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مقدمه

سخن از بحران علم در غرب که دارای جنبههای مختلو فلسفی ،علمی و فرهنگی است در فض ای
فکری ما بسیار رایج است .البته ریشۀ ای ن بح ث در خ ود غ رب ه م س ابقه دارد .در اواخ ر ق رن
نوزدهم معلوم شد سودای رسیدن به قطعیت بیهوده است؛ زیرا علومی که قرار بود ما را ب ه قطعی ت
برس انند خودش ان وض عیتهای بحران ی را تجرب ه میکردن د :ره ور هندس ههای ن ا اقلیدس ی،
پارادوکس نظریۀ مجموعهها ،ره ور مکانی ک نس بیتی و کوآنت ومی و ب ه تب ع آن نف ی تعینگرای ی
کالسیک ،مبانی نگرش سنتی را در حوزۀ علوم بنیادی درهم فرو ریخت .همۀ اینها ب رای متفکران ی

1

مانند هوسر نشانههای رهور بحرانی در علم جدید بود؛ زیرا دیگر نمیشد با این علم پ ا در ج ای
محکمی گذاشت؛ دیگر آن سودای دکارتی ابتنای بنای معرفت بر بنیانی محک م و یقین ی و ب دیهی
بیهوده مینمود .از دیدگاه هوسر نقطۀ اوج این بحران ،رهور پوزیتیو یسم و طبیع تگرایی ب ود ک ه
ریشههای آن به اندیشههای گالیله در ریاضیاتی دیدن طبیعت و فاصلۀ سوژه از ابژه در تفکر دکارتی
میرسید .به اعتقاد او این دو نگرش باعث از دست رفتن وجه انسانی معرفت بشری شده و آن را ب ه
محصولی سرد و بیروح بد کرده بود که با تجربۀ زیستۀ بشری نسبتی نداشت .پرسش ی ک ه ب رای
برخی از اندیشمندان پیش آمد ،این بود که برای بازگرداندن وجه انسانی به معرفت بشری چ ه بای د
کرد؟
نسخهای که هوسر  ،در نهایت ،برای خروج از بحران میپیچد ،طرح مدینۀ فاضلهای است ک ه
در آن با از بین بردن تفکیک و تمایز دکارتی میان سوژه و ابژه نقش مه م س وژه را احی ا کن د؛ ب رای
تحقق این هد  ،او روش پدیدارشناسانه را پیشنهاد کرد .او میخواست تجرب ۀ پوزیتی و را ب ه نف ع
تجربۀ زیسته مصادره کند؛ به عبارتی علم و معرفت را با تجربۀ انسانی هماهن گ س ازد ،ی ا ب هطور
خالصه آن را انسانی کند.
در مقالۀ حاضر به این مسئله پرداخته شده است که راهح ل هوس ر ی ا عینی ت عل م را از ب ین
میبرد یا تفسیر مبهمی از آن ارائه میکن د ک ه در نهای ت ،م ا را ب ر س ر دو راه ی ذهنگرای ی (ی ا
روانشناسیگرایی) از یکسو و موجهگرایی و ذاتگرایی از سوی دیگر میگذارد2.همچنین توض یح
میدهیم آموزههای عقالنیت نقاد میتواند پیشنهاد بدیلی باشد که هم وجه انسانی معرفت را ت أمین
کند و هم گرفتار مشکالت فلسفی مذکور نباشد.
1. determinism

 .2هوسرل به این امر واقف بود که روانشناسیگرایی در هر شکلش منجر بته نستبیگرایی میشتود (ر.ک :هوسترل،2001 ،
ص)56؛ ولی به توضیحی که خواهد آمد ،بهرغم این وقوف ،در رویکرد خود همچنان گرفتار روانشناسیگرایی است.
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تالش برای بنای معرفت انسانی

