
 

 
 

سي هوسرلشنا پديدهجهان در  زيست همسأل  
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  :چكيده
اي، جهان عينيِ علم كه در انديشه انسان غربي جديد به عنوان  به باور هوسرل تحت تأثير علم گاليله

هوسرل از يك سو  .يعني جهان تجربه مشترك شده است جهان زيستشود، جانشين  واقعيت قلمداد مي
حوزه و  تفكر علمي» بنياد ِمعني« جهان زيستكند كه  در مخالفت با نظر عيني بر جهان تأكيد مي

اعتبار دارند و به ساختار  جهان زيستاز سوي ديگر به نظر او نتايج علمي براي . هاي اوليه است بداهت
را مطرح  جهان زيستابتدا هوسرل در بستر نقاديِ علم عيني مفهوم . شوند افزوده مي جهان زيست

 جهان زيستگيرد، ديگر  نسبي كه خودش علوم را در بر مي - ذهني جهان زيستاما با توصيف  ،سازد مي
نسبي  - ذهني جهان زيستاز . باقي بماند ه عام علوم عينيمسألتواند موضوعي جزئي درون  نمي

بنابراين . سازند را آشكار مي جهان زيستشود كه آپريوري كلي  اي نامتغير و مشتركي انتزاع ميساختاره
ه عام علم عيني يعني در نقش مسألاي جزئي و فرعي درون  همسألكه در ابتدا به عنوان  جهان زيست

راي فلسفه ه حقيقي و كلي بمسأل به مثابه ،، در نهايت به تعبير هوسرلشود مياساسي اين علوم ظاهر 
و علم، مفهوم  جهان زيستكند كه از چشم انداز تحليل نسبت  اين نوشتار تالش مي. گردد آشكار مي

  . ه حقيقي و كلي را نشان دهدمسألبه عنوان  جهان زيست
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 مقدمه

. متأخر هوسرل به شمار آورد ةترين مفاهيم در انديش توان يكي از پيچيده را مي  1جهان زيست
جهان  زيستاما پس از اين تاريخ است كه  ،به كار برد 1920هوسرل اين اصطالح را قبل از 

 ه اساسي وارد فلسفه هوسرل شده و معنايي مشخصاًمسألبه عنوان اصطالحي فني براي 
مترادف با مفهوم جهان  جهان زيستنخستين بار نزد هوسرل . كند شناسانه كسب مي پديده
در  جهان زيستبا اين همه . به كار رفته است  3و جهان تجربه طبيعي يا صرف 2طبيعي

» طبيعت و روح«و ) 1928و  1925هاي  سال(» ختيشنا پديدهشناسي  روان«هاي  سخنراني
» شناسي استعاليي بحران علوم اروپايي و پديده« و» منطق صوري و استعاليي«، )1927(

 4.اهميت منتظمي پيدا كرد

اي نوظهور و بديع  را به عنوان يك مفهوم ريشه جهان زيستدر حالي كه برخي از مفسران    
نگرند كه حيات فلسفي او را  بينند، ديگران آن را همچون دستاوردي مي در انديشه هوسرل مي

، توجه مفسران هوسرل و كاربردها و جهان زيستديد غناي مفهوم بي تر. به اوج مي رساند
 در مورد »بحران«نگاهي به تعاريف كتاب  .كند تفسيرهاي متفاوت آن را توجيه مي

، اين كتابهوسرل در . تواند پيچيدگي و غناي اين مفهوم را نشان دهد مي جهان زيست
ي كه به طور واقعي از طريق تنها جهان واقعي، جهان«را براي مشخص كردن  جهان زيست

در . 5برد است به كار مي» بنيان اصلي همه زندگي نظري و عملي«و » ادراك داده شده است
بنيان دائمي اعتبارِ «، »6بنياد معنيِ فراموش شده علم طبيعي« جهان زيستعين حال 

و » تماميت«هم  جهان زيستهرچند . است 8»منشاء تصديق«و » منشاء بداهت«، »7وجودي
هاي مثالي رياضيات  اما في نفسه ابژه ،تمامِ واقعيت شناخته شده و ناشناخته است»ِ 9افق«هم 

اما از  ،دارد» 10جسماني«از يك سو خصلت  جهان زيست. گيرد دقيق و هندسه را در بر نمي
ساختار «، و »يك اكتساب ذهني كلي«ما، » 11دستاوردهاي فرهنگي«سوي ديگر يكي از 

خودش را  جهان زيستهر يك از ما «گرچه . است» 12ژكتيويته كلي و عمل كننده غاييسوب
                                                            

1 . Lebenswelt     2 . natürlicher Weltbegriff 
 

3 . natürlicher oder schlichte Erfahrungswelt  4 . Bernet et al 1993: 217 
 

5 . Husserl 1970: 49    6 . Ibid: 48-53, and 121-3 
 

7 . Ibid: 122     8 . Ibid: 126 
 

9 . Ibid: 379ff     10.körperlich 
  

11 .Kulturleistungen    12 .Ibid: 113 
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 - ذهني«از يك سو  جهان زيست. 1»به معناي جهاني براي همه ماست«اما آن  ،»دارد
با اين وجود،  3».مقدم بر همه اهداف داده شده است«است، اما از سوي ديگر » 2نسبي
ن صرفاً چيزي است كه هست و به هر طريقي كه در دارد؛ آ» 4ساختار عام«يك  جهان زيست

ماند، گرچه دستاوردهاي در حال پيشرفت علوم  نامتغير باقي مي ،انضمامي بودنش شناخته شود
اين تعاريف متفاوت و ظاهراً متناقض به مسائل ذاتي مفهوم . گيرد عيني را در بر مي

  .يدگي اين مفهوم دارندو نشان از پيچ 5كنند اشاره مي جهان زيستسانه شنا پديده
. به هيچ وجه يك مفهوم ساده نيست جهان زيستست كه ا با اين همه چنين غنايي گواه آن

بايد در  جهان زيست. سازي اين مفهوم به منزله گرفتن غنا و سرشاري آنست برعكس، ساده
عمل كند؛ هاي ساده انگارانه يا تقليل گرايانه به علم و زندگي  نقش نيروي تعادل براي نظريه

اينكه چنين مفهومي بايد خود آكنده از ابهام باشد قابل انتظار است، زيرا اين مفهوم در صدد 
  . 6باشد صورت بندي زندگي با تمام غنا، پيچيدگي و ابهامش مي

سي شنا پديدهبحران علوم اروپايي و « ،در آخرين اثر هوسرل جهان زيستمفهوم 
علوم متأثر از . شود اي از روح علوم جديد مطرح مي از يك سو در بستر نقد ريشه» 7استعاليي

شان را به مثابه جهان واقعي درك  روش رياضي گاليله، تمايل دارند كه جهان انتزاعي و مثالي
جايگزين جهان قابل تجربه بالفعل  ها را مثاليتگاليله جهان رياضي از ديدگاه هوسرل، . كنند

هاي مثالي  واسطه شهودي كه به ساخت ندگي روزمره ما نمود و درباره جهان بييعني جهان ز
  :منجر شد، تحقيق نكرد

اش، به عنوان الگوي  گاليله وارث هندسه اقليدسي بود و آن را به سبب اعتبار مطلق و كلي
اما در حالي كه هندسه اقليدسي و رياضيات يوناني تنها اهداف متناهي . شناخت در نظر گرفت

شناختند، نخستين بار در دوره مدرن كشف واقعي و غلبه  و تعدادي امور پيشين محدود را مي
اين ايده كه تماميت نامتناهي موجود، ذاتاً وحدت همه . هاي نامتناهي رياضي آغاز شد افق

شمول عقالني است نه تنها به رياضيات جديد ختم شد بلكه عقالنيت آن به زودي بر سر 
اي  آيد و براي آن ايده كامالً جديد علم طبيعي رياضي يعني علم گاليله مي علوم طبيعي فرود

                                                            
1 .Ibid: 254    2 .Ibid: 125f 
 

3 .Ibid: 138     4 .Ibid: 142f allgemeine Struktur 
 

5 .Tomislav, Zelić 2007: 413-414  6 .Buckley 1992: 93 
 

7 .Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie 
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به عنوان علم كلي يعني علم (كند كه با تحقق موفقيت آميزش، ايده فلسفه كلي  را خلق مي
  .1شود دگرگون مي) وجود

بنابراين گاليله نه در فعاليت و شيوه مثالي كردن تعمق كرد؛ يعني اين نكته كه هندسه    
چگونه بر پايه جهان محسوس ماقبل هندسي و هنرهاي عملي همچون مساحي زمين شكل 

هاي بداهت يقيني و رياضي و اينكه هندسه  گرفت و نه به خاستگاه هندسه يعني سرچشمه
هوسرل با اين برداشت از  .2است، توجه نمود) فلسفه(اي از معرفت كلي درباره وجود  شاخه

ه زير بنايي را پنهان مسألداند كه  اي مي ف طبيعت رياضي، نابغهگاليله، او را به عنوان كاش
در نظر  3كتمان-سازد و بدين ترتيب او كل نظريه گاليله درباره طبيعت را به عنوان كشف مي
هوسرل، انقالب علمي گاليله كه در واقع تالش براي آوردن فلسفه يا در نتيجه . گيرد مي

هاي  علم حقيقي به مركز شناخت به واسطه آزاد ساختن علم و تحقيق از پيش داوري سرشت
داند، زيرا او اين كار را بدون پرسشگري از  گرايي ضروري مي ديني بود را فاقد ريشه- اساطيري

