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Abstract 
Husserl belived that “Ego” of “selfn is center of every act of cohsciousness 

specially cognition. According to his thought in every act of consciousness 

in the one hand Ego- pole and a on the other hand object- pole existed. Ego 

is self- identical subject that agent in every equal process of consciousness 

act. Therefore, is unique base of all act of awareness. Namely, is center of all 

influence and impressible, percepts, pleasure pain or every condition of 

extant on consciousness. but, in spite of Following of husserl, contrasted 

with Husserlian concept of Ego and criticized thus “self” that Husserl bring 

up and suppose it Transcendental, For Sartre, Ego not only organized by 

abstractly pre condition that modulated by transcendental subject but, Ego 

was out of transcendental affair on the real world and by his Freedom and 

free will trait that indicat of Existential Feature, it had transcendental. 

Nevertheless assonant by Husserl, belive that “intentionality” basis of every 

awarness act of “Ego”. We try on this research analysis Husserlian Ego and 

checked critique of Sartre on Husserl. 
 

Keywords: Husserl, Sartre, Transcendental Ego, Intentionality, 

Existentialism. 
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 دهیچك
گاه فعل  محور هرگونه « سوژه»ا ی« خود»ن باور است كه یهوسرل بر ا در هر  یژه شناخت است. به باور ویو و به یآ

 ۀسوژود خص داد. یتوان تشخ یا ابژه را مین ی)خود( و در سمت مقابل آن، ع« اگو»سو قطب  كی، از یگاهآعمل 
گاه ۀكپارچی فرآینداعمال  ۀاست كه در هم یهمان نیا است كه هرگونه  یا گانهیرو، مركز  نیاز ا ؛كند یعمل م یآ

گاه كنش   ها و هرگونه حالت موجود در  ها، رنج ، ادراكات، لذتر و تأثرهایتأث ۀمركز هم یعنی ؛دهد یرا صورت م یآ
گاه « خود»از  ویاز هوسرل، به تقابل با برداشت  ناپذیرانكار پذیریریرغم تأث بهاما سارتر،  ؛دیآ یبه حساب م یآ

ده است. به نظر سارتر، خود یپندارد، به نقد كش یم یی، استعالیطیرا كه هوسرل با چنان شرا یپرداخته است و خود
رون از یب« من»ا یبلكه خود  ،كند یمحض برابر ییاستعال ۀست كه با سوژین یصرفًا متشكل از حاالت محض انتزاع

ال یستانسیاگز ۀو حق انتخاب كه نشان از جنب یآزاد ۀان جهان واقع وجود دارد و به واسطیصرف و در م ییستعالامر ا
گاه« یث التفاتیح»صدا با هوسرل،  ، همنیاوجود رسد. با  یم یآن دارد، به تعال گاهان یها ان كنشیبن را یآ  ۀآ

ل و انتقادات سارتر را بر ینظر هوسرل را تحل مورد «ییخود استعال»م یكن ین پژوهش تالش میداند. در ا یم« خود»
 م.یكن یآن بررس
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 مقدمه.1
، «او را دوست دارم من»، «توانم به دانشگاه بروم یم من»، «گرسنه هستم من»ی ها ان گزارهیهنگام ب

 ایدست، من  نیاز ا یو موارد «او بود كه باعث تصادف شد خود  » ،« ... از من خواست كه خودش»
كه از  یدرك یبه اقتضا یست؟ و در كجا قرار دارد؟ هر انسانیچ self یریا به تعبی (ego)خود 

بودن مدام به آن  كند كه دست كم هنگام زنده یرا با خود حمل م ی« من»اره هموخودش دارد، 
چون مركز ثقل آن را هم ین من شده و چه عاملیا یریگ باعث شكل یزیدهد. چه چ یارجاع م

رت، یم كه از شدت حیشیاند ین من میها چنان به ا وقت یگاه ؟ها قرار داده است انسان یهست
 یا لحظه یرا برا است دهیدر آن سكنا گز كه من یرامونیجهان پ یگر و حتید یها  امكان دارد من

 م.یفراموش كن
از  یمعقول و منطق یلیف و تحلیاند توص گوناگون دانش، تالش كرده یها ندان در حوزهیشماند

)در دوران فالسفه و پس از آن  ،ش از همهیب یكه در حوزه علوم انسان یا گونه به ؛ن من ارائه دهندیا
ل یگوناگون آن را تحل یها شناسان با نگرش جامعه یان و حتیگرا شناسان، اخالق روانن( ینو

توانند در  یز از نگاه خود  من میگر نید یها  ا منیت دارد یل است و محوریكه من اصنیاند. ا دهكر
و ؟ ستیكه نقش من در جهان چنیا ایو ؟ ا منیكه جهان اصل است نیا؟ ل باشندیسرنوشت من دخ

كسب گر را بشناسد و در صورت ید یها رامون و منیتواند جهان پ یمن چگونه م كهنیت ایدر نها
ز از یها ن ند و پاسخا ها فراوان نه، پرسشین زمیا نه؟ در ایا معرفتش قابل اتكاء است یشناخت، آ

 دارند.  یتر گسترده ۀها دامن پرسش
گاه»دادن به بحث  تیل محوریدارشناس معاصر، به دلیلسوف پدیادموند هوسرل، ف و « یآ

ها و  ن پرسشیلسوفان با ایر فیز ساش ای، بییاستعال یدارشناسیطرح پد ۀو ارائ« یث التفاتیح»
 ذهنی ۀو هم جنب دارد)آبجكتیو(  عینی ۀهوسرل هم جنب ۀاهمیت من در اندیش. سترو مسائل روبه

آن، تجارب گوناگون به  ۀو به واسط شود میرو  ها روبه با دیگر من« بدن» ۀ. من به واسط)سابجكتیو(
كند كه قطب  یساخته و پرداخته م یا گونه بهك من را یژنت یدارشناسیرل در پدهوس .آورد دست می

من در قلمرو حواس  حالت نخست   :ردیگ یبرماست كه دو حالت را در یا همان هر نوع تجربه نیا
 شود  یهوش و خرد در نظر گرفته م گر، من چونان عاملیو در حالت د شود؛ می فروكاسته شده

(kortooms, 2002: 211). ب دارد یپرفراز و نش یریشه هوسرل، مسیدر اند یدارشناسیتكامل پد فرآیند
ن را یادیبن ۀسه دور یهوسرل به شكل كل یدارشناسیكند. پد یرا تجربه م یبیكه در آن من تالطم عج

 ،تیو در نها یمنطق یدارشناسیپد، یشناخت روان یدارشناسیاست بر پد كند كه مشتمل یم یط
است.  یك مبتنیژنت یدارشناسیك و پدیاستت یدارشناسیپد ۀكه بر دو دور ییاستعال یدارشناسیپد

 ریبه تأث یشناس بر شناخت ینگرش مبتن ،«من»از بحث  شیب پدیدارشناسی هوسرل، دوران نخست
در  .(1891) حساب ۀفلسفن یهنگام تدویعنی  ؛شود دیده می انیاز نوكانت یبرنتانو و برخ ،از استادش
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 ین مبتنیواحد و مع ۀك سوژیادراك را بر  (1939) یمنطق یها پژوهشن كتاب یبا تدو ،ن دورهیا
 وسته.یپ هم است متشكل از اعمال به یفرآیند یبلكه از نظر و ،كند ینم

وسته یپ هم از اعمال به یا شبكه یعنیمدرك  وی، ستینخن تفكراتو  (1939) ها پژوهشدر كتاب 
نظر در  نگرش  دیبا تجد (1917) (I) ها دهیااما در كتاب  ؛به نام من ندارد یاز به مركز ارجاعیكه ن

گاه یق میرا تصد «محض من  »ن، ینخست . (214 :1384ان، یدی)رش و شناخت است یكند كه محور آ
افتن محور یمحض به منظور  ن من  یتدو یاش، در جستجو شهیدوم اند ۀو دور (I) ها دهیادر كتاب 

 ۀفلسف ینزد كانت و بررس« نومن»ل مفهوم یتحلرو، با نقد و  نیاز ا ؛دیآ یادراك برم یبرا یثقل
به من ، (1931)یأمالت دكارتتدر كتاب  یدكارت« یویكوگت»گر، با نقد ید یاو، و از سو ییاستعال
 یروان ۀانتقال از سوژ ۀویرا ش« اپوخه»، هوسرل، یتأمالت دكارتدهد. در كتاب  یتر م متقن یا وجهه