به نظر میرسد برای پیریزی بنای معرفتی با چهرۀ انسانی ،نخس تین ق ْ
دم ی افتن عام ل ی ا عوام ل
ْ
بحرانزا در علم جدید باشد .از و یژگیهای مورد توجه علم جدید جهانشمولی آن است .این تصور
نزد افرادی مانند هوسر وجود داشت که اقسام معرفت در قدیم وجودی ناپایدار و موق ت داش ت و
وابسته به آدمیان و عالمان بود ،در حالیکه علم امروز به شدت مستقل از آدمی و پای دار و مان دگار
است1.یک جنبۀ مورد تأکید هوسر وجود «گرایش نظری» در فلس فه و عل م اروپ ایی−یون انی در
قیا با «گرایش عملی» در انسان پیش اعلمی ی ا در فلس فۀ دین ی و عرف انی ش رقی اس ت .ص ور
فرهنگی انسان پیشاعلمی در هنر ،کشاورزی و معماری رهور پیدا میکرد و و یژگی مهم مصنوعات
و محصوالت این عالم فرهنگی ،وجود ناپایدار و موقت آنها بود؛ در ح الی ک ه عل م غرب ی چن ان
عینیتی دارد که مستقل از آدم ْی پایدار و ماندگار است (هوسر  ،۱۳۷۸ ،ص.)۹۶−۵۷
منتقدان علم جدید معتقد بودند که برای چنین علم ی تنه ا برداش ت از طبیع ت و کاربرده ای
عملی اهمیت دارد2.البته به اعتقاد هوسر گرایش دینی و عرفرانی ه م واج د «جه انبینی عمل ی»
هست؛ ولی نه به معنای قدرت تصر عملی آدمی در طبیعت و نگاه تعرضآمیز به جهان3،بلکه ب ه
معنای اینکه کل عالم مقهور قدرت خداوند ی ا نیروه ای اس طورهای اس ت و سرنوش ت انس ان ب ا
واسطه یا بیواسطه وابسته به نحوۀ حاکمیت خداوند یا این نیروها بر عالم است .در اینجا نیز ،مانند
وضعیت انسان طبیعی پیشاعلمی ،عالیق عملی است که موضوعیت دارد؛ مواجی د شخص ی عرف ا
واقعیتی جزئی دارد و متکی به وضع امور در حا و اکنون اس ت و ص وفی ب ه اص طالح ابنالوق ت
است ،در حالی که محصوالت ناشی از فعالیت علم ْی جهانشمو و ایدئا است و نح وۀ وج ود و
حی ث زم انی متف اوتی دارد و ب ه تعبی ر هوس ر کهن ه و فرس وده نمیش ود(4هوس ر ،۱۹۷۰ ،
ص۲۸۵−۲۸۴؛ هوسر  ،۱۳۷۸ ،ص .)۶۹به نظر هوسر این زمانمندی یا تاریخمندی در مقاب ل
جهانشمولی و دوام علم جدید وجه فارق علم قدیم و جدید است.
 .1اینکه از نظر تار یخی نزد هوسرل علم قدیم و علم جدیتد دقیقتا بته چته دورهای اطتالق میشتود ،متبهم استت ،اساستا در
ادبیات این بحث ،منظور از قدیم و جدید از نظر تار یخی چندان روشن نیست .علم قدیم گاهی به پیشسقراطیان اطتالق
میشود ،گاهی به کل دورۀ باستان و گاهی نیز تا پیش از انقالب علمی را نیتز شتامل میشتود .بته یتک اعتبتار میتتوان
گفت منظور از «قدیم» در اینجا یک برهۀ تار یخی مشخص نیست ،بلکه بیشتر ویژگی نوعی از علم استت کته در دوران
مدرن خبری از آن ویژگیها نیست و ویژگیهای جدیدی جایگزین آن شده است؛ اینقدر میتتوان گفتت کته بتا وقتوع
انقالب علمی تحولی اساسی در نگرش به علم پدید آمد.
 .2این تلقی البته به دلیل خلط مفاهیم علم و تکنولوژی نادرست است؛ هدف علم فقط فهم استت و هتدف تکنولتوژی تغییتر و ایجتاد
است .از آنجا که محور اصلی بحث ما در این مقاله عمدتا عینیت و عقالنیت است به شر این خلط و خطا نمیپردازیم.
 .3البته معلو نیست ،مرز بین−آنچه تعرضآمیز −محسوب میشود با آن تغییری که تعرضآمیز نیست چیست.
 .4البته درست است که مواجید شخصی عرفا ،مانند هر تجربه شخصی امری گذرا و موقت است ولی دستتاوردهای عرفتانی
آنان دربارۀ هستی تختهبند زمان نیست ،یا قرار نیست چنین باشد؛ این دومی ،ماننتد دعتاوی علمتی ،فراگیتر و بته اعتبتار
آنکه محصول بازسازی تجربههای ز یسته است ،نوعی «آرمان»سازی است.
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اگر قبو کنیم که زندگی و زیست انسان بر یک مدار ثابت نیست و در دور روزگار دائم در ح ا
تحو و تغییر است ،الجرم این جنبش و از حالی به حالی شدن باید در علم او نیز نم ود و ره وری
داشته باشد ،در حالی که به نظر میرسد علم مدرن با ایج اد فض ایی ک ه ب ا تجرب ۀ زیس تۀ بش ری
سنخیتی ندارد یا رابطۀ خود را با آن قطع کرده ،از وجوه انسانی فاص له گرفت ه و دچ ار بح ران ش ده
است .اگر استقال علم جدید از سوژه را بهعنوان و یژگی عینی علم تلقی کن یم ،ریش ۀ بح ران عل م
ْ
مدرن عینیت و غفلت از سوژه است .به قو هوسر  ،عینیت علم جدید باع ث ش ده اس ت ک ه م ا
معنایی را که خالق اولیۀ شئ هندسی در نظر داشته از دست بدهیم و به خاطر دخ ل و تص ر های
سوژههای دیگر کمکم از معنای نخستین فاصله بگیریم  −او این پدیده را تهنشینی1معنا توس ط زب ان
مینامد.
اما چرا این وضعیت از نظر هوسر بحرانزاست و موجب حذ سوژه میش ود؟ پاس خ کوت اه
این است که او عینیت را مسئو چنین وضعی میدانست .وی در مقالۀ «منش أ هندس ه» میگو ی د:
و یژگی معرفت عینی این است که برای همۀ سوژهها در هر زمانی قابل دسترسی اس ت؛ ام ا چط ور
یک محصو ذهنی ممکن است این و یژگی را پیدا کند؟ چرا این موجودات به این معنا عینیت دارند
که در هر زمان برای سوژههای مختلو قابل دسترسی هستند؟ به اعتق اد هوس ر خ الق اولی ۀ ای ن
ْ
موجودات ،یا به تعبیر هوسر هندسهدان او  ،از طریق صورتبندی زبانی این موجود ،یا برس اختۀ
ذهنی ،میتواند موجب یادآوری برساختۀ ذهنی خود در ذهن سوژۀ دیگ ر ش ود (هوس ر ،۱۹۷۰ ،