از سوي ديگر . 4كه انقالب خود را بر آن بنا كرده بود، انجام داد  اصول سنت علمي
شناسي استعاليي هوسرل به  اركرد مشخصي نيز درون بستر پديدهجايگاه و ك جهان زيست

به عنوان آغاز كننده مسيري به سوي  جهان زيستهوسرل از . عنوان يك كل دارد
گويد؛ جهان تجربه زيسته روزمره ما آخرين سطحي نيست  شناسي استعاليي سخن مي پديده

ن نيز از سوي آگاهي استعاليي ختي آن را آشكار سازد بلكه خود آشنا پديدههاي  كه تحليل
خواهد از راه بازگشت به سوبژكتيويته استعاليي بر  شناسي مي پديده. شود تقويم مي

 .انگاري مسلّم فرض كردن عينيت جهان از سوي علم و عقل سليم چيره شود ساده

در اين زمينه، بايد از  جهان زيستبا در نظر داشتن نقد هوسرل از روح علوم جديد و طرح 
اند نسبت ميان  چنان كه بسياري از مفسران هوسرل اشاره كردهمين ابتدا به خاطر داشت كه ه

به سخن بسيار كلي، . و علوم به هيچ وجه نسبتي ساده و روشن نيست جهان زيست
به عنوان مقدم بر علوم و پايه آنها فهميده شده است اما دريافتن معناي حقيقي  جهان زيست

پرسش كلي اين مقاله آن است كه هوسرل . رسد ، دشوار به نظر مياين عبارت ظاهراً ساده
در  جهان زيستگيرد، آيا هوسرل به مفهومي جزئي از  را چگونه در نظر مي جهان زيستمفهوم 

                                                            
1 . Husserl 1970: 21         2 . Ibid 
 

3 . Entdeckung-Verdeckung         4 . Siles i Borras 2010: 11 
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فراتر از رابطه با علوم  جهان زيستكند يا اينكه برداشت او از  چارچوب علوم عيني بسنده مي
در زمينه رابطه با علوم، نشان دهد چگونه  جهان زيستيل است؟ اين نوشتار قصد دارد با تحل

اي كلي و حقيقي براي  همسألاي جزيي فراتر رفته و خود را به مثابه  همسألاز  جهان زيست
  .دهد فلسفه نشان مي

  و بداهت جهان زيست
تحت تأثير علم مدرن كه توسط گاليله آغاز شد، جهان عيني و معتبر علم كه در انديشه انسان 

جهان يعني جهان تجربة  شود، جانشين زيست غربي مدرن به عنوان واقعيت قلمداد مي
توان به آساني نشان داد كه چنين نظري كامالً غير قابل  همه مي با اين. مشترك شده است

بنياد «جهان  كند كه زيست در مخالفت با نظر عيني به جهان تأكيد ميهوسرل . پذيرش است
گيرد و افقي است كه اين تفكر در آن  است كه تفكر علمي آن را پيش فرض مي 1اي »معني

   .دهد رخ مي
اي كه زير بناي همه زندگي و  اي بايد با روشن كردن پيش فرض كلي تأمل فلسفي ريشه

چون و چرا و حتي  اين پيش فرض، پذيرش بي. دهد، آغاز شود هاي ما را تشكيل مي فعاليت
يابيم و هميشه با آن آشنا  خام و صورت بندي نشده جهاني است كه ما خودمان را در آن مي

مان به نحوي به اشياء، حيوانات، همنوعان و غيره كه  از زندگي ما در هر لحظه. هستيم
پردازيم و ما خودمان را هم متعلق به  دهند مي خودشان را به مثابه موجودات عادي نشان مي

شود، بلكه هر يك  هيچ يك از اين موجودات به طور جداگانه داده نمي. كنيم جهان تصور مي
گردد و خود را درون يك افق همه شمول و  شده بر مي از آنها به بستري كه در آن گنجانده

  . سازد به نحو نامشخص گسترده يعني افق جهان آشكار مي
جهان بر خالف موجودات عادي كه ممكن است گاهي اوقات آشكار و ناپديد شوند، به طور 

اگر جهان . هاي بالفعل و ممكن حاضر است پيوسته براي ما به مثابه افق كلي همه فعاليت
هميشه به مثابه پيش داده وجود دارد، اگر زندگي كردن به معناي زيستن در جهان است، از 

توانيم  اي كه ما با آن مي ست كه جهان خودش را به همراه نمود هر موجود عاديا آن رو
هاي ما را فرا  آگاهي مبهم و خام از جهان همه فعاليت. دهد سروكار داشته باشيم، نشان مي

به همان نسبت جهان كه . شود شان بخشي از آنها مي ترين پيش فرض مثابه عام گيرد و به مي
هاي ما با هر نوع  شود، به مثابه بنياني براي همه فعاليت به نحو ضمني مسلم فرض مي

                                                            
1 . Sinnesfundument    
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» جهان پيراموني به نحو بالفعل انضمامي«را  جهان زيستهوسرل . 1شود يابي، آشكار مي جهت
كنيم و براي ما بنيان و افق هميشه از پيش  ما در آن زندگي ميداند، واقعيتي حقيقي كه  مي

  .داده شده، از پيش موجود همه پراكسيس نظري و فرا نظري است
شود؛  كليتي است كه اين انتزاع از آن گرفته مي جهان زيستكند و  علم با انتزاعيات كار مي

ويژگي . كند را فراهم ميخيزد  مي موادي كه اين ساخت از آن بر جهان زيستسازد،  علم مي
حوزه  جهان زيستشود در حالي كه  شان به شهود حسي مي مانع دسترسي مثالي ذوات علمي

كه دانشمند براي » حوزه بداهت اصلي«، »عالمِ آنچه در اصل شهود پذير است«شهود است؛ 
نمايد،  ن ميعلم آنچه داده شده را تأويل و تبيي. هايش بايد به آن رجوع كند نظريه  اثبات كردن

در  جهان زيستگي تجربه  واسطه در اينجا تأكيد بر بي. گي است جايگاه همه داده جهان زيست
نه تنها به نحو تاريخي بلكه به  جهان زيست. مقايسه با ويژگي با واسطه ذوات علمي است

نحو شناخت شناسانه حتي پس از پيدايش و تكامل باشكوه سنت علمي در غرب، بر علم و 
  .مقدم است نظريه

به طور كلي همبسته به بحران است،  جهان زيستگرچه تز هوسرل درباره تقدم 
، »ختيشنا پديده روانشناسي«هاي  سخنراني ،2»ها ايده«در  جهان زيستهاي تقدم  استدالل

تواند تمييز  در اين ميان سه معناي متفاوت از تقدم مي. شود نيز يافت مي» تجربه و حكم«
به . از لحاظ تاريخي هم در تاريخ بشر و هم در تكامل فرد مقدم است جهان زيست. داده شود

نه تنها : به طور عام داده شده است در حالي كه جهان علم چنين نيست جهان زيستعالوه 
ها جهان علم برايشان  هايي دارند كه از طريق آن ها يا اشخاص مفاهيم و روش تمام فرهنگ
كند و حقايق روزمره و  زندگي مي جهان زيستنگ در يك برعكس، هر فره. آيد به وجود مي

اش را دارد و اين همان قدر كه براي جوامع داراي علم مدرن صادق است، براي جوامع  عملي
 جهان زيستتر تقدم كه هوسرل به  با اين همه معناي سوم و قوي. بدون آن نيز چنين است

كند كه جهان به نحوي كه  يعني او استدالل مي. است 3دهد در مرتبه اعتبار وجودي نسبت مي
شود ساختار مرتبه باالتري است كه توسط انتزاع، مثالي  توسط علوم فرض و توصيف مي

هاي شهودي انضمامي فراهم شده توسط  استقراء كه از پايه) در مورد علم طبيعي(كردن و 
  . كند، بدست آمده است شروع مي جهان زيست

                                                            
1.  Husserl 1970: 145-146 
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سازد نبود،  كه براي ما اعتبار وجودي مبتني بر شهود را فراهم مي جهان يستزبنابراين اگر 
ذوات انتزاعي يا . توانست اعتبار وجودي داشته باشد و براي ما موجود باشد جهان علم نيز نمي

بايد توجه داشت كه مقوله تقدم . توانستند در اعمال قصدي تصور و داده شوند نظري علم نمي
و نه تقدم ) اپيستميك(شناختي تبارِ وجودي نه مقوله سنتي تقدمهوسرل در مرتبه اع

شناختي است كه جاي هر دو  اي به طور خاص پديده بلكه مقوله) انتولوژيك(شناختي  هستي
ختيِ واقعيت، وجود داشتن وجود داشتنِ في نفسه شنا پديدهبر اساس توضيح . گيرد آنها را مي

. اشتن به عنوان يك ابژه شناخت براي خدا نيستصرف نظر از همة امكان شناخت و وجود د
ختي شنا پديدهشود و براي اينكه واقعيت به معناي  اي است كه با معنا تقويم مي واقعيت پديده

ابژه «وجود داشته باشد، چيزي بايد در ابتدا يك پديده يا يك ) يعني براي اعتبار وجودي(
د به طور كلي از مرتبه شناخت جداشدني بنابراين مرتبه وجو. به معناي سنتي باشد» شناخت
بايد به اعتبار وجودي دست يابد و بايد به عنوان يك واقعيت  جهان زيستبه عالوه . نيست

