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 ۀاردرب   یرفتن مالحظ ات مستلزم در نظر گ ،ه آنب یو معنو یانسان یاچهره دنیبخش و زدهبحران
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 مقدمه

 یاست در فض ا یو فرهنگ یعلم ،یفلسف مختلو یهاجنبه یدارا که غرب در علم بحران از سخن
 ق رن اواخ ر در. دارد س ابقه ه م غ رب خ ود دربح ث  نی ا ۀشیر البتهاست.  جیار اریما بس یفکر

 تی که قرار بود ما را ب ه قطع یعلوم رایز است؛ هودهیب تیقطع به دنیرس یسودا شد معلوم نوزدهم
 ،یدس  یاقل ن  ا یهاهندس  ه ره  ور: کردن  دیرا تجرب  ه م یبحران   یهاتیبرس  انند خودش  ان وض  ع

 1ی یگرانیتع ینف  آن تب ع ب ه و یکوآنت وم و یتینس ب کی مکان ره ور ،هامجموعه یۀنظر پارادوکس
 یمتفکران  یب را نهایا ۀ. همختیر فرو درهم یادیبن علوم ۀحوزرا در  ینگرش سنت یمبان ک،یکالس
 یج ا در پ ا علم نیا با شدینم گرید رایز بود؛ دیجد علم در یبحران رهور یهانشانه هوسر  مانند

 یهیب د و ین یقی و محک م یانیبن بر معرفت یبنا یابتنا ی  دکارت یسودا آن گرید گذاشت؛ یمحکم
ب ود ک ه  ییگراع تیو طب سمیویتیرهور پوز ،بحران نیاوج ا ۀهوسر  نقط دگاهید از. نمودیم هودهیب
 یسوژه از ابژه در تفکر دکارت ۀو فاصل عتیطب دنید یاتیاضیدر ر لهیگال یهاشهیآن به اند یهاشهیر
شده و آن را ب ه  یمعرفت بشر یوجه انسان رفتن باعث از دست دو نگرش نیاعتقاد او ا. به دیرسیم

 یب را ک ه یپرسش . نداشت ینسبت یبشر ۀستیز ۀبود که با تجرب روح بد  کردهیسرد و ب یمحصول
 دی چ ه با یبه معرفت بشر یبازگرداندن وجه انسان یبود که برا نیا آمد، شیپ شمندانیاند از یبرخ

 کرد؟ 
است ک ه  یافاضله ۀنیطرح مد چد،یپیخروج از بحران م یبرا ت،یدر نها هوسر ، که یانسخه

 یب را د؛کن  ای اح را س وژه مه م نقش ابژه و سوژه انیم یدکارت زیو تما کیبردن تفک نیدر آن با از ب
 نف ع ب هرا  وی تیپوز ۀتجرب  خواستیم. او کرد شنهادیپ را دارشناسانهیپد روشاو  هد ، نیا تحقق
طور هب  ای هماهن گ س ازد،  یانسان ۀعلم و معرفت را با تجرب یعبارت به کند؛ مصادره ستهیز ۀتجرب

 کند. یخالصه آن را انسان
 نیب  از را عل م تی نیع ای هوس ر   ح لراهکه  است شده پرداختهمسئله  نیحاضر به ا ۀمقال در

 ای ) ی یگراذهن یا را ب ر س ر دو راه م  ت،ی نها در ک ه کن دیم ارائهاز آن  یمبهم ریتفس ای بردیم
 حیتوض  نیهمچن 2.گذاردیم گرید یاز سو ییگراو ذات ییگراو موجه سوکی( از ییگرایشناسروان

 نیمعرفت را ت أم یباشد که هم وجه انسان یلیبد شنهادیپ تواندینقاد م تیعقالن یهاآموزه میدهیم
 مذکور نباشد. یکند و هم گرفتار مشکالت فلسف

 
                                                           

1. determinism 

، 2001 هوسترل،: .کر) شتودیم ییگرایدر هر شکلش منجر بته نستب ییگرایشناسامر واقف بود که روان نی. هوسرل به ا2
 .است ییگرایشناسروان گرفتار همچنان خود کردیرو  در وقوف، نیا رغمبه آمد، خواهد که یحیتوض به یول(؛ 56ص
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  یانسان معرفت یبنا یبرا الشت

 عوام ل ای  عام ل افتنی  ق دمْ  نینخس ت ،یانسان ۀبا چهر یمعرفت یبنا یزیریپ یبرا رسدیم نظر به
تصور  نیآن است. ا یشمولجهان ْد یجد علم توجه مورد یهایژگیو از. باشد دیجد علم در زابحران

 و داش ت موق ت و داریناپا یوجود میدق در معرفت اقسام که داشت وجود هوسر  مانند ینزد افراد
 مان دگار و داری و پا یشدت مستقل از آدم امروز به علم   کهیحال در بود، عالمان و انیآدم به وابسته
ک ۀجنب کی 1.است در  یون انی−ییدر فلس فه و عل م اروپ ا «ینظر شیگرا»هوسر  وجود  دیمورد تأ

 ص ور. اس ت یش رق ی  عرف ان و ین ید ۀففلس  در ای  یش اعلمیپدر انسان  «یعمل شیگرا»با  ا یق
مهم مصنوعات  یژگیو و کردیم دایرهور پ یو معمار یکشاورز هنر، در یشاعلمیپ انسان   یفرهنگ

 چن ان یغرب  عل م ک ه یح ال در بود؛ آنهاو موقت  داریوجود ناپا ،یعالم فرهنگ نیو محصوالت ا
 (. ۹۶−۵۷ص، ۱۳۷۸ ، )هوسر است ماندگار و داریپا ْی آدم از مستقل که دارد یتینیع

 یو کاربرده ا ع تیتنه ا برداش ت از طب یعلم  نیچن یبرا که بودند معتقد دیجد علم منتقدان
 «یعمل  ینیبجه ان»ه م واج د  یعرفران و ینید شیگراالبته به اعتقاد هوسر   2دارد. تیاهم یعمل

بلکه ب ه  3جهان، به زیآمتعرض نگاه و عتیطب در یآدم ی  عمل تصر  قدرت   ی  معنا به نه یول هست؛
اس ت و سرنوش ت انس ان ب ا  یااس طوره یروه این ای عالم مقهور قدرت خداوند  کل   نکهیا یمعنا

مانند  ز،ین نجایابر عالم است. در  روهاین نیا ایخداوند  تیحاکم ۀوابسته به نحو واسطهیب ایواسطه 
عرف ا  یشخص  دی جدارد؛ موا تیاست که موضوع یعمل قیعال ،یشاعلمیپ ی  عیانسان طب تیوضع
الوق ت ب ه اص طالح ابن یبه وضع امور در حا  و اکنون اس ت و ص وف یدارد و متک یجزئ یتیواقع

 و وج ود ۀنح و و است دئا یشمو  و اجهان ْی علم تیاز فعال یمحصوالت ناش که یاست، در حال
 ،۱۹۷۰ ،)هوس  ر  4ش  ودینم فرس  وده و کهن  ه هوس  ر  ری  تعب ب  ه و دارد یمتف  اوت ی  زم  ان ثی  ح

 مقاب ل در یمندخیتار ای یمندزمان نیا هوسر  نظر (. به۶۹ص، ۱۳۷۸ هوسر ، ؛۲۸۵−۲۸۴ص
 . است دیجد و میقد علم فارق وجه دیجد علم دوام و یشمولجهان

                                                           

متبهم استت، اساستا  در  شتود،یم اطتالق یادوره چته بته قتا  یدق دیتجد علم و میقد علم هوسرل نزد یخیتار  نظر از نکهیا .1
اطتالق  انیسقراطشیپ به یگاه میقد علم. ستین روشن چندان یخیتار  نظر از دیجد و میقد از منظور ،بحث نیا اتیادب
 تتوانیم اعتبتار کیت بته. شتودیم شتامل زیتن را یعلم انقالب از شیپتا  زین یباستان و گاه ۀبه کل دور  یگاه شود،یم