ص.)۳۵۴
به اعتق اد هوس ر زب ان بهمثاب ۀ گفترار عینیرت را ت أمین نمیکن د؛ تنه ا بیناذهنیرت را تحق ق
میبخشد؛ برای تحقق عینیت ،قدمهای دیگری الزم است .در واقع ،اگر ک ارکرد زب ان را تنه ا بی ان
شفاهی حاالت ذهنی در نظر بگیریم ،با از بین رفتن سوژهها در جامع ۀ انس انی بیناذهنی ت ه م از
دست میرود؛ زیرا دیگر ذهنی وجود ندارد! ولی اگر این برساختههای ذهنی ،مثال ،اشیای هندسی،
به کتابت و نوشته درآید ،ماندگار میشود و در هر زمان ،حتی بعد از م رگ خ الق آن ،توس ط هم ه
قابل دسترسی است .اما به اعتقاد هوسر  ،اتفاقا ،همین استقال شئ هندس ی از س وژۀ خ الق آن و
امکان یادآوری ذهنی آن در ذهن سوژۀ دیگر ،منشأ پیدایش بحران علم است؛ زیرا س وژههای دیگ ر
با دخل و تصر به واسطۀ پیشداوریهای خود در معنای نخس تین ،آن را دچ ار بح ران میکنن د.
بنابراین ،نتیجۀ عینیسازی از طریق کتابت و نوشتن این است ک ه عل م م درن ،در چن ین وض عی،
نتواند چیزی دربارۀ عالم انسانی بگو ید و قس متی از تجرب ۀ زیس تۀ آدم ی باش د؛ نوشرتن موج ب
1. sedimentation
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عینیت علم و باعث کنار گذاشتن سوژه از گفتمان علم و در نتیج ه بح ران آن اس ت .البت ه کتاب ت،
چنانکه میدانیم ،از و یژگیهای علم نو ین نیست و در روزگار باستان ه م مرس وم ب وده اس ت ،ام ا
غرض هوسر از بیان این مطلب گو یا ریشهیابی ماجرای بحران علم و یافتن عواملی است که زمینۀ
مساعدی برای آن ایجاد کردند.
هوسر البته به علم عالقهمند بود ،ولی منتقد وضعی بود که علم دچار آن ش ده اس ت .ب هطور
خالصه او کما مطلوبی را برای معرفت بشری در نظر داشت که به اعتقاد او علم گالیلهای درس ت
خال جهت آن حرکت میکرد .به نظر او بحران علم جدید ناشی از این است که فاع ل شناس ا ی ا
سوژه در این علوم نقش نداشته است ،پرسش ضروری در وضعیت کنونی این است که چه کن یم ت ا
علم و معرفت دوباره شکلی آرمانی پیدا کند ،یعنی وجه انسانی خود را باز یابد؟ هد هوسر ای ن
است که راهی برای خروج علوم جدید از وضع بحرانزدۀ کنونی نشان دهد ،یعنی طرحی ارائه کن د
که سوژه یا فاعل شناسا نقش خود را در علم ب از یاب د و فعالی ت علم ی مج ددا بهص ورت تجرب ۀ
زیسته1درآید.
به اعتقاد هوسر  ،برای خروج از بحران و بازگشت سوژه ،در وهلۀ نخست باید از جهانی سخن
بگو ییم که معروض تجربۀ سوژه واقع شده است ،یعنی باید نقش ذهنی فاعل شناسا ی ا س وژه را در
شناخت جهان لحاظ کنیم و فقط آن را جدی بگیریم ،نه چیزی مستقل از سوژه .این ق دم او روش
پدیدارشناسانۀ هوسر است که به اپوخه یا تعلیق حکم دربارۀ وجود آنچ ه مس تقل از ذه ن انس ان
است ،میانجامد .با اتخاذ روش پدیدارشناسانه در علم و فلسفه ،شناسایی جهان از آن وجه ک ه ب ه
تجربۀ سوژۀ انسانی در میآید یا بهتعبیر دی ْ
گر شناخت آگاهی انسان میس ر میش ود؛ ه ر توص یو
پدیدارشناسانه از دیدگاه اول شخص بیان میشود  −یعنی آنطور که تجربه شده یا قصد شده است.
توصیو پدیدارشناسانه ،از دیدگاه هوسر  ،نباید متکی به فرر وجرود اشریای مس تقل از س وژه و
نارر باشد؛ این فرض باید بینالهاللین قرار گیرد و تعلیق شود .بنابراین ،ایدۀ اپوخه یا تعلیق هوسر
که در حدود سا های  ۱۹۰۶بسط پیدا کرد ،باعث میش ود ک ه توج ه م ا تنه ا معط و ب ه عم ل
قصدشده توسط نارر و فاعل شناسا یا سوژه باشد و کاری به وجود ش ئ نمایشدادهش ده در جه ان
خارج ،مستقل از نارر یا سوژه نداشته باشیم.
در قدم بعدی برای بازگشت سوژه باید از کژتابیهای زبان پرهی ز کن یم و در جس تجوی مع انی
ناب و نخستین ایدهها و اندیشههایی باشیم که در اختیار ما قرار گرفت ه اس ت ،ت ا بت وانیم اره ارات
علم ی را ت ا ج ای ممک ن ب ا وض وح تم ام و ب ه دور از ابه ام بی ان کن یم (هوس ر ،۱۹۷۰ ،
1. lebenswelt
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ص)۳۶۳−۳۶۲؛ یعنی اندیشهها و مفاهیم علمی را آنچنان که نخستین بار در ذهن واضع و مب دع
نخستین آن ،به صورتی واضح و به دور از ابهام ،نشس ته اس ت دری ابیم و کش و کن یم؛1در چن ین
وضعیتی میتوانیم امیدوار باشیم ،ما هم مانند خود سوژۀ اصلی ،یعنی مبدع و واضع نخس تینی ک ه
این مفاهیم و اندیشهها ،تجربۀ زیستۀ او بوده است ،آنها را تجربه میکنیم و به شیوۀ فالسفۀ باس تان
دربارۀ جهان زیسته سخن میگو ییم .در غیر این ص ورت ،ع الم س خن م ا فاق د سبع د س وبجکتیو
توصیفات ماست و نمیتواند توصیو مناسبی از جهانی که م ا در آن زن دگی م یکنیم ،ارائ ه کن د.
بنابراین ،بهطور خالصه پدیدارشناسی هوسر روشی اس ت ک ه از تحو ی ل پدیدارشناس انه ،یعن ی
تحو یل معرفت به تجربۀ زیستۀ سوژه ،شروع میکند و به تحو یل ذاتی و استعالیی میرس د؛ یعن ی
قرار دادن و در نظر گرفتن آنچه محصو تجربۀ زیستۀ بشری اس ت ،ب هعنوان اص ل و ذات ش ئ ی ا
مفاهیم مورد شناسایی .در ادامه توضیح داده خواهد شد که چرا طرح هوسر نه تنها بر مفروض ات
نادرستی بنا شده است و تبعات نامطلوبی هم برای رشد معرفت دارد ،بلکه از عهدۀ تحقق معرف ت
انسانی هم بر نمیآید.
مسئلۀ عینیت