ساخت عالم علم به عنوان دستاوردي . 1تجربه شود تا جهان علم به عنوان واقعيت تجربه شود
سازي مستلزم فرض  سازي است و مثالي ذهني مستلزم عملكردهاي خاصي به ويژه مثالي

اش به مثابه فراساختار  بنابراين عالم علم بر حسب معناي دروني. اموري است كه مثاليت يابند
اين اساس چيزي . بايد اساسي داشته باشد كه بتواند بر آن تكيه كند و بر پايه آن ساخته شود

انتزاعي  به نظر هوسرل حتي نتايج دقيق و .و بداهت تجربه مشترك نيست جهان زيستجز 
  : ريشه دارد ،داده شده جهان زيستاي كه به صورت شهودي در  نسبي -علمي در بداهت ذهني

طبيعي به حقيقت عيني عالقمند و مشغولِ فعاليت ] علومِ[اما درحالي كه دانشمند «
براي او كماكان نه به عنوان چيزي نابجا و ... نسبي -ذهني] جهان زيست[اش است،  ]علمي[

كند كه نهايتاً اعتبارِ وجوديِ  بلكه به عنوان چيزي عمل مي ،بايد از آن گذشتربط كه  بي
نهد؛ يعني به مثابه منشاء بداهت و  بنا مي 2منطقيِ نظري را براي هرگونه تصديق عيني

  3»].كند عمل مي[منشاء تصديق 
. داردء مورد نظر داللت ينزد هوسرل به حضور به شخصه يا خود بازنمايي شي 4واژه بداهت

هاي  در بداهت  علمي و حقيقت نظري اعم از منطقي، رياضي اعتبار و توجيه نهايي تمام
در  جهان زيستهاي  بنابراين جايگاه ممتازي كه هوسرل به بداهت. ريشه دارد جهان زيست

                                                            
1. Soffer 1991: 165          2 . objective Bewährung 
 

3. Husserl: 1970: 126         4. Evidenz 
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هاي  به معناي زير بنا بودن بداهت ،دهد هاي نظريه عيني و علمي مي نسبت با بداهت
در توصيف او آنچه . داند هاي اوليه مي را قلمرو بداهت جهان زيستسرل هو. است جهان زيست

شود  واسطه تجربه مي در حضور بي» خود شييء«به نحو بديهي داده شده، در ادراك به مثابه 
شود و هر شيوه ديگري از شهود نيز خود  يا در حافظه به مثابه خود شييء به ياد آورده مي

خت با واسطه متعلق به اين حيطه به معناي استقراي چيزي هر شنا. كند شييء را حاضر مي
گردند، زيرا  هاي بداهت بر مي هاي قابل تصور به اين نحوه همه تصديق. شهودپذير است

در خود اين شهودها، به مثابه چيزي كه بالفعل و به نحو بين االذهاني تجربه » خود شييء«
ظريه عيني به معناي منطقي آن و به طور كلي بنابراين ن. پذير و تصديق پذير است، قرار دارد

هاي  گزاره«به مثابه » به نحو منطقي«علم به مثابه تماميت نظريه حملي، نظام عباراتي كه 
شوند و به اين معنا از نظر منطقي به هم  در نظر گرفته مي» حقايق في نفسه«، »في نفسه

به آن ريشه دارند و بر حسب اين  هاي اوليه متعلق و در بداهت جهان زيستمرتبط هستند، در 
كنيم ارجاع معنايي  ريشه داشتن، علم عيني به جهاني كه ما هميشه در آن زندگي مي

  . 1هميشگي دارد
كند كه مفهوم نظري با داللت به يك  ادعا مي» منشاء هندسه«هوسرل در بحران، از جمله 
گيرد و اعتبارش صرفاً از  ه مياوليه تقويم شده، ريش جهان زيستمعنايِ بنيادي كه در تجربه 

انضمامي، زميني است كه جهان علمي  جهان زيستاو معتقد است كه . آيد اين راه بدست مي
و بداهت اصلي متعلق به آن يعني  جهان زيستشود و نظريه عيني در  در آن بنا نهاده مي

ي به جهاني كه علم عين«در نتيجه . تجربه بي واسطه، ماقبل تأملي و ماقبل نظري ريشه دارد
اعتبار مفهوم نظري علمي از . »كنيم، داللت دائمي معنايي دارد ما هميشه در آن زندگي مي

بنيان ... اين جهان پيش داده: شود تأسيس مي جهان زيستطريق داللت دائمي معناي آن به 
اعتبارهاي ... كند پيوسته در نقش خاك زيرين عمل مي جهان زيست... دائمي اعتبار است

اي براي اعتبارهاي منطقي و حقايق نظري عمل  اقبل منطقي كثيرش به مثابه مبانيم
  2.نمايند مي

بنيادي  جهان زيستمفهوم علمي نظري در آگاهي به مثابه جرح و تعديل مشخص معناي 
ظاهر ) ها اي از اين جرح و تعديل يا به عنوان نتيجه رشته(كه در شهود اوليه تقويم شده 

بنيان گذار  جهان زيستكند كه اين شهود اوليه كه در آن معناهاي  أكيد ميهوسرل ت. شود مي
                                                            

1. Ibid: 127-130    2. Husserl: 1940: 124   
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به آن ) هاي حسي نه داده(شوند، مواجهه مستقيم با آگاهي و خودبازنمايي اشياء  تقويم مي
تجربه » خود شييء«آنچه كه به نحو بديهي داده شده است، در ادراك به مثابه «: است
دهند منتها  گر، خود شييء را به آگاهي نشان مي ي تعديلاز اين رو همه شهودها» 1.شود مي

به بيان ديگر جرح و تعديل شهود اوليه، معناي . نه به صورتي كه در ابتدا تجربه شده است
دهد به طوري كه شييء براي آگاهي از طريق يك جنبه متفاوت يا  خود شييء را تغيير مي

وسيله آن عرضه شده بود، نشان داده براساس يك توصيف متفاوت از آنچه كه در اصل به 
صدق  جهان زيستي علمي نظريِ شهودهاي اوليه ها اين درباره همه جرح و تعديل. شود مي
كه  جهان زيسته مهم درباره تكوين تقويم مفاهيم اين است كه معاني بنياديِ مسأل. كند مي

شوند كه مفاهيم  فظ ميها ح اي از جرح و تعديل اند، ازطريق رشته در شهود اوليه تقويم شده
رسوب «شوند؛ يعني معناي بنيادي به همراه شهود اوليه  نظري به وسيله آن ساخته مي

اين امر ممكن است؛ زيرا هر . گردد گرِ بعدي منتقل مي شود و به هر شهود تعديل مي» گذاري
روند  در كليت اين: كند گرِ بعدي عمل مي گر براي شهود تعديل شهود به مثابه شهود تعديل

يابد و نتايج جديد در نقشِ اساس  تفكر علمي بر اساس نتايج قبلي به نتايج جديد دست مي
  .كنند براي نتايج ديگر عمل مي

را اجرا » رجعي«هاي  اي از جرح و تعديل توان با شروع از مفهوم نظري، رشته بنابراين مي
گرداند كه معناي  ي باز ميا هاي تقويم كننده به شهود اصلي كرد كه ما را از جرح و تعديل

اي را كه خود شهود  توان بداهت اصلي به اين شيوه مي. بنيادي به وسيله آن تقويم شده بود
در اينجا منشاء نهايي اعتبار مفهوم نظري نيز وجود دارد . اوليه را بنا نهاد، دوباره فعال ساخت

ده و اعتبار آن بداهت بنيادي، بداهت اصلي نيز حفظ ش جهان زيستزيرا به همراه معناي 
اصلي و از اين رو اعتبار خود معناي بنيادي، از سوي خود شييِء داده شده در شهود اوليه 

هر ادعايي مبني بر اعتبار مفهوم علمي نظري يا نظام چنين مفاهيمي بايد بر . شود تضمين مي
آن، معناي آن اي از شهودهاي بنيادي توجيه شود كه به وسيله  پايه امكان نشان دادن رشته

اين نكته هوسرل را به . تقويم شده بود جهان زيستاش از بداهت اصلي  مفهوم در خاستگاه
محض به مثابه شرط ضروري براي اعتبار مفاهيم علمي » منطق اكتشاف«چيزي همچون 
  .داند اي از غريزه و روش مي سازد؛ او اكتشاف را آميزه نظري متعهد نمي

 جهان زيستهمه مفاهيم علمي نظري در نهايت بر تجربه اوليه  ادعاي هوسرل درباره اينكه
شوند را نبايد به اين معنا در نظر گرفت كه همه معاني علمي قابل تقليل به معاني  بنا نهاده مي

                                                            
1. Ibid: 127-128 
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سيس أت«. شوند گرفته مي جهان زيستهستند و مفاهيم علمي كامالً از مفاهيم  جهان زيست
يا ... به نحو منطقي اشتقاق پذير از«را نبايد چيزي مرتبط به تعابير پوزيتيويستيِ  1»شده بر

را با هم » تأسيس شده بر«و » اخذ شده از«در واقع نبايد . در نظر گرفت» ...تقليل پذير به
نكته قابل توجه اين است كه اعتبار و نه معناي مفاهيم نظري علمي است كه از . ادغام كرد

