  و دي
 صـرفاً  ستيـ ن بنا» عالم ينمودگ  شيپ «اصطالح ن،يبنابرا. يعيطب ستيز ةنحو خود از نه
 و كـرد يرو هرگونـه  از مستقل كه كند مشخص را عالم با سوژه نسبت از نحوه آن يژگيو

  . دارد قرار ما يرو شيپ ،يعيطب موضع در ،ينظر فيتوص
ـ  يبرا» عالم «دهد نشان كه است نيا اصطالح نيا يريكارگ  به از هوسرل قصد  كي

ـ  از و،يسـوبژكت  نمـود  يانحـا  از يكـ ي بـه  و سوژه نمـودگي  پـيش .اسـت  شـده  داده شيپ
 از ريـ غ اگر. گرنديكدي ملزوم و الزم سوژه يبرا آن) يدادگ (نمود يانحا و) دادگي  ازپيش(
 آن نمـود  يانحـا  به واسطه يب عالم،) يدادگ  شيازپ (ينمودگ  شيپ از با شد ينم بود يم نيا

 بـودن   داده بـه  ويسـوبژكت ) نمـود  (يدادگـ  يانحـا  كه است صورت نيا در تنها رايز د؛يرس
  .كنند يم دايپ تعلق بودن نموده شيپ و يا سوژه يبرا) بودن نموده(

 عـالم  كه رديبپذ يعيطب ستيز اگر يحت: كرد اشكال توان يم هوسرل قول نيا به اما
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 قبـول  آورد، زبـان  بـه  را آن و باشـد  باخبر آن از ودخ آنكه يب دارد، ينمود شيپ از آن بر
ـ نما نمودبـودن  وِيسـوبژكت  يانحا به) يعيطب ستيز (آن بر عالم نكهيا  نكـه يا و شـده  اني

 ستيز كه دارد وجود زين امكان نيا. ندارد يضرورت است، وابسته نمود نيهم به وجودش
 از ينمـود  را بـودن   نمـوده   شيپ نيا آنكه يب باشد، قائل ينيشيپ ينمود عالم يبرا يعيطب

 منظـور  يحتـ  تـوان  يمـ . بدانـد  اش يگ  نمود ويسوبژكت يانحا و يا  سوژه يبرا عالم وجود
 يعيطب ستيز از تر  شيپ ،يعيطب ستيز يبرا اش يگ  نمود ةمالحظ بدون عالم، كه داشت
 در توانـد  يمـ  اسـت  داشـته  نمـود  ستيز يبرا شيپ از نكهيا جهت به درست و دارد قرار

 م،يكنـ  فهـم  نيچن را عالم ينمودگ  شيپ به قول اگر. شود انينما آن بر ويسوبژكت شئونات
 راه اسـت  شده نموده شيپ از آنچه نمود ويسوبژكت يانحا به خوديخود به قول نيا گريد
 كيـ تفك يزندگ يبرا آن داشتن نمود از را عالم وجود برعكس، فهم، گونه  نيا با. برد  ينم

» عـالم  ينمـودگ   شيپ «يريكارگ  به با هوسرل كه است يزيچ آن درست نيا و ميا  كرده
  .دارد را آن از زيپره قصد

ـ  تجربـه،  يياستعال و ويسوبژكت يقلمرو به ورود ريمس يط در هوسرل  ينمـودگ   شيپ
ـ  را نمـود  ويسـوبژكت  يانحا در عالم ينمودگ و) يدادگ  شيازپ( ) تـز  (وضـع  بـا  واسـطه  يب

 ويسـوبژكت  يانحـا  در عـالم  وجـود  تز، نيا بر ناب. سازد يم كينزد هم به وجود يياستعال
 ده،يرس يآگاه به آن در آنچه و يآگاه نيا در عالم وجود. شود يم ساخته و فرانهاده نمود
  .جست عالم وجود عنوان با دينبا و توانينم را يگريد زيچ و است نهفته
 حكـم  كه هاست  آن كينوئمات و كينوئت تيتمام ثيح از ويسوبژكت يابيراه اطوار نيا

 وجود ةدربار يياستعال تز ،بحران كتاب در سخن، گريدبه  وجود زيچ چه نكهيا به كند يم
 ب،يـ ترت نيبـد . اسـت  بستههم تنگاتنگ يعيطب موضع از يزندگ فيتوص و كشف با عالم

ـ ز عـالم  و يعـ يطب ستيز به بازگشت هوسرل يبرا چرا كه شود يم روشن  ثيـ ح از ستهي
ـ  از كـه  عالم ونديپ ،يعيطب موضع از يزندگ در. دارد يتيماه نيچن يياستعال ةفلسف  شيپ
ـ پد سـوژه  بـر  مـدرك  نيعـ  هـا   آن در كـه  نمود يانحا با) است شده داده (دارد نمود  داري