به اعتقاد هوسر  ،سنت علم گالیلهای نسبت خود را با آدمی و تجربۀ زیستۀ او فراموش کرده اس ت؛
فراموش کرده است پیش از اینکه دانشمند باشیم ،انسانهایی هستیم ک ه تجرب ه م یکنیم .هرچن د
هوسر بصیرتهای عمیقی در خصوص فضای فکری ایجادشده و تلقی علم در دورۀ خود داشت،
با وجود این ،به نظر میرسد که در تشخی مشکل و راهحلهایی ک ه ارائ هداده معض التی وج ود
دارد .در وهلۀ نخست معتقدم اندیشههای انتقادی هوسر را در بهترین حالت باید به مثابۀ انتقاداتی
علیه تفسیرهای پوزیتیوستی و طبیعتگرا از علم و فعالیت علمی بفهمیم ،نه فعالیت علمی ب هطور
کلی در عصر حاضر .مقصودم این است که نباید برای علم جدید ماهیتی قائ ل باش یم ک ه تفاس یر
پوزیتیوستی و طبیعتگرایانه نتیجۀ طبیعی آن باشد .مشکل از فعالیت علمی یا علم نیست؛ مش کل
در تفاسیر و تعابیر نادرست از علم است .بسیاری از دانش مندان هم واره ب ا تفاس یر پوزیتیو یس تی
مخالو بوده و هستند.
از اینکه بگذریم ،شیوۀ هوسر برای احیای وجه انس انی ،یعن ی وارد ک ردن س وژه در فعالی ت
معرفتی استعداد این را دارد که به نتایج نامطلوب نس بیگرایانه ی ا روانشناس یگرایانه بیانجام د2.او
 .1یکی از دالیل اقبال هوسرل به دکارت همین جستجو و تأکید بر معیار وضوح و دوری از ابهام است.
 .2تبعات روانشناسانۀ پدیدارشناسی هوسرل حتی معروض انتقاد هایدگر نیتز شتد .رویکترد هوسترل متضتمن ایتن بتود کته
آ گاهی مقو وجود آدمیان است ،در حالیکه از دیدگاه هایدگر آ گاهی تبعی است و تقد با وجود یا نحوۀ وجتود آدمتی
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عینیت علم را مسئو میداند ،در صورتیکه عینیت نه تنها مشکل علم جدید نیست ،بلکه اتفاق ا از
و یژگیهای مثبت و کامال انسانی علم است .نگارنده برای بررسی این مسئله از دیدگاه پ وپر درب ارۀ
عینیت کمک میگیرد تا نشان دهد ،اوال ،عینیت علم نافی وج ه انس انی عل م نیس ت؛ ثانی ا ،کن ار
گذاشتن عینیت و هد قرار دادن ب داهت و یق ین در فعالی ت علم ی منج ر ب ه نت ایج ن امطلوبی
میشود.
ْ
پوپر برای تبیین عینیت شناخت جهان  ۳را افزون بر جهان اشیای فیز یک ی (جه ان  )۱و جه ان
حاالت ذهنی (جهان  )۲معرفی میکند .جهان  ۳جهان معرفت ی مس تقل از ن ارر اس ت و وریف ۀ
اص لی معرفتشناس ی ،ب ه نظ ر پ وپر ،مطالع ۀ جه ان  ۳اس ت (پ وپر ،۱۹۷۲ ،ص .)۱۱۱البت ه
محصوالت نظری ساکن جهان  ۳همگی تحت تأثیر انگیزهها و پیشداوریها و دغدغههای سوژه یا
فاعل شناسا هستند ،ولی صدق و کذب و اعتبار آنها مستقل از سوژه است .پوپر با ذکر دو آزم ایش
فک ری توض یح میده د ک ه ب ه چ ه معن ا س اکنان جه ان  ۳مس تقل از س وژه هس تند (هم ان،
ص ،)۱۰۸−۱۰۷در هر دوی آنها فرض شده است که فاجعۀ کیهانی موجب نابودی همهچیز ش ود؛
در یکی کتابخانهها هم از بین برود و در دیگ ری کتابخان هها ب اقی بمانن د .پ وپر معتق د اس ت در
جهانی که جهان  ۳باقی مانده است ،موجودات انس انی بع دی میتوانن د تم دن بش ری را دوب اره
بازسازی کنند و این امر نشاندهندۀ استقال ساکنان این جهان از س وژههای خ الق آنه ا اس ت .از
نظر پوپر عینیت ساکنان جهان  ۳در این است که نقدپذیر هستند (همان ،ص.)۱۳۷−۱۳۶
اگر از منظر هوسر به این وضعیت نگاه کنیم ،به گمانم او مخالفتی نداشته باش د ک ه محت وای
این نوشتهها و کتب را ساکنان جهان  ۳در نظر بگیریم .او ه م ،احتم اال ،مواف ق اس ت ک ه انه دام
کتابخانهها معرفت عینی را از ب ین میب رد1،تف اوت اینجاس ت ک ه از نظ ر پ وپر مطالع ۀ جه ان ۳
میتواند چیزهایی دربارۀ ابداعکنندگان این محصوالت عینی به ما بگو ید −همانطور که مطالعۀ تار
عنکبوت میتواند دربارۀ خود عنکبوت چیزهایی به ما بگو ید −ولی عکسش درست نیست ،یعنی از
مطالعۀ جهان  ۲نمیتوان دربارۀ صدق و کذب و اعتبار محصوالت ذهن ی ،ش ناختی حاص ل ک رد
(همان ،ص .)۱۱۲این در حالی است که هوسر به عکس معتقد بود به دلیل عینی ت جه ان  ،۳ب ا
(دازاین) است که قابل تحویل به آ گاهی نیست .از این حیث ،حالت ذهنتی هتر کتس معلتول نحتوۀ وجتود اوستت ،نته
تعینبخش آن ،ز یرا وجود مشتمل بر ابعاد و وجوهی است که ممکن است بته آ گتاهی فترد در نیامتده باشتد .هایتدگر بتا
جابهجا کردن مرکز ثقل از آ گاهی (روانشناسی) به وجود (هستیشناسی) جهت جدیدی به پدیدارشناسی بخشید .نتک
به( :ناتانسن 1973 ،و سافرانسکی.)1998 ،
آدورنو نیز معتقد بود که جلد دو پژوهشهای منطقی هوسرل طنینی روانشناسیگرایانه دارد .در این خصوص نتک بته:
(اینوود و هوندر یش ،1995 ،ص.)383−382
 .1دربارۀ این برداشت ر.ک( :در یدا ،1989 ،ص.)94
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مطالعۀ جهان  ۳نمیتوان شناختی از تجربۀ زیسته سوژه حاصل ک رد .او معتق د اس ت از آنج ا ک ه
معرفت علمی ایدئا و اصیل ،مستقل از فاعل شناسا نیست ،به همین منظ ور ،م ا بای د ب ه معن ای
اولیه و منشأ هندسه یا هر علم دیگر رجوع کنیم؛ یعنی برگردیم ب ه زمانیک ه او ب ار ای ن مف اهیم و
اندیشههای اولیه در ذهن مبدعان اولیۀ آن شکل گرفته است ،یا به طریقی کشو کن یم ک ه در ابت دا
مبدعان این اندیشهها چه تلقی از این مفاهیم اولیۀ هندسی داشتند و این تلقی چه رابطهای با تجربۀ
زیستۀ آنها داشته است .به اعتقاد هوسر در آن مرحله هنوز علم به صورت نوشته ،تجسد و عینی ت
ْ
طالح علم ی
نیافته و بنابراین ،نزدیکترین قرابت را با تجرب ۀ زیس تۀ س وژه داش ته اس ت و ب ه اص
انسانیتر است.
مشکل طرح هوسر این است که چنین کاری نه ممکن اس ت و ن ه تأمینکنن دۀ وج ه انس انی
معرف ت .ب ه نظ ر میرس د اگ ر بخ واهیم مط ابق نس خۀ هوس ر عم ل کن یم ،بای د ب ا بررس ی
پدیدارشناسانۀ موضوع شناسایی در هر قدم به عقب برگردیم تا در نهایت معنای اص یل و اص لی از
این تجربۀ زیستۀ تاریخی استخراج کنیم .ام ا مس ئله اینجاس ت ک ه در ای ن عق بگرد ت اریخی از
بازسازی تاریخی ناگز یریم و نمیتوانیم پیشداوریها و معرفت قبلی خود را کن ار بگ ذاریم .حت ی
اگر شیوۀ هوسر را نوعی بازسازی تاریخی ندانیم ،معلوم نیست چگونه باید آن را به ص ورتی قاب ل
نقد و ارزیابی بهکار بریم.
اگر در نظر گرفتن سوژه در فعالیت معرفتی متض من دع وت ب ه مطالع ۀ جه ان  ۲باش د ،ای ن
پرسش پیش میآید که چگونه میتوان بهنحو نقدپذیری از محتو یات ذهنی سوژه ،شناختی حاص ل
کرد و دچار روانشناسیگرایی نشد1.هوسر البته میان روانشناسی طبیعی و روانشناسی انسانی ی ا
پدیدارشناسانه تفاوت میگذاش ت .او ب ه اول ی ک ه از روشه ای عل وم طبیع ی ،مانن د فیز ی ک و
زیستشناسی و شیمی برای تحلیل پدیدههای روانی استفاده میکرد ،انتقاد داشت ،ولی معتقد ب ود
نباید روش پدیدارشناسانه را ذهنی دانست؛ زیرا در این روش جنبههای کلی2و ض روری پدی دارها و
به اصطالح شناخت ذات و ماهیت آنها منظ ور نظ ر اس ت و بن ابراین ،چن ین ش ناختی مبتن ی ب ر
رو یدادهای موقت ذهنی واقعیات تجربی نیست که منجر به روانشناسیگرایی طبیعی شود3.به ای ن
 .1یک مسئلۀ مهم و عجیب دیگر این است که هوسرل از تحلیل آ گتاهی شتروع میکنتد ،ولتی در نهایتت نتتایجش دربتارۀ
علو است که از مقولۀ شناخت عینی است .در اینجا معلو نیست چگونته ایتن دو را بته هتم پیونتد میزنتد! در دفتاع از
هوسرل شاید بتوان گفت که مطابق دیدگاه او سوژه با دستیابی بته ذات امتور (مشتابه نتوعی مونتادولوژی الیتب نیتستی)
معنای اصیل امور را چنانکه هست فراچنگ میآورد و این همان هدفی است که علو دنبال میکننتد و یتا میبایتد کته
دنبال کنند؛ در این خصوص بنگر ید به( :آلویس ،)2010 ،ولی آنچه از تحلیل آ گاهی به آن میرستیم حتداکثر ،مفتاهیم
است ،ولی چنانکه پوپر بارها تذکر داد ،آنچه در معرفت علمی اهمیت دارد ،نه مفاهیم و کلمات ،بلکه نظر یههاست.