بخشد و اين  گذار را اعتبار مي شود كه همه معناهاي بنيان اخذ مي جهان زيستبداهت اصلي 
به مفاهيم علمي نظري از راه روابط ارجاع از آخري به  جهان زيستاعتبار از معناهاي اوليه 

از  جهان زيستمعناي اين مفاهيم بر معناهاي اوليه تقويم شده در تجربه . شود اولي منتقل مي
شود كه آن معناهاي اوليه را با افزودن  گر پي در پي بنا نهاده مي يلطريق شهودهاي تعد

جنبه جديد يا توصيف جديدي كه . نمايند سطح باالتر جديد منتقل مي هاي معنايي شكل ريزي
اي  شود، به معناي اوليه گر به آگاهي باز نشان داده مي بر اساس آن يك شييء در شهود تعديل

كه به وسيله آن در اصل در شهود فهميده ) منطقي يا تقليل پذيراما نه به نحو (مرتبط است 
  2.شده بود
  به مثابه جهانِ فرهنگي انضمامي جهان زيست

براي علم عرضه » بداهت اوليه«ذهني به مثابه  جهان زيستبه گفته هوسرل بداهتي كه 
با اين همه . دارد» شأن باالتري«منطقي  - هاي علم عيني نسبت به بداهت ،كند مي

گذار براي جهان به نحو علمي حقيقي است بلكه در عين  نه تنها اساس بنيان جهان زيست
هوسرل در آغاز بخش . گيرد حال اين جهان علم را در درون انضماميت كلي خودش در بر مي

  :نويسد مي سوم بحران، در بستر نقاديش از كانت
مسلماً از همان آغاز در طرح پرسش به شيوه كانتي، جهان زندگي پيراموني روزمره از پيش 

حتي من كه اكنون در حال فلسفه (اي كه همه ما  شود، جهان پيراموني موجود فرض مي
در آن به نحو آگاهانه موجود هستيم؛ در اينجا علوم نيز به مثابه امور واقع در ) ورزي هستم

  .3ي آنها وجود دارندها جهان با دانشمندان و نظريهاين 
» هاي آنها علوم به مثابه واقعيات فرهنگي در اين جهان با دانشمندان و نظريه«چگونه 

شوند؟ هوسرل در قطعات ديگر نيز از علوم به همين شيوه  جهان زيستتوانند بخشي از  مي
  :گويد هاي علمي مي بيل نظريهاو با ارجاع به دستاوردهاي فرهنگي از ق. گويد سخن مي
بوده ] جهان يعني دستاورد زيست[قبل از همه اين دستاوردها، هميشه يك دستاورد كلي «

. است كه پيش فرض تمام پراكسيس انساني و همه زندگي ماقبل علمي و علمي است
                                                            

1 . founded upon            2. Belousek 1998: 74-76        3. Husserl 1970: 104 
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شان دارند و همه  ها اكتسابات روحي اين دستاورد كلي را به مثابه زيرساخت دائمي اين
  ٢  .»١شوند جاري مي«ستاوردهاي آنها به آن د

حتي ساختارهاي علوم عيني به (همه ساختارهاي عملي  جهان زيستگويد كه  سپس او مي
نقش اعتبارهايي براي «نتايج نظري علم . گيرد را به خود مي...) مثابه واقعيات فرهنگي

هوسرل » 3... .نمايند اضافه مي جهان زيستكنند و خودشان را به تركيب  پيدا مي جهان زيست
  داند؛  مي» هاي ذهني ساخت«علوم عيني را 

منطقي كه خودش به انضماميت كامل  -هاي پراكسيس خاصي يعني امر نظري ساخت«
  »٤.جهان تعلق دارد زيست

جهان و جهاني كه به نحو  بر جدايي زيسترسد كه هوسرل پس از تأكيد  در ابتدا به نظر مي
اما از آنجا كه او . گيرد شود، در اين قطعات دوباره آنها را با هم در نظر مي ميعلمي تفسير 

هاي ذهني، يا  هاي علمي به مثابه واقعيات فرهنگي، ساخت تقريباً هميشه به علم و نظريه
. تفسير فوق نيست كند، مسأله به سادگيِ جهان اشاره مي دستاوردهاي اشخاص درون زيست

افزايد جهان توصيف شده توسط  مي جهان ه هوسرل به زيستآنچ 5به نظر ديويد كار
ست و در اين خصوص او به آنها به مثابه ها هاي علمي نيست، بلكه خود آن نظريه نظريه

علم نوعي فعاليت انساني . كند اشاره مي» دستاوردهاي روحي«يا » هاي فرهنگي واقعيت«
به مصنوعات يعني محصوالت  توانند به عنوان چيزي شبيه هاي علمي مي است و نظريه

ساز محيط اجتماعي مان ديده شوند كه ما را در بر  ساخته بشر مانند اسباب و اثاثيه دست
  :نويسد هوسرل درباره ماهيت ويژه آنها مي. 6گيرند مي

ها يا  ها، خانه جهان مانند سنگ هاي منطقي چيزهايي در زيست هاي علم، ساخت البته نظريه«
هاي منطقي ساخته شده از عناصر منطقي نهايي  هاي منطقي و جزء درختان نيستند، آنها كل

، ارجاعات و "احكام في نفسه"، "تمثالت في نفسه"به تعبير بولتسانو آنها . هستند
واحدهاي داللت مثالي هستند كه مثاليت منطقي شان از سوي هاي في نفسه،  برهان
اما اين مثاليت به هيچ وجه اين واقعيت را . شود مشخص مي "حقيقت في نفسه"شان،  غايت

هاي انساني  ها و امكان هاي بشري هستند و به ويژه به فعليت دهد كه اينها ساخت تغيير نمي
جهان كه انضمامي بودنش  مي زيستمربوط هستند و به اين ترتيب به وحدت انضما

  ٧».است تعلق دارند "اشياء"تر از انضمامي بودن  گسترده
                                                            

1. einzuströmen   2. Ibid: 113  3 Ibid: 131 
 
 

4 . Ibid: 129                  5. David Carr  6 . Carr 1974: 192  
 
 
 
 

7. Ibid: 130 
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شود آن است كه شناخت جهان  اي كه هوسرل در اين گام از تفكرش با آن مواجه مي همسأل
براي فعاالن علمي مبنايي از پيش  جهان زيست. استوار است جهان زيستعلمي بر بداهت 

سازند اين چيز ساخته شده، چيزي جديد و  ز آنجا كه بر پايه آن چيزي ميداده شده است؛ اما ا
  :متفاوت است

يابيم كه ما دانشمندان به هر  در مي ،مان بازايستيم ور بودن در تفكر علمي اگر ما از غوطه
ي هستيم كه هميشه براي ما جهان زيستجهت موجودات انساني هستيم و در زمره اجزاي 

 جهان زيستوجود دارد و از پيش داده شده است و بنابراين همه علم به همراه ما به سوي 
جهان به  انضمامي، زمين بنيادي جهان زيستبنابراين . شود نسبي كشيده مي - صرفاً ذهني

. گيرد نحو علمي حقيقي است و در عين حال آن را در انضمامي بودن كلي خودش در بر مي
آميز جهان به نحو علمي حقيقي و  هاي تناقض شود؟ همبستگي اين چگونه فهميده مي

رسد ايده يك جهان  پس به نظر مي. سازد نحوه وجود هر دو را معماگونه مي جهان زيست
با . شود حقيقي به هر معنايي و وجود خود ما درون آن در نسبت با معناي اين وجود مبهم مي

آشكار شده، ما در تالش براي دستيابي به وضوح و روشني ناگهان آگاه  هاي وجود پارادوكس
  1. بنيان بوده است شويم كه همه فلسفه ورزي ما تا كنون بي مي

علمي باشد كه در  چيزي نامعقول همچون جهان ماقبل علمي و فرا جهان زيستدر واقع اگر 
گريز از اين تنگنا و دو راهي  ،ندعين حال نتايج علم به مثابه بخشي از اعتبارات آن شمرده شو

را متعين شده در يك جهت و در عين حال در  جهان زيستبا اين همه هوسرل . ممكن نيست
، جهان شكل گرفته از »در عين حال«بنياد اعتبار علم بودن و . گيرد جهت ديگر در نظر مي

معناي  ، بدون اينكه اين دو نقش با يكديگر يكي شوند در واقع به سوي علم بودن
نسبت ميان . كند ختي، سنگيني ميشنا پديدهاي است كه بر شانه تحليل  ناسازگاري

اي دارد كه توسط استعاره نابجاي  تاريخي پيچيده -و علم ساختار قصدي جهان زيست
  3.شود پوشانده مي 2»بنياد«

در كه گاهي نزد هوسرل به كار رفته، نبايد اين واقعيت را به ويژه » جهان علم«عبارت 
به هيچ وجه به اين معني  جهان زيسته منشاء معناي علم عيني مبهم سازد كه مسألخصوص 

                                                            
1. Ibid: 130-131         2 . Grund  3 . Ströker 1993: 190-191 
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اساس نيست كه پشتيبان جهان دومي باشد كه صرفا بر روي آن ساخته شده و بنابراين آن را 
زيرا معنا . شود اي آشكار مي در جايگاه روش شناختي دوجانبه جهان زيستبلكه . پوشاند مي

انجام  جهان زيستي نه تنها از طريق تقويم فعاالنه بر اساس پيش دادگي هاي عين بخشي
هايي هستند كه خودشان ادعاي اعتبار نسبت به  بلكه همچنين آنها معنا بخشي ،شود مي