او مكشوف  یكند و عالم برا یعالم ظاهر م یخودش را برا)اگو( داند. من  یم ییاستعال ۀبه سوژ
گاه ۀكه به واسطشود  یحاصل م یق معنابخشیدر واقع از طر فرآیندن یشود. ا یم  ردیگ یانجام م یآ

 یزیر یپ یاش كه در جستجو شهین اندیت، هوسرل در دوران واپسیاما در نها ؛(218 :1397، ی)خاتم
ك ییاستعال یدارشناسیپد بزرگطرح  گاه ی  ث التفاتیه بر مفهوم حید و تكیاست، با تأ ، از یآ

، مفهوم فرآیندن یكند كه در ا یحركت م ییاستعال یدارشناسیبه پد( ی)ماهوك یدتیا یدارشناسیپد
گاهیدتیا یدارشناسی. در پدیابد میگسترده را  یو چرخش یسیمن نزد او دگرد ات یبا ماه یك، آ

ات یماه« میتقو» ۀهوسرل، نحو ۀ، دغدغییاستعال یدارشناسیاما در پد ؛سترو روبه «یمثال»
كه هركدام از بدن های دیگر  مندی در كنار من در این مرحله، من با توجه به بدن. است یمثال

عنوان مركز حاالت  ست كه با تقویم جهان بهگیرد و در اینجا ای برخوردار است، قرار می ویژه
گاهی شناخته می  شود. گوناگون آ

 ،انین میدر ا .شود یوفور مشاهده م به یا قاره یها هوسرل در فلسفه یدارشناسیپد راثیم
رفتند و در یر پذیگران از هوسرل تأثیش از دیدگر و سارتر، بیمانند ها یستیالیستانسیلسوفان اگزیف

خود منطبق  یفكر یها انین روش را با بنیا ۀیاول ی، مبانیدارشناسیبه پد یبخش تكامل یراستا
های فلسفی خود، از پدیدارشناسی هوسرل  بندی اندیشه دریدا و لویناس نیز در چارچوب ساختند.

 ،از جمله اخالق ،ها، پدیدارشناسی را با مبانی فلسفی خویش اما در برخی زمینه ؛اند بهره گرفته
طلبی  و تمامیت خشونت نوعی را اگو قصدی تعدیل ۀمثاب به دیگری تلقی لویناس بینند. می ناهماهنگ

زاده،  )فتحدارد  قلمرو اخالق دور میاز عدم درک دیگری به ماهو دیگری، ما را  ۀواسطداند كه به  می
 یا چون فلسفههوسرل، آن را هم یدارشناسیبا پد ییآشنا یدر ابتدا نیز ژان پل سارتر .(153: 1390

در  ییها ین نحله، كاستیشتر از ایب ییآشنارفته با  اما رفته ؛پنداشت یفلسفه م یین و راه رهاینو
هوسرل است. به  ۀشیا من در اندیها، بحث خود  ین كاستیاز جمله ا ؛مشاهده كرد او یدارشناسیپد

اش، از عالم واقع و جهان ساكن در آن  شهیساختن اند ییاستعال یباور سارتر، هوسرل، من را به بها
گاه گاه یجدا ساخته است. او برخالف هوسرل كه آ انسان همسان  ییاستعال یناب را با آ
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 یها ر ابژهیان سایاست در م یا هر انسان، ابژه)اگو( شتن ید كه خویجه رسین نتیپنداشت، به ا یم
ما  ،ستن در قلمرو ادراك محضیدا كرد. بدون زیتوان به آن التفات پ یه مین زاویا، و از ایساكن در دن

گاه ۀهست« التفات»م. یاز هر ابژه به دست آور یم تصور روشنیتوان ینم الل است كه در خ یآ
 ین خالء را احساس كرد و برایسارتر در هوسرل ا. (Sartre, 1965: 13) ابدی یقوام م یواقع یها ابژه

عنوان  انداخت كه بر طبق آن، انسان به  شیرا پ یدارشناسیپد یشناس ین شكاف طرح هستیكردن اپر
گاه،  ت خود را یبرخوردار است و با حق انتخاب ماه یو از آزاد بوده« خود -یبرا -وجود»موجود آ

ر یهمانند دكارت و سات انسان را یماه پندارد كه هوسرل ین میل، چنین دلیبه هم ؛دهد یشكل م
و  (1937) خود یاستعالداند. سارتر در كتاب  یم شده نییش تعیو از پ ینیشیپ یلسوفان، امریف

هوسرل  ییو به طرح استعال دهد میقرار  یكاو من را مورد ژرف ،لیتفص به (1965) یستیو ن یهست
 ییاستعال یها انیبن یآن است كه با بررس ،ن پژوهشی. هدف ما در اكند میوارد  ینیادیانتقادات بن

ه بر یم و سپس با تكیابیدست « ییمن استعال»از  یبه برداشت و ،هوسرل، نخست یدارشناسیپد
 م.یكنل یرا تحل یال سارتر، انتقادات ویستانسیاگز یدارشناسیپد یمبنا

 

 هوسرل ییاستعال یدارشناسیطرح پد .2
فلسفه از  ییرها یبرا ینیراهكار نو ۀ، ارائیدارشناسیروش پد یافكن هدف هوسرل از طرح

مانند دكارت و  یانیژه خردگرایو به  ،یش از ویپ ۀذهن است. به نظر هوسرل، فالسف یها یتاب كج
متقن و مستحكم  یاند از فلسفه، نظام ، نتوانستهیوم و بركلیچون ههم یباوران كانت و تجربه

باوران به  یر تجربیوم و سایچون ههم یعیو طب یكیزیبر عالم ف یمبتن یا شناختیكه چرا ؛بسازند
م به وجود یعظ یشكاف( یعی)جهان طبو یو ابژكت ینیان عالم عیا همانند دكارت میاند و  دست آورده

 ۀبا هدف ارائ یدارشناسین روش پدیكه به تدو یان درازیسال هوسرل طی  ل، ین دلیبه هم. اند آورده
د. به كر یزیر یپ یدارشناسیپد یرا برا یگوناگون یها فرض و متقن پرداخت، دوره شیبدون پ ینظام
نخست،  ۀدور است: را پشت سر گذاشته یاساس ۀسه دور هوسرل یدارشناسیپد ،مفسران ۀگفت
ر استادش برنتانو قرار داشت و یاست كه تحت تأث یشناخت روان یها انیبر بن یمبتن یدارشناسیپد

 یفیتوص یشناس ، همان روانیدارشناسیبود و بر طبق آن، پد حساب ۀفلسفماحصل آن، كتاب 
آثار هوسرل،  ی. با بررسن كردیتدو یرا با نگرش منطق یدارشناسیدوم، هوسرل پد ۀدر دور ؛است

ت، یو در نها ییو استعال یمنطق صور، ها دهیا ،یمنطق یها پژوهش ،حساب ۀفلسفاز جمله 
زه و یم كه انگیابیب یا وستهیپ یتكامل فرآیندهوسرل،  ۀشیاندر یم در سیتوان یم ،یارتدك تأمالت

 یدارشناختیپد یمقوالت فلسف فیلسوفان پیشین در فهم ۀاندیش یها ینابسندگدرک آغازگاهش 
د، یآ یهوسرل به حساب م یدارشناسیپد ۀجیو نتت یسوم كه غا ۀاما در دور؛ (75 :1376)بل،  است

است. محور  «كیژنت»و  «كیاست» ۀند كه مشتمل بر دو دورینش یبه ثمر م ییاستعال یدارشناسیپد
ك هوسرل یژه برداشت ژنتیو ، بهیدارشناسیاز پد ییر استعالیه بر تفسین پژوهش، تكیبحث ما در ا
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ش از هر ین دوران، بیدر ا )اگو(كه توجه هوسرل به خود چرا ؛اش است شهین اندیدر دوران واپس
ت خود را چندان مورد یشناخت، محور فرآیندن، در یدر دوران آغاز یآشكار است. و یا دوره