از علم استت کته در دوران  ینوع یژگیو  شتریبلکه ب ست،یمشخص ن یخیتار  ۀبره کی نجایا در «میقد» از منظور گفت
گفتت کته بتا وقتوع  تتوانیم قدرنیآن شده است؛ ا نیگز یجا یدیجد یهایژگیو و  ستین هایژگیاز آن و  یمدرن خبر

 آمد.   دیدر نگرش به علم پد یاساس یتحول یانقالب علم
 جتادیو ا رییتتغ یت و هتدف تکنولتوژنادرست است؛ هدف علم فقط فهم است یتکنولوژ و علم میمفاه خلط لیدل البته به یتلق نیا .2

 .میپرداز ینم خطا و خلط نیا شر  به است تیعقالن و تینیع عمدتا   مقاله نیا در ما بحث یاصل محور که آنجا است. از
 .ستیچ ستین زیآمکه تعرض یرییتغ با آن شودیم حسوبم −زیآمتعرض آنچه−نیمرز ب ست،یالبته معلو  ن .3
 یعرفتان یهادستتاورد یگذرا و موقت است ول یامر یتجربه شخص هر مانند عرفا، یشخص دیمواجالبته درست است که  .4

و بته اعتبتار  ریتفراگ ،یعلمت یماننتد دعتاو ،یدوم نیباشد؛ ا نیچن ستیقرار ن ای ست،یبند زمان نتخته یهست ۀآنان دربار 
 .است یساز«آرمان» یاست، نوع ستهیز  یهاتجربه یمحصول بازساز آنکه
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و در دور روزگار دائم در ح ا   ستیمدار ثابت ن کیانسان بر  ست  یز و یزندگ که میکن قبو  اگر
 ینم ود و ره ور زیدر علم او ن دیشدن با یبه حال یو از حال جنبش نیاست، الجرم ا رییتحو  و تغ

 یبش ر ۀس تیز ۀک ه ب ا تجرب  ییفض ا ج ادیعلم مدرن با ا رسدیم نظر به که یداشته باشد، در حال
فاص له گرفت ه و دچ ار بح ران ش ده  یخود را با آن قطع کرده، از وجوه انسان ۀرابط ایندارد  یتیسنخ

 عل م بح ران ۀش یر م،یکن  یتلق علم ی  نیع یژگیو عنوانبه را سوژه از دیجد علم استقال  اگراست. 
باع ث ش ده اس ت ک ه م ا  دیعلم جد تینیع هوسر ، قو  به. است سوژه از غفلت و تینیع مدرْن 

ل ییمعنا  یهاتص ر  و دخ ل خاطر به و میدر نظر داشته از دست بده یهندس ئش یۀرا که خالق او 
توس ط زب ان  معنا 1ینینشتهرا  دهیپد نیا او − میریبگ فاصله نینخست یمعنا از کمکم گرید یهاسوژه

 .نامدیم
 هکوت ا پاس خ ش ود؟یم سوژه حذ  موجب و زاستبحران هوسر  نظر از تیوضع نیا چرا اما

: دی گویم «هندس ه منش أ» ۀمقال در یو .دانستیم یوضع نیچن مسئو  را تینیع او که است نیا
اس ت؛ ام ا چط ور  یقابل دسترس یها در هر زمانسوژه ۀهم یت که برااس نیا ینیمعرفت ع ی  ژگیو
رند دا تینیمعنا ع نیموجودات به ا نیکند؟ چرا ا دایرا پ یژگیو نیممکن است ا یمحصو  ذهن کی

ل یمختلو قابل دسترس یهاسوژه یکه در هر زمان برا  نی ا ی ۀهستند؟ به اعتق اد هوس ر  خ الق او 
 ۀبرس اخت ایموجود،  نیا ی  زبان یبندصورت قیطر از او ، دانهندسه ْ  هوسر ریتعب به ایموجودات، 

، ۱۹۷۰ ،ش ود )هوس ر  گ رید ۀخود در ذهن سوژ یذهن ۀبرساخت یادآور یموجب  تواندیم ،یذهن
 (. ۳۵۴ص

را تحق ق  تیرناذهنیبتنه ا  کن د؛ینم نیرا ت أم تیرنیع گفترار   ۀمثاب اعتق اد هوس ر  زب ان به به
 ان  ی اگر ک ارکرد زب ان را تنه ا ب ،الزم است. در واقع یگرید یهاقدم ت،ینیعتحقق  یبرا بخشد؛یم

 از ه م تی ذهننایب یانس ان ۀجامع  در هاسوژه رفتن نیب از با م،یرینظر بگ در یحاالت ذهن یشفاه
، ،یذهن یهابرساخته نیا اگر یول! ندارد وجود یذهن گرید رایز رود؛یم دست  ،یهندس یایاش مثال 

 هم ه توس ط آن، خ الق م رگ از بعد یحت زمان، هر در و شودیم ماندگار د،یدرآ نوشته و کتابت به
خ الق  آن و  ۀاز س وژ یهندس  شئاستقال   نیهم ،اتفاقا   هوسر ، اعتقاد به اما. است یدسترس قابل

 گ رید یهاس وژه رایز ؛بحران علم است شیدایمنشأ پ گر،ید ۀآن در ذهن سوژ یذهن یادآوریامکان 
. کنن دیم بح ران دچ ار را آن ن،ینخس ت یمعنا در خود یهایداورشیپ ۀواسط به تصر  و لدخ با

 ،یوض ع نیاست ک ه عل م م درن، در چن  نیکتابت و نوشتن ا قیاز طر یسازینیع ۀجینت ن،یبنابرا
موج ب  نوشرتنباش د؛  یآدم  ۀس تیز ۀاز تجرب  یو قس مت دیبگو یعالم انسان ۀدربار یزینتواند چ

                                                           

1. sedimentation 
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بح ران آن اس ت. البت ه کتاب ت،  ج هیگذاشتن سوژه از گفتمان علم و در نت کنارباعث علم و  تینیع
و در روزگار باستان ه م مرس وم ب وده اس ت، ام ا  ستین نیعلم نو یهایژگیاز و م،یدانیکه مچنان

 ۀنیاست که زم یعوامل افتنیبحران علم و  یماجرا یابیشهیر ایمطلب گو نیا انیغرض هوسر  از ب
 کردند.  جادیآن ا یراب یمساعد

 طورب ه. اس ت ش ده آن دچار علم که بود یوضع منتقد یول بود، مندعالقه علم به البته هوسر 
درس ت  یالهیاعتقاد او علم گال به که داشت نظر در یبشر معرفت یبرا را یمطلوب کما  او خالصه

 ای است که فاع ل شناس ا  نیاز ا یناش دیعلم جد بحراناو  به نظر. کردیخال  جهت  آن حرکت م
ت ا  میاست که چه کن  نیا یکنون تیدر وضع یعلوم نقش نداشته است، پرسش ضرور نیسوژه در ا

 نی ا هوسر  هد  ابد؟ی باز را خود یانسان وجه یعنی کند، دایپ یآرمان یعلم و معرفت دوباره شکل
 کن د هئارا یطرح یعنی دهد، نشان یکنون ۀزدبحران وضع از دیجد علوم خروج یبرا یراه که است

 ۀتجرب  ص ورتبه مج ددا   یعلم  تی فعال و اب دی ب از علم در را خود نقش شناسا فاعل ای سوژه که
 . دیدرآ 1ستهیز

خن س یاز جهان دیبا نخست ۀخروج از بحران و بازگشت سوژه، در وهل یبرا هوسر ، اعتقاد به
ا در س وژه ر ای فاعل  شناسا  ی  هننقش ذ دیبا یعنیواقع شده است،  سوژه ۀکه معروض تجرب مییبگو

 روش او     ق دم   نیا. سوژه از مستقل یزیچ نه م،یریبگ یجد   را آن فقط و میشناخت جهان لحاظ کن
س ان چ ه مس تقل از ذه ن انآن وجود ۀدربار حکم قیتعل ای اپوخه به که است هوسر  ۀدارشناسانیپد