شوند به نحوي كه ديگر  ادغام مي جهان زيستنتايج علم بتدريج در . را دارند جهان زيست
هاي اصلي شان  ده و فعال سازي دوباره معنابخشيپرسش درباره منشاء معناي آنها مطرح نش

همه علم به اين شيوه  با اين. شوند مي جهان زيستپس آنها بتدريج بخشي از  .شود فرض نمي
در  قابل اطمينان جِ موقتاًكند و به شكل نتاي انضمامي را باز تقويم مي جهان زيست، خود دائماً

ما پس . نمايد عمل مي جهان زيستهاي بعدي تجربه در  گذاري براي جرح و تعديل نقش بنيان
مواجه نيستيم كه در طول  جهان زيستهاي معناي علمي به  با بازگشت گام به گام از اليه

ين پيشرفت زمان يك بار براي هميشه ثابت و مصون از پيشرفت علم باقي بماند كه گويي ا
در واقع ما بايد دريابيم كه فرض چنين بنياد آرام و . رخ نداده است جهان زيستدرون خود 

سيس علم مدرن، آنچه كه به أحتي از زمان ت. اي چيزي جز پنداري واهي نيست قبل علميما
هاي  اين واقعيت است كه بصيرت دقيقاً ،بخشد معنا مي» ماقبل علمي جهان زيست«عبارت 

در  جهان زيستاند كه  شده» بديهي«چنان  ،ادغام شده بودند جهان زيستدر  علمي كه
تجربه » ماقبل علمي«تواند به مثابه  خصوص هرگونه ساختارهاي جديد و نسبت به آنها مي

كه هوسرل آن  كاركرد آن چنان. شود تاريخي مي- مفهومي قصدي» بنيان«پس مفهوم . شود
دهد، كاركردي  نسبت مي جهان زيستعلم عيني به  سازي تقويم معناي را به منظور روشن

  1.سازد است كه خود را تنها به مثابه معناي تاريخي آشكار مي
به مثابه جهان ماقبل علمي را در بحران با اين نحوه  جهان زيستدر واقع هوسرل توصيف 

به . »نمايد ي علمي را به خود جذب ميها بتدريج نظريه جهان زيست«كند كه  بيان تعديل مي
شود و سرانجام به بنياني كه بر آن واقع شده فرو  بنا نهاده مي جهان زيستنظر او علم بر 

 جهان زيستي نظري جذب پراكسيس روزمره شده و بخشي از ها رود؛ با گذر زمان، فرض مي
                                                            

1 . Ibid: 190 
توجه هوسرل به تاريخ معطوف به واقعيات تجربي تاريخ و روابط بيروني افراد و رخدادها نيست، بلكه تمركز او به چيزي 

تاريخ واقعي جهان و پويش عيني آن، و پيوستگي «منظور هوسرل از تاريخ، . تواند تاريخ پيشيني خوانده شود است كه مي
تقليل » افق رسوب معناها«به  اي به امور واقعي صرفاً بلكه او تاريخ واقعي را با حذف هر عالقه. رويدادها نيستعلي 
 )566: 1384رشيديان . (»دهد مي
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، ايم اندكي از ما آن را ديدهچه تعداد پنداريم كه زمين گرد است گر ميا براي مثال م .گردند مي
كنيم كه كاربردشان از لحاظ علمي تشويق  ها استفاده مي بارها از چيزهايي همچون ويتامين يا

، ايستا نبودن آن جهان زيستهاي خاص اين مفهوم تعديل شده  يكي از ويژگي. شده است
ز ميان اين دو تماي. انضمامي داراي تكوين و در حال دگرگوني دائمي است جهان زيست. است

  .1.تواند به تكامل دروني تفكر هوسرل مرتبط باشد مفهوم، تا اندازه اي مي
به مثابه جهان  جهان زيست» انضمامي«يا » كامل«توان به شيوه كار، معناي  در اينجا مي

ي عقالني همچون زبان و پراكسيس علم را در ها فرهنگي كه ذوات مثالي، عناصر و فعاليت
همچنين بايد . به مثابه افق ادراكي تميز داد جهان زيستگيرد را از معناي محدودتر  بر مي

تفاوت ميان دانشمند بودن و در واقع تفسير جهان در پرتو مفاهيم علم و زيستن در جهان 
علم  ،كند كيد ميأهوسرل تكه  چنان. فرهنگي كه علم بخشي از آن است را در نظر داشت

لفعل به علم مشغول حتي اگر ما دانشمند نباشيم و به نحو با ،مدرن بخشي از جهان ماست
مشابه به مصنوعات، » هاي انساني شكل بندي«اي دانشمندان به مثابه ه نظريه. نباشيم

نه  آگاهي ما از آنها نيز ةنحو. باشند اما آنها مثالي و نه فيزيكي مي ،بخشي از جهان ما هستند
هاي علمي همچون ديگر اعيان فرهنگيِ مثالي درون يك  نظريه. ادراكي و نه نظري است

افق فرهنگي قرار دارند كه ما با سهيم شدن در زباني كه آنها را براي ما قابل دسترس 
شويم كه  اي از ارتباط آشنا مي ما با آنها از طريق نحوه. كنيم سازد، در آن مشاركت مي مي

نيست و چيزي نيست كه در حيطه عالقه يا روحيه » دستاورد نظري«همچون ادراك، خودش 
 .نظري قرار بگيرد

در بحران رسيد؛  جهان زيستبايد به خاطر داشت كه هوسرل از طريق روش تضاد به ايده 
ود ش پيوسته با جهاني كه توسط رويكرد نظري دانشمند تصور مي جهان زيستبه اين معنا كه 
به مثابه ماقبل نظري، به عنوان افق وجودي كه قبل از نظريه  جهان زيست. در تضاد است

گردد كه دانشمند خود را از طريق اتخاذ روحيه نظري خاصي  شود توصيف مي داده مي
وعه منسجم و به نحو منطقي عالقه نظري يعني جست و جوي مجم. سازد مخاطب آن مي

براي مثال به تمركز كه دانشمند طبيعي را » في نفسه«جهان  ةهاي دربار اي از گزاره همبسته
هايي به ذوات و روابط  ري آن، سنجش آنها به عنوان تقريبهاي قابل اندازه گي كردن بر جنبه
تواند در  كند كه مي اي تبديل مي يق او را به حوزهدارد و به اين ترتيب حوزه تحق مثالي وا مي

هوسرل بر اين بصيرت مبتني است كه نيازي  جهان زيست مفهوم. تعابير رياضي مطرح شود
                                                            

1 . Zahavi 2003: 129 
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نظري باشد و در واقع هميشه چنين نبوده است و  نيست كه نسبت آگاهي به جهان اصالً
اينكه حتي وقتي رويكرد نظري حاضر است آن مستلزم جهاني است كه از پيش به شيوه 

  .ماقبل يا غير نظري داده شده است
. دهد قرار مي» ماقبل علمي« جهان زيست» زمين«ظريه را در ن» بنيان«و » منشاء«هوسرل 

جهان زندگي پيراموني شهودي كه به نحو مشترك براي همه پيش داده « جهان زيستنزد او 
بلكه كل آنچه  ،نزد هوسرل نه يك ابژه و نه يك چارچوب مفهومي جهان زيست. است» است
او آن را افق پيش و  بلكه انضمامي استيت آن نه مثالي همه كل باشد؛ با اين مي) وجود(هست

ماقبل علمي  جهان زيست. داند داده نهايي همه اعيان قابل ادراك و اهداف عملي مي
دور از هايِ  فرهنگ جهان زيستبه نحوي كه قبل از علم جديد موجود بوده، يا  جهان زيست

 »نظريه«كنوني است به نحوي كه بدون دخالت  جهان زيستبلكه  ،ثير علم جديد نيستأت
. پس آن براي كساني كه شناختي از نظريه ندارند، جهان ماقبل نظري است. شود تجربه مي

چند نفر از ما . سواد چنين جهاني است جهان شخص بي زيستيك كودك يا  جهان زيست
 1؟سنج و دما داريممانند كودكان بدون آشنايي با علم ترموديناميك، يك فهم عملي از دما

ما در زندگي روزمره در جهان فرهنگي با همان رويكرد يا به همان شيوه اي كه در هدايت 
توجه ما در اين فضا معطوف به رويكرد نظري و . كنيم نمي رويم، عمل كردن علم پيش مي

اما در حالي كه . كنيم امر كلي نيست بلكه ما بر امر انضمامي، جزيي و حسي تمركز مي
پيش  جهان زيست. كند آن را از ياد برده است نشمند بر اساس اين جهان روزمره فعاليت ميدا

داده است يعني قبل از همه علوم داده شده است و انتزاعات نظري علوم طبيعي و علوم 
ما با هم روابط بين . هستند جهان زيستانساني معطوف به پنهان كردن و حتي تحريف كردن 

ن اينكه اين روابط را از ديدگاه جامعه شناختي درنظر بگيريم، بدون ياري االذهاني داريم بدو
كنيم، بدون دركي از دستگاه  خوانيم، رنگ را بدون شناخت طيف درك مي نقد ادبي كتاب مي

بنابراين . دهيم گوارش به غذا احتياج داريم و بدون آگاهي از نظريه موج به موسيقي گوش مي
ونه نظريه پردازي درباره آن مقدم است و بدين ترتيب پايه اي اين زندگي در جهان بر هرگ