 یدارشناسیته در پدیویشدن مفهوم سوبژكت و حاكم ییاما با چرخش استعال ؛ت قرار ندادیعنا
كی، با تكییاستعال در  را ان ابژه و سوژهیكند شكاف موجود م یتالش م ید بر تجارب التفاتیه و تأ

از آثار  یكیپر كند. ( است به آن پرداخته یكه در فصل سوم و چهارم كتاب تأمالت دكارت )چناندكارت  ۀشیاند
رد. دكارت یپذ یرا نم یعینگرش طب یها یآورندگ ین است كه او رویدكارت ا یبار خطا انیز

كه  را ییها همان نیم، و ایكن یكه تجربه م ییزهایت چیواقع ۀما را دربار یعیمعتبر و طب یباورها
به ما  یث التفاتیمختلف ح یها كردن گونهبا آشكار یدارشناسیپد .كند یسست م ،میشناس یمباز

 .(120 :1395، ی)ساكالوفسك میقب باشمرا بیشترن موارد، یكند تا در ا یكمك م
و البته خودت كانت، هوسرل شناخت را  ژه وونت(یو )بهها،  یگر، با نقد نگرش نوكانتید یاز سو

اما از  ،دهیبخش ییت استعالیماه ،، كانت گرچه به شناختیپندارد. به باور و یم« نومن»فراتر از 
گاه یالتفاتۀ جنب ا احساس و یتر از ساختار عقل  قیبه باور هوسرل، عم است.غافل بوده  یآ

گاهیكانت ۀمقوالت فاهم  یا وهیش یعنیخواند،  یم یث التفاتیح یچه واست. آن ی، ساختار خود  آ
گاه ت، ی)اسم كند یم ییها را بازنما ا آنیاست « معطوف»اء گوناگون یه بر آن، به اشیبا تك یكه آ

گونه كه هوسرل در نظر  ، آنییاستعال یدارشناسین پرسش مطرح است كه پدی. حال ا(31 :1394
نزد  یدارشناسیشدن پد ییادآور شد كه استعالید ین پرسش بایست؟ در پاسخ به ایداشت، چ

 است؛ ن نكردهیچارچوب آن را مع یروشن ز بهین یخود و یسهل و ممتنع است و حت یهوسرل امر
و اپوخه  یفرد یها تجربه دادن آن، با محور قرار یاست كه ط یفرآیندن امر مشتمل بر یاما ا

(epoche) گونه كه بر  اء، آنیات و ذوات محض اشیماه ۀواسط یز با شهود بی، و نیكیزیجهان ف
گاه ها تحت م كه هوسرل از آنیكن یدا میدست پ یاز تجارب التفات یا شوند، به سلسله یدار میپد یآ

گاه یها ستهیز»عنوان  گاه ۀكه هر داد یكند: هنگام یاد می (Erlebniss)« زنده ۀتجرب»ا ی« یآ را  یآ
از وجود محسوس  یم، جدایریگ یآن در نظر م یبرا یعنوان متعلق واسطه و به یتجارب ب ۀبه واسط

گاه یاز تجارب التفات یا گاه است كه سلسله هر ابژه، آن یرونیو ب شه یشود كه ر یدا میهو یدرون آ
 ۀ)تجرب یفرد یدر مقابل، تجارب التفات .(Cunningham, 1976: 27) اء داردیاش ۀزند یها در تجربه

آن است، اشاره  یكل یتجربه در معنا یكه به معنا (Erfahrung) یرفردی، هوسرل به تجارب غزنده(
فا ینقش ا یدارشناسیپد ییتكامل استعال یكیالكتید فرآیندكه در  یزین حال، چیكند. با ا یم
را  ییراه وصول به امر استعال از آنجا كه هوسرل، شاههستند. « ها ستهیز»ا ی« زنده ۀتجرب»كند،  یم

عنوان  هداند، و فلسفه را ب یاز جهان م یستیو آمپر یستیویتی، پوزیستیالیماتر یها گذار از برداشت
گاه یدر باب هست یعیپندارد، هرگونه حكم طب یم یكیزیف یها از نگرش یمتقن، جدا یدانش  یو آ

خود محض  ،دیم دیكه خواه چنانز یاپوخه ن  فرارودهآورد. ماحصل و  یق در میبه تعل ،را اپوخه كرده
افتد،  یق اتفاق میتعل یچه در پق كرد. آنیتوان تعل یاست كه نم یكه خود تنها عنصرچرا ؛است
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را  یزین، هر چیادیبن« ذوات»ا ی« دهیا»ه بابی یدست یاست. هوسرل در جستجو (reduction)ل یتحو
گاه یا دهیچون پدكه همهد كا  یمجا فرو تا بدان ك، یدتیپس از فروكاست ا ؛بماند یباق یمتعلق به آ

گاه :سازند یه را استوار میدوسو یا مانند كه رابطه یم ین باقیادیدو قطب بن به  یقطب نخست، آ
گاه یا ش دارد و قطب مقابل، ابژهیاست كه به ابژه گرا ییشكل استعال م یتقو یاست كه در آ

گاهی را قوام .(Mohanty,1977: 23) دشو یم موجود در  یبخش جهان پیرامون و اشیا چنین است كه آ
 ۀدوسوی فرآیندن صورت، یابه  .است ها گره خوردهد آنوجوآن می داند كه قوام خودش نیز به 

گاهچرا ؛دشو یان میبر ما ع «نوئما»و  «سینوئس» ك ینوئمات یبر ساختار یمبتن یكه سرشت آ
به  ییاستعال یدارشناسیپد یها انیگر از بنید یكینزد هوسرل، « میتقو»ن، مفهوم یبنابرا ؛است

گاه ید. هر ابژه، در مقابل سرشت التفاتیآ یحساب م از  ین ناشیابد و ای یخود را م ی«معنا»، یآ
گاه« معنابخش»ت یماه باوران  یتجرب ۀی، تكیعیجهان طب ۀاپوخ یاست. هوسرل در راستا یآ

دامن  ییسم استعالیكند و به آمپر یمحض رد م یبر تجارب حس را یوم و بركلیك مانند هیكالس
گاه یزند كه بر اساس آن، تجارب، در خصلت التفات یم ن ی. به ایكیزیدارند، نه جهان فشه یر یآ

گاه  د.شو یفعال مبدل م یباوران به امر در تقابل با نگرش منفعل تجربه یصورت، آ
و تجارب  یعیطب یبازخوردها ۀبرخوردار است. در گستره و عرص یگوناگون یها از عرصه خود

 ,Kortooms) كند یم یمنفعل باز یانتظار، نقش رنده است كه برخالفیپذ یاگو صرفًا امر ،یحس

 یخود را به حالت ،میه بر مبحث تقویبا تك« ییچرخش استعال» فرآینداما هوسرل در  ؛(211 :2002
گاه از جهان پ ، امر نیاوجود دهد كه قوام جهان منوط به حضور آن است. با  یقرار مرامون یفعال و آ

نه  یعنی ؛است یشامحمولیپ .2و  یلیرتحویغ. 1 :ن داردیادیبن یژگیاز نظر هوسرل، دو و ییاستعال
، تنها ییاستعال یبودن اگو اما مطلق ؛ردیپذ یم فرض پیشكه نیل و فروكاست است و نه ایقابل تحو

 یعنی ؛آن است« بودن مقوم» یست، بلكه به معنایل نیبردن از تقل در به اش در جان ییتوانا یبه معنا
  یریگ ث وجود و شكلیدهند، از ح یل میها كه جهان را تشكع آنیو جم یمكان -یان زمانیانواع اع

« خود»، یعیق جهان طبی. هوسرل با اپوخه و تعل(236 :1384ان، یدی)رش اند وابسته ییاستعال یبه اگو
ها ان آنیلسوف را حفظ تعادل میف ۀفیدهد و وظ یگر ترازو قرار مید ۀك كفه و جهان را در كفیرا در 

 یومیاست، نه ه یكند كه نه كانت یا میرا اح یا ژهیو ییسم استعالیدئالین نگرش، ایبا ا یداند. و یم
گاه یالتفات ۀه بر جنبی، بلكه با تكیو نه دكارت گاه، هر ابژه را یآ گاه داند می یمتعلق  آ را  یو هر آ