وجه ک ه ب ه  آن از جهان ییشناسا فلسفه، و علم در دارشناسانهیپد روش اتخاذ با. انجامدیم ،است
گاه گْر ید ریتعببه ای دیآیدر م یانسان ۀسوژ ۀتجرب  ویه ر توص  ش ود؛یم س ریانسان م یشناخت آ

. است هشد قصد ای شده تجربه که طورآن یعنی − شودیم انیب شخص اول دگاهیداز  دارشناسانهیپد
 مس تقل از س وژه و یایاشروجرود  فرر به  یکمت دینبا هوسر ، دگاهیداز  دارشناسانه،یپد ویتوص

هوسر   ق  یتعل ایپوخه ا ۀدیا ن،یبنابرا. شود قیتعل و ردیگ قرار نیالهاللنیب دیبا فرض نینارر باشد؛ ا
ک ه توج ه م ا تنه ا معط و  ب ه عم ل  ش ودیباعث م ،کرد دایبسط پ ۱۹۰۶ یهاکه در حدود سا 

در جه ان  ش دهدادهشینما ش ئجود به و یو کار سوژه باشد ایشده توسط نارر و فاعل شناسا قصد
 .میسوژه نداشته باش ایخارج، مستقل از نارر 

 یمع ان یو در جس تجو میکن  زی پره زبان یهایکژتاباز  دیبازگشت سوژه با یبرا یقدم بعد در
 اتاره ار میبت وان ت ا اس ت، گرفت ه قرار ما اریاخت در که میباش ییهاشهیاند و هادهیا نینخستو  ناب

، ۱۹۷۰ ،)هوس  ر  میکن   انی  از ابه  ام ب دور ب  ه و تم  ام وض  وح ب  ا ممک  ن یج  ا ت  ا را یعلم  
                                                           

1  . lebenswelt 
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بار در ذهن  واضع و مب دع  نینخستچنان که را آن یعلم میو مفاه هاشهیاند یعنی ؛(۳۶۳−۳۶۲ص
 نیدر چن  1م؛یکن  کش و و میابی در اس ت نشس ته ابهام، از دوره بواضح و  یصورت به آن، نینخست
ک ه  ینینخس تمبدع و واضع   یعنی ،یاصل ۀما هم مانند خود  سوژ م،یباش دواریام میتوانیم یتیوضع

 باس تان ۀفالسف ۀویش به و میکنیم تجربه را آنهااو بوده است،  ۀستیز ۀتجرب ها،شهیو اند میمفاه نیا
ع د س وبجکت ص ورت، نیا ریغ در. مییگویم سخن ستهیز جهان ۀدربار  و  یع الم س خن م ا فاق د بس
. کن د ارائ ه م،یکنیم  یکه م ا در آن زن دگ یاز جهان یمناسب ویتوص تواندیماست و نم فاتیتوص
 یعن ی دارشناس انه،یپد لی تحو از ک ه اس ت یروشهوسر   یدارشناسیپدطور خالصه به ن،یبنابرا
 یعن ی رس د؛یم ییو استعال یذات لیو به تحو کندیم شروع سوژه، ۀستیز ۀتجرب به معرفت لیتحو
 ای  ش ئعنوان اص ل و ذات اس ت، ب ه یبشر ۀستیز ۀمحصو  تجرب چهدادن و در نظر گرفتن آن قرار

تنها بر مفروض ات  نه هوسر  طرح چرا که شد خواهد داده حیتوض ادامه در. ییمورد شناسا میمفاه
تحقق معرف ت  ۀرشد معرفت دارد، بلکه از عهد یهم برا یبنا شده است و تبعات نامطلوب ینادرست

 .دیآیهم بر نم یانسان
 
 تینیع ۀمسئل

رده اس ت؛ او فراموش ک ۀستیز ۀو تجرب ینسبت خود را با آدم یالهیسنت علم گال هوسر ، اعتقاد به
. هرچن د میکنیک ه تجرب ه م  میهست ییهاانسان م،یباش دانشمند نکهیااز  شیپفراموش کرده است 

خود داشت،  ۀعلم در دور یقو تل جادشدهیا یفکر یدر خصوص فضا یقیعم یهارتیهوسر  بص
وج ود  یمعض الت دادهارائ هک ه  ییهاحلمشکل و راه  یکه در تشخ رسدیم به نظر ن،یا وجودبا 

 یانتقادات ۀبمثا به دیبا حالت نیبهتر در را هوسر  یانتقاد یهاشهیاند معتقدم نخست ۀدارد. در وهل
طور ب ه یلمع تینه فعال م،یبفهم یعلم تیاز علم و فعال گراعتیو طب یوستیتیپوز یهاریتفس هیعل
 ریک ه تفاس  میقائ ل باش  یتیماه دیعلم جد یبرا دیاست که نبا نیا مدر عصر حاضر. مقصود یکل  

مش کل  ؛ستیعلم ن ای یعلم تیآن باشد. مشکل از فعال یعیطب ۀجینت انهیگراعتیو طب یوستیتیپوز
 یس تیویتیپوز رینش مندان هم واره ب ا تفاس از دا یارینادرست از علم است. بس ریو تعاب ریدر تفاس

 .هستند و بودهمخالو 
 تی وارد ک ردن س وژه در فعال یعن ی ،یوجه انس ان یایاح یهوسر  برا ۀویش م،یبگذر نکهیا از
او  2.انجام دیب انهیگرایشناس روان ای  انهیگراینامطلوب نس ب جیرا دارد که به نتا نیاستعداد ا یمعرفت

                                                           

ک نیاقبال هوسرل به دکارت هم لیاز دال  یکی .1  است.  ابهام از یدور و وضوح اریمعبر  دیجستجو و تأ
بتود کته  نیتهوسترل متضتمن ا کتردیشتد. رو  زیتن دگریمعروض انتقاد ها یهوسرل حت ی  دارشناسیپد ۀشناسانتبعات روان .2

گاه گاه دگریها دگاهید از  کهیلاست، در حا انیمقو  وجود آدم یآ  یآدمت وجتود ۀنحو  ای وجود با تقد  و است یتبع یآ
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بلکه اتفاق ا  از  ست،ین دیتنها مشکل علم جد نه تینیع کهیصورت در داند،یم مسئو علم را  تینیع
 ۀپ وپر درب ار دگاهیمسئله از د نیا یبررس یبرا نگارندهعلم است.  یمثبت و کامال  انسان یهایژگیو
، دهد،نشان  تا ردیگیمکمک  تینیع ال  ،ی ثان س ت؛یعل م ن یوج ه انس ان ی  علم ناف تینیع او   کن ار ا 

 ین امطلوب جیمنج ر ب ه نت ا یعلم  تی در فعال نیق یو هد  قرار دادن ب داهت و  تینیع گذاشتن
 . شودیم

ه ان ج( و ۱)جه ان  یک یزیف یایجهان اش بر افزونرا  ۳جهان  شناخْت  ت  ینیع نییتب یبرا پوپر
 ۀف یمس تقل از ن ارر اس ت و ور ی  جهان معرفت  ۳. جهان کندیم ی( معرف۲)جهان  یحاالت ذهن

(. البت  ه ۱۱۱، ص۱۹۷۲اس  ت )پ  وپر،  ۳جه  ان  ۀپ  وپر، مطالع   ب  ه نظ  ر ،یناس  شمعرفت یاص  ل
 ایسوژه  یهاو دغدغه هایداورشیو پ هازهیانگ ریتحت تأث یهمگ ۳ساکن  جهان  ی  محصوالت نظر

 شیزم اآ دو ذکر با پوپر. است سوژه از مستقل آنهاصدق و کذب و اعتبار  یشناسا هستند، ول فاعل
 ان،)هم   هس  تند س  وژه از مس  تقل ۳ جه  ان س  اکنان معن  ا چ  ه ب  ه ک  ه ده  دیم حیتوض   یفک  ر

 ش ود؛ زیچهمه ینابود موجب یهانیک ۀفاجع که است شده فرض آنها یدر هر دو ،(۱۰۸−۱۰۷ص
ر معتق د اس ت در بمانن د. پ وپ یها ب اقکتابخان ه یگ ریو در د برود نیب از هم هاکتابخانه یکی در