2. universal

 .3نک به( :هوسرل ،1969 ،ص )169و (هوسرل ،1977 ،ص.)115−110
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ترتیب میبینیم تالش هوسر برای گریز از روانشناسیگرایی متک ی ب ه ذاتگرای ی و موج هگرایی
است ،سوای از اینکه در این تالش تا چه اندازه توفیق یافته باشد.
ْ
هوسر برای تحقق علم به صورت تجربۀ زیستۀ انسانی با کنار زدن عینیت بعد اجتم اعی عل م
1

را نابود میکند و آن را به لبۀ پرتگاه روانشناسیگرایی میبرد .بهعالوه هرچند او در نهای ت مجب ور
است برای تفهیم و تفاهم و تحقق بیناذهنیت ،توضیحی ارائه کن د ،نظری ۀ او در ای ن خص وص ب ه
موجهس ازی منته ی میش ود .او ب رای توض یح اینک ه چگون ه ف رد ممک ن اس ت در دای رۀ تن گ
خودبسانگاری2گرفتار نشود و به تفهیم و تفاهم با اجتماع بپردازد ،ب ر ای ن نظ ر تکی ه میکن د ک ه
بیناذهنیت به واسطۀ توجیه معرفتی یا انگیزههای مندرج در تج ارب بیناألذه انی ی ا وض عیتهای
همدالنه حاصل میشود (بییر ،۲۰۱۵3،ص .)۱۰−۱اصال توصیۀ او ب ه تعلی ق نی ز مس تلزم ف رض
موجهسازی است؛ وگرنه چرا باید تعلیق کنیم جز اینکه تقاضای بداهت و موجه بودن داریم و چ ون
چنین تقاضایی تحقق نمییابد ،برای گرفتار نش دن در آن توص یه ب ه تعلی ق م یکنیم؟ اص ل ع دم
پیشفرض نیز بر همین طریق قابل تفسیر است؛ چون این تصور وجود دارد ک ه پیشفرضه ای م ا
دائم رهزن و سدی است بر سر راه رسیدن به علم ْ
متقن پس باید پیشفرضها را کنار بگ ذاریم .ام ا
نه موجهسازی ممکن است و نه کنار گذاشتن همۀ پیشفرضه ا؛4م ا ب ه کثی ری از پیشفرضه ای
خود آگاه هم نیستیم ،تا چه برسد به اینکه بخواهیم آنها را کنار بگذاریم.
از این گذشته ،هوسر خود تأکید زیادی بر نقش التفات در آگاهی و شناخت دارد و با توجه به
اینکه نقش آن را در آگاهی و شناخت ،گریزناپذیر میداند ،ای ن پرس ش پ یش میآی د ک ه چگون ه
میخواهد در عین حفظ التفات ،همۀ پیشفرضها را کنار بگذاریم؟ این مقوله ،بسیار شبیه چی زی
است که پوپر تحت عنوان انتظار5مطرح میکند (پوپر ،۱۳۹۰ ،ص .)۹۷−۷۸پوپر در نهای ت ای ن
 .1باید توجه داشت که نحوۀ حصول به ماهیات در پدیدارشناستی هوسترل بتا ارستطو تفتاوت دارد ،ولتی بته هتر حتال روش
همچنان ذاتگرایانه است .هر حکمی در باب ماهیات در واق به منزلۀ یک حکم پیشتینی استت .از آنجتا کته محتتوای
ادراکات تجربی چیزی جهانشمول و ضروری به ما نمیدهد ،هوسترل بته دنبتال شترایط پیشتینی و ضتروری تجربتههای
ماست و از این جهت ،کار او به پروژۀ کانت علیته روانشناستیگرایی الک شتباهت دارد .در ایتن خصتوص نتک بته:
(هوسرل ،2001 ،ص )86و (هوسرل ،2001 ،ص.)56
گفتنی است که برخی محققان معتقدند کته از آثتار هوسترل نمیتتوان یتک روایتت مشتخص و دقیتق از پدیدارشناستی
استتتخراک کتترد .بتترای نمونتته ،نتتک بتته( :راکمتتور ،2011 ،ص )191و نقتتل استتکالمبر ینو از او در متتدخل روانشناس تی
پدیدارشناسانه در دانشنامۀ اینترنتی فلسفه.