گاه  «داده -خود»ست یبا ی، میل و قابل اتكاء از نظر ویپندارد. امر اص یو ابژه م یك شیاز  یآ
(self- give) خود»ن است كه یدر حضور و بروزش، صرفًا وابسته به خود باشد، چن یعنی ؛باشد-

ن خود است. خود، قاعدتًا یادیبن یها یژگیاست و از و ییامر استعال یها ز از جمله مالكین« یدادگ
هوسرل در  یل، خود براین دلیبه هم ؛ستیر از خودش نیغ یزیل به چیقابل تحوو ر یوابسته به غ

گاه را صرفًا  ی)برخالف سارتر كه هستنفسه است  یهم لنفسه و هم ف ،ییاستعال ۀمرحل لنفسه  یامرآ
هوسرل بر تجارب  ۀی. تككرد( یخدا را انكار م، یعنی نفسه یلنفسه و فزمان موجود  دانست و تحقق هم یم
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ن یبا هم یدر كتاب آن را دارد كه ییخ و فرهنگ اروپایتار یبرا یص بحرانیشه در تشخی، ریالتفات
و  یعلوم تجرب یها ه بر روشیو تك یریل به كارگی، به دلیاست. به نظر و مطرح كردهموضوع 

از  ییدچار تزلزل و بحران شده و تنها راه رها ییاروپا ۀخ و هم فلسفیو تار، هم فرهنگ یستیویتیپوز
ق در یرا به تعل یعیو روش آن است كه احكام جهان طب ییاستعال ۀه بر فلسفین بحران، تكیا
ژه، در برابر یو ك امر مهم است و بهیگرا  عتیطب ۀن از فلسفیادیآورد. امروزه پرداختن به نقد بن یم

ن یها وجود دارد. تنها چن و روش یاز مبان یجابیا یاز به نقدیج، كاماًل نیبر نتا یمبتن ینقد سلب
ج یشناخت نتا ۀكه به واسط ینانیاطم ؛مناسب است یعلم ۀك فلسفینان به یحفظ اطم یبرا ینقد

د ی. تأك(16 :1389)هوسرل،  شده استد یمتقن تهد ی  بر علم تجرب یمبتن ییگرا عتینامعقول طب
سم یویاست كه در سوبژكت( ی)اگولوژ یشناس«من»ه بر ی، در واقع، تكییبر روش استعالهوسرل 

ن، یادین اگو است و تنها دانش بنی، افق نویدارد. به نظر هوسرل، عالم زندگشه یر یو ییاستعال
رامون و یارتباط من و جهان پبارۀ ، به بحث دریاست. علم عالم زندگ یا اگولوژی یخودشناس
رفتن خود  شیهوسرل، پ یبرا ییاستعال ۀلفؤن مین، واپسیبنابرا ؛پردازد یو اگو مینترسوبژكتیساحت ا

بدن خود را  كه در این نگرش، من ،گر اگوهاستیدان یستن در میو ز یزندگ -جهان یبه سو
ان یو مشترك م یهمگان یاتی، حییاستعال من   .كند مشاهده میی دیگر بسیارهای  جوار با بدنهم
 ك شود.ینزد اش ییصورت استعال بهتواند  ی، میروابط عقالن ۀجاد شبكیاگوها دارد كه با ار یسا

 

 هوسرل یت اگو برایو محور  ییخوداستعال.3
شه ینگرم، هم ینامم، ژرف م یم مخودچه ك در آنیكه از نزد یهنگام گفته بود من وم در انكاریه

وجود . با (213 :1384ان، یدی)رشابم ی یجز آن دست نم یزیشوم و به چ یرو م صرفًا با ادراكاتم روبه
كه قادر باشد در خودش بنگرد،  یرا منیز ؛آورد یبه دست نم یقیتوف« خود»ز در انكار یوم نی، هنیا

در اثبات حالت  یوم، سعید كجاست و چگونه است؟ اما كانت برخالف هید دیهست و با
ح آن یر درست تشریها، مس یو هم نوكانت یهم و ن حال، به نظر هوسرلیبا ا .من داشت ییاستعال

ن دسته از تجارب كه یاما ا ؛ستیگانه نیب یبا تجارب حس ییدر حالت استعال ش نگرفتند: منیرا پ
ند، بر شو یافت میدر ینیبه شكل محسوس و ع یشناس كه در روان یكند، برخالف تجارب یكسب م

گاه یعنی؛ نداستوار یالتفات ۀجنب اش باخبر است  یو درون یسطح، از تجارب روانن یدر ا یآ
(Husserl, 1970: 81)48)پژوهش  یمنطق یها پژوهشن است كه هوسرل در آغاز و در كتاب ی. چن, 

V ) گاهاست  انتقاد كرده ( ی)نوكانتبه ناتروپ ف كرده و یتعر« رابطه با من» یا را به واسطه یكه چرا آ
گاهیمحتو من را مرجع اش، باور داشت سوژه  شهیبه حساب آورده است. هوسرل در آغاز اند یات آ
ست، بلكه یبه نام من ن یازمند مرجعیوسته است كه نیپاز اعمال به هم  یا شبكهۀ رندیمدرك دربرگ

 ۀدیااما بعدها، در  ؛ساكن در خود  مدركات است یوستگیپ هم ادراك، مشتمل بر به فرآیند یگانگی
ك و (1950) یدارشناسیپد محض و  ینم  بر ضرورت وجود ، (1917)( I) ها دهیاتر در كتاب شید بیبا تأ
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ن یموجود است كه در ع یك زندگی قصدیصورت  وجود مطلق، به ؛كند یم یر پافشاریناپذ لیتقل
گاه ،حال تواند در  یتًا میل است كه موجود مطلق، ماهین دلیقًا به همیز هست. دقیش نیاز خو یآ

و خود را موضوع  خود تأمل كند ۀد، دربارشو یش كه از آن جدا میها صورت ۀهر زمان مطابق با هم
 .(Husserl, 1989:144)رسد  یل میاص مبهم به خود یاز باورها ،ن شكلیبد؛ تأمل قرار دهد

)كه نگر است  تیك و ماهیدتیا یدارشناسیدنظر هوسرل در پدیاز تجد یر نگرش، ناشیین تغیا
 یث التفاتیكه بر ح ییاستعال یدارشناسیپد یبه سواصرار دارد(  یات مثالیماهچون افالطون، غالبًا بر هم

گاه گاهی. بر اساس ااست یم آن مبتنیو توان تقو یآ گاه، همین برداشت، آ  یك شی از یواره آ
گفته  یزیان چیمتصور است، در هر ب یزیشود، در تصور، چ یدرك م یزیدر ادراك، چ»: است

گاه عشق وجود دارد یبرا یا ز، ابژهیدن نیشود و در عشق ورز یم  یها یژگیمشتمل بر و ی... آ
. هوسرل با (Husserl, 2001: 95) «است یك شیاست و هر التفات، ضرورتًا راجع به  یالتفات
ادراك را  ۀو ابژ)سوژه( ان مدرك یآمده م وجود خواهد شكاف به یدكارت، م یروش کشبر  یكاو ژرف

ت كه به نظر وی دكارت راهی سرو كند، از این هایی وارد میدكارت ایرادسرل بر اگر هو .م كندیترم
 شد اوها مانع راه  فرض پیشراه، برخی  ۀتا آخر ادامه نداد و در میاندرستی  به ،دآغاز كرده بوكه  را

گاه ی  التفات ۀه بر جنبیل، با تكین دلیبه هم ؛(382: 1399)مداین،  ابژه ان سوژه و یه میدوسو ۀرابط یآ
گاه كی، از كند كه بر اساس آن یف میتعرباز یتجارب التفات ۀیرا بر پا دهد و  یقوام م یسو، ابژه به آ
و شك خودش مورد نظر  ۀاپوخان یر، میین تغیكند. با ا یم میگر سوژه، جهان را تقوید یاز سو

ها هستند كه  ستهیو مشخص، ز ینیقی ۀجاست كه تنها دادنیكند. در ا یجاد میدكارت فاصله ا یروش
باشند و  اگو می ییاستعالۀ از چهر یند و حاكشو یمحض، تجارب زنده محسوب م ت من  یبا مركز