 دوب ارهرا  یتم دن بش ر توانن دیم یبع د یوجودات انس انمانده است، م یباق ۳که جهان  یجهان
 از. اس ت آنه اخ الق  یهاجهان از س وژه نیاستقال  ساکنان ا ۀدهندامر نشان نیکنند و ا یبازساز

 (.۱۳۷−۱۳۶ص همان،هستند ) رینقدپذ که است نیا در ۳ جهان ساکنان تینیع پوپر نظر
 ینداشته باش د ک ه محت وا یگمانم او مخالفت به م،یکن نگاه تیوضع نیا به هوسر  منظر از اگر

مواف ق اس ت ک ه انه دام  ،احتم اال   ه م، او. میریبگ نظر در ۳ جهان ساکنان را کتب و هانوشته نیا
 ۳جه ان  ۀاز نظ ر پ وپر مطالع  ک ه نجاس تیاتف اوت  1ب رد،یم نیرا از ب  ینیها معرفت عکتابخانه

تار  ۀطور که مطالعهمان− دیبه ما بگو ینیحصوالت عم نیکنندگان اابداع ۀدربار ییزهایچ تواندیم
از  یعنی ست،یعکسش درست ن یول −دیبگو ما به ییزهایچ عنکبوت خود ۀدربار تواندیعنکبوت م

حاص ل ک رد  یش ناخت ،یصدق و کذب و اعتبار محصوالت ذهن  ۀدربار توانینم ۲جهان  ۀمطالع
، ب ا ۳جه ان  تی نیع لیدل به بود معتقد عکس به هوسر  که است یحال در نیا(. ۱۱۲ص همان،)

                                                           

گاه لیکه قابل تحو  است( نی)دازا وجتود اوستت، نته  ۀهتر کتس معلتول  نحتو  یحالت ذهنت ث،یح نی. از استین یبه آ
گتاه یوجود مشتمل بر ابعاد و وجوه رایآن، ز  بخشنیتع بتا  دگریت. هاباشتد امتدهیفترد در ن یاست که ممکن است بته آ

گاههجاب  نتک. دیبخش یدارشناسیپد به یدیجد جهت( یشناسی)هست وجود به( یشناس)روان یجا کردن مرکز ثقل از آ
 (.1998 ی،سافرانسک و 1973 ،: )ناتانسنبه

خصوص نتک بته:  نیدارد. در ا انهیگرایشناسروان ینیهوسرل طن یمنطق یهاپژوهشمعتقد بود که جلد دو   زین آدورنو 
 (.383−382، ص1995 ش،یو هوندر  نوودی)ا

 (.94، ص1989 دا،ی: )در کبرداشت ر. نیا ۀدربار  .1
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 ک ه آنج اسوژه حاصل ک رد. او معتق د اس ت از  ستهیز ۀاز تجرب یشناخت توانینم ۳جهان  ۀمطالع
 یب ه معن ا دی م ا با منظ ور، نیهم به ست،ین شناسا فاعل از مستقل ل،یاص و دئا یا یمعرفت علم

و  میمف اه نی ب ار ااو  ک هیب ه زمان میردبرگ یعنی م؛یرجوع کن گریهر علم د ایو منشأ هندسه  هیاول
ک ه در ابت دا  میکشو کن  یقیطر به ایآن شکل گرفته است،  یۀدر ذهن مبدعان اول هیاول یهاشهیاند

 ۀبا تجرب یاچه رابطه یتلق نیداشتند و ا یهندس یۀاول میمفاه نیاز ا یچه تلق هاشهیاند نیمبدعان ا
 تی نیع و تجسد نوشته، صورت به علم هنوز مرحله آن در  هوسر اعتقاد به. است داشته آنها ۀستیز
 یعلم  اص طالْح  س وژه داش ته اس ت و ب ه ۀس تیز ۀقرابت را با تجرب  نیترکینزد ن،یبنابرا و افتهین

 است. تریانسان
 یوج ه انس ان ۀکنن دنینه ممکن اس ت و ن ه تأم یکار نیاست که چن نیطرح هوسر  ا مشکل
 ی  ب  ا بررس   دی  با م،یهوس  ر  عم  ل کن   ۀمط  ابق نس  خ میواهاگ  ر بخ   رس  دیم ب  ه نظ  رمعرف  ت. 

از  یو اص ل لیاص  یمعنا تیتا در نها میدر هر قدم به عقب برگرد ییموضوع شناسا ۀدارشناسانیپد
 از یخیت ار گردعق ب نی ا در ک ه نجاس تیا. ام ا مس ئله میاستخراج کن یخیتار ۀستیز ۀتجرب نیا

 یحت . میگ ذارخود را کن ار ب ی  معرفت قبل و هایداورشیپ میتوانینم و میریناگز یخیتار یبازساز
قاب ل  یص ورت آن را به دیچگونه با ستیمعلوم ن م،یندان یخیتار یبازساز ینوع را هوسر  ۀویش اگر

 .میبر کاربه یابینقد و ارز
 نی ا باش د، ۲ جه ان ۀمطالع  ب ه دع وت متض من یمعرفت تیفعال در سوژه گرفتن نظر در اگر
 حاص ل یشناخت سوژه، یذهن اتیمحتو از یرینقدپذ نحوبه توانیم چگونه که دیآیم شیپ پرسش

 ای  یانسان یشناسروان و یعیطب یشناسروان انیمهوسر  البته  1.نشد ییگرایشناسروان دچار و کرد
 و کی زیف مانن د ،یع یطب عل وم یه اروش از ک ه یاول  ب ه او. گذاش تیم تفاوت دارشناسانهیپد
معتقد ب ود  یانتقاد داشت، ول کرد،یم استفاده یروان یهادهیپد لیتحل یبرا یمیش و یشناسستیز

و  دارهای پد یو ض رور 2یکل   یهاروش جنبه نیدر ا رایز ؛دانست یرا ذهن دارشناسانهیروش پد دینبا
ب ر  یمبتن  یش ناخت نیچن  ن،یبن ابرا و اس ت نظ ر منظ ور   آنها تیشناخت ذات و ماه صطالحا به
 نی به ا 3شود. یعیطب ییگرایشناسکه منجر به روان ستین یتجرب اتیواقع یوقت ذهنم یدادهایرو

                                                           

گتاه لیتحل از هوسرل که است نیا گرید  بیعجمهم و  ۀمسئل کی .1  ۀدربتار  جشینتتا تیتدر نها یولت کنتد،یم شتروع یآ
! در دفتاع از زنتدیم ونتدیه هتم پدو را بت نیتچگونته ا ستین معلو  نجایااست. در  ینیشناخت ع ۀعلو  است که از مقول

( یتستین بیتال  یمونتادولوژ یبته ذات امتور )مشتابه نتوع یابیاو سوژه با دست دگاهیبتوان گفت که مطابق د  دیهوسرل شا
 کته دیتبایم ایتو  کننتدیماست که علو  دنبال  یهمان هدف نیو ا آوردیمهست فراچنگ  کهچنانامور را  لیاص یمعنا

گاه لیتحل از آنچه یول(، 2010 س،ی: )آلو به دیبنگر  خصوص نیا در کنند؛ دنبال  میمفتاه حتداکثر، میرستیم آن به یآ
 .هاستهینظر و کلمات، بلکه  میدارد، نه مفاه تیاهم یدر معرفت علم چهآن ،که پوپر بارها تذکر دادچنان یاست، ول

2 . universal 

 (.115−110ص، 1977)هوسرل،  و( 169، ص1969نک به: )هوسرل،  .3
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 ییگراو موج ه ی یگراب ه ذات یمتک  ییگرایشناساز روان زیگر یتالش هوسر  برا مینیبیم بیترت
         1.باشد افتهی قیتوف اندازه چه تا تالش نیا در نکهیااز  یاست، سوا

عل م  یبعد اجتم اع ْت ینیع زدن کنار با یانسان ۀستیز ۀتجرب صورت به علم تحقق یبرا هوسر 
مجب ور  تی عالوه هرچند او در نها. بهبردیم ییگرایشناسپرتگاه روان ۀو آن را به لب کندیرا نابود م
خص وص ب ه  نی او در ا ی ۀنظر کن د، ارائه یحیتوض ت،یناذهنیو تفاهم و تحقق  ب میتفه یاست برا