  . ماند يم يباق محفوظ شود، يم
 نمـود  ويسـوبژكت  يانحـا  و 26گـر   تجربه يزندگ انيم وحدت ابتدا، همان از و نجايا در



 49  )بهمن پازوكي( مفهوم عالم زيسته در انديشة هوسرل  

 

 مدرك، انياع تمامت عنوان  به عالم و 27است درآمده تجربه به كمدر نيع عنوان  به آنچه
 داشتن به آن اتصاف با گريد نجايا در ،يعيطب موضع از يزندگ نييتع. است مانده محفوظ

 را عـالم  بتـوان  آن مدد  به تا ستين عالم وجود ةدربار) يمفهوم ،يتز ،يباور(» يا  دهيعق«
 و ناوابسته« و »دارد ينيشيپ ينمود و رديگ يم قرار سوژه از شيپ« كه يموضوع عنوان  به

  . كرد  جدا سوژه از ،يفاتيتوص اي »است خود به قائم
 يعلمـ  چيهـ  آن بـه  خـود  كه است آن  ستنيز ةنحو به يعيطب موضع از يزندگ ازيامت
 درمورد ستيز نيا كه گفت بتوان ديشا يحت. ندارد آن دانستن به ياجياحت اصوالً و ندارد
ـ آزما يم ستيز به كه يعالم ةدربار زين و خود ستنيز ةنحو  امـا  دارد؛ يغلطـ  يباورهـا  دي

 نيهمـ  دارد تياهم يدارشناسيپد يبرا آنچه. ندارد يريتأث ستنشيز ةنحو در همه، ها  نيا
 از مواضـع،  گـر يد و متـأخر  يدارشناسـ يپد انيـ م كه است يفرق نيا و است ستنيز ةنحو
ـ ز كـه  كننـد  يم ديتأك مواضع نيا. رددا وجود يستيرئال اي يستيدئاليا موضع ليقب  از ستي

ـ با كـه  دارد عـالم  وجـود  ةدربار ينظر يباور ،يعيطب موضع  جهـت  در و ديـ فهم را آن دي
ـ ا يدارشناسـ يپد يژگيو مواضع، گونه  نيا خالف  به. كرد كوشش آن ميتحك  كـه  اسـت  ني

 و اسـت  آمـده در ما ةتجرب به كه يعالم در را عالم وجود ةدربار دار  معنا گفتن  سخن امكان
 گـر يد يهـا   صـورت  ةهمـ . سازد يم ليدخ ابتدا همان از عالم، از ما ةتجرب نوع و نحوه در

ـ با م،يشناسـ  يمـ  علم و فلسفه خيتار در ما كه را عالم وجود فهمِ  اضـافات  «عنـوان   بـه  دي
ــر ــ از ،»ينظ ــدگ فيتوص ــيطب موضــع از يزن ــاه دور يع ــر. داشــت نگ ــا اگ ــ ب  فيتوص

دركات  يسـو   به رو واسطه يب كه يعيطب تسيز موضع در ،يدارشناختيپد يرييـ تغ دارد مـ 
 لـوازم  از كـه  شود آگاه يويسوبژكت ةستيز آزمون از يعيطب ستيز كه يطور  به شود، داده

  . ميا افتهي دست عالم وجود سرمنشأ به آنگاه است، ويابژكت امر هرگونه
 ما بر وشيبژكتسو نمود يانحا در را خود عالم آن در كه يعيطب ستيز به پرداختن با

 بـا  و بيـ ترت  نيبـد . است ستادهينا عالم نيزم بر گريد كه ميابي  يم راه يعلم به د،ينما يم
 آن بـه  يعني عالم، ينمودگ  شيپ عام) Wie (يچگونگ به« شود يم حاصل يعلم كار، نيا
 :Husserl, 1976 (»دهد يم ليتشك تهيويابژكت هرگونه يبرا را عام بودن نهيزم كه يزيچ

 موضوع به را ما است، حكم يياستعال قيتعل انگريب كه موضع در رينظ يب رييتغ نيا .)149
 گونه  آن عالم اگر. است »يكل طور  به عالم ينمودگ  شيپ« همان كه شود   يم راهبر يديجد
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 كـه  ستيـ ن ممكـن  گـر يد پـس  شـده،  داده ويسـوبژكت  ينمودگ يانحا در ما بر كه است
ـ ز باشند؛ عالم در يموجودات است،) شده داده به (دهش داريپد ها  آن بر عالم كه ها  سوژه  راي
 يهـست  اگـر . شود داريپد ويسوبژكت يانحا به سوژه بر كه است نهفته نيا در عالم يهست
 از ريـ غ باشد، يگريد نوع از ديبا خود سوژه يهست پس است، سوژه بر شدن انينما عالم
 وجـود  يبـان  و باعـث  كـه  اسـت  يياسـتعال  يزنـدگ . است 28گونه  عالم آنچه ةهم يهست