كند من محض خود را با  یپندارد، تالش م یم یا اسطوره یكانت را امر« ییمن استعال»جا كه از آن
در این  ؛ارائه دهد یواقع ییاز من استعال یفیتعروند بزند و بازیها و با جهان واقع پ ر منیسا

استعالیی گشوده می شود. از نظر هوسرل، من در  ۀنوینی بر جهان سوژ (Horizon)صورت، افق 
بخش است، در  نظام)فنومن( دارها یپد ۀحوز یدارد و برابر نومن(  ی)مبتننال ینوم یكانت، ساختار

گاه یدارشناختیپد یهوسرل، ذات ییاستعال كه من یحال جدا  ییاستعال یدارد كه از چارچوب آ
 یزین هر چیادیجدا كرد. به شكل بن« یمن تجرب»را از  یین راستا، من استعالیست. هوسرل در این

شود،  یم تجربه میچه به شكل زنده براابد، كه معمواًل در آنی یم قوام میكنم، برا یتجربه م« من»كه 
م قوام یبرا یو اكنون در حالت التفات است یكانم -یك وجود زمانیبه شكل  یعنی ؛حاضر است

 .(Husserl, 1989:116)ابد ی یم
ز قائل یشناخت، تما( morphe) و صورت   (hely)ان ماده یز، مین تمایدادن ا نشان برایهوسرل 

ن امر را یو ا ؛فاصله گذاشت بایدنمود ا نمود و بازیان حس و فهم یبه همان شكل كه م ،شود یم
 یشناخت بوده و مبتن یالتفات ریوال ناظر به وجه غیا هیداند. ماده  یم یشناخت ضرور سازوكار یبرا

ل یداده و اص -امور خود ۀپس در جرگ ؛شوند یافت میدر یق حواس تجربیاست كه از طر یبر امور
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گاهین یلذا التفات ؛رندیگ  ینم یجا معنا ها برخوردار است، به آن یالتفات یكه ذاتًا از نسبت یستند و آ
ك ینوئمات فرآیندرا تحت عنوان  فرآیندن یكند. هوسرل ا یوال مستقر میرا بر ه یدهد و وجه التفات یم

خود  ی)نوئما( هشناخت را به ابژ ی (matter) هفعل ادراك، ماد یعنی ،سیآورده است كه در آن، نوئس
است كه  ییاستعال یافتیناظر به ره ،فرآیندن ید. ایآ یكند و صورت شناخت به دست م یل میتبد

رسد. در  یم ییبه من استعال یو من تجرب كند میل یتبد یخام را به تجارب التفات یحس ۀتجرب
ها و  ابژه ۀهمك( ی)ژنتن یتكو ییخاستگاه نها ییاستعال د. منینما یم رخ میكه اصل تقو جاستنیا

از  یا عنوان شاخه به ،ها گانه با دانشی ۀ، اساس وحدت بالفعل فلسفرو از ایناست و  یمعان
 .(157 :1384ان، یدی)رشاست  (ی)خودشناس یاگولوژ ین، فلسفه از نظر هوسرل، نوعیبنابرا ؛هاستآن

ل، در كتاب ین دلیزند. به ا ی، آن را با زمان گره م)اگو(« خود»ل یگاه اصیكشف جا یهوسرل برا
ابد. زمان، ی یراه م كیژنت پدیدارشناسیبه  كیاستت ییاستعال یدارشناسیپداز  (1931) یدكارت تأمالت

تواند در  یها فقط م ستهیدهد. وحدت ز یل میك را تشكین اگولوژیر هر تكویو فراگ یصورت كل
دهد. خود در  یوند میزد و پیانگ یماجزاء و عناصر را بر ۀیابد كه كلیتحقق  یزمان یانیشكل جر

گاهیجر ن افعال و ید و در نسبت با درك اشو یاز زمان، به افعال و حاالت گوناگونش واقف م یان آ
ك دو حالت فعال و یا ژنتین یرو، تكو نیاز ا ؛كند یرا تجربه م« بودن فعال»و « منفعل» ،حاالت

خالق و مقوم  ینبه كمك افعالش، در قالب م   ن فعال، منیرد كه در تكویگ یبرممنفعل را در
گاه یحس یها افتیتواند در یمن در بستر زمان م»: دشو یظاهر م كننده( می)تقو م یفعال تقو یرا در آ

 ۀنیزم شیتوانم آن را در پ یاست كه م یزیشود، در واقع چ ینه مراد مین زمیت در ایچه از فردكند. آن
گاه« زمان»  ،ین انفعالیتكو ۀاما اگو در مرحل ؛(Husserl,1991: 69) «رمیاز زمان در نظر بگ یو آ
ن ین، با چنیبنابرا ؛كند یفعال را فراهم م فرآینداعمال و افعال « ماده»صرف است كه  ۀرندیگ

رسد  ین امر مهم میت به ایدارد و در نها یگام برم ییاستعال ۀتیویسوبژكت ی، هوسرل به سویفرآیند
 ۀتیویشوند و سوبژكت یها در اگو متقوم م است و ابژه ناپذیر کانفكاش یها ستهیكه چون اگو از ز

گاه مقوم هر معنا و هر وجود است، ییالاستع معناست  یب یشناخت عالم، خارج از عالم آ
، یستیویتیو احكام پوز یعیكردن نگرش طب رو، هوسرل با اپوخه نیاز ا ؛(373 :1384ان، یدی)رش

« من»، فرآیندن یا رسد. با یناب اگو م یها گر اگوها، به كنه ذات و داشتهید یان وجودینسبت به بن
گاه م« ییمن استعال»عنوان  م بهشتنیاز خو های بنیادین در نگرش  م. اگولوژی از جمله دانششو یآ

 هوسرل است.
 

 ال سارتریستانسیاگز  یدارشناسیپد .4
او . استفلسفه  یمستحكم و متقن برا یافتن چارچوبی یر فالسفه در جستجویسا نیز مانندسارتر 

او  ،مفسران سارتربیشتر ما ا ؛گذر كرد ی)گرچه از ودكارت شد « شمیاند یم»مجذوب اش،  شهیدر آغاز اند
توان در  یدكارت را م ۀسارتر به فلسف ۀعالق ۀشی. رشناسند( یرو دكارت میخردگرا و پ یلسوفیچنان فرا هم
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هوسرل،  یدارشناسیپد با ییآشنا پس ازاما  ؛شه دانستیو نقش اند ییگرا دكارت به عقل ۀژیتوجه و
ان سوژه و ابژه شد. یف ارتباط میلسوف و روش متفاوتش در توصین فین اینو یها شهیمجذوب اند

ن سخن یو مع یست كه در باب امر انضمامینگر یم یشه و روشیرا چونان اند یدارشناسیپد یو
مطلوب اء را به نحو یتواند اش ید، مشون یتدو یدرست اگر به ین دانشید و باور دارد كه چنیگو یم

گاهچرا است؛ راد گرفتهیشم دكارت ایاند ید. سارتر به مكن یبررس ما عالم را بر ما  یكه باور دارد آ
كند  یرو، از دكارت عدول م نیاز ا؛ سازد یان میش عیمًا بر خویاما خود را مستق ،سازد یمكشوف م

گاه یكه م پذیرد میو نظر هوسرل را  گا یعنی ؛است یالتفات یگفت آ شه متوجه یهمد یبا یهآ
 .(77 :1350)كرنستون،  باشد یمتعلق
. كند میش یگشا ستا راه یلسوفیچون فرا هم هوسرل (1968) یالیامر خ عنوانا در كتابش ب یو

 یعقالن یت شناختیف درست جهان و انسان و در نهایراه و روش توص ،یدارشناسیاز نظر سارتر پد
ن قرن معاصر ینخست یها دهه یفلسف یها ظهور جنبش ۀانیل، در مین دلیبه هم ؛و مطلوب است

اما  ؛هوسرل پرداخت ۀل فلسفیح و تحلیناس، به تشری، لویدگر، مرلوپونتیچون هافرانسه، هم
گاه زمان  »، «یث التفاتیح»چون ، همیدارشناسین پدیادیم بنیمفاه د كه در خاللیینپا یرید « یآ