 تن  گ ۀری  دا در اس  ت ممک  ن ف  رد چگون  ه نک  هیا حیتوض   ی. او ب  راش  ودیم یمنته   یس  ازموجه
 ک ه کن دیم هی تک نظ ر نی ا ب ر بپردازد، اجتماع با تفاهم و میتفه به و دگرفتار نشو 2یانگارخودبس

 یهاتیوض ع ای  یاألذه اننیب تج ارب در مندرج یهازهیانگ ای یمعرفت هیتوج ۀواسط به تیناذهنیب
 ف رض مس تلزم زی ن قی او ب ه تعل یۀ(. اصال  توص۱۰−۱، ص۲۰۱۵ 3ر،یی)ب شودیم حاصل همدالنه

 چ ون و میدار بودن موجه و بداهت یتقاضا نکهیا جز میکن قیتعل دیبا چرا وگرنه است؛ یسازموجه
اص ل ع دم  م؟یکنیم  قی ب ه تعل هیگرفتار نش دن در آن توص  یبرا ابد،یینم تحقق ییتقاضا نیچن

م ا  یه افرضشیتصور وجود دارد ک ه پ نیاست؛ چون ا ریقابل تفس قیطر نیبر هم زین فرضشیپ
. ام ا میرا کنار بگ ذار هافرضشیپ دیبه علم متقْن پس با دنیاست بر سر راه رس یدائم رهزن و سد

 یه افرضشیاز پ یری م ا ب ه کث 4؛ه افرضشیپ ۀممکن است و نه کنار گذاشتن هم یسازنه موجه
گاه هم ن  . میبگذار کنار را آنها میبخواه نکهیابرسد به  چه تا م،یستیخود آ

ک نیا از گاه یادیز دیگذشته، هوسر  خود تأ و شناخت دارد و با توجه به  یبر نقش التفات در آ
گاه در را آن نقش نکهیا  چگون ه ک ه دی آیم شیپ  پرس ش نی ا داند،یم ریزناپذیگر شناخت، و یآ
 یزی چ هیشب اریبس مقوله، نیا م؟یبگذار کنار را هافرضشیپ ۀهم التفات، حفظ نیع در خواهدیم

 نی ا تی (. پوپر در نها۹۷−۷۸، ص۱۳۹۰ ،)پوپر کندیمطرح م 5انتظار عنوان تحت پوپر که است
                                                           

حتال روش  هتر بته یهوسترل بتا ارستطو تفتاوت دارد، ولت یدارشناستیدر پد اتیحصول به ماه ۀتوجه داشت که نحو  دیبا .1
 یمحتتوا کته آنجتااستت. از  ینیشتیحکم پ کی ۀواق  به منزل در اتیماه باب در یحکم هر. است انهیگراهمچنان ذات

 یهاتجربته یو ضترور ینیشتیپ طیهوسترل بته دنبتال شترا دهد،یبه ما نم یشمول و ضرورجهان یزیچ یتجرب کاتاادر 
خصتوص نتک بته:  نیتالک شتباهت دارد. در ا ییگرایشناستروان هیتکانت عل ۀکار او به پروژ  جهت، نیماست و از ا

 (. 56ص، 2001)هوسرل،  و( 86، ص2001)هوسرل، 
 یدارشناستیاز پد قیتمشتخص و دق تیتروا کیت تتوانیمحققان معتقدند کته از آثتار هوسترل نم یکه برخ است یگفتن 

 یشناستتروان متتدخل در او از نویاستتکالمبر  نقتتل و( 191، ص2011)راکمتتور،  :نمونتته، نتتک بتته یبتترااستتتخراک کتترد. 
 .فلسفه ینترنتیا ۀدانشنام در دارشناسانهیپد

2. solipcism 

3 . Beyer  

ک ی(. بترا1962) یارتل( و بت1960: پتوپر )کر. (justificationism) ییگراعد  امکان موجته یبرا .4 بتر کنتار  شتتریب دیتتأ
 ی( بته فارست1387) لتریدر م ایتپا یعلتتوستط  ریاخ ۀ(؛ مقال2012) لری: مکمنطق ر. ۀدر حوز  یحت ییگراگذاشتن موجه

 ترجمه شده است. 
5  . expectation 
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 ب دون ینیپس  معرف ت ک ه بود نیا کانت یهادر  از. کندیم یتلق ینیشیپ معرفت ینوع را انتظار
 ن ه اس ت، عم ل ۀمقول  از التفات هوسر  یبرا مییبگو است ممکن. ستین ممکن ینیشیپ معرفت

 مییبگ و اگ ر. کن دیم تیه دا عمل ای نظر تیاولو بحث به را ما سخن نیا. ینیشیپ معرفت و نظر
انتظار و معرف ت  یبه نوع یگفت هر اراده هم خود متک توانیم است، عمل و اراده ۀمقول از التفات

گفت ح داقل  توانیم ،در واقع 1باشد. یکیممکن است ژنت یحت ینیشیمعرفت پ نیاست؛ ا ینیشیپ
 یای نس بت ب ه دن ینیش یپمعرفت ای کوچک انتظ ار  ۀبست کیزنده وجود ریتفاوت موجود زنده با غ

 بودن آن کند. از زنده تینشان دهد که حکا یواکنش طیآن نسبت به مح براسا اطرا  است که 
 ۀنش د دقص  و ناخواسته جیتان و یفرع محصوالت ۳ جهان ساکنان از یاعمده قسمت عالوهبه
 در ک ه است یاعمال ۀناخواست و یفرع محصو  یادیز حد   تا هم زبان خود که چندان هستند، سوژه

 یمآد ۀدیمحصو  و آفر ۳ جهان نکهیابا وجود  ن،یبنابرا. است بوده یگرید اهدا  به وصو  جهت
 − دارد را خ ود مخص وص یخودمخت ار قلم رو گ ر،یج انوران د یهاوردهآفر مانندسوژه است،  ای

 ریناپ ذو اجتناب رهرمنتظ یغ ۀج ینت و ام دهیوجود ن به ما توسط فرد و زوج اعداد زیطور که تماهمان
ما و محص والت ک ار  م ا در  نیب ۀ(. رابط۱۳۳−۱۳۲، ص۱۹۷۲ همو،است ) یعیاعداد طب نشیآفر

 ان،)هم  میکن  نق د را خ ود مینت وایم بازخورد قیطر از و میکنیم دیتول را آنهاحد است که ما  نیا
 (.۱۴۷ص

 و اس ت ویسوبجکت ۀدغدغ و پروا کی ۀجینت نقادانه، کردیرو انتخاب نیهم دیبگو یکس است ممکن
ب ه  شیگ را یعن یاس ت،  شیدغدغ ه و گ را کی ریتحت تأث ۳در نظر گرفتن جهان  یکل ماجرا ن،یبنابرا
نقادان ه تنه ا معط و  ب ه  ک ردیداشت ک ه رو توجه دیاما با ،است یسخن درست نیو عقل نقاد. ا یابیارز

 یروان  و یارزش التیتما وجود اعتبار نیا به. ردیگیدربر م زیرا ن ارهایها و معبلکه شاخ  ست،ین ایقضا
و بح ث نقادان ه  یب ه بررس  یگ رید یاره ایها و معرا با ش اخ  آن توانیم که است تیواقع کی خود

 یآدم  ک ه نکت ه نی ا ب ه التف ات ب ا ژهیوب هندارد،  یانیپا ۀنقط اصوال  نقادانه  یهایبررس ۀگذاشت؛ حوز
 نج ایادر  2خل ق کن د. یدی جد یهاش اخ  ن،یبنابرا و هاارزش تواندیم و است نیآفرارزش یموجود

                                                           

گاه شتریهوسرل ب یبرا یالتفات ثیح ایالبته التفات  .1 نقش سوژه استت و بته  ۀردارنددرب یاست و به نحو  یاز سنخ فهم و آ
و « پتروا»مثتل  یآن الفتا  یجا داشت و به زیخود پره ۀاز وارد کردن آن در فلسف دگریهم ها لیدل نیبه هم رسدینظر م