كنند كه نظريه سازي شان در ابتدا  اما علوم فراموش مي. سازد براي هرگونه نظريه سازي مي
 2.استوار بود جهان زيستبر بي واسطه گي 

                                                            
1. Heelan 1988: 165-166   2. Buckley 1992: 95-97 
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ه نسبت مسأله هوسرل در خصوص بنيان علم عيني در ابتدا به عنوان مسألبنابراين اگر 
اساسي ميان مفهوم علمي و شهود ماقبل مفهومي صورت بندي شده بود، در طول تامالتش 

ه نسبت اساسي ميان جهان انتزاعيِ نظريه عيني و جهان انضمامي، تاريخيِ زندگي مسألبه 
ي پراكسيس بشري است دگرگون ها سوبژكتيو كه در آن پراكسيس نظري تنها يكي از حالت

انگيزه هوسرل براي اين دگرگوني از يك سو اين  1،فسير رودلف برنتبر اساس ت. شود مي
بلكه تنها  ،باشد تواند تجربه گنگ و ماقبل مفهومي بصيرت بود كه اساس علوم انساني نمي

هوسرل  ،20از سوي ديگر در طول دهه . تواند مشاركت زنده در جهان فرهنگي باشد مي
اي  همسألبلكه به مثابه  ،اي متعلق به نظريه علم هعيني را نه تنها به عنوان دغدغ ه علممسأل

او همچون . دارد بر كند كه مناسبت معناي علم براي حيات انضمامي و تاريخي را در درك مي
 علوم عيني يعني به اين واقعيت» بيگانگي از زندگي«بسياري از معاصرانش به مشخصه 
بشر همچون پرسش از معنا و  هاي زندگي ترين پرسش حساس شد كه اين علوم درباره مهم

ترين بحران علوم را در  فتن ندارند و در واقع هوسرل عميقمفهوم زندگي چيزي براي گ
ه نسبت ميان علوم عيني و مسألاز اين رو . جدايي آنها از زندگي انضمامي و سوبژكتيو ديد

زندگي انضمامي و تاريخي يا ميان واقعيت ساخته شده توسط علم عيني و واقعيت 
 2.ذهني به كانون توجه او تبديل شد جهان زيست

  جهان زيستآپريوري 

كند  را به مثابه اساس معنا براي علوم توصيف مي جهان زيستدر ابتدا هوسرل  ،چنانكه ديديم
در اينجا نسبت . سازد ي علمي را فراهم ميها و گزاره ها به نحوي كه پايه شهودي براي ابژه

او معتقد . شود و علوم عيني به صورت نسبت تضاد آشكار مي جهان زيستبنيان گذاري ميان 
تواند چنين به نظر  شود و مي است كه در ابتدا به هنگام مقايسه، فقط به تضادها پرداخته مي
تواند به اين  اين دشواري مي. برسد كه چيزي بيشتر يا متفاوت از علم عيني الزم نيست

به حوزه ادراك حسي محدود بوده و اگر تجربه  صرفاً جهان زيستچنانچه : صورت بيان شود
پس شكاف  ،از تجربه بالفعل يا شهودي حذف شده باشد اصوالً) علم مثالً(نظري يا منطقي 

در نتيجه علوم عيني به . سازد و علم را جدا مي جهان زيستاي وجود دارد كه  شناسانه شناخت
در » يئموضوعي جز«جهان به مثابه  زيستمانند و  مثابه امر كلي، بدون قيد و بند باقي مي

                                                            
1. Rudolf Bernet   2. Bernet et al 1993: 221-223 
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فقط به ندايي براي  جهان زيستدر اين صورت تعبير . شود طيف كامل علوم عيني محاط مي
  . شود عقب نشيني به زندگي بي پيرايه تجربه محض و ماقبل حملي تبديل مي

خصوص  اش در پژوهش منطقي ششم در وسرل به دليل بينش بديع و ابداعيه همه اينبا 
را به مثابه آنچه در اصل شهود پذير است، به ادراك  جهان زيستتواند  قولي، نميشهود م

او تفكيك شناخت . گيرد، محدود كند حسي ساده كه تجربه حملي و تفكر منطقي را در بر نمي
شناسانه سنتي ميان حساسيت و فاهمه را به واسطه بسط دادن شهود كه نه فقط ادراك ساده 

. گذارد اي و حملي به طور كلي را در بر بگيرد، كنار مي جمله تجربه گزارهامور پيچيده از بلكه 
تواند ماقبل  به مثابه آنچه در اصل شهود پذير است فهميده شده باشد، نمي جهان زيستاگر 

اي و  هاي تجربه گزاره بايد حوزه بلكه ،زباني، ماقبل حملي و در نتيجه ماقبل يا فرا علمي باشد
  .گيردزباني را در بر ب

را به مثابه در برگيرنده علم و  جهان زيست) 1927(ي طبيعت و روح ها هوسرل در سخنراني 
؟ آيا خودش ...از زندگي نيستآيا علم خود تابعي «: پرسد او مي. گيرد تفكر منطقي در نظر مي

علوم خواه واضح يا ناواضح، خواه ، هوسرلدر نظر  »يگانه نيست؟ جهان زيستاي از  قطعه
به مخزن  ،هاي خوب يا بد انساني ريزي معتبر باشند، همچون همه شكلمعتبر يا نا كامالً

تجربه حملي، زباني و نظري، به عنوان متعلق . جهان به مثابه جهان تجربه محض تعلق دارند
هاي علمي با وجود  نظريه. شوند مي توصيف جهان زيستو سازنده » تجربه محض«به حوزه 

ارند و به نحو بالفعل هاي اجتماع علمي خاصي اعتبار مستقيم د سوژهشان، براي  مثاليت ويژه
ها يا  ها، خانه هاي منطقي چيزهايي همچون سنگ ها، ساخت بي ترديد نظريه. اند قابل تجربه

آنها دستاوردهاي انساني هستند و همچون ادبيات و نهادهاي  همه اينبا . درختان نيستند
هوسرل مدعي است كه آنجا كه مفهوم . تعلق دارند جهان زيستمذهبي به وحدت انضمامي 

گيرد، جايي كه اين  به نحوي كه تجربه علمي را در بر مي ،شود تر مي انضماميتهي شهود 
سي رخ شنا پديدهرسد، دگرگوني بزرگي در  مي جهان زيسته مسألتر شهود به  مفهوم كامل

  .شود مي جهان زيسته عام مسألدهد به گونه اي كه حاال ديگر علم يك موضوع جزيي در  مي
نتايج  يابد و فراسوي اشياء به نحو حسي داده شده امتداد مي جهان زيستوحدت انضمامي 

افزوده شدن «هوسرل اين روند . يردگ مياش در بر  ها و غيره را در تركيب كلي نظري، مثال
عالئق علمي، به نظر او . هدد نشان مي» جاري شدن به«تركيب كلي آن را با اصطالح » به

اي و از قبيل آن، دستاوردهاي هدفمندي هستند كه درون جهاني رخ  هاي حرفه مشغله
هستند كه  جهان زيستكنيم؛ آنها در چارچوب كلي  دهند كه ما دائما آن را معتبر تلقي مي مي

 هاي انساني دائما به آن تعلق ها و قابليت شوند و تمام فعاليت همه دستاوردها به آن جاري مي
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گيرد،  كه خودش علوم را در بر مي جهان زيستبا قبول جدي اين توصيف از . دارند
 ،كند كيد ميأت »كار«كه  چنان. تواند موضوع جزيي علوم عيني باقي بماند نمي جهان زيست

بلكه اعتراض او به اين بود كه  ،اعتراض نداشت جهان زيستهوسرل به تعلق داشتن علم به 
 1.هانِ توصيف شده از سوي نظريه علمي باشدتواند ج نمي جهان زيست

از طريق بسط مفهوم تجربه شهودي يا ادراكي كه علم  جهان زيستبا تجديد نظر در مفهوم 
هوسرل  .شود نسبي مطرح مي-ذهني جهان زيسترا هر دو در بر گيرد، مفهوم  جهان زيستو 

دغدغه . گيرد در نظر مي ه سازمسألبه مثابه جهان خاص را  جهان زيستدر بحران اين معناي 
ي ممكن ها يك جهان خاص در ميان بسياري از جهان او اين است كه اگر اين جهان صرفاً

بخشد؟  شود حقانيت مي ديگر است، پس چه چيز به معنايي كه بر بداهت اين جهان استوار مي
 نجها زيستعلمي در بداهت  -شناخت جهان عيني«چنانكه قبال گفته شد، به باور هوسرل 

نسبي  - صرفا ذهني جهان زيستتمام علم به همراه ما به «و بر اين اساس، » استوار است
رسد كه  شود؟ به بيان ديگر، چنين به نظر مي ، اينك خود جهان عيني چه مي»شود كشيده مي

مثال هوسرل از واقع شدن . رود مي از دست جهان زيستگويي عينيت علوم در نسبي گرايي 
وقتي به جهاني از قبيل جهان دهقان چيني افكنده : يگانه آموزنده استدر جهان اجتماعي ب

در واقع اگر . تضميني وجود ندارد كه حقايق ما براي آنها نيز معتبر باشند ،شويم مي
نهد، پس آيا نبايد انتظار داشته  چيزي است كه دستاوردهاي قصدي ما را بنياد مي جهان زيست