ان نگرش یافت كه می یریناپذ جبران یدادند، خالءها یم لین نحله را تشكیاش به ا عالقه ۀشیكه ر
گاهانه شكاف ا یخودش و هوسرل به انسان و زندگ سارتر در  یچه باعث بازنگرد. آنكر یجاد میآ

م پرداخت. برخالف یدارشناسانه بود كه به آن خواهیو فروكاست پد هوسرل شد، اپوخه ۀشیاند
، ندك یم یها بررسآن یواقع« وجود» یرا به جا« مواد»ات یكه ماه یستیویتیو پوز یكیزیدانش ف

رد، یگ یش میرا در پ ی، روند مشابهیكیزیك جهان فیانتولوژ یها یژگیو دربارۀسارتر در اظهاراتش 
گاه ۀها به واسط ابژه یرد معنایپذ یكه همانند هوسرل منیبا وجود او  ن باور یشود، بر ا یم میتقو یآ

 آنان  یواقع یاز هستها، آن« مقوم» یها به معان بر فروكاستن وجود ابژهد یاست كه هوسرل با تأك
 .(Bowring, 2000: 19) ردیگ یفاصله م

گاه یشناس یهست ۀیشه سارتر بر پایاند یبنا مختص  یتیعنوان قابل را به یاستوار است كه آ
سارتر، موجودات  یشناس ی. در هستیفراتر از ساحت انسان یزینه چ ،كند یمنظور م یانسان موجود

گاه  :اند دو دسته گاه. سارتر همیآ گاهیوابسته به تحل یرا امر یورز چون هوسرل، فلسفها ناآ  یل آ
 -یبرا -وجود»ا ی یم كه موجودات به شكل كلیشو ینه، متوجه مین زمیدر ا یكاو داند. با ژرف یم

گاه یا لنفسه، موجودیخود  -یبرا –وجود «. خود -در -وجود»ا یهستند « خود دارد و  یاست كه آ
گاهیز رین یستیآورد. ن یم یرا به ساحت هست یستیبا خود، ن كه وجود چرا ؛لنفسه دارد یشه در آ

اء یدن به نسبت خود با اشیشیرامونش باخبر است و مدام در حال اندیلنفسه، از خود و جهان پ
گاه یمند ن به زمانیچناست. همساكن در آن  گر  ید یخودهاجهان و  داند كه  یدارد و م یخودش آ

وار گرفتار آمده است و  اء لزج و تودهیان اشیدر م روكانتن»: داردگنگ و نامعلوم  یا ندهیگذشته و آ
ش. یها نه راه پس دارد و نه راه پآن ۀانیند كه در میب ید چسبناك ماز موا یمیعظ ۀخود را در اسارت تود
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كه نه آغاز و نه  یجهان ؛نامعلوم است یانسان در جهان یر فروافتادگنگ اینما یرین تصویچن
ل درك زمان، به ی. به دل(Rolls, 2005: 112) «است یهست ۀن سرآغاز دلهریست و ایانجامش معلوم ن

و  یافتنینا دست یا ان گذشتهیم است یاو، حالت« اكنون  »برد كه  یم یز پیانگ دهشت ۀلئن مسیا
د كه او یخواهد رسفرا یداند كه روز یشد و میاند یو عدم خود م یستیرو، به ن نیاز ا؛مبهم یا ندهیآ

 یسارتر در گفتارد. شو یمواجه م یل، با دلهره و اضطراب هستین دلیبه هم ؛نخواهد كرد یزندگ
 :1350، نوكرنستبه نقل از ) «استچنبره زده  یدر قلب هست یچون كرم یستین»: دیگو یمعروف م

ن یبردن به ا یاست. پو عدم آن  یستین گام در درك وجود لنفسه، ادراك نین، نخستیبنابرا ؛(82
ان یل، خود را مجبور در مین دلیبه هم ؛سازد یت تلخ، انسان را به عمر كوتاهش واقف میواقع

 ۀچیرو، در نیاز ا ؛دكنها انتخاب ان آنیم ازن موارد را یبهتر بایدند كه یب یفراوان م یها امكان
است.  یستیامد درك نیسارتر، پ یبرا ین، آزادیشود. بنابرا یگشوده مش یآزاد برا ۀو ارادانتخاب 

گاه یانسان موجود  ۀدیچیپ هم از حضور لزج و در یحاك، تهوعروكانتن در داستان  یآزاد است. آ
د. وحشت، شو یان مینما یدر قالب وحشت روح (1946) یآزاد یها راهست كه در داستان ایاش

كند  یخود را انكار م یآزاد« بد مانیا»شدن در دام است، انسان با گرفتار یفقدان آزاد ۀنشان
 (.79 :1393، مرداک)

ناضرور نشان داده  یسارتر امر یال، وجود انسان برایستانسیع اگزیره وقاین زنجیا یدر پ
م، یچه اكنون هستم آنیتوان یاست. ما م« ممكن ناضرور»د: انسان همان یگو یچنان كه م ؛شود یم

ز است. یانگ آور و خوف مرگ یتین واقعیم و ایستیاما ن ؛میم بهتر باشیچه هستا از آنیم، ینباش
« یدادگیرو»ها تحت عنوان  ن امكانیدهند، سارتر از ا یما، به ما شكل م یرو ش  یپ یها امكان

(facticity) مواردی از این  استعدادها وچون قد و وزن و همخود  یكیزیط فیشرامن كند.  یاد می
توانم از  یاما نم ؛ندا راهبا من هم یكیبلكه به شكل ژنت ،ام شدن انتخاب نكرده دهیرا هنگام آفردست 

ل، سارتر برخالف دوستش ین دلیبه هم ؛میایها كنار ببا آن بایدبلكه  ،ات چشم بپوشمین واقعیا
ن یگزیحل جا  كند و راه یم حیو آن را تقبشد یاند یمثبت نم یبا نگاه فلسف یآلبركامو، به خودكش

 یشده به زندگ ز انسان را پرتابیدگر نیاست. ها یات تلخ زندگیمبارزه با واقع دهد؛ كه ارائه می
مند كه از مرگ خود، برخالف  است زمان یموجودانسان دگر، یها ۀشیرو در اند نیاز ا ؛داند یم

گاه موجودات گاه مرگ» كه است نیچن است. باخبر ناآ سفه فل یها انیبن از گرید یكی «یآ
ن یواپس ،دهد. مرگ یل میسارتر را تشك ۀدارشناسانیپد یشناس یژه هستیو سم، بهیالیستانسیاگز

ن یدهد. به ا یر قرار میاو را تحت تأث یها انتخاب یكه تمام یامكان ؛موجود لنفسه است یامكان برا
خوبی در  . سارتر به(Detmer, 2008: 155) شدیاند یواره به مرگ ملنفسه هم ل است كه وجودیدل

عنوان  ده است. انسان، بهیر كشین احواالت انسان را به تصویا تهوع خود با عنوان یرمان فلسف
گاه، با تك كه برخالف نظر دكارت چرا ؛كند یم یافكن و حق انتخاب، مدام طرح یه بر آزادیموجود آ

گاه ابتدا چتش است. موجود یو هوسرل، وجودش مقدم بر ماه نشده و نامشخص  فیتعر یزیآ
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انسان وجود  یبرا یا شده نییتع شیپ چ طرح ازیسازد.  ه یخودش را م یزندگ ،است كه در جهان
 ینیشیپچ طرح یبر ه یمبتن خود -یبرا -وجود»سازد:  یمدهد و  یندارد. انسان خودش را شكل م

(apriori) كرده باشد،  یافتن طراحی یش از هستیرا پست كه او ین یا نندهیطراح و آفر یعنی ؛ستین
گاه یكه تنها موجودچرا ؛ش استیطراح خو ،بلكه خود ار یاز اراده و اخت یاست كه به سبب آ

ن است كه ی. چن(Daigle, 2010: 36) «دریگ یم یشیز پیوجودش بر هر چ ،نیبنابرا ؛برخوردار است
شكل  ،«تش استیانسان وجودش مقدم بر ماه»كه نیبر ا یتفكر سارتر مبن یها انیگر از بنید یكی
ما سایه  یبر زندگ یست، و جبر فلسفیما حاكم ن یبر هست یچ ضرورتیجا كه هرد. از آنیگ یم