هتر نتوع جنبته  فاقتد فعتل، وآن بکاهتد. عمتل  یشتناختمعرفت نیتا از طن بردیکار مرا به (care, concern)« دغدغه»
گاه یادراک گتاه تواندیم یولاست،  یو آ گتاه نیتامتا ا ابتد،یتحقتق  یدر پرتو آ  یهتا. حرکتستتین یلزومتا  اراد یآ

 ستتند،ین «یاراد»شخص است، همه از سنخ فعتل و عملنتد امتا  ۀکه خارک از کنترل اراد یحرکات ای( وی)رفلکس یواکنش
 .دهندیم یرو DNAمندرک در  ی  کیتژن یهانقشه ایها بسته ایصورت کدها انتظار که به کیگفت براساس  توانیم یول

 (.1 ۀمی، ضم1380ها در )پوپر، و شاخص هاتیواقع زینک به: بحث تما .2
 اساستا   نقتاد تیتعقالن کتردیرو  کته استت نیتا لشیدلت. شتودیم منجتر تسلسل به کردیرو  نیا که کرد تصور دینبا نیهمچن

 .ندارد معنا نجایا در تسلسل ست،ین یزیچ هیتوج دنبال و چون به ستین گراموجه
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 آن؟ خال  ای است ترمناسب علم رشد یبرا نقادانه کردیرو اتخاذ که است نیا مسئله
 م،یکن  یتلق یانسان یهاتیفعال مهم وجوه از یکی را جامعه دافرا ۀنقادان تعامل و یرینقدپذ اگر

 نکت ه نیا بر اتکر   به پوپر. ردیگینم نظر در را آن ای کندینم نیتأم را یژگیو نیا شده شنهادیپ ۀنسخ
ک  یدور اهاش تب از دی با بیآم کنند،یکار مخطا و آزمون روش به دو هر نینشتیا و بیآم که کرد دیتأ

 ادی  میت وانیم خ ود اشتباهات از فقط ما که داندیم هم نینشتیا. ردیمیم کند اشتباه اگر چون کند،
ک ه  ی. گ امکندیفروگذار نم هاهیکشو اشتباه و حذ  خطا از نظر یاز تالش برا ن،یبنابرا م،یریبگ
 س بت ب هننگ رش نقادان ه  کیاست که به  نیبردارد ا تواندیم نینشتیا یبردارد، ول تواندینم بیآم

 ردی گیار مم ا ق ر اریدر اخت یاست که با ابداع زبان انسان یلتیفض نیتربزرگ نیو ا ابدی خود دست
 (. ۱۹۶و  ۲۱ص، ۱۳۹۰ همو،)

 تی ناذهنیب ای جامع ه  یو تف اهم در فض ا میتصور کرد که هوسر  ب ه تفه  دینبا ن،یا وجود با
ت ا  ۸منتشر شده در جلد  یهاوشتهنو در دست یدکارت تأمالتتأمل از  نیندارد. او در پنجم یتوجه

 ۀو تجرب  یهم دل ۀج یاز نظ ر او نت تی ناذهنیمسئله پرداخته است. ب نیبه ا 1انایهوسرل ۀمجموع ۱۵
کند و جهان را از منظر او بنگرد؛  یگریپا در کفش د یکه کس شودیحاصل م یهمدالنه است و وقت

 نی یتب یر پرانت ز ق رار ده د. هوس ر  ب راخود را معلق بگذارد و د یباورها دیبا یوضع نیاو در چن
 یو قرارداده ا اره ایمعاز  یبا نظ ام جهانستیز 3.کندیاستفاده م 2جهانستیز از مفهوم  تیناذهنیب
 و فرهن گ کی  ب ه منحص ر نه ایا یگ اه. کندیم مشخ  را اریمعو  هنجارب ۀمشاهد یاألذهاننیب

 ریو فراگ یساختار عموم نیا ۀواسط و به ارندد یتریعموم و ترعیوس اعتبار یگاه و هستند تیموقع
 در جهانس تی... مفه وم زو تی عل و یفضازمان میمفاه مانند −کرد  ینیشیپ اطالق آنهابه  توانیم

 اْت ی ک ه در آن هو یط یمح 4؛ا رراف طیمحرمرگش چاپ شد تحت عن وان  از پس اهدهیا دوم جلد
اما س اکن و  جهانستیز نی. اکنندیمشخ  م زینرا  ندهیآ یهاامکان یو حت ابندییما معنا م یبرا

 یهوسر  ابتدا مطابق با سنت دکارت یدارشناسی. پدکندیم رییدارد و تغ ایپو یبلکه افق ست،یثابت ن
گاه یمحکم و متقن برا یاهیدنبا  پا به . دیبخش  ای پو یژگ یبه آن و جهانستیبود، اما مفهوم ز یآ

جه ان  یه ا ب رادانست که اف راد و گروه یطرق مختلف توانیم را جهانستیز یکل طوربه ن،یبنابرا
                                                           

1. Husserliana 

2. lebenswelt 

 طیاز تعامتل بتا محت انیآدم ستهیز  یهاتجربهبلکه محصول  شود،ینمساخته  ینیشیپ ییبراساس الگو  یهوسرل جهانستیز  3.
 تهستیز  یهاتجربهمتأثر از همان  زیعقل ن نیشکل دادن به جهان است. اما خود ا یراهنما یعقل عرف ریمس نیاست. در ا

 یدانست و گتاه ستهیز  یهاحاصل از تجربه یساختار عقالن ینوع توانیم یرا گاه یهوسرل جهان  ستیز  نیبنابرااست. 
 را مشتترک زبتان کته استت یزبتان قواعد و یمعان از ینظام شامل که ستینگر  یزندگ شکل ینوع ۀمثاببهبه آن  توانیم
 .سازدیم

4. environment 
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 (.۱۰−۱ص، ۲۰۱۵ ر،یی)ب رندیگیم نظر در ییساختارها ا،یاش
و  میگون ه تفه چ باش ند، داش ته یمتف اوت یهاجهانستیز هاسوژه اگر که نجاستیامسئله  اما
 نه اآمش ترک   جهان  ستیدتا  زقاع کند؟یم دای( تحقق پتیناذهنیطور خالصه ببه ای) آنها نیتفاهم ب

ه م ش امل م ن  کرردن گرم نیا برم،یکار مکردن به گرم یبرا را ذغا  یوقت. دارد دخالت امر نیا در
از  یمش ترک جهانس تیز ب،ی ترت نی ا ب ه و فهمن دیش دن را م گ رم نیا زین هیبق ه؛یاست و هم بق

 ب ه تیناذهنیب و شودیم برقرار گرانید و من نیب طیشدن مح ارزش در ارتباط با ذغا  و گرم−کاربرد
 ان  جه  درک یب را گف ت توانیم یطور کل  (. به۱۰−۱ص، ۲۰۱۵)همو،  شودیم حاصل شکل نیا
 یبرخ  در نک هیااست، گ و  یکیبا جهان من  یاتا اندازه کمدستجهان او  کرد، فرض دیبا یگرید

که  میندار یاهچار تیدر نها ایگو ن،یبنابرا. دهد شینما گرید یقیطربه را آن او است ممکن هاجنبه
 ه ر از مس تقل یاان دازهح داقل ت ا  دهن د،یم لیکه جهان مرا تش ک یفضازمان یایاش میفرض کن

 هوس ر  ب ه رس دیبه نظ ر م ب،یترت نیا به. هستند ینیع تیواقع از یقسمت و دارند وجود یاسوژه
 نیب  تی ر نهادکامال  به اپوخه وف ادار بمان د و  ندتواینم دارد، تیناذهنیب یکه برا یادغدغه ۀواسط