2.solipcism
3. Beyer

 .4برای عد امکان موجتهگرایی ) (justificationismر.ک :پتوپر ( )1960و بتارتلی ( .)1962بترای تأ کیتد بیشتتر بتر کنتار
گذاشتن موجهگرایی حتی در حوزۀ منطق ر.ک :میلر ()2012؛ مقالۀ اخیر توستط علتی پایتا در میلتر ( )1387بته فارستی
ترجمه شده است.
5. expectation
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انتظار را نوعی معرفت پیشینی تلقی میکند .از در های کانت این بود ک ه معرف ت پس ینی ب دون
معرفت پیشینی ممکن نیست .ممکن است بگو ییم برای هوسر التفات از مقول ۀ عم ل اس ت ،ن ه
نظر و معرفت پیشینی .این سخن ما را به بحث اولو یت نظر یا عمل ه دایت میکن د .اگ ر بگ و ییم
التفات از مقولۀ اراده و عمل است ،میتوان گفت هر اراده هم خود متکی به نوعی انتظار و معرف ت
پیشینی است؛ این معرفت پیشینی حتی ممکن است ژنتیکی باشد1.در واقع ،میتوان گفت ح داقل
تفاوت موجود زنده با غیرزنده وجود یک بستۀ کوچک انتظ ار ی ا معرفتپیش ینی نس بت ب ه دنی ای
اطرا است که براسا آن نسبت به محیط واکنشی نشان دهد که حکایت از زنده بودن آن کند.
بهعالوه قسمت عمدهای از ساکنان جهان  ۳محصوالت فرعی و نتایج ناخواسته و قص د نش دۀ
سوژه هستند ،چندان که خود زبان هم تا حد زیادی محصو فرعی و ناخواستۀ اعمالی است ک ه در
جهت وصو به اهدا دیگری بوده است .بنابراین ،با وجود اینکه جهان  ۳محصو و آفریدۀ آدمی
یا سوژه است ،مانند فرآوردههای ج انوران دیگ ر ،قلم رو خودمخت اری مخص وص خ ود را دارد −
همانطور که تمایز اعداد زوج و فرد توسط ما به وجود نیام ده و نتیج ۀ غیرمنتظ ره و اجتنابناپ ذیر
آفرینش اعداد طبیعی است (همو ،۱۹۷۲ ،ص .)۱۳۳−۱۳۲رابطۀ بین ما و محص والت ک ار م ا در
این حد است که ما آنها را تولید میکنیم و از طریق بازخورد میت وانیم خ ود را نق د کن یم (هم ان،
ص.)۱۴۷
ممکن است کسی بگو ید همین انتخاب رو یکرد نقادانه ،نتیجۀ یک پروا و دغدغۀ سوبجکتیو اس ت و
بنابراین ،کل ماجرای در نظر گرفتن جهان  ۳تحت تأثیر یک دغدغ ه و گ رایش اس ت ،یعن ی گ رایش ب ه
ارزیابی و عقل نقاد .این سخن درستی است ،اما باید توجه داشت ک ه رو یک رد نقادان ه تنه ا معط و ب ه
قضایا نیست ،بلکه شاخ ها و معیارها را نیز دربر میگیرد .به این اعتبار وجود تمایالت ارزشی و روان ی
خود یک واقعیت است که میتوان آن را با ش اخ ها و معیاره ای دیگ ری ب ه بررس ی و بح ث نقادان ه
گذاشت؛ حوزۀ بررسیهای نقادانه اصوال نقطۀ پایانی ندارد ،ب هو یژه ب ا التف ات ب ه ای ن نکت ه ک ه آدم ی
موجودی ارزشآفرین است و میتواند ارزشها و بنابراین ،ش اخ های جدی دی خل ق کن د2.در اینج ا
 .1البته التفات یا حیث التفاتی برای هوسرل بیشتر از سنخ فهم و آ گاهی است و به نحوی دربردارندۀ نقش سوژه استت و بته
نظر میرسد به همین دلیل هم هایدگر از وارد کردن آن در فلسفۀ خود پرهیز داشت و به جای آن الفتا ی مثتل «پتروا» و
«دغدغه» ) (care, concernرا بهکار میبرد تا از طنین معرفتشتناختی آن بکاهتد .عمتل و فعتل ،فاقتد هتر نتوع جنبته
ادراکی و آ گاهی است ،ولی میتواند در پرتو آ گتاهی تحقتق یابتد ،امتا ایتن آ گتاهی لزومتا ارادی نیستت .حرکتهتای
واکنشی (رفلکسیو) یا حرکاتی که خارک از کنترل ارادۀ شخص است ،همه از سنخ فعتل و عملنتد امتا «ارادی» نیستتند،
ولی میتوان گفت براساس یک انتظار که بهصورت کدها یا بستهها یا نقشههای ژنتیکی مندرک در  DNAروی میدهند.
 .2نک به :بحث تمایز واقعیتها و شاخصها در (پوپر ،1380 ،ضمیمۀ .)1
همچنین نباید تصور کرد که این رویکرد به تسلسل منجتر میشتود .دلتیلش ایتن استت کته رویکترد عقالنیتت نقتاد اساستا
موجهگرا نیست و چون به دنبال توجیه چیزی نیست ،تسلسل در اینجا معنا ندارد.
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مسئله این است که اتخاذ رو یکرد نقادانه برای رشد علم مناسبتر است یا خال آن؟
اگر نقدپذیری و تعامل نقادانۀ افراد جامعه را یکی از وجوه مهم فعالیتهای انسانی تلقی کن یم،
نسخۀ پیشنهاد شده این و یژگی را تأمین نمیکند یا آن را در نظر نمیگیرد .پوپر به کرات بر این نکت ه
تأکید کرد که آمیب و اینشتین هر دو به روش آزمون و خطاکار میکنند ،آمیب بای د از اش تباه دوری
کند ،چون اگر اشتباه کند میمیرد .اینشتین هم میداند که ما فقط از اشتباهات خ ود میت وانیم ی اد
بگیریم ،بنابراین ،از تالش برای کشو اشتباه و حذ خطا از نظریهها فروگذار نمیکند .گ امی ک ه
آمیب نمیتواند بردارد ،ولی اینشتین میتواند بردارد این است که به یک نگ رش نقادان ه نس بت ب ه
خود دست یابد و این بزرگترین فضیلتی است که با ابداع زبان انسانی در اختیار م ا ق رار میگی رد
(همو ،۱۳۹۰ ،ص ۲۱و .)۱۹۶
با وجود این ،نباید تصور کرد که هوسر ب ه تفه یم و تف اهم در فض ای جامع ه ی ا بیناذهنی ت
توجهی ندارد .او در پنجمین تأمل از تأمالت دکارتی و در دستنوشتههای منتشر شده در جلد  ۸ت ا
 ۱۵مجموعۀ هوسرلیانا1به این مسئله پرداخته است .بیناذهنی ت از نظ ر او نتیج ۀ هم دلی و تجرب ۀ
همدالنه است و وقتی حاصل میشود که کسی پا در کفش دیگری کند و جهان را از منظر او بنگرد؛
او در چنین وضعی باید باورهای خود را معلق بگذارد و در پرانت ز ق رار ده د .هوس ر ب رای تبی ین
بیناذهنیت از مفهوم ز یستجهان2استفاده میکند3.زیستجهان با نظ امی از معیاره ا و قرارداده ای
بیناألذهانی مشاهدۀ بهنجار و معیار را مشخ میکند .گ اهی اینه ا منحص ر ب ه ی ک فرهن گ و
موقعیت هستند و گاهی اعتبار وسیعتر و عمومیتری دارند و به واسطۀ این ساختار عمومی و فراگیر
میتوان به آنها اطالق پیشینی کرد  −مانند مفاهیم فضازمانی و علی ت و ...مفه وم زیس تجهان در
ْ
جلد دوم ایدهها پس از مرگش چاپ شد تحت عن وان محریط ا رراف؛4محیط ی ک ه در آن هو ی ات
برای ما معنا مییابند و حتی امکانهای آینده را نیز مشخ میکنند .این زیستجهان اما س اکن و
ثابت نیست ،بلکه افقی پو یا دارد و تغییر میکند .پدیدارشناسی هوسر ابتدا مطابق با سنت دکارتی
به دنبا پایهای محکم و متقن برای آگاهی بود ،اما مفهوم زیستجهان به آن و یژگ ی پو ی ا بخش ید.
بنابراین ،بهطور کلی زیستجهان را میتوان طرق مختلفی دانست که اف راد و گروهه ا ب رای جه ان
1. Husserliana
2. lebenswelt

 .3ز یستجهان هوسرلی براساس الگویی پیشینی ساخته نمیشود ،بلکه محصول تجربههای ز یسته آدمیان از تعامتل بتا محتیط
است .در این مسیر عقل عرفی راهنمای شکل دادن به جهان است .اما خود این عقل نیز متأثر از همان تجربههای ز یستته
است .بنابراین ز یستجهان هوسرلی را گاهی میتوان نوعی ساختار عقالنی حاصل از تجربههای ز یسته دانست و گتاهی
میتوان به آن بهمثابۀ نوعی شکل زندگی نگر یست که شامل نظامی از معانی و قواعد زبتانی استت کته زبتان مشتترک را
میسازد.
4. environment
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اشیا ،ساختارهایی در نظر میگیرند (بییر ،۲۰۱۵ ،ص.)۱۰−۱
اما مسئله اینجاست که اگر سوژهها زیستجهانهای متف اوتی داش ته باش ند ،چگون ه تفه یم و
تفاهم بین آنها (یا بهطور خالصه بیناذهنیت) تحقق پیدا میکند؟ قاعدتا زیستجهان مش ترک آنه ا
در این امر دخالت دارد .وقتی ذغا را برای گرم کردن بهکار میبرم ،این گرم کرردن ه م ش امل م ن
است و هم بقیه؛ بقیه نیز این گ رم ش دن را میفهمن د و ب ه ای ن ترتی ب ،زیس تجهان مش ترکی از
کاربرد−ارزش در ارتباط با ذغا و گرم شدن محیط بین من و دیگران برقرار میشود و بیناذهنیت ب ه
این شکل حاصل میشود (همو ،۲۰۱۵ ،ص .)۱۰−۱بهطور کلی میتوان گف ت ب رای درک جه ان
دیگری باید فرض کرد ،جهان او دستکم تا اندازهای با جهان من یکی است ،گ و اینک ه در برخ ی
جنبهها ممکن است او آن را بهطریقی دیگر نمایش دهد .بنابراین ،گو یا در نهایت چارهای نداریم که
فرض کنیم اشیای فضازمانی که جهان مرا تش کیل میدهن د ،ح داقل ت ا ان دازهای مس تقل از ه ر
سوژهای وجود دارند و قسمتی از واقعیت عینی هستند .به این ترتیب ،به نظ ر میرس د هوس ر ب ه
واسطۀ دغدغهای که برای بیناذهنیت دارد ،نمیتواند کامال به اپوخه وف ادار بمان د و در نهای ت ب ین
رئالیسم و ایدئالیسم و اپوخه یا تعلیق در تردد است.
مسئلۀ حقیقت یا یقین و وضوح

هد علم و معرفت چیست؟ اگر معیاری برای تشخی حقیقت وجود ندارد و تشخی آن ب رون
از توان آدمی است ،بنابراین ،باید حکم دربارۀ واقعیت را کنار گذاشت و تعلیق کرد و در جس تجوی
چیزی بود که به قدر طاقت انسانی باشد .دکارت به شکل نظاممند ،جستجوی یقین و ب داهت را در
فلسفۀ خود وارد کرد .برای هوسر هم این جنبه از کار دکارت جذاب ب ود و ب ر آن تأکی د داش ت.