و  یل ناتوانی، انسان به دلیدرست است. گاه یها نهیمبارزه و انتخاب گز ،انداخته، تنها راه ما
گاهیات دهشتناك زندگیرش واقعیضعف در مقابل پذ مان یا»در دام  كند و یخود را انكار م ی، آ

گاهانه به سوید. در ایآ یگرفتار م« بد گونه و «یش»وجود  ین حالت، از صورت خردمندانه و آ
گاه  گاه یث التفاتیرساند، ح یم یاریان به ما ین میآنچه در ا. غلطد میفروناآ است. ما  یآ

گاه، اش التفات، به متعلق  ۀساكن در آن را به واسط یرامون و خودهایاء و جهان پیموجودات آ
گاه جا كه هوسرل نگرش اما از آن ؛جا، با هوسرل همراه استنیم. سارتر تا ایكن یل میخود تبد یآ

د كه شو یجاد میا یلسوف شكافین دو فیان ایآورد، م یمق دریكند و به تعل یرا اپوخه م یعیجهان طب
گاه استیستانسیاگزث یر نادرست حیاز تعب یبه نظر سارتر ناش  ۀل، سوژین دلیبه هم؛ ال  موجود  آ

گاه ۀلئكشد و مس یهوسرل را به چالش م ییاستعال ال یستانسیاگز ۀلئك مسیرا  یارتباط من با آ
 داند. یم

 

 هوسرل  ییاستعال ۀسارتر و گذار از سوژ .5
و  (1937) خود یاستعال ۀدر نقد هوسرل دارد، نخست رسال یكه در آن سارتر سع یدو اثر مهم

 یجاد بستریاست. تالش سارتر در نگارش هر دو اثر، ا (1965) یستیو ن یهستگر كتاب پر مغز ید
 یستیالیستانسیاگز یانیبن یجستجو به ،خود یاستعال در است. یدارشناسیپد یبرا یستیالیستانسیاگز
گاه یبرا  یزیر یرا پ یدارشناسیبر پد یمبتن یشناس یدارد هست یسع یستیو ن یهستو در  است یآ

بر  یمطلوب و عقالن یا چهیچنان دراو را هم یدارشناسیت، هوسرل و پدداسیگونه كه پ اما آن كند؛
ت یكند. جذاب یهوسرل گذر م یدارشناسیاز پد نهین حال، در چند زمیپندارد. با ا یشناخت م

گاه ی  التفات یها انیسارتر در بن یهوسرل برا یدارشناسیپد  یث التفاتیحۀ ینظراست كه بر  یآ
گاهیگر، تقوید یاستوار است و از سو گاه یعیجا كه جهان طبرا تا آن یم در آ  یرا به التفات آ

 یث التفاتیت اصل حیكه سارتر، هوسرل را به خاطر اهم یهنگام»پسندد:  یكاهد، م یمفرو
 ؛دیخشها را قوام ب وجود ابژه یالتفات ۀن جنبیا ۀتوان به واسط ین امر واقف بود كه میستود، بر ا یم

گاهیگو یكه م چنان گاههم ید آ گاهیو ا ؛است یزیاز چ یواره آ ها  در تقابل با ابژهحضورش  ین آ
 . (Reisman, 2007: 29) «شود ین میمع
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هوسرل را به نحو مناسب  یدارشناسید كه تطور پدیآ ین برمیبر هوسرل چنسارتر  یها لیاز تحل
 سمیز از سولپسیگر یبرا خود یورز فلسفه ن  یكه هوسرل در دوران واپسچرا است؛ نكردهافت یدر

((Solipsism ،گاه  ۀسوژ تر بر بیشسارتر  یها لیكند. تحل یدعوت م جهان -ستین زیرا به افق نوآ
ات یبر ماه یگرا و متك ذات یدارشناسیهوسرل متمركز است كه پد یدارشناسیپد یانیدوران م

نام چندان هوسرل  ییاستعال یدارشناسیك در پدید، و سارتر از دوران ژنتیآ یبه حساب م یالتفات
ان جهان یت در میچون سارتر، سوژه را به فعالن دوران است كه هوسرل، همیدر هم ؛ زیرابرد ینم

نگر  تیماه یدارشناسیان پدین خط فاصله مین حال، نخستیخواند. با ا یمگر فراید یها سوژه
 كهاست  یدارشناسیسارتر از پد یستیمانواال سارتر، درك یستانسیاگز یدارشناسیوسرل و پده

ن وی ینخست یادعا سارتر بر هوسرل بر یراد اصلیند. ادا یم سمیمانوا یا سم را گونهیالیستانسیاگز
 یعمل التفات یرا كه فراسو« ییخود استعال»ك ی، وجود یدارشناختیفروكاست پد»تمركز دارد: 

گاه . به نظر (Gardner, 2009: 90) «كند یسازد، آشكار م یرا معلوم م قرار دارد و كاركرد آن یآ
كند كه  ین باور دفاع میكانت، از ا ییسم استعالیدئالینه، با گذار از این زمیرسد هوسرل در ا یم

و  (self- identical) ادیبنخود ۀسوژك ی یو اصول همگان ینیشیو قابل فهم، ساختار پ یاپیپ ۀتجرب
گاهخود « ییاستعال ۀتیویسوبژكت»بر استدالل هوسرل،  رد. بنایگ یم فرض پیشرا  (self- knowing) آ

گاه یفروكاست، برا ۀواسطه است كه به واسط یاز تجارب ب یا قلمرو كاماًل جداگانه به دست  یآ
 یل كرده است. در حالیدرون جهان تبد یواقع ءین فروكاست، آن را كنار گذاشته و به شید. ایآ یم

شنده را محور و  یاند ۀهوسرل دارد، هوسرل سوژ ازگراتر  واقع یا هیسارتر، سوژه جنبه و سو یكه برا
 داند:  یكانون هرگونه فعل و انفعال م

ك یالكتید ۀنیه بر زمیاش مطرح كرد و بدون تك یكاركرد ۀنیه بر زمیرا با تك« شمیاند یم»دكارت 
گرفتار شد. هوسرل با  یوجود یخطا»دا نكرد و به یدست پ یكاركرد ۀن جنبیبه ا -الیستانسیاگز
ف محض ظواهر یماند و هرگز فراتر از توص یباق یفیك عملكرد توصین خطا، در سطح یه بر ایتك
م، یبخوان دارگراید پدی، بادارشناسیپد یرا به جا یل، وین دلیبه هم ؛اء گام برنداشتیاش
 .(Sartre, 1965: 89) قرار دارد یسم كانتیدئالیا ۀكرانواره بر هوسرل، هم ییدارگرایپد

بدون سوژه است كه در جهان واقع استقرار دارد  یكردن استعال فراهم یپس سارتر در جستجو
ش یاز پ یتیل، سوژه را ماهین دلیبه هم ؛ردیپذ یاز آن صورت م یجدا یو هرگونه فعل و انفعال

ر یان جهان و سایاست كه با استقرار در م یداند، بلكه وجود ینم)برخالف هوسرل( شده  نییتع
« وجود موردنظر»ت یكرد كه واقع یهوسرل ادعا م»: كند یها شروع به ساختن خود م سوژه
ر خودم، ین حال، باور دارم كه بر طبق تفسیاست. با ا« زنده ۀتجرب»هرگونه  ۀل عمدیتعد ۀرندیدربرگ

د یاست و با (pre- reflective) دهیشیاند -شایپشم یاند یك میبر  یشه، مبتنین هر اندینخستط یشرا
گاه ،شدبخ یت نمینیرا ع یا چ ابژهیشم، هیاند ین میمطمئن بود كه ا  «ماند یم یباق یبلكه درون آ

(Ibid: 19). ه بر یكه سارتر سوژه را با تك یدر حال ،طرف باشد یب یتواند ناظر یمهوسرل  یسوژه برا
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 یا ن مؤلفهین، دومیبنابرا ؛انتخاب است یداند كه در جستجو یآزاد م یگر ار، كنشیاراده و اخت ۀقو
 -یبرا -و حق انتخاب وجود لنفسه است. وجود یكند، بحث آزاد یز میكه سارتر از هوسرل متما