وتي داشته باشد؟ بي ترديد اين نوع نسبي گرايي براي باشيم كه دهقان چيني حقايق متفا
 جهان زيستاو از طريق بسط معنايي از جهان يعني . طلبِ يقين علميِ هوسرل ويرانگر است

  . دهد غير نسبي، به اين تهديد نسبي گرايي واكنش نشان مي
 اش ساختاري عام دارد؛ هاي نسبي گيدر همه ويژ جهان زيستكند كه  هوسرل ادعا مي

. اما خودش نسبي نيست ،ساختاري كه هر آنچه وجود دارد به طور نسبي به آن وابسته است
 .مشترك براي همه آنها وجود دارد جهان زيستهاي ممكن،  جهان زيستبنابراين در پايه همه 

 جهان زيستشناختي از  جهان، با توسل به مفهوم هستي زيستهوسرل باز هم در اين معناي 
ماقبل  جهان زيستبه نظر او علوم ساختارهاي يكساني با . گردد به نسبت بنيان گذاري باز مي

گيرند و آنها را در كاهش به حقيقت في نفسه  اما علوم آنها را پيش فرض مي ،علمي دارند
اين ساختارهاي يكسان، ساختارهاي نامتغير هستند؛ ساختارهاي ايدتيكي . كنند فراموش مي

                                                            
1 . Steinbock 1995: 89-92 
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يعني آنچه هوسرل علوم پيشيني يا » علوم منطق«ند به نحو منتظم از طريق توان كه مي
  . خواند، آشكار شوند ايدتيك مي

ي نسبي پديدار ها جهان زيستكنند كه از  ي نامتغيري را آشكار ميها علوم ايدتيك بخش
اي ساختاره. »نسبي نيستند«مانند اما خودشان  وجود نسبي باقي مي» مقيد به«آنها . شوند مي

نسبي -آپريوري ذهني«اند،  نسبي به در آمده- جهان ذهني زيستايدتيك كه از چنگ 
اين ساختارها  .كنند را عرضه مي» جهان زيستآپريوري كلي «يا عالوه بر اين » جهان زيست

زماني بودن، فيزيكي بودن اجسام، -شامل فضا ،يابيم كه ما در هر لحظه از زندگي خود مي
هستند  جهان زيستي عمومي ها همين ساخت. باشند زماني مي- نيعليت و عدم تناهي مكا

و مقاصد خاص علوم عيني آنها را به عنوان  ها كه قبل از علوم وجود دارند و پروژه
 ،زماني است- جهان ماقبل علمي جهاني فضايي. گيرند پيش فرض مي» ي پيشينها ساخت«

رياضي، خطوط راست يا سطوح مندي سنخيتي با نقاط مثالي  مندي و زمان اما اين مكان
كه در معناي امور پيشيني » دقتي«نهايت خرد يا  ر بي، پيوستگي رياضي مقادي»محض«

اما نه اجسام  ،اند جهان اجسام بالفعل زيستاجسام آشنا براي ما در . هندسي مستتر است ندارد
ر نيز صادق همين امر براي مقوله عليت و مقوالت ديگ. به معنايي كه در علم فيزيك دارند

  :نويسد هوسرل در اين باره مي .1است
كنند كه زير بناي  هايي داللت مي جهان هستند بر همان نام مقوالتي كه مناسب زيست«

هاي نظري و  دهند اما در پرتو مثالي سازي شرح و تفصيل عالم علميِ عيني را تشكيل مي
  ٢».شوند هاي فرضي هندسه دانان و فيزيك دانان فهميده نمي كاهش

. شود امتداد يافته در مكان و زمان آشكار مي» علم عيني«قبل از و مستقل از  جهان زيست
بلكه چيزي است كه ما آن را  ،اين مكان فضاي رياضي نيست ،گونه كه گفته شد البته همان

) ، نمودارها و غيرهها نقطه(كنيم، آن هيچ گونه ذوات هندسي مثالي  تجربه و در آن زندگي مي
نهايت خرد را شكل  قابل تقسيم نيست و يك پيوستار بيگيرد، به نحو نامتناهي  ر نميرا درب
ما با اشياء  جهان زيستدر . همين مطلب در خصوص زمان نيز صادق است.... دهد و نمي

سرانجام . اما آنها جسم به معناي هندسه يا فيزيك نيستند ،شويم جسماني مواجه مي
ي قواعد طبيعت كه در معادالت توابع وابسته صورت بندي عليت را نه به معنا جهان زيست

  :كند شده بلكه به معناي قاعده مندي، يكپارچگي نوعي و نوعيت رفتار ابراز مي
                                                            

 567: 1384رشيديان .  1

2 . Husserl: 140    
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جهان  اگر به دنبال آنچه صوري و عمومي است، آنچه كه در همه تغييرات نسبي زيست«
ناگزير به تنها چيزي كه در زندگي معناي سخن  ،گرديم ماند مي ثابت و بي تغيير باقي مي

ست كه ا جهان عالم چيزها ؛كنيم كند برخورد مي گفتن درباره جهان را براي ما تعيين مي
بر (هستند  "داراي وضع"اند و به دو معنا  مان توزيع شدهز -درون صورت جهانيِ مكان

بنابراين در اينجا رسالت . زماني -يعني موجودات مكاني -) حسب وضع مكاني و وضع زماني
اي عمومي درباره اين موجودات مالحظه  جهان به مثابه آموزه شناسي زيست يك هستي

  ١».شود مي
كلي از آپريوري عيني كه  جهان زيستما را به جدا كردن آپريوري  جهان زيستشناسي  هستي

شده است،  جهان زيستاند جانشين آپريوري  جهان را فراموش كرده زيستتوسط علومي كه 
توانيم جايگاه آپريوري عيني و منطقي را در  به باور هوسرل به اين طريق ما مي. كند ملزم مي

سازد كه دريابيم  از اين گذشته آن ما را قادر مي. بررسي نماييم جهان زيستنسبت با آپريوري 
  :شود چگونه اولي بر دومي بنا نهاده مي

يشيني اضي و علوم ديگري كه به معناي عام پآپريوري كلي سطح عيني و منطقي علوم ري«
اي بنا نهاده شده اند كه في نفسه مقدم است؛ يعني آپريوري محض  هستند بر آپريوري كلي

توانند  علوم پيشيني ما، علوم عيني و منطقي تنها با توسل به اين آپريوري مي. جهان زيست
ين شرايط، مطلقا به آن نياز به بنيان جدا علمي و حقيقتا ريشه اي دست يابند كه تحت ا

  ٢».دارند
بر حسب  ي نسبي صرفاًها در اين مرحله هوسرل قصد دارد با در نظر گرفتن جهان

شان بر اساس معناي فرهنگي به يك ساختار  بندي ي نامتغير، صرف نظر از اليهساختارها
دن روش او اين وظيفه را با به كار بر. ي فرهنگي مختلف دست يابدها مشترك ميان جهان

برد  اين روش ما را به سطح تاريخي و فرهنگيِ بدون تغييري مي. دهد تغيير ايدتيك انجام مي
اين روند انتزاع كردنِ روشمند . ماند ي انضمامي ممكن، يكسان باقي ميها كه در همه محيط

. خواند مي جهان زيستدهد كه هوسرل آنها را  به ما ساختارهاي نامتغير مشتركي را نشان مي
 جهان زيستبه مثابه يك انتزاع زندگي كنيم به نحوي كه در  جهان زيستتوانيم در  ما نمي

 :برد هوسرل تفاوتي ماهرانه در اصطالحاتش به كار مي. كنيم زندگي مي  انضمامي

»Lebensumwelt« )مفرد (و »Lebenswelten« )ي ها جهان زيستبه معناي ) جمع
اين . ستا يك ساختار مشترك انتزاعي از آنها »Die Lebenswelt« مختلفي هستند كه

                                                            
 

1. Ibid: 142   2. Ibid: 141 
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 جهان زيستساختار انتزاعي از طريق تغيير ايدتيك، خود را به مثابه كاركرد نامتغير در هر 
 جهان زيستدر كاركردهاي نامتغير مشترك براي هر . دهد انضمامي ممكن نشان مي

  . سيس شوندأتوانند ت انضمامي، علوم طبيعي دقيق نمي
 جهان زيستاما  ،بخوانيم» غير علمي و ماقبل علمي«را  جهان زيستتوانيم  تا اين حد ما ميپ

وقتي كه ما كاربرد انضمامي كننده . انضمامي خود ما آغشته به باورهاي علمي است
كه معطوف به كاركردهاي مشترك انتزاعي همه » ماقبل علمي جهان زيست«

انضمامي و واقعا علمي مان يكسان تلقي  جهان زيستي انضمامي است را با ها جهان زيست
به نحو بي واسطه شهودي و انضمامي ما كه  جهان زيست. شويم كنيم متوجه تناقضي مي مي

ي علمي آميخته شده است نمي تواند حوزه بنيان گذاري نهايي براي ها و نظريه ها با بصيرت
به نحو بي «تواند از سوي كاركرد مشترك موسوم به  اين بنيان گذاري تنها مي. علم باشد

 جهان زيستتوانيم آن را خارج از بستر  ما نمي همه اينانجام شود كه با » واسطه داده شده
   1.انضمامي به كار ببريم