 .است تردد در قیتعل ای اپوخه و سمیدئالیاو  سمیرئال
 
 و وضوح نیقی ای قتیحق ۀمسئل

 ب رون آن  یتشخ و ندارد وجود قتیحق  یتشخ یبرا یاریمع اگر ست؟یچ معرفت و علم هد 
 یکرد و در جس تجو قیکنار گذاشت و تعلرا  تیواقع ۀحکم دربار دیبا ن،یبنابرا است، یآدم توان از
و ب داهت را در  نیقی یمند، جستجوباشد. دکارت به شکل نظام یبود که به قدر طاقت انسان یزیچ

 1داش ت. دی جنبه از کار دکارت جذاب ب ود و ب ر آن تأک نیهوسر  هم ا یخود وارد کرد. برا ۀفلسف
 یروان  یام ور ب داهت و نیق ی رایز دهد؛یم لیتقل یشناسرا به روان یشناسمعرفت ر،یمس نیاما ا

 احس ا  ب ه مرب وط و یروان یامر کامل، بداهت به دنیچند هوسر  قبو  داشت که رسهر. هستند
 ییگراموج ه ب ه امر نیا شدنیروان از زیگر یبرا دهدیم نشان یو حاتیتوض یول)همان(،  ستین

و با  ردیپذیم صورت یثانو ی  عقل اهتبد کی قیطر از آن به دنیرس دیگویم رایز شود؛یم متوسل
                                                           

ک هتافرضشیپ دیتق از ییرهتا و نیقتی بتر کترات بته هوسترل نکهیا رغمبه. 1 ک نیتا متتأخر، آثتار در استت کترده دیتتأ  دیتتأ
. باشتد شتده پتر نوئمتا جتز  چنتد ایت کیت کته دهتدیم دستت یوقتت بتداهت او دگاهید از  ،نمونه یتر شد. براکمرنگ

 پتر»و  شتودیم جتادیمتا ا یابتر  یعمل ادراک حس نیاز انتظارات دانست که در ح یاسلسله توانیرا م  (noema)نوئما
چند جز  نوئمتا  ای کیکه  دهدیدست م یبداهت وقت دیگو یتحقق آن انتظارات است. هوسرل م یمعنا به «نوئما شدن

 آن در کته یتیوضتع یعنی− یبداهت کاف ایبداهت به پر شدن کامل  یکه برا سازدیبعد خاطرنشان م یپر شده باشد، ول
 استت معتقد تینها در او. باشد جهات یبعض از تواندیم نوئما شدن پر و ستین ازین −ابدی تحقق انتظار مورد یمعان ۀهم
 تنها در خصوص علم ما به وجود ختود متا ممکتن استت کته آن زین یو بداهت قطع است یافتنیندست یکاف بداهت که
 (.123−90، ص1375ل، : )فولستداک.ر مطلب نیا یبررس یبرا! دارد دراز یراه تیکفا تا که است مبهم چنانهم
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و امک ان وق وع خط ا  اب دیاب د ادام ه  تاساز ممکن است موجه یهااست که استدال  متوجه نکهیا
 ۀدی اگ ر ا ی(. حت ۱۱۸، ص۱۳۷۵! )فولستدا ، داندینم یمهم یهمواره ممکن است، آن را مشکل

 میکن  یتلق  یم یتنظ یادهی ا اند،رفته راه نیا بر مفسراناز  یکه برخبودن را، چنان ینیقیبداهت و 
 از ق تیحق و ص دق در رای ز اس ت؛ یب اق همچن ان مشکل صدْق  ی  میتنظ ۀدی(، برخال  اان)هم

 ۀدرب ار یول  م،ییگ ویم س خن هاش هیاند ب ا( شناس ا فاعل از رونیب ویتعر به)بنا  یتیواقع تطابق
 ص رفا   وی تعر ب ه بنا که است (نیقی)مثل  یروان تیوضع کی یچگونگ ت،ینها در مسئله «نیقی»

 در. ش ود حاص ل یس ازموجه ب ا ای بداهت با است قرار و است دستر  در شناسا فاعل خود یبرا
 ب ه یابیدس ت امک ان عدم و یانسان معرفت یریخطاپذ به یمتعدد موارد در هوسر  هرچند مجموع

ک و اعترا  مطلق، وضوح   و نیقی در  یاص ورت تبص ره ت بهاعترافا نیا ت،ینها در است، کرده دیتأ
 1.شودینم جهینت آن از کپارچهی و مندنظام ۀشیاند کی ۀاو وجود دارد و به مثاب ۀفلسف

برس د ک ه ب ا ش ناخت  ج هینت نی ب ه ا اس ت، گفت ه هوس ر  آنچه به اتکا با یکس است ممکن
 تاست ک ه ب ا ش ناخ نیا قتیحق یاز جهان داشت، ول یشناخت بهتر توانیسوژه م جهانستیز

 ای هاهیصدق و کذب نظر ۀدربار یاجهینت توانیسوژه، اگر اصال  ممکن هم باشد، نم یذهن تیوضع
 انی ب ۀویاز ش  مس تقل تیگرفت. صدق و حقان ارهایها و معشاخ  تیحقان ایها، اعتبار استدال 

 ش هیاند یزب ان انتقا  صورت متفاوت فن دو نهایانوشتار است!  ایقالب گفتار  در آنها ی  صورت زبان
ه م  ب ا ار آنه ابح ث و  م،یو مؤثر بودن هر کدام در انتقا  مفاه یکارآمد ۀدربار توانیهستند که م

 ندارد.  تیبه صدق و حقان یمسئله ربط نیا یکرد، ول سهیمقا
ص دق و ک ذب احک ام و  م،یب دان ق تیص دق و حق یرا جس تجو یعلم  تی هد  فعال اگر

شناخت اعتبار و صدق و  یتالش برا و آنهاستخالق  ۀسوژمستقل از  ۳ساکن در جهان  یهاهینظر
 ذه ن لی تحل قی طر از ۳ جهان ی  معرفت محصوالت گریدو  هاهیو رفع ابهام از نظر ضاحیا ایکذب 
 از ش تریب هرچ ه ب داهت و وض وح یتمنا عالوهبه. است ییگرایشناسروان اشجهینت شناسا، فاعل

نکته اس ت ک ه  نیاز عدم درک ا یناش اند،داشته نظر در ندانشمندا که ییمعنا به شدنکینزد قیطر
ج رم  یدنبا  روش ن ش دن معن ا به کیزیف در ما م؛یستین میمفاه ضاحیدنبا  ا به یعلم تیدر فعال

 و یزب  ان ص  رفا   یه  ایباز ۀوگرن  ه گرفت  ار چنب  ر − میس  تیکار رفت  ه ب  ود نب  ار ب  هچن  ان ک  ه او  آن
 اب زار میمف اه. میافتی ینم دس ت جه ان ۀدرب ار کی زیف یاههی نظر به و میشدیم یکیاسکوالست

 واق ع در میمف اه ض احیا یتمن ا و اس ت یابزار عمدتا   آنها تیهستند و اهم هاهینظر یبندصورت

                                                           

 ستتیهتم ن راهیتب یلویتحل ۀفلسو  یفراسو  از جانب هائو وانتگ در کتتاب  یو ۀبه فلسف انهیاطالق عنوان مبناگرا ن،یبنابرا. 1
 (.32، ص1986)ونگ، 
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هوس ر  ب ه معرف ت  ک ردیرو یابتن ا ن،یبن ابرا 1اس ت، یافالطون و ییارسطو ییگراذات گیرمرده
 . کندیمواجه م یاساس یهاتیاو را با محدود کردیاز همان ابتدا رو میمفاه ضاحیبر ا یعلم

 نی ا و ب ه اس ت ف رد خود تهیویسوبژکت یینها داور است معتقد که رودیم شیپ آنجاتا  هوسر 
 نی ا اشیح داکثر نگران  ش مارد؛یو آن را م ذموم نم ده دیتن م 2یانگارخودبس ینوع به بیترت

در  ،یانگ ارخودبس ام ا. کن د دایپ تحقق تیذهننایب چگونه یانگارخودبستنگ  ۀریاست که در دا
 ۀرا برس اخت ق تیمطابقت با عالم خارج من اس ت. اگ ر حق یبه معنا قتیانکار صدق و حق ،واقع