ال، به دلهره و تهوع یستانسیاستعداد اگزگانه یعنوان  به یخود، آزاد است و در تقابل با كشف آزاد
اء لزج عالم گرفتار است و یان اشیكه در م تهوع یهمانند روكانتن در رمان فلسف ؛شود یدچار م

 یخوداست  یزند. سارتر برخالف هوسرل، مدع یپا م و ها دستدر منجالب آن یاثبات آزاد یبرا
گاهیآ یدارشناسانه به دست میكه از تفكر پد رون از آن، در یب ست، بلكه ضرورتاً ین ید، ساكن آ

گاه سوژه و هماهنگ یبرا« تیفرد»شدن  سارتر با قائل جهان ساكن است. با تصورات و  یبودن آ
ز یخود را از من هوسرل متما ییال، من استعالیستانسیما و ظهور من در سطح اگز یها ییبازنما

 یزندگ ۀد در گستریست و بایجدا ن یواقعات جهان یاز ماه (ego)شود كه خود  یمادآور یكند و  یم
گاهید نشان دهیجا بانیدر ا»روزه ساخته شود: هر ، بلكه یاست و نه ماد ینه صور یم كه خود در آ

 «گرید یواقع در جهان همانند خودها یك هستی یعنی ؛و درون جهان یاست خارج یوجود
 .(32 :1395)سارتر، 

اء و یكننده است كه قوام اش میتقو یامرهوسرل،  ییاستعالچون خود سارتر هم ییخود استعال
گاهیسوژه، دال بر مالك یكنندگ میسارتر، تقو یاما برا ؛جهان در دست اوست ست، بلكه ین یت آ

گاه ۀخودش ابژ تفاوت قائل شنده یاندنا ۀشنده و سوژیاند ۀان سوژین راستا، میاست. در هم یآ
 یگذارد. من گاه یز میتما (me) یمفعولۀ و در جنب (I) یفاعلان من در ساحت یم یعنی ؛دشو یم

گاه ۀتجرب یبر فراسو (I)ر. من یپذ كنش یگر است و گاه كنش گاه یآ  یقرار ندارد، بلكه خود  آ
گاه یمساو یآزاد است و آزاد یاست. من فاعل گاه یان آزادیتوان م ینم ،نیبنابرا ؛است یبا آ  یو آ

 یكه به نظر سارتر، هوسرل از آن غافل بوده است. اما من مفعول یامر ؛متصور شد یا من فاصله
(me) هرگونه یكیزیو ف یتن -، روانیكیزیف ریغ ۀكه هرگونه ابژچرا ؛شیده شده استیاند یامر ،

را با  یستین من نیرو، ا نی. از ا(Sartre, 2010:  93) رون از آن قرار داردی، بیوع ارزشو هر ن یقتیحق
 ؛«اش چنبره زده است یقلب هست در یستین»سارتر  ۀسازد و به گفت یوارد م یخودش به هست

گاهیار اختالف می، مع ی، آزادبنابراین ل، ین تحلیمندانه است. با اشیاندنامندانه و شیاند یان آ
گاهشو یان مینما ن اختالف و انتقاد سارتر بر هوسرلیسوم شنده، مدام در حال یاند ید. آ
احواالت  ین كار تمامیزند و با ا یرجه میسارتر به درون جهان ش ۀگفتبه  یعنی ؛است یافكن طرح

كه كنش ما را  یكارها و افعال یآور و تمام ات و امور الزامیفیها، ك ال، مانند ارزشیستانسیاگز
 م.یكن یسازد، به خودمان اعطا م یمعنادار م

 ییاستعال یدارشناسیلوب از پددهد كه به نحو مط ن گفتار سارتر نشان مییادآور شد كه اید یبا
ك، یژنت ییاستعال یدارشناسیرا در پد ییاستعال ۀكه هوسرل سوژچرااست؛  هوسرل باخبر نبوده

گاه م یموجود  یزندگ -ان جهانی، در میو بر بستر خردورز یداند كه با انجام افعال عقالن یآ
(lebenswelt)ن، یبنابرا ؛دیگشا یش ما یرا بر زندگ ینیو افق نو كند می یدلهمگر ید یها ، با سوژه
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ها  دارد كه از جهان ابژه یمحض نگه م یستیدئالیهوسرل از نظر سارتر، سوژه را در ساحت ا
سارتر،  ییاستعال ۀكه سوژ یكند، در حال یها را ساخته و پرداخته مآن یها جداست و فقط صورت

 برد. یال بهره میستانسیاز احواالت اگز تیرؤو قابل  یواقع یگریعنوان باز در جهان به
 

  جهینت .5
هوسرل به دست  ییكه از انتقاد و رد خود استعال ین موضوعیگرفته، نخست ل صورتیبا توجه به تحل

جذاب به  یها و اشاره یدارشناسین سارتر به پدینو یها افتیرغم ره بهن است كه یا ،میآور یم
و درك است هوسرل را نشناخته  یدارشناسیكاماًل پد یت وجود لنفسه، ویانسان و اهم یهست
 ۀیو اهداف است كه بر پا یگسترده از مبان یا هوسرل، دامنه یدارشناسیاز آن ندارد. پد یشمول همه

اتش به تكامل ین روزگاران حیگوناگون است كه در واپس یها مشتمل بر دوره ،دارشناسانهیروش پد
جامع و كامل  نظر  یبا نگرش بایدم، یآن صادر كن بارۀدر یم حكمید. و اگر بخواهشو یك مینزد

به شكل مطلوب  ییاستعال یدارشناسیدر دوران پدرا هوسرل  ید اگر سارتر مفهوم همدلیم. شایبده
و یآبجكت ۀبر جنب هردو، گذاشت. سارتر و هوسرل، یكنار نم یكل را به او ییكرد، خود استعال یدرك م

كیو سابجكت ن یح افق نویز مانند سارتر با تشریگوناگون. هوسرل ن یها اما با اندازه ؛د دارندیو خود تأ
 ؛داند یم یو اجتماع یعقالن یستنیاصالت و سالمت آن را در ز ،ییاستعال ۀشده بر سوژظاهر

ر یار تحت تأثین هر دو بسیچن. هماست دهكرآن را ساخته و پرداخته اخالق  ۀكه سارتر در حوز یامر
از « شمیاند یم»ح ید. تشریآ ین از وجوه اشتراكشان به حساب میقرار دارند و ا یدكارتسم یونالیراس
ت افعال و یفیهاست كه در كآن یخردمند از سو ۀك سوژیت یاهم نگر لسوف، نشایهر دو ف یسو

 ند.ا اعمال با هم مختلف و متفاوت
ال، یستانسیبستر اگزسوژه با  ریتفس یعنین اختالف سارتر با هوسرل، یتر ین حال، اصلیبا ا

ار یط بسیر احواالت و شرایژه انسان معاصر، درگیو كه انسان و بهچرا ؛بحث ندارد یبرا ییجا
 یا ن احواالت چهرهیتوان آن را مورد قضاوت و پرسش قرار داد. ا ینم آسانی است كه به یا دهیچیپ

 یدارشناسیق روش پدیو جذاب است و سارتر با تلف یگذارد كه ضرور یش مین از انسان به نماینو
ن اختالف یكه فرع بر ا یبرآمده است. اختالف بعد یخوب به از پس آن ،سمیالیستانسیبا نگرش اگز

شده  نییتع شیپ از یتیرسد. سارتر انسان را ماه یجذاب به نظر م ،زید نیآ یبه حساب م یاصل
به  یبستیاد باید براین راستا یسازد و در ا یكه هر لحظه خودش را م داند می یداند، بلكه وجود ینم
بحث  یعنی ،ن اختالفین امر ما را به سومیزد. ایمان بد بپرهیشدن در ادئال، از گرفتاریا یریتعب

از  ؛ال سارتر استیستانسیاگز یدارشناسیمعقول در پد یها انیاز بن یكیحق،  رساند كه به یم یآزاد
به جلو  یسارتر را گام ۀد بتوان فلسفیلسوف، شایجه به اختالفات و اشتراكات هر دو فبا تو ،رو نیا

با  احتماالً  ،داشت یاز هوسرل م یتر به حساب آورد كه اگر وی فهم كامل یدارشناسیپد یبرا
 گذاشت. یش میرا به نما اوتر از  خردمندانه یا تر، چهرهشیب یخون احساس هم
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