1

اما این مسیر ،معرفتشناسی را به روانشناسی تقلیل میدهد؛ زیرا یق ین و ب داهت ام وری روان ی
هستند .هرچند هوسر قبو داشت که رسیدن به بداهت کامل ،امری روانی و مرب وط ب ه احس ا
نیست (همان) ،ولی توضیحات وی نشان میدهد برای گریز از روانیشدن این امر ب ه موج هگرایی
متوسل میشود؛ زیرا میگو ید رسیدن به آن از طریق یک بداهت عقلی ثانوی صورت میپذیرد و با
 .1بهرغم اینکه هوسترل بته کترات بتر یقتین و رهتایی از قیتد پیشفرضهتا تأکیتد کترده استت در آثتار متتأخر ،ایتن تأ کیتد
کمرنگتر شد .برای نمونه ،از دیدگاه او بتداهت وقتتی دستت میدهتد کته یتک یتا چنتد جتز نوئمتا پتر شتده باشتد.
نوئما ) (noemaرا میتوان سلسلهای از انتظارات دانست که در حین عمل ادراک حسی بترای متا ایجتاد میشتود و «پتر
شدن نوئما» به معنای تحقق آن انتظارات است .هوسرل میگوید بداهت وقتی دست میدهد که یک یا چند جز نوئمتا
پر شده باشد ،ولی بعد خاطرنشان میسازد که برای بداهت به پر شدن کامل یا بداهت کافی −یعنی وضتعیتی کته در آن
همۀ معانی مورد انتظار تحقق یابد −نیاز نیست و پر شدن نوئما میتواند از بعضی جهات باشد .او در نهایت معتقد استت
که بداهت کافی دستنیافتنی است و بداهت قطعی نیز تنها در خصوص علم ما به وجود ختود متا ممکتن استت کته آن
همچنان مبهم است که تا کفایت راهی دراز دارد! برای بررسی این مطلب ر.ک( :فولستدال ،1375 ،ص.)123−90
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اینکه متوجه است که استدال های موجهساز ممکن است تا اب د ادام ه یاب د و امک ان وق وع خط ا
همواره ممکن است ،آن را مشکلی مهمی نمیداند! (فولستدا  ،۱۳۷۵ ،ص .)۱۱۸حت ی اگ ر ای دۀ
بداهت و یقینی بودن را ،چنانکه برخی از مفسران بر این راه رفتهاند ،ای دهای تنظیم ی تلق ی کن یم
ْ
(همان) ،برخال ایدۀ تنظیمی صدق مشکل همچن ان ب اقی اس ت؛ زی را در ص دق و حقیق ت از
تطابق واقعیتی (بنا به تعریو بیرون از فاعل شناس ا) ب ا اندیش هها س خن میگ و ییم ،ول ی درب ارۀ
«یقین» مسئله در نهایت ،چگونگی یک وضعیت روانی (مثل یقین) است که بنا ب ه تعری و ص رفا
برای خود فاعل شناسا در دستر است و قرار است با بداهت یا ب ا موجهس ازی حاص ل ش ود .در
مجموع هرچند هوسر در موارد متعددی به خطاپذیری معرفت انسانی و عدم امک ان دس تیابی ب ه
یقین و وضوح مطلق ،اعترا و تأکید کرده است ،در نهایت ،این اعترافات به ص ورت تبص رهای در
فلسفۀ او وجود دارد و به مثابۀ یک اندیشۀ نظاممند و یکپارچه از آن نتیجه نمیشود.
ممکن است کسی با اتکا به آنچه هوس ر گفت ه اس ت ،ب ه ای ن نتیج ه برس د ک ه ب ا ش ناخت
1

زیستجهان سوژه میتوان شناخت بهتری از جهان داشت ،ولی حقیقت این است ک ه ب ا ش ناخت
وضعیت ذهنی سوژه ،اگر اصال ممکن هم باشد ،نمیتوان نتیجهای دربارۀ صدق و کذب نظریهها یا
اعتبار استدال ها ،یا حقانیت شاخ ها و معیارها گرفت .صدق و حقانیت مس تقل از ش یوۀ بی ان
صورت زبانی آنها در قالب گفتار یا نوشتار است! اینها دو فن متفاوت انتقا صورت زب انی اندیش ه
هستند که میتوان دربارۀ کارآمدی و مؤثر بودن هر کدام در انتقا مفاهیم ،بح ث و آنه ا را ب ا ه م
مقایسه کرد ،ولی این مسئله ربطی به صدق و حقانیت ندارد.
اگر هد فعالی ت علم ی را جس تجوی ص دق و حقیق ت ب دانیم ،ص دق و ک ذب احک ام و
نظریههای ساکن در جهان  ۳مستقل از سوژۀ خالق آنهاست و تالش برای شناخت اعتبار و صدق و
کذب یا ایضاح و رفع ابهام از نظریهها و دیگر محصوالت معرفتی جهان  ۳از طری ق تحلی ل ذه ن
فاعل شناسا ،نتیجهاش روانشناسیگرایی است .بهعالوه تمنای وض وح و ب داهت هرچ ه بیش تر از
طریق نزدیکشدن به معنایی که دانشمندان در نظر داشتهاند ،ناشی از عدم درک این نکته اس ت ک ه
در فعالیت علمی به دنبا ایضاح مفاهیم نیستیم؛ ما در فیز یک به دنبا روش ن ش دن معن ای ج رم
آنچن ان ک ه او ب ار ب هکار رفت ه ب ود نیس تیم  −وگرن ه گرفت ار چنب رۀ بازیه ای ص رفا زب انی و
اسکوالستیکی میشدیم و به نظری ههای فیز ی ک درب ارۀ جه ان دس ت نمیی افتیم .مف اهیم اب زار
صورتبندی نظریهها هستند و اهمیت آنها عمدتا ابزاری اس ت و تمن ای ایض اح مف اهیم در واق ع
 .1بنابراین ،اطالق عنوان مبناگرایانه به فلسفۀ وی از جانب هائو وانتگ در کتتاب فراسو ی فلسو ۀ تحلیلوی بیتراه هتم نیستت
(ونگ ،1986 ،ص.)32
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مردهریگ ذاتگرایی ارسطو یی و افالطونی اس ت1،بن ابراین ،ابتن ای رو یک رد هوس ر ب ه معرف ت
علمی بر ایضاح مفاهیم از همان ابتدا رو یکرد او را با محدودیتهای اساسی مواجه میکند.
هوسر تا آنجا پیش میرود که معتقد است داور نهایی سوبژکتیو یته خود ف رد اس ت و ب ه ای ن
ترتیب به نوعی خودبسانگاری2تن میده د و آن را م ذموم نمیش مارد؛ ح داکثر نگران یاش ای ن
است که در دایرۀ تنگ خودبسانگاری چگونه بیناذهنیت تحقق پیدا کن د .ام ا خودبسانگ اری ،در
واقع ،انکار صدق و حقیقت به معنای مطابقت با عالم خارج من اس ت .اگ ر حقیق ت را برس اختۀ
ناررها در جهانهای خودشان قلمداد کنیم ،به ورطۀ نسبیگرایی میافتیم .بح ث درب ارۀ ن امطلوب
بودن چنین تصمیمی برای هد علم ،مجالی مستقل میطلبد و ریشۀ چنین تصمیمی هم دوباره به
موجهگرایی برمیگردد؛ زیرا دلیل تصمیم بر کنار گذاشتن صدق به معنای مطابقت با جه ان خ ارج
غیر از این نمیتواند باشد که معیاری برای موجه بودن و اطمینان از رسیدن به صدق وجود ندارد؛ و
به همین دلیل به نظر هوسر هر حکمی از جمله احکام صادق « ...باید همراه ن وعی یق ین مطل ق
باشند» (هوسر  ،۱۹۸۸ ،ص.)۱۴−۱۳
برای گرفتار نشدن در نسبیگرایی باید صدق را بهعنوان هد علم بپذیریم3.ولی در نظر گ رفتن
حقیقت بهعنوان هد علم به معنای یقینی یا حتی صدق نظریههای علمی نیس ت .ش اید عجی ب
باشد که هنوز بسیاری تمایز صریحی میان این دو در نظر نگرفتهان د و در جس تجوی عل م م تقن و
یقینی هستند.