 ن امطلوب ۀ. بح ث درب ارمیافتیم ییگراینسب ۀبه ورط م،یخودشان قلمداد کن یهاناررها در جهان
 به دوباره هم یمیتصم نیچن ۀشیر و طلبدیم مستقل یمجال علم، هد  یبرا یمیتصم نیچن بودن

 خ ارج جه ان با مطابقت یمعنا به صدق گذاشتن کنار بر میتصم لیدل رایز گردد؛یبرم ییگراموجه
به صدق وجود ندارد؛ و  دنیاز رس نانیبودن و اطم موجه یبرا یاریمع که باشد تواندینم نیا از ریغ

مطل ق  نیق ی یهمراه ن وع دیبا»... مله احکام صادق از ج یهوسر  هر حکم به نظر لیدل نیبه هم
 (. ۱۴−۱۳، ص۱۹۸۸)هوسر ، « باشند

در نظر گ رفتن  یول 3.میریعنوان هد  علم بپذصدق را به دیبا ییگرایگرفتار نشدن در نسب یبرا
 بی عج دی. ش اس تین یعلم یهاهیصدق نظر یحت ای ینیقی یمعنا عنوان هد  علم بهبه قتیحق

عل م م تقن و  یو در جس تجو ان دنگرفته نظر در دو نیا انیم یحیصر زیتما یاریبس باشد که هنوز
  4هستند. ینیقی

 

 جهینت

 بهت ر ن،ی ا وج وداز علم درخور توجه اس ت، ب ا  انهیگراعتیو طب یستیویتیپوز ریچند نقد تفاسهر
که در ارتباط با  میاستفاده کن یاشاره به مشکالت یبرا« مسائل» ریاز تعب« بحران»لفظ  یجا به است

آن را  میتحو  آن بنگر ریوجود دارد. اگر به معرفت و س یعلم تینادرست از علم و فعال ریتفاس نیا
 ای  یس تیویتیپوز ن کینظ اره از ع نی ک ه در ا یالبت ه ب ه ش رط اف ت،ی میخ واه یانسان یمحصول

 هی  ه هوس  ر  علک   ییهایریگموض  ع تی  رغم اهمعالوه ب  ه. ب  همیب  ه آن نگ  اه نکن   ان  هیگراعتیطب
 اس ت، گرفت ه یعلم  تی فعال ب ه مربوط مشکالت   نیعنوان منشأ احس به اصالت  و  ییگراعتیطب

                                                           

 م؛ینته مفتاه هاستتهینظر  دارد، تیاهم و تیاولو  یعلم معرفت در چهکه آن دهدیم حی( توض124−123ص، 1972) پوپر. 1
  شوند. نیگز یجا گرید  میبا مفاه توانندیدارند و م یعمدتا  نقش ابزار تیواقع فیدر توص هاهینظر  یبرا میمفاه

2. solipcism 

 ذهتن نته دانتد،یم ییاستتعال یاگتو  را ینتیقی صدق اطالق محل ییگرا یشناسروان و ییگراینسب از زیگر  یبرا وسرل. ه3
 .صدق نه است، نیقی حصول است مهم او یبرا صدق از شیچه بآن تینها در اما. یجمع ای یفرد

 .باشند صادق که ردیگیدر نظر م یتنها آن دسته از احکا  را علم آنجاهوسرل که در  یمنطق قاتینک به: تحق. 4
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 و ییگراموج ه دی با ژهیوب هاس ت.  یو واجد تبعات نامطلوب نادرست معضالت نیا یبرا او حلراه
 وج ود عل م از جی را یهایشناس معرفت در که دانست ینادرست یکردهایرو گرید از را ییگراذات
 آن گرفت ار خ ودش ۀدارشناس انیپد ک ردیرو یحت  و نشد واقع هوسر  نقادانه توجه مورد یول دارد،
 .است

 عل وم بر اشانهیگراذات ۀفلسف که رسدیم جهینت نیا به دهدیم ذات به را اصالت چون هوسر 
ات ش ر  دارد! درس  ت اس  ت ک ه هوس  ر  ذات را ن  ه ذ هس  تند، ه  اذات ۀکنندمص ر  ک  ه گ رید

 وی تعر یجستجو یروش لحاظبه او طرح که نیهم یول داند،یم یداریبلکه ذات پد ،یاالمرنفس
 ریمس  ده د،یم ق رار ه د  ه افرضشیپ گذاش تن کن ار و میمفاه از ییزداابهام قیطر از را یذات

 مهم ست؟یچ الکترون یذات ویتعر که ستین نیا مهم. کندیم میترس یعلم تیفعال یبرا ینادرست
مط رح اس ت. البت ه م ا  م،ین امیم الکترون آنچه با ارتباط در ییهاهینظر و مسائل چه که است نیا

آن در  یب را یو موق ت ذات  یصورت حدس به م،یکنیم ارائهالکترون  ۀکه دربار ییهاهینظر براسا 
رو که شناخت در گ  میمعتقد باش یلحاظ روش به که است نیا از ریغ سخن نیا یول م،یریگینظر م

 مجموع ه ج ز ستین یزیچ یفرض و یحدس ذات 1!باشد دیبا ای است الکترون از یذات ویتعار ۀارائ
 م،یارفت هیپذ یفرض  نح و ب ه را وجودش که یداریپد به یفرض نحو به ما که ییهااستعداد ای هاتوان

ه نح و )ب  یگ ریرا از د یهستار فرض  کی( تیمرز )ماه استعدادها، و هاتوان نی. امیدهینسبت م
 .کنندیم( جدا یو فرض یحدس

 یمیش  و کی زیف مث ل عل وم مختلو یهاحوزه که معنا نیا به است یذات علوم به قائل هوسر 
ه ا و حوزه در علم مه م اس ت آنچه است، یقرارداد هایبندمیتقس نیا اما. دارند یذات وی... تعرو

 ب ر را یاف هیورهم همان  سفهفل(. ۲ فصل، ۲۰۰۲مسائل است )پوپر،  ست،ین یلیتحص یهارشته
 ب ه عل م ک ه تف اوت نی ا ب ا. تی واقع ش ناخت یعن ی: است آن متکفل یتجرب علم که دارد عهده
 یسترس د ب دان تجرب ه که ییهابخش به فلسفه و دارد نظر تیواقع یتجرب ریپذدستر  یهابخش
 .اندختهیآم هم به حوزه دو نیا یعلم یهاهینظر از یاریبس در و ندارد
نسبت به امک ان معرف ت و  آنها یریزناپذیو گر هافرضشیخاطر وجود پ به یبرخ است مکنم

 نی ا ام ا. کنن د ره ا را معرف ت کس ب یب را ت الش هرگون هشوند و اساس ا  روش و  نیرشد آن بدب
ب ه  ینیب دب یج ا به. است نیقی به یابیو دست یسازدادن موجه قرار هد  بر یمبتن خود یریگجهینت

 یرا کنار گذاشت و تالش ب را نیقیو طلب  یسازموجه دیبا رو معرفت و رها کردن  امکان کسب

                                                           

 ایتت یحدستت یتتیگراذات ینتتوع بعتتدها پتتوپر(. 670−655ص، 1380، : )پتتوپرکر. یتتیگراذات هیتتنظتتر پتتوپر عل یبتترا .1
 .کرد ریتعب او ۀانیگراضدذات مواض  از ینینشعقب یمعنا به دینبا را رشیپذ نیا یول رفت،یپذ را شدهاصال 
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 ت وانیصدق وجود ن دارد، م  یتشخ یبرا یاریمع نکهیاآن کرد. با  نیگزیبه صدق را جا یابیدست
 کی  یادیتا حد ز ینیبخوش نی. امیشو کینزد قتیها به حقکشو خطا قیبود که از طر نیخوشب
 یب را را خ ود یمعن ا گفتگو،و  یپردازهیبدون آن تالش و نظر رایاست؛ ز یخالقا ۀفیو ور میتصم

ش ناخت و  یب را یم یتنظ ۀدی ا کیعنوان در نظر گرفتن صدق به ن،یبنابرا. دهدیم دست از یآدم
 معرفت است. یانسان ۀمهم از چهر ۀمؤلف کیمعرفت در واقع 
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