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Abstract 
Husserl, corresponding to three levels of temporality, introduces three levels 

of time-consciousness in his works. These three levels of time-consciousness 

are the consciousness of the temporality of transcendent objects (objective 

time), the consciousness of the temporality of intentional acts and 

experiences (subjective time), and finally, the deepest level is what he calls 

consciousness of inner time or absolute consciousness. This third level is the 

continuous stream or flow of consciousness which in its streaming 

constitutes itself and other levels of temporality. Although this constituting 

flow is the deepest foundation of temporality, it is not temporal in the 

ordinary meaning of the term. That means despite being self-constituting and 

self-temporalizing it is not given in a higher level of time. Understanding the 

true meaning of this level of temporality, for long, has been a challenge for 

scholars. One of the attempts to interpret and demystify this layer of 

temporality is based on making a connection between this absolute flow of 

consciousness and a kind of implicit and minimal self-consciousness usually 

called pre-reflective self-consciousness. In this article besides explaining the 

three levels of temporality and time-consciousness, I have analyzed this view 

about the relationship between the third level of time-consciousness and pre-

reflective self-consciousness and compared the ideas of scholars on the 

matter.  
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گاهی در فلسفۀ هوسرل ن  زما/ تحلیل نسبت 38 گاهی و خودآ  آ

 

گاهی  زمان  تحلیل نسبت  گاهی در آ  هوسرل ۀفلسفو خودآ
 *حسین زمانیها

 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه شاهد
 (54تا  37)از ص 

 1/8/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 13/5/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
گاهی بحث می مان  ز سه سطح از هوسرل در آثار خود از گاهی از  :ند ازا کند که این سه سطح عبارت آ  زمان عینیآ

گاهی از زمان درونی )کیهانی(، زمان   گاهی سوبژکتیو و آ گاهی مطلق آ این سطوح در حقیقت از نظر هوسرل  .()آ
 ۀین الیتر عمیقجستجو کرد تا به  تر عمیق ۀتقوم هر الیه را باید در مرتبه یا الی مبنایو  هستندی تقوم زمان ها الیه

گاهی زمان   گاهی مطلق  یعنی ،آ گاهی مطلق رسید.همان آ  ،اما در عین حال ؛و معنایی از زمان است مقوم هر درک ،آ
ین الیه در حقیقت جریان تر عمیقاین است.  درونیبلکه قوام آن قوام  ،شود هیچ امر دیگری تقویم نمی ۀوسیل خود به

گاهی مستمر و وحدت گاهی در آن بخش آ ریشه دارند. برخی از  است که تمامی اعمال و افعال قصدی آ
گاهی و نسبت آن با  پژوهان معاصر برای تبیین این معنا از زمان   هوسرل گاهی زمان  آ با رجوع به آثار  ،سوبژکتیو آ
گاهیتمایز بین  به ،تأمل بارۀو دیدگاه وی در هوسرل گاهی تأملی ،دو نوع خودآ گاهی پیشاتأملی و خودآ  یعنی خودآ

گاهی ر بنیادین و وحدتاین جریان اشاره کرده و  گاهی  ،ندی استنما که مقوم هر درکی از زمان و زمابخش آ با  خودآ
گاهی مطلق ،بر این اساس .اند متناظر دانستهپیشاتأملی  به معنای زیست و  عنوان نوعی خودآگاهی پیشاتأملی به  آ

 .استعالیی استۀ سوبژکتیویتابژکتیویته و هم ریشه و بنیان  که هم بنیان ی استساز و غیر مضمون ساز ابژهغیر  ۀتجرب
 

گاهی زمان  هوسرل، پدیدارشناسی،  :یکلید یها واژه گاهی از زمان درونیآ گاهی، آ  .تأملیپیشا  ، خودآ
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 مقدمه. 1
د. از کرخویش را واکاوی  ۀدانست و بارها و بارها مبانی فلسف هوسرل همواره خود را یک آغازگر می

باید آن را جریانی برعکس  ،ام فلسفی بدانیمظبیش از آنکه پدیدارشناسی را نوعی ندید وی 
به  دقیقا   .(Moran, 2000: 62) در جهت واکاوی مبانی و بنیادهای اندیشه تلقی کنیم ،سازی نظام

 :1392 ،اسپیگلبرگ) کرد شناسی تشبیه می را به باستان خودروش فلسفی  ویهمین دلیل است که 
 زمانمندیی متفاوت ها توان در تفسیر عمیق وی از الیه شناسی را می این نوع باستان ۀنمون .(1/151

 جستجو کرد. 
گاهیبحث از  ،شک بی ین و در عین حال تر مشکل یکی از ،زمان و ساختار زمانمند آ
این بخش از است که هوسرل است و همین امر باعث شده  ۀشده در فلسف ین مباحث مطرحتر عمیق

هوسرل . شناخته شودوی  ۀهای فلسف برانگیزترین بخش یکی از چالش عنوان بههمواره  ،هوسرلآثار 
شود که آگوستین اولین  این نکته را یادآور می ،ضمن اعتراف به پیچیدگی و صعوبت بحث زمان

 :Husserl) متوجه پیچیدگی ذاتی بحث زمان شد و در آثارش بدان اشاره کرد کسی بود که عمیقا  

سعی  ض اینکهحم اما به؛ طور طبیعی درکی از زمان داریم به ما همگیاز نظر وی  1.(3 :1991
گاهی زمان  نیم تفسیری از این ک می گویی  با مشکالت عجیبی مواجه و دچار تناقض ،ارائه دهیم آ
له در بین تمامی مسائل ئین مستر زمان را مشکل ۀلئوی حتی در مواردی مس. (Ibid) شویم می