جهان ادراكي  ،ماند به گفته هوسرل از طريق روش تغيير ايدتيك آنچه باقي ميبنابراين 
آپريوري «جهان ادراكي . يعني جهان داده شده در تجربه ادراكي محض اوليه است

ي فرهنگي ها همه جهان. متمايز از آپريوري عيني منطقي علوم عيني است» جهان زيست
جهان ادراكي به مثابه ساختاري ايدتيك،  اما. به يك جهان واحد هستند» وابسته«نسبي 

درست همان طور كه هر چيز . كند جهاني است كه هيچ كس به نحو بالفعل در آن زندگي نمي
وابسته است اما خودش نسبي نيست، تا اين حد هم هر » جهان ادراكي«نسبي به اين آيدوس 

اينجا آپريوري  در. چيز قابل تجربه به آن وابسته است ولي خودش تجربه پذير نيست
يك  كند كه هاي فرهنگي مختلف همان گونه عمل مي جهان زيستدر نسبت با  جهان زيست

  . نمايد اش عمل مي آيدوس در نسبت با موارد جزيي
نبايد اين نكته را فراموش كرد كه دليل هوسرل در بحران براي معرفي آيدوسِ محضِ 

در اين مرحله براي مثال اين نيست هدف او . علوم عيني منطقي است سيسأجهان، ت زيست
تدبير بلكه  ،منطق را دنبال كند كه وظيفه پيچيده توصيف كردن تكوين علوم عيني مثالً

 مثالً جهان زيستمستلرم تميز دادن آپريوري عيني منطقي از آپريوري  تر او صرفاً اساسي
اين تمايز هوسرل معتقد است كه . تمايز منطق از ساختارهاي جهان ادراكي محض است

                                                            
1. Langsdorf 1996: 23-26    
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سازد تا از طريق آن علوم عيني منطقي  امكان توسعه دادن يك علم ايدتيك را فراهم مي
 جهان زيستاو اين صورت بندي علميِ آپريوري . بتوانند به بنيان گذاري ريشه اي دست يابند

  1.خواند مي» جهان زيسترسالت بزرگ يك نظريه محض درباره ماهيت «را 
در طول همه  جهان زيستسازند،  را از نظر فرهنگي غني مي جهان زيستگرچه علوم طبيعي 

م توانيم علو به بيان ديگر ما مي. ماند تغييرات نظري در جهان بيني علمي نامتغير باقي مي
كند كه  هوسرل خاطر نشان مي همه اينبا  .بگنجانيم 2يطبيعي را ذيل دستاوردهاي فرهنگ

بنابراين . است» به مثابه ساخت سوبژكتيويته كلي« انجه زيستآنها مستلزم فرض آپريوري 
پيدا  جهان زيستنتايج نظريِ علوم رياضي و هندسيِ طبيعت، خصلت اعتبارهايي براي 

ي سوبژكتيويته ها علوم طبيعي ساخت. افزايند مي جهان زيستكنند و خودشان را به  مي
تعلق دارد  جهان زيسته استعاليي و پراكسيس خاص آن يعني امر نظري منطقي كه خودش ب

فرهنگي عقب نشيني  جهان زيستدر نتيجه جهان نظري علميِ عينيت منطقي به . هستند
  :خوانيم در بحران چنين مي. كند مي

كه ما ... به محض اينكه مفهوم تهي و مبهم شهود به جاي اينكه در مقايسه با حوزه منطقي«
گردد،  جهان مي ي معنا باشد، مسأله زيستدر آن حقيقت راستين را داريم چيزي بي مقدار و ب

هاي بي شماري به خود بگيرد كه بتوان به طور  وقتي اهميت و دشواري اين پژوهش ويژگي
دهد كه از اين  و نظريه علم رخ مي» نظريه شناخت«جدي به آن وارد شد، دگرگوني بزرگ 

دهد  اش را از دست ميرهگذر سرانجام علم به مثابه مسأله و به عنوان دستاورد خود كفايي 
  ٣».شود و به مسأله اي صرفا جزيي تبديل مي

خودكفا كه منطق دانان رياضي جديد  هوسرل معتقد است كه منطق به اصطالح كامالً
توانند آن را بسط دهند و حتي آن را فلسفه به نحو علمي حقيقي يعني علم  پندارند مي مي

بداهت . خوانند چيزي جز ساده لوحي نيست كلي، پيشيني و اساسي براي همه علوم عيني مي
را به  جهان تزيساست؛ و آن هميشه  جهان زيستآن فاقد بنيان علمي در آپريوري كلي 

كلي  صورت چيزهايي مسلم كه هرگز به طور علمي و كلي صورت بندي نشده و صورتي
ها هنگامي كه اين علم از ديدگاه او تن. گيرد اند پيش فرض مي درخور علم ماهيت پيدا نكرده

  :بنابراين. تواند به علم تبديل شود خود اين منطق مي ،اي وجود داشته باشد اساسي ريشه

                                                            
1. Steinbock 1995: 95-96   2. Kulturleistungen 
 
 

3. Husserl 1970: 135 
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جهان حضوري  زيست. گيرد جهان را پيش فرض مي ان عملي و هر علمي، زيستهر جه« 
را در كانون  جهان از اين پس بايد زيست. دائمي دارد و هر رويداد انساني جزئي از آن است

اي كه نحوه ريشه  علمي ريشه...مل فلسفي قرار داد و به موضوع يك علم تبديل كردأت
  ١»...جهان نشان دهد ذهنيات نسبي زيستداشتن آپريوري عيني را در حوزه 

ه كلي شده و به واسطه روند تقليل ايدتيك در كليت مسأليك  جهان زيستبه اين ترتيب 
براي هوسرل چنان است كه آن را نه  جهان زيستاهميت . شود اش آشكار مي انضمامي

زه ممتازي كند و حتي آن را حو اي كلي براي فلسفه تلقي مي همسألبلكه  ،يئاي جز همسأل
  :گويد در واقع چنانكه هوسرل مي. داند كه فلسفه بايد توجه خود را بر آن متمركز كند مي

رسيد كه صرفا مسأله پايه اساسي علوم عيني يا مسأله جزئي اي درون  آنچه كه به نظر مي«
  ٢»....مسأله عام علم عيني باشد، در واقع ثابت شده است كه مسأله حقيقي و بسيار كلي باشد

  گيري نتيجه
جهان  زيستگونه كه خود ايده  همانتوان به اين بصيرت رسيد كه  مل بر تفكر هوسرل ميأبا ت

اي ساده و  رابطهتوان  را هم نمي جهان زيستاليه و پيچيده است، نسبت علم و مفهومي چند
ابتدا هوسرل در بستر نقاديِ علم عيني و با استوار كردن علم عيني بر . روشن تصور كرد

كشد، سپس با بسط مفهوم شهود و تفسير  را پيش مي جهان زيست، ايده جهان زيستبداهت 
گيرد و  سازد كه علوم را در بر مي را مطرح مي جهان زيستبنيان در بستر تاريخي، مفهومي از 

ويژگي  جهان زيست، »جاري شدن«با طرح . شوند جاري مي جهان زيستبه تعبير او آنها به 
اش به افقي عام تبديل  دهد، در انضماميت كلي علمي را از دست مي تضاد با پراكسيس

. سازد شود و از طريق جاري شدن اين پراكسيس در آن، به لحاظ تاريخي خود را غني مي مي
نسبيِ انضمامي و تاريخي كه خودش علوم  - ذهني جهان زيستبا قبول جدي اين توصيف از 

ه عام علوم عيني باقي مسألي درون ئتواند موضوع جز نمي جهان زيستگيرد، ديگر  را در بر مي
سازند،  را از نظر فرهنگي غني مي جهان زيستگرچه علوم طبيعي  همه اينبا . بماند
زيرا  ،ماند در طول همه تغييرات نظري در جهان بيني علمي، نامتغير باقي مي جهان زيست
؛ ساختاري كه هر آنچه در تمام نسبيت اش، يك ساختار عام و مشترك دارد جهان زيست

به اين ترتيب . اما خودش نسبي نيست ،وجود دارد به طور نسبي به آن وابسته است
اش  ه كلي شده و به واسطه روند تقليل ايدتيك در كليت انضماميمسأليك  جهان زيست

                                                            
  564: 1384 رشيديان.  1

2 . Husserl 1970: 133-134  
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، با توسل به مفهوم هستي شناختي جهان زيستهوسرل باز هم در اين معناي . شود آشكار مي
به نظر او علوم ساختارهاي يكساني با . گردد به نسبت بنيان گذاري باز مي جهان زيستاز 

اين . كنند ماقبل علمي دارند اما آنها را در تقليل به حقيقت في نفسه فراموش مي جهان زيست
اند  نسبي انتزاع شده-ذهني جهان زيستساختارهاي نامتغير، ساختارهاي ايدتيكي هستند كه از 

كه در ابتدا به عنوان  جهان زيستبنابراين . سازند را آشكار مي» جهان زيستي آپريوري كل«و 
يعني در نقش اساس اين علوم ظاهر » ه عام علم عينيمسألاي جزئي و فرعي درون  همسأل«

آشكار » ه حقيقي و كلي براي فلسفهمسأل«شد، در نهايت به تعبير هوسرل به مثابه 
  .گردد مي
  
 هاي ارزنده ايشان اين مقاله نوشته  با سپاس از آقاي دكتر عبدالكريم رشيديان كه بدون راهنمايي

 . شد نمي
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