 نظـر  بـه  را آن و بـرد  يمـ  يپ خود يذات يژگيو نيا به يوقت يزندگ. است عالم يياستعال
ـ  ديـ ق نيتـر   دهيپوشـ  و نيتـر   عام و نيتر يقو كه عالم ديق از را خود كه آورد يدرم  يدرون

 و ريغ يوجود لحاظ به گريد يزندگ يبرا فتد،يب اتفاق نيا كه لحظه آن. سازد رها است،
  .ستديبا او مقابل در مستقل و ذات به قائم و رونيب از بتواند داشت نخواهد وجود يرگيد

 ويسـوبژكت  آنچـه  فقـط  و شـود  يم نابود و ستين عالم كه ستين معنا بدان سخن نيا
ـ ا. مانـد  يمـ  يبـاق  عـالم،  از يبخش عنوان  به همآن است، -يياسـتعال  قـول  بـا  يتلقـ  ني

 دهيـ فهم كـژ  يشناخت  روان -يشناخت  انسان يا  گونه  به است ممكن و است ريمغا يستيدئاليا
 همچـون  صـرفاً « اكنـون  عـالم . اسـت  عـالم  وجـود  يمعنـا  است افتهي رييتغ آنچه. شود

 و دارد قــرار مــدنظر »بخــشد يمــ وجــود يمعنــا بــدان كــه يا تهيويســوبژكت فيمتــضا
 عالم به كه تهيويسوبژكت« يآگاه يزندگ. است تهيويسوبژكت نيهم اعتبار به» اش يهست«

 و معنـا  سرشـت   عالم موجود هر وجود به كه شود يم ظاهر يعام انيبن ،»بخشد يم اعتبار
ـ پد« بـه  عـالم  بيـ ترت  نيبـد . بخـشد  يم اعتبار  در يآگـاه  فعـل . شـود  يمـ  ليتبـد » داري

 كـه  است نيا سخن نيا ةجينت. شده منظور وجودش كه يمدرك وبريسوبژكت منظوركردن
 كـرد  فرض موجود شيپ از) كلمه عيوس يمعنا به (مدركات تمامت عنوان   به را عالم دينبا
)Husserl, 1976: 154 sq..(  

  
  جهينت

 بـه  گـرفتن  فراز بتواند تا رديگ يم كار به را ستهيز عالم مفهوم خود متأخر آثار در هوسرل
 فيتوصـ  بـا  او. برسـاند  انجـام  بـه  كننده  قانع و محكم ممكن حد تا را يياستعال يقلمرو

ـ  در ،)نرمال (يعاد و يعيطب ستيز  اسـت؛  يزنـدگ  يياسـتعال  يقلمـرو  بـه  يابيـ راه يپ
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ـ ز عـالم  طـرح  انيـ م يهـا   تناقض يحت اي ها  رتيمغا از توان ينم نيبنابرا  ةفلـسف  و ستهي
 طـرح  از هوسـرل  كـه  اسـت  روشـن  آمد، باال در آنچه به   توجه با. گفت سخن يياستعال

 بـه  بازگـشت . بـرد  يمـ  ينفع چه يدارشناسيپد در يراه نيچن به رفتن و يا  مسئله نيچن
»ego cogito« اريبـس  را آن خـود  هوسـرل  و كـرد  يم مراد آن از دكارت كه معنا آن به 

 چه انيم نيا در عالم فيتكل كه است بوده مواجه پرسش نيا با همواره است، داده انجام
. آورد دسـت  بـه  دوبـاره  حكـم،  قيـ تعل از بعـد  را آن تـوان  يمـ  چگونـه  نكـه يا اي شود يم
 اصل، نيا قبول با چرا و چگونه شد، يم ثابت ديبا »ego cogito« به رجوع با بيترت نيدب

 سـر  اصـالً  تجربه، يياستعال يقلمرو يسو  به ستهيز عالم حركت رودبا ينم دست از عالم
 مانـد  يمـ  يباق شيشاپيپ ف،يمتضا عنوان  به عالم همة ريمس نيا يط در رايز آورد؛ يبرنم

)Husserl, 1976: 157 sq.(.  
  
  ها نوشت پي
 

1. mundan 
2. Etwas 
3. genetisch 
4. intersubjektiv 
5. Das Transzendentale 
6. Idealwissenschaften 
7. kinästhetisch 
8. Präsentgewesensein 
9. Allzeitlich 
10. intersubjektiv 
11. alter ego 
12. Etwas 
13. Limesgestalten 
14. Idealität 
15. Menschentum 
16. Das Mensch-Ich 
17. Allnatur 
18. Stoff 
19. Universalität 
20. Typik 

 



ه  52 فت و   1399زمستان ، 64 ، شمارة16سال  ، حک

 
21. Mythen 
22. passive Synthesis 
23. Umwelten 
24. für sich 
25. unthematisch 
26. erfahrend 
27. erfahrenen 
28. Welthaft 
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