4

نتیجه

هرچند نقد تفاسیر پوزیتیو یستی و طبیعتگرایانه از علم درخور توجه اس ت ،ب ا وج ود ای ن ،بهت ر
است به جای لفظ «بحران» از تعبیر «مسائل» برای اشاره به مشکالتی استفاده کنیم که در ارتباط با
این تفاسیر نادرست از علم و فعالیت علمی وجود دارد .اگر به معرفت و سیر تحو آن بنگریم آن را
محصولی انسانی خ واهیم یاف ت ،البت ه ب ه ش رطی ک ه در ای ن نظ اره از عین ک پوزیتیو یس تی ی ا
طبیعتگرایان ه ب ه آن نگ اه نکن یم .ب هعالوه ب هرغم اهمی ت موض عگیریهایی ک ه هوس ر علی ه
طبیعتگرایی و اصالت حس بهعنوان منشأ این مشکالت مربوط ب ه فعالی ت علم ی گرفت ه اس ت،
 .1پوپر ( ،1972ص )124−123توضیح میدهد که آنچه در معرفت علمی اولویت و اهمیت دارد ،نظر یههاستت نته مفتاهیم؛
مفاهیم برای نظر یهها در توصیف واقعیت عمدتا نقش ابزاری دارند و میتوانند با مفاهیم دیگر جایگزین شوند.
2. solipcism
 .3هوسرل برای گر یز از نسبیگرایی و روانشناسی گرایی محل اطالق صدق یقینتی را اگتوی استتعالیی میدانتد ،نته ذهتن
فردی یا جمعی .اما در نهایت آنچه بیش از صدق برای او مهم است حصول یقین است ،نه صدق.
 .4نک به :تحقیقات منطقی هوسرل که در آنجا تنها آن دسته از احکا را علمی در نظر میگیرد که صادق باشند.
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راهحل او برای این معضالت نادرست و واجد تبعات نامطلوبی اس ت .ب هو یژه بای د موج هگرایی و
ذاتگرایی را از دیگر رو یکردهای نادرستی دانست که در معرفتشناس یهای رای ج از عل م وج ود
دارد ،ولی مورد توجه نقادانه هوسر واقع نشد و حت ی رو یک رد پدیدارشناس انۀ خ ودش گرفت ار آن
است.
هوسر چون اصالت را به ذات میدهد به این نتیجه میرسد که فلسفۀ ذاتگرایانهاش بر عل وم
دیگ ر ک ه مص ر کنندۀ ذاته ا هس تند ،ش ر دارد! درس ت اس ت ک ه هوس ر ذات را ن ه ذات
نفساالمری ،بلکه ذات پدیداری میداند ،ولی همین که طرح او بهلحاظ روشی جستجوی تعری و
ذاتی را از طریق ابهامزدایی از مفاهیم و کن ار گذاش تن پیشفرضه ا ه د ق رار میده د ،مس یر
نادرستی برای فعالیت علمی ترسیم میکند .مهم این نیست که تعریو ذاتی الکترون چیست؟ مهم
این است که چه مسائل و نظریههایی در ارتباط با آنچه الکترون مین امیم ،مط رح اس ت .البت ه م ا
براسا نظریههایی که دربارۀ الکترون ارائه میکنیم ،به صورت حدسی و موق ت ذات ی ب رای آن در
نظر میگیریم ،ولی این سخن غیر از این است که به لحاظ روشی معتقد باشیم که شناخت در گ رو
ارائۀ تعاریو ذاتی از الکترون است یا باید باشد!1ذات حدسی و فرضی چیزی نیست ج ز مجموع ه
توانها یا استعدادهایی که ما به نحو فرضی به پدیداری که وجودش را ب ه نح و فرض ی پذیرفت هایم،
نسبت میدهیم .این توانها و استعدادها ،مرز (ماهیت) یک هستار فرض ی را از دیگ ری (ب ه نح و
حدسی و فرضی) جدا میکنند.
هوسر قائل به علوم ذاتی است به این معنا که حوزههای مختلو عل وم مث ل فیز ی ک و ش یمی
و ...تعریو ذاتی دارند .اما این تقسیمبندیها قراردادی است ،آنچه در علم مه م اس ت حوزهه ا و
رشتههای تحصیلی نیست ،مسائل است (پوپر ،۲۰۰۲ ،فصل  .)۲فلسفه هم همان وریف های را ب ر
عهده دارد که علم تجربی متکفل آن است :یعن ی ش ناخت واقعی ت .ب ا ای ن تف اوت ک ه عل م ب ه
بخشهای دستر پذیر تجربی واقعیت نظر دارد و فلسفه به بخشهایی که تجرب ه ب دان دسترس ی
ندارد و در بسیاری از نظریههای علمی این دو حوزه به هم آمیختهاند.
ممکن است برخی به خاطر وجود پیشفرضها و گریزناپذیری آنها نسبت به امک ان معرف ت و
رشد آن بدبین شوند و اساس ا روش و هرگون ه ت الش ب رای کس ب معرف ت را ره ا کنن د .ام ا ای ن
نتیجهگیری خود مبتنی بر هد قرار دادن موجهسازی و دستیابی به یقین است .به ج ای ب دبینی ب ه
امکان کسب معرفت و رها کردن رو باید موجهسازی و طلب یقین را کنار گذاشت و تالش ب رای
 .1بتترای نظتتر پتتوپر علی ته ذاتگرایتتی ر.ک( :پتتوپر ،1380 ،ص .)670−655پتتوپر بعتتدها نتتوعی ذاتگرایتتی حدس تی ی تا
اصال شده را پذیرفت ،ولی این پذیرش را نباید به معنای عقبنشینی از مواض ضدذاتگرایانۀ او تعبیر کرد.
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دستیابی به صدق را جایگز ین آن کرد .با اینکه معیاری برای تشخی

صدق وجود ن دارد ،میت وان

خوشبین بود که از طریق کشو خطاها به حقیقت نزدیک شو یم .این خوشبینی تا حد زیادی ی ک
تصمیم و وریفۀ اخالقی است؛ زیرا بدون آن تالش و نظریهپردازی و گفتگو ،معن ای خ ود را ب رای
آدمی از دست میدهد .بنابراین ،در نظر گرفتن صدق بهعنوان یک ای دۀ تنظیم ی ب رای ش ناخت و
معرفت در واقع یک مؤلفۀ مهم از چهرۀ انسانی معرفت است.
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