  .(Ibid: 286)کند  میپدیدارشناسی معرفی 
وی سه  ،شود میزمان که در اغلب آثار هوسرل دیده  بارۀعالوه بر مباحث و اشارات پراکنده در

 :اند این آثار چاپ شده ۀسمورد زمان دارد که خوشبختانه هر اثر مستقل در
گاهی از زمان درونی: (الف (Brough J. Barnett عنوان به ) که براو ای اساس مقدمهبر  2پدیدارشناسی آ

های هوسرل  ها و سخنرانی نوشته دستاین اثر بر اساس  است، مترجم انگلیسی اثر بر آن نگاشته
یعنی  ،شده است. بخش اصلی اثرگردآوری و چاپ  1911تا  1893های  زمان، بین سالبارۀ در

و  1904های هوسرل در گوتینگن در زمستان  سخنرانی .1 :آن شامل دو زیر بخش است Aبخش 
 Aیعنی بخش  ،این بخش .1910تا  1905های  ضمائم و اضافات مربوط به سال .2و   1905بهار 

به  1918-1916ی ها دستیار هوسرل است که در خالل سال ،(Edith Stein) حاصل کار اشتین
اما چاپ آن تا  ؛زمان پرداخت و آنها را مدون ساخت بارۀهای هوسرل در نوشته دستآوری  جمع

 -Husserl, 1991: XII)به تأخیر افتاد و در این سال با ویراستاری مارتین هیدگر به چاپ رسید  1928

XVII)یعنی بخش  ،. بخش دوم کتابB  زمان است که بین  بارۀی هوسرل درها نوشته دستمجموعه
با رعایت  1966در آن را   نگاشته شده و رودلف بوِام 1911تا  1893های  سال (Boehm Rudolf)

 .(Ibid:  XVII) 3دکربه بخش قبلی اضافه  ها نوشته دستترتیب زمانی 
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به دلیل حضور  است کهنگاشته شده  1918-1917های  این اثر بین سال L : 4های نوشته دست (ب
ی ها نوشته دستبه  ،ها نوشته دستدر مدت زمان نگارش این  )حوالی برلین( هوسرل در شهر برناو
 .(Bernet, 2010: 1-2)برناو نیز مشهور است 

نگاشته شده و در حقیقت آخرین و در عین  1934-1929های  که بین سال C:5های  نوشته دست (ج
 شود.  میزمان شامل بارۀ دررا های هوسرل  ین تحلیلتر عمیقحال 

زمان نشان از اهمیت و جایگاه این موضوع در پدیدارشناسی  بارۀاین حجم از مباحث در
شناسی  عینی نوعی باستان ۀنمون ،شویم میهوسرل دارد. آنچه در این سه اثر مستقل با آن مواجه 

که در اینجا حائز  ای ی حقیقت یک شیء.  نکتهها ین الیهتر عمیقسوی  است؛ یعنی حرکت به
پدیدارشناس آنچه اهمیت دارد، چگونگی دادگی  عنوان بهکه برای هوسرل است  این ،اهمیت است

گاهی است. اصوال   معنای متفاوت از زمان یا  با هوسرل ۀدر فلسف زمان یا تقویم زمان در ساحت آ
گاهی زمان  سه سطح از  ، باتر به تعبیر دقیق زمان  :ند ازا شویم که این سه معنا عبارت میمواجه  آ

گاهی درونی  ، زمان سوبژکتیو و زمان)کیهانی(عینی  گاهی مطلق(آ  . )آ
گاهی زمان   ۀگان زمان یا سطوح سه ۀگان تفاوت بین معانی سه پژوهان  همواره در بین هوسرل آ

با دو معنای دیگر  )کیهانی( تفاوت زمان عینی  ،محل بحث و تبادل نظر بسیار بوده است. در این میان
گاهی  اما تمایز زمان سوبژکتیو و  آنچه هوسرل از آن با نام زمان ؛حدود زیادی روشن است تا آ

در عین حال  محل مباحثات فراوان است. یکی از رویکردهای مهم و ،کند مییاد )مطلق( درونی 
رویکردی است که در آن با استفاده از تمایز بین دو  ،عمیق در تبیین تمایز بین این دو معنا از زمان

گاهی گاهی پیشاتأملی ،نوع خودآ گاهی تأملی و خودآ سعی در  (Zahavi, 2003: 86-93) یعنی خود آ
گاهی زمان  تبیین تمایز بین دو سطح از   دارد. آ
به  ،هوسرل ۀخواهیم کرد ضمن تحلیل معانی مختلف زمان در فلسفما در این مقاله سعی 

پژوهان برای تبیین تمایز بین سطوح دوم و سوم  گرفته از سوی برخی هوسرل تحلیل تالش صورت
گاهی زمان   گاهی بپردازیم.  آ  با استفاده از برقراری نسبتی بین این دو و دو معنا از خودآ

فارسی آثاری وجود دارند که به بحث زمان از دیدگاه هوسرل چند در زبان ذکر است هر شایان
یک در اثر اشاره کرد که هر (1390) و راثی (1394) توان به رشیدیان میآنها  ۀکه از جمل اند پرداخته

اما تا جایی که نگارنده  ،اند هوسرل پرداخته ۀآن در فلسف ۀگان خود به بحث از زمان و سطوح سه
گاهی زمان  اثری که به تحلیل نسبت بین  است، دهکرجستجو  گاهی بپردازد، یافت نشد. در  آ و خودآ

طور مستقیم به بحث نسبت  که به ای ، تنها مقالهنگارنده های بر اساس یافتهزبان انگلیسی نیز 
گاهی زمان   گاهی در فلسف و آ و  ها ابژه»با عنوان  (2011)زهاوی  ۀ، مقالهوسرل پرداخته ۀخودآ

گاهی زمان  سطوح: تأملی پیرامون نسبت  گاهی آ در این مقاله زهاوی با این فرض  .است« با خودآ
گاهی زمان  که خواننده با مبانی بحث  گاهی در فلسف آ  ،هوسرل آشناست ۀو نسبت آن با انواع خودآ
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بیشتر  حاضرۀ اما تکیه ما در مقال ؛پردازد میبه طرح موارد اختالف دیدگاه خود با دیگر شارحان 
 نقاط اشتراک تفاسیر متفاوت است.بر هوسرل با تکیه  ۀتبیین اصل این بحث در فلسف

 

گاهی زمان   ۀگان سهسطوح  .2  هوسرل ۀدر فلسف آ
گاهی زمان   ۀگان سهبار از سطوح  هوسرل برای اولین نوشته  1909-1907های  در متنی که بین سال آ

ۀ گان سهآورد و در آن ضمن اشاره به تقویم اشیاء زمانمند به سطوح  میسخن به میان  است،
گاهی زمان    :کند میصورت زیر اشاره  به آ
  ؛عینی در زمان ابژکتیوۀ تقویم متعلقات تجرب (الف

 ؛زمان سوبژکتیو() تقویم ظهورات متکثر یک شیء در یک وحدت درونی در زمان ماقبل تجربی (ب
گاهی  جریان مطلق و قوام (ج  .(Brough, 2010: 22)بخش آ

تقسیم  1912-1911های  ی خود مربوط به سالها نوشته دستوی سپس در یکی دیگر از 
این تقسیم  ،از آن پس . (Ibid: 23)دهد که در آن ترتیب سطوح عوض شده است  میمشابهی را ارائه 

 شود. میزمان دیده  بارۀهای مشابه در آثار متعدد هوسرل در به شکل
گاهی زمان   ۀگان سهبرای درک تمایز سطوح  ، باید به این نکته توجه کنیم که نسبتی عمیق بین آ

گاهی زمان  خود هوسرل باور درک ما از زمان یا به  یعنی پدیدارشناسی وجود  ،و روش فلسفی وی آ
گاهی و دادگی بیهدف پدیدارشناسی درک از نظر هوسرل  دارد. اشیاء در این  ۀواسط ساختار آ

گاهی ؛است ساختار بلکه ما در  ،ساحتی ایستا و ثابت نیست ،اما نکته اینجاست که ساحت آ
گاهی با اموری پویا مواجه لذا بحث از  ؛اموری که واجد نوعی دیرند و تداوم هستند ؛یما ساحت آ

دان معناست که بحثی ناتمام است. این ب ،اشیاء بدون توجه به این دیرند و تداوم ۀواسط دادگی بی
گاهی گاهی ناقص است  ،بررسی هویت قصدی آ بدون توجه به زمانمندی افعال و اعیان قصدی آ

(Zahavi, 2003: 80)  . 
اما این درک  ؛درکی از زمان داریم ،مای ما تا زمانی که رویکرد طبیعی یا تجربی را ترک نکرده

به عبارت  ؛مقیاسی برای اندازه گیری و تعیین همبودی، توالی و ترتیب اشیاء و امور است صرفا  
ساکالوفسکی این معنا از  ۀست. به عقیدبیانگر ترتیب یا توالی اشیا صرفا  کیهانی( ) زمان عینی ،دیگر

مکان توان با  می ،است گیری و قابل اندازه نسبت بین اشیا ۀکنند زمان را از آن نظر که مشخص
این معنا از زمان را از سنخ کمیت و  ،. قدما از جمله ارسطو(234: 1388ساکالوفسکی، ) مقایسه کرد
 .اند گیری دانسته و بر نسبت این معنا از زمان و حرکت در آثار خود تأکید کرده قابل اندازه

به چنین ال وجود دارد که چگونه ؤاما جای این س، ما درکی از زمان عینی داریم ۀهمچه اگر
گاهی است و  ۀاین پرسش در حقیقت پرسش از چگونگی تقّوم زمان در حوز ؟مای درکی نائل شده آ

لذا بحث از  ؛شود میدرستی درک ن معنا و حقیقت زمان نیز به ،تا این پرسش پاسخ داده نشود
گاهی زمان   ی مختلف خود زمان است. درک زمان عینی مستلزم درک ها به یک معنا بحث از الیه آ



گاهی در فلسفۀ هوسرل ن  زما/ تحلیل نسبت 42 گاهی و خودآ  آ

گاهی است و لذا برای درک آن باید به درک الی ۀچگونگی تقوم زمان در حوز ی از زمان که تر عمیق ۀآ
نائل شد.  این بدان معنی است که از  ،کند مییاد پدیدارشناختی( ) م زمان سوبژکتیونا هوسرل از آن با

گاهی زمان  نظر هوسرل هر سطح از   مبتنی بر سطح پیش از خود است.  آ
گاهی بود. وی در تر عمیق ۀبه دنبال مواجه ،دوم ازسیر تفکر فلسفی خود ۀهوسرل در دور ی با آ

با استفاده از ابزار اپوخه و به مدد  ،ورود به ساحت پدیدارشناسی استعالیی است ۀاین دوره که دور
گاهی و دادگی  توجه خود را به ،نامید میآنچه وی آن را تعلیق پدیدارشناختی  طور کامل به ساختار آ

ین دوره متوجه این امر بود که . وی در ا(Moran, 2000: 150-158) دکرمعطوف اشیاء در این ساختار 
گاهی داده  آنچه بیهر  ،واجد امتداد و دیرندی است که بدون این تداوم و امتداد ،شود میواسطه به آ

گاهانه نیز واجد  ،نیست. از طرف دیگر یرپذ امکان چنین دادگی  خود اعمال و تجارب قصدی آ
توان خود این تجارب قصدی  میهمین امتداد و دیرند است که  ۀواسط امتداد و دیرندی هستند و به

کند  یاد می)استعالیی( « تأمل پدیدارشناختی»را موضوع تأملی ثانوی قرار داد که هوسرل از آن با نام 
گاهی  ،. در این نوع تأمل(73 :1386)هوسرل،  موضوع تأمل افعال و تجارب و متعلقات محض آ

گاهی و ساختار قصدی آن معطوف است و این  است. این نوع تأمل به جای توجه به اشیاء به خوِد آ
ال اینجاست که در ساحت پدیدارشناسی که ؤاما س ؛(Husserl, 1982: 78) آغاز پدیدارشناسی است

 ،شود میبه معنای زمان کیهانی در اپوخه قرار داده  ،از جمله زمان ،تمامی لوازم آنجهان طبیعی و 
کند تا بنیان این  میوی در این دوره سعی  ؟بنیان این تداوم و دیرند را در چه چیزی باید جستجو کرد

گاهی جستجو کند  لذا تبیین وی از چیستی زمان و زمانمندی در این ؛دیرند را در ساختار قصدی آ
گاهی دارد که  ،دوره  به آن اشاره خواهد شد. در ادامهارتباط تنگاتنگ با ساختار آ

گاهی موسیقی  ۀاز مثال قطع ،هوسرل برای بیان چگونگی تقوم امور زمانمند در ساحت آ
موسیقی واحد  ۀیک قطع عنوان به ،زمانی آن ۀرغم گستر بهموسیقی را  ۀکند. ما یک قطع میاستفاده 

 ۀلحظه یک برش یا یک نت خاص از موسیقی در حوز رار باشد در هرال اگر قکنیم. ح میدرک 
گاهی داده شود یا به گاهی در هر لحظه نت خاصی از موسیقی باشد،  ،بیان دیگر آ متعلق قصدی آ

 ،تر به عبارت دقیق ؟کنیم میواحد و ممتد درک  ۀیک قطع عنوان بهچگونه ما یک قطعه موسیقی را 
گاهی ما همواره متوجه یک آِن  کجا حاصل  وار است، فهم تداوم و دیرند از نقطه لحظه() اگر آ

 . (Husserl, 1991: 11-12) خیال است ۀال مبتنی بر کارکردهای قوؤپاسخ سنتی به این س ؟شود می
بر این باور بود که  ،هوسرل داشتۀ سزایی در فلسفکسی که افکار وی تأثیر ب عنوان به ،برنتانو

گاهی ما از زمان و امور زمانمند به  خیال است که یکی از آنها همان یادآوری ۀدو کارکرد قو ۀواسط آ
(recollection) انتظاری و دیگری پیش (expectation) است (Ibid: 13-14) به باور برنتانو ما وقتی به .

گاهی عرضه  و به واسطه بیآنچه  ،دهیم مییک قطعه موسیقی گوش   ،شود میصورت بالفعل بر آ
در هر لحظه  ،به عبارت دیگر ؛وار است برش یا مقطع خاصی از آن قطعه است که متناظر با آِن نقطه

گاهی یا ادراک ما متوجه یک آِن نقطه وار از امر ممتد است و ادراک گذشته و آینده حاصل یادآوری  آ
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ر اگر سه نت متوالی از این موسیقی را در نظ خیال است. در مثال موسیقی ۀانتظاری قو و پیش
 ۀواسط بیمتعلق  آنچه واقعا   ،کنیم میرا درک  بوقتی نت  ،بنامیم جو  ب، الف بگیریم و این سه را

یعنی نت  ،یک امر پیوسته به نت گذشته عنوان بهرا  باما ما نت  ؛است بهمین نت  ،ادراک است
که واجد را داریم انتظار نت خاصی  بکردن به نت  در عین گوش ،کنیم و در عین حال میدرک  الف

رسد همراه  میلذا به نظر  ؛است جکه آن همان نت  ،نوعی پیوستگی با این نت و کل این قطعه باشد
اما چگونه چنین چیزی  ؛نیز وجود دارد جو  الفیعنی نت  ،درکی از دو نت دیگر ،ببا درک نت 

یعنی در  ؛خیال است ۀساز قو حاصل دو کار کرد مضمون جو  الفممکن است؟ از نظر برنتانو نت 
 جو  الفهای  بلکه نت ،ادراک نیستند ۀواسط بیکدام متعلق  هیچ جو  الفنت  ،بدرک نت  ۀلحظ

 . (492-491: 1394رشیدیان، ) شوند میحال منضم  ۀامور بیرونی به لحظ عنوان به
گاهی از روند زمانی  ۀاز نظر برنتانو الزم این است که آنچه در  ،یک روند پیوسته عنوان بهآ

تعدیل خاصی را متحمل شود. این بدان  دبلکه بای ،طور کامل زائل نشود به ،گذشته حس شده
زیرا نه زوال و نه دوام  مواجه نیستیم؛با حضور یا غیاب ادراک حسی قبلی  معناست که ما صرفا  

یک امر پیوسته و سیال  عنوان بهتواند به درکی از امر زمانی  میکدام ن هیچ ،صرف ادراک حسی قبلی
از گذشته یا آینده به معنای رد یا اثری در  ای یافته ادراک تعدیل ،بلکه آنچه الزم است ،منجر شود

. در (293: 1394رشیدیان، ) استخیال  ۀد قوکنونی است که این کار همان سنتز خالقانه و مولّ  ۀلحظ
یا قرار است در  وار در گذشته درک کرده یک اکنون نقطه عنوان بهخیال آنچه را که حس  ،حقیقت

آفرینی و سپس آن را با خصلت زمانی گذشته حاضر باز ۀدر ضمن ادراک آن یا لحظ ،آینده درک کند
یافته را تداعی  پیوستن مستمر تصورات زمانی تعدیل . برنتانو این(492همان: ) کند مییا آینده غنی 

 .(493همان: ) داند میخیال  ۀو آن را کار قو نامد میاولیه 
واجد نوعی نوآوری است و آن اینکه  ،رغم ابتناء بر تفسیر رایج و سنتی از زمان بهتبیین برنتانو 

بلکه از نظر وی خیال  ،داند میانتظاری صرف ن یادآوری یا پیش ،در درک زمان را خیال ۀوی نقش قو
لذا  ؛ممکن استناادراک یک امر زمانمند  اصوال   ،کننده نیز دارد و بدون این تعدیل کارکردی تعدیل

هنوز با تبیین  ،اما در عین حال ؛رو به جلوست  میهای پیشین قد تبییننسبت به تبیین برنتانو 
به آنها اشاره  زیادی دارد و واجد اشکاالت متعددی است که ذیال   ۀپدیدارشناختی از زمان فاصل

 خواهد شد.
گاهی ما همواره متوجه یک آِن نقطه :اولا   ۀوار است و گذشته و آینده از طریق کارکرد قو اگر آ

اما  ؛کردن اکنون هستیم شوند، پس ما همواره در حال درک میاکنون اضافه  ۀخیال به این لحظ
. حال اند اموری بیرونی و جانبی بدان منضم شده عنوان بهخیال  ۀقو ۀوسیل اکنونی که امور دیگری به

؟  اگر کسی (Husserl, 1991: 18-19) شود میاینجاست که درک گذشته و آینده از کجا ناشی  پرسش
این با شهود امر زمانمند در تضاد  ،حاصل نوعی مقایسه است بگوید درک گذشته و آینده مثال  
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کنیم و درک  مییعنی گذشته و حال و آینده را درک  ،زیرا ما در خود شهود سه بعد متمایز ؛است
 . (Ibid: 23)گذشته و آینده حاصل تأمل ثانوی یا مقایسه نیست 

کنونی شنیده  ۀدر لحظ آنچه صرفا   ،شنویم میبرنتانو وقتی یک قطعه موسیقی را  ۀبنا به نظری :ثانیاا 
 ۀقو ۀهمان تداعی اولی ۀنتیج پیوسته صرفا   ۀیک نت خاص است و ادراک یک نغمه یا قطع ،شود می

نرسیده است. بر این اکنون سپری شده یا هنوز فرا شنویم که هم مییعنی ما چیزی را  ؛خیال است
گاهی از یک روند زمانی صرفا   ،اساس ۀ کارکرد خالقان ۀنوعی توهم استعالیی است که نتیج هر آ

 .(494: 1394رشیدیان، ) خیال است ۀقو
از  ،به بیان دیگر ؛خیال متفاوت است ۀقو ۀوسیل ادراک یک قطعه موسیقی با یادآوری آن به :ثالثاا 

گاه به یک قطعه موسیقی گوش  یموجود عنوان بهدید هوسرل وقتی من  کل این قطعه را  ،دهم میآ
فاقی که در دیروز رخ داده یا ات مثال   کنم و این با یادآوری میامر ممتد واحد درک  عنوان به

یادآوری و  ،به عبارت دیگر ؛متفاوت است ،آنچه قرار است فردا برای من رخ دهد انتظاری پیش
گاهی هستند که با شهود اولیه متمایزند پیش  . (Zahavi, 2003: 83) انتظاری دو عمل مستقل از آ

خیال با رویکرد شهودی ۀ انتظاری قو زمانمند به یادآوری یا پیشدادن ادراک امر  نسبت :رابعاا 
و آنچه در این شهود  واسطه بیبه شهود  دشناسی باییعنی در پدیدار ؛پدیدارشناسی در تضاد است

وار عرضه شده به  در آِن نقطه حال اگر قرار باشد آنچه صرفا   .پایبند باشیم ،شود میعرضه  واسطه بی
 خیال باشد که به این آِن  ۀساز قو حاصل دو کارکرد مضمون و آینده صرفا   شهود درآید و گذشته

نخواهد بود  پذیر امکان هیچ امر زمانمندی  ۀواسط بیشود، در آن صورت شهود  میوار منضم  نقطه
(Ibid: 82) . 

کند  میشده بازنگری در مفهوم آن است. وی سعی هوسرل برای رهایی از مشکالت یاد راه حل
گونه که نت کنونی یک  د. از نظر هوسرل همانکن وار نقطهممتد را جایگزین آِن  ۀآن یا لحظ تا مفهوم

گاهی است ،اکنون متعلق ادراک و به عبارت دیگر موسیقی هم ۀقطع های  نت ،متعلق قصدی فعل آ
گاهی است  بوقتی به نت  البته این بدان معنا نیست که مثال  ؛ قبلی و بعدی آن نیز متعلق قصدی آ

 جو  الفهای  بلکه منظور این است که نت ،است ببود با نت  هم، هم جو  الفدهم نت  میگوش 
گاهی عرضه  واسطه بینیز   «آِن ممتد»شوند. هوسرل برای تبیین این امر آنچه وی آن را  میبر آ

حضور چیست؟  ۀ. اما منظور از گستر(Ibid) کند می وار نقطهجایگزین آِن  ،نامد می )گستره حضور(
متعلق شهودی  عنوان بهامر زمانمند را  ۀواسط بیحضور همان چیزی است که امکان حضور  ۀگستر

گاهی فراهم  ممتد  ۀشبیه آن یا لحظ وار نقطهحضور در مقایسه با آِن ۀ کند. در حقیقت گستر میآ
 است. 

گردیم. وقتی من به نت  میموسیقی باز ۀبه مثال قطع حضور یا آِن ممتد مجددا   ۀبرای فهم گستر
جزئی از یک کل به من  عنوان به بکنم یا نت  میبه یک نت واحد گوش  آیا صرفا   ،دهم میگوش  ب

بدیهی است مورد دوم صحیح است. این بدان معنی است که هنگام التفات به نت  ؟شود میعرضه 
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در ساختار  واسطه بیبعدی و قبلی این نت نیز  یها یعنی نت، جو نت  الفدر آن واحد نت  ب
گاهی عرضه   برایبه نظر هوسرل تنها راه ممکن  ؟اما چنین چیزی چگونه ممکن است؛ شوند میآ
گاهی ۀواسط بیتبیین دادگی  جای اینکه  این است که به ،یک امر ممتد و زمانمند در ساختار آ

گاهی را به وار در نظر بگیریم که متوجه یک آِن  خطی و فلش یصورت ساختار ساختار التفاتی آ
گاهی را  مانند زاویه ،از امر زمانمند است وار نقطه در نظر گرفت که در آِن  ای باید ساختار التفاتی آ

،  (primal impression)ند از: انطباع اصلیا این سه جهت عبارت ؛واحد در سه جهت امتداد دارد
گاهی ما متوجه یک که . این بدان معنی است (pretension) نگری و پیش (retention)نگری  پس وقتی آ
آینده نیز  ۀگذشته و لحظ ۀدر همان حال لحظ ،است وار نقطه)حال( یعنی همان آن  ،کانونی ۀنقط

گاهی  موسیقی وقتی شما به نت  ۀدر همان مثال قطع ،به عبارت دیگر ؛حاضر است واسطه بیبرای آ
گونه  برای شما حاضر است. همان واسطه بینحو  نیز به جو نت  الفدر آن واحد نت  ،توجه دارید ب

گاهی مانند یک زاویه یا بازه است که  ،از دید هوسرل در مقام تمثیل ،که اشاره شد ساختار التفات آ
امر زمانمند در سه بعد متفاوت  ۀگیرندآن دربر ۀرأس آن در خود اگو یا من استعالیی است و قاعد

ساختار التفات  ۀگان سهسه ابعاد  نگری هر نگری و پیش ت. از نظر هوسرل انطباع اولیه، پساس
گاهی هستند که این ابعاد  گذشته و  ،این تفسیر بر اساسزمان سوبژکتیو هستند.  ۀسازندبر گانه سهآ
بلکه  ،خیال به لحظه منضم شوند ۀساز قو مضمون یکارکردها ۀواسط آینده اموری نیستند که به

گاهی هستند ،گذشته   ،به عبارت دیگر ؛حال و آینده سه لحظه یا سه بعد ذاتی در ساختار قصدی آ
گاهی  ۀسه لحظ ،در یک فعل قصدی واحد  شوند میعرضه  واسطه بیگذشته، حال و آینده در آ

(Ibid: 80-82). 
صدد است تا معناِی آن را متحول ساخته و آِن ممتد را جایگزین آِن هوسرل با این تفسیر در

این است که آیا تعبیر آِن ممتد تعبیری  ،کند میالی که در ابتدای امر خودنمایی ؤاما س ؛دکن وار نقطه
برای  ؟تواند در عین آن بودن واجد امتداد باشد میچگونه آن  ،متناقض نیست؟ به عبارت دیگر

 ،صدد تحلیل زمان سوبژکتیو هستیموقتی ما در که ذکر این نکته الزم است پرسش،پاسخ به این 
گاهی دارد و مانند خود  ،باید در نظر داشته باشیم که این زمان ریشه در ساختار قصدی خود آ

یک جهت خود سوبژه یا اگوی استعالیی و طرف  :ساختار قصدی و التفاتی دو جهت متفاوت دارد
آن ممتد از جهت ارتباطش با اگو یا من استعالیی شبیه یک  ،ق آن. بر این اساسابژه یا متعل ،دیگر

گاهی واجد سه بعد است و هنقط وجه تعبیر  هیچ لذا این تعبیر به؛ از جهت نسبتش با متعلق آ
 ت آن اشاره به یک جهت و امتداد آن اشاره به جهت دیگر دارد. متناقض نیست. آنیّ 

گذشته و  ۀلحظ ،حال ۀاین است که در حین توجه به لحظ ،دادهآنچه هوسرل تا اینجا نشان 
گاهی داده  ۀلحظ  ۀاز یک قطع بوقتی من به نت  ،مثال ؛ برایشوند میآینده نیز بدون واسطه در آ

گاهی ۀوسیل نیز به جو نت  الفنت  ،دهم میموسیقی گوش  نی همان یع ،ابعاد ساختار قصدی آ
گاهی داده  نگری و پیش پس گاهی از امتداد زمانی  ؛شوند مینگری در ساحت آ اما هنوز برای تبیین آ
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ال ؤیعنی هنوز جای این س ؛قدم دیگری الزم استواحد  ۀیک قطع عنوان بهموسیقی  ۀکل یک قطع
موسیقی  ۀیک قطع عنوان به ای دقیقه پنج موسیقی مثال   ۀوجود دارد که من شنونده چگونه به یک قطع

گاهم ۀوسیل هواحد و ب درک این امتداد چگونه حاصل  ،به عبارت دیگر ؛یک قصد یا التفات واحد آ
گاهی دارد از دید هوسرل ریشه در همان ساختار سه پرسششود؟ پاسخ این  می  براییعنی  ؛وجهی آ

گاهی من واقع  عنوان به بوقتی نت  ،مثال در همان عمل  ،شود میانطباع اصلی متعلق قصدی آ
بعد دیگری از این ساختار قصدی که هوسرل آن  ۀوسیل نیز به الفیعنی نت  ،قصدی واحد نت قبلی

جزء ذاتی همان عمل قصدی واحد در ساختار  عنوان بهو  واسطه بینحو  به ،نامد مینگری  را پس
گاهی داده  قبل خود متعلق یک انطباع اصلی دیگر بوده که نت  ۀدر لحظ الفاما این نت  ؛شود میآ

واحد تمام  نگری پسدر یک  ،نگری دیگر داده شده و به همین ترتیب پیش از آن از طریق یک پس
بار نه حاصل  که این ای تنیده منطوی است. گذشته هم صورت ممتد و در یک امر زمانمند به ۀگذشت

گاهی است ۀگان سهیکی از ابعاد  عنوان به نگری پس ۀبلکه نتیج ،خیال ۀکارکرد قو  ؛ساختار قصدی آ
 ،دهم میموسیقی واحد گوش  ۀرا از یک قطع بدر همان حال که من نت  ،به عبارت دیگر

 ,Gallager) شوند میداده  نگری پس ،صورت یک امتداد واحد در ضمن های پیش از آن به نت می تما

2012: 104-106; Zahavi, 2003: 83-85) توان تکرار  میآینده نیز بارۀ نظر هوسرل همین امر را در. از
ها داده  کرد و امتداد دیگری را نیز در جهت مخالف ترسیم کرد. با این تفاوت که در مورد آینده نت

گاهی داده شوند و به همین ترتیب ۀبلکه قرار است در حوز ،اند نشده نگری واحد  در یک پیش ،آ
 شود.  میموسیقی داده  ۀآهنگ این قطع مسیر کلی و ضرب

گاهی نظر این تبیین هوسرل بدون در کامل  ،گرفتن نوعی امتداد و دیرند در خود فعل قصدی آ
 نگری پسخود یک  ،بعد ۀهر انطباع اصلی در لحظ ،آن ۀواسط شود. امتداد و دیرندی که به مین

در این نقطه است که ما به  خود یک انطباع اصلی بوده و دقیقا   ،قبل ۀدر لحظ نگری پساست و هر 
یعنی خود فعل  ؛شویم که مربوط به خود فعل قصدی آگاهی استدرکی از زمانمندی نائل می

گاهی بای امور  ۀواسط بیصورت دادگی   زیرا در غیر این ؛دارای دیرند و امتداد باشد دقصدی آ
گاهی  ۀزمانمند در حوز نخواهد بود. این دیرند همان چیزی است که هوسرل از آن با  پذیر امکان آ

 داند میکیهانی( ) درک زمان عینی ۀو درک آن را الزمکند  مییاد  زمان درونی() نام زمان سوبژکتیو
 .(234-235: 1388ساکالوفسکی، )

اگر چیزی به نام  ،به عبارت دیگر ؛است از نظر هوسرل زمان سوبژکتیو بنیان درک زمان عینی
 ؛حتی زمان عینی یا کیهانی نداشتیم ،ما درکی از زمانمندی اصوال   ،زمان سوبژکتیو وجود نداشت

گاهی واجد دیرند و توالی نبودند امور  فهم دیرند و تداوم اصوال   ،یعنی اگر خود افعال قصدی آ
گاهی از سطح اول زمان پذیر امکان عینی  مبتنی ، یعنی زمان عینی ،نبود. این بدان معنی است که آ

گاهی داردتر عمیقبر درک معنای  -237: همان) ی از زمانمندی است که ریشه در خود ساختار آ
236) . 
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گاهی از زمان عینی ۀاگر الزم ی از زمان است، معنایی که ریشه در تر عمیقدرک معنای  ،آ
گاهی و دیرند و تداوم این افعال دارد  اگر بنیان زمان عینی ،و به عبارت دیگر ؛ساختار قصدی افعال آ

ال وجود دارد که بنیان زمان سوبژکتیو ؤاست، جای این سدرونی( )همان زمان سوبژکتیو کیهانی( )
زمان سوبژکتیو فهمیده  ۀوسیل اگر دیرند و توالی امور زمانمند عینی به ،به عبارت دیگر ؛چیست

یعنی زمانی که مربوط به اعمال و افعال قصدی  ،شود، امتداد و توالی خود زمان سوبژکتیو می
گاهی است گاهی  سطح سومی از زمان پرسششود؟ هوسرل برای پاسخ به این  میچگونه درک  ،آ آ

گاهی مطلق یاد  میرا معرفی  گاهی از زمان درونی یا  آ کند. از  میکند که در آثار خود از آن با نام آ
گاهی مطلق امری است که ساختار درونی است و حاصل  زمانمند آن ذاتی و کامال   نظر هوسرل آ

دیگر نیازی نیست که به  ،لذا با رسیدن به این سطح از زمانمندی ؛باالتری نیست ۀفعل قصدی مرتب
 سطوح دیگری از زمانمندی باور داشته باشیم. 

 

گاهی از زمان درونی .3 گاهی مطلق( ) آ ین سطح  عمیق عنوان بهآ گاهی زمان  تر  آ
گاهی زمان  ی از تر عمیقهوسرل در آثار خود به سطح سوم و در عین حال  اشاره و از آن با نام  آ

گاهی از زمان درونی  گاهی مطلق(آ گاهی زمان  کند. برای فهم این سطح از  مییاد  )آ ذکر  شایان آ
گاهی جریان مستمر و مدام که است گونه انقطاعی وجود  است که در آن هیچ یاز نظر هوسرل آ

گاهی خاص و متعین بخشی از یک جریان واحد و مستمر است و همین جریان مستمر  ،ندارد. هر آ
گاهی را به یکدیگر پیوند  گاهی مانند  دهد. این جریان مستمرِ  میاست که تمام اعمال آ آ

گاهی با آن هماهنگ  ربض چند خود بنیان هر شوند. این جریان هر میآهنگی است که تمام اعمال آ
گاهی واحد  عنوان بهچون همواره ؛ وجه امری زمانی نیست هیچ به ،و دیرندی استزمانمندی  یک آ

گاهی در اکنونیت و فعلیت همیشگی  گاهی حضور دارد. این جریان مستمر آ در پس تمامی اعمال آ
این همان چیزی است که هوسرل از آن با  ؛مبنا و بنیان هر زمانمندی و درکی از زمان است ،خود

گاهی درونی یاد  نام زمان  داند که خاستگاه هر زمانمندی است میزمانی  بی ۀکند و آن را  الی میآ
 .(519: 1394رشیدیان، )

واجد وحدتی است که این وحدت  ،این جریان اولیه در عین اینکه هیچ ثبات و ایستایی ندارد
گاهی خود مقوم خویش است ،به عبارت دیگر ؛یابد میخود این جریان تقوم  ۀوسیل به  ؛جریان آ

گاهی  ۀجریان یگان ؛مقوم اکنون و قبل و آینده گاهی که فاقد هر گونه تعینی است و لذا از آن با نام آ آ
 . (520: همان) شود  میمطلق و سوبژکتیویته مطلق یاد 

گاهی زمان   گاهی مطلق آ زندگی ست که در بنیان تمام ساختارهای زمانمندی ا ،درونی یا همان آ
گاهی از  میکار داریم. این سطح از زمانمندی اجازه روزمره با آن سرو دهد تا هم اعمال و افعال آ

این درک از  ،لحاظ زمانی گسترده و مرتب شوند و هم از طریق ساختار قصدی این اعمال
گاهی زمان  لذا  ؛ی قصدی نیز گسترش یابدها تا متعلقات آنها یا همان عینمندی زمان درونی هم  آ
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بنیان زمان عینی و کیهانی و به یک معنا بنیان هر  ،بنیان زمان سوبژکتیو است و هم در عین حال
 .(238: 1388)ساکالوفسکی، درکی از زمان است 

گاهی زمان  بحث از  گاهی مطلق یکی از مشکل آ ین تر ین و در عین حال بنیادیتر درونی یا آ
از منظری خاص به این  اند یک سعی کردهپژوهان هر لذا هوسرل ؛هوسرل است ۀمباحث در فلسف

گاهی زمان  گرفته برای فهم  های صورت ند. یکی از تالشکنچیستی آن را تبیین  ،بحث پرداخته  آ
گاهی و  درونی و نسبت آن با زمان سوبژکتیو تفسیری است که مبتنی بر فهم نسبت خودآ

گاهی زمان    ره خواهد شد. به آن اشا هوسرل است که ذیال   ۀدر فلسف آ
 

گاهی زمان  تفسیر . 4 گاهی پیشا آ  تأملیدرونی در پرتو خودآ
گاهی زمان  ی هوسرل تبیین چیستی ها ترین دغدغه یکی از مهم درونی و نسبت آن با زمان  آ

بین سطح سوم و سطح دوم معنای زمان. زهاوی  ۀتبیین رابط ،سوبژکتیو است یا به عبارت دیگر
کند تا  میهمیشگی هوسرل سعی  ۀپژوهان معاصر ضمن اشاره به این دغدغ یکی از هوسرل عنوان به

گاهی گاهی  یعنی ،این نسبت را از طریق فهم نسبت بین دو نوع خودآ گاهی تأملی و خودآ خودآ
دیگر در این حوزه  ۀپرداز برجست به جز زهاوی دو نظریه. (Zahavi, 1999: 87)تأملی توضیح دهد پیشا

توان به ساکالوفسکی و براو اشاره کرد. ما در این  میکه از آن جمله  اند به تبیین این رابطه پرداخته
کید بر مواضع اختالفی و با تکیه بر نقاط وفاق و اشتراک این مفسران  ،مقاله سعی داریم تا بدون تأ

گاهی بپردازیم بین این دو سطح از زمان ۀبه تبیین رابط کید بر تفسیر زهاوی آ . در این مقاله ضمن تأ
 شدن بیشتر مطلب استفاده خواهیم کرد.  روشن ایبراو و ساکالوفسکی بر رهایاز نظ

گاهی و آنچه وی در آثارش در تبیین  ۀباربا نظر به آراء هوسرل در (Zahavi Dan) زهاوی خودآ
گاهی ،کند میچیستی تأمل بیان  گاهی  میتمایز قائل  ،بین دو نوع خودآ شود که این دو نوع خودآ

گاهی تأملی :ند ازا عبارت گاهی پیشاتأملی و خودآ گاهی  ؛خودآ اما منظور از این دو نوع خودآ
صدد پاسخ به آن الی است که در ادامه درؤچیست و نسبت آنها با بحث زمان کدام است؟ این س

گاهان گاهانه  ؛ما همواره واجد وجهی سوبژکتیو است ۀهستیم. هر عمل آ بدین معنی که هر فعل آ
گاهانه صراحتا    واجد وجه اول شخص است که البته ممکن است این وجه اول شخص در فعل آ

گاهانه هستم که این  ،شوم میغروب آفتاب خیره  ۀلحاظ نشود. وقتی من به منظر دارای یک عمل آ
گاهانه دارای ابژه گاهانه  ۀت. در این تجربغروب آفتاب اس ۀست که این ابژه همان منظرای عمل آ آ

 ،بودن یک چگونه ،به عبارت دیگر ؛نحو ضمنی و غیر صریح وجود دارد همواره وجهی سوبژکتیو به
گاهانه با سوبژه یا عامل آن است  . (Zahavi, 2003: 88)  که بیانگر نسبت این فعل آ

گاهی غیر صریح و ضمنی وجود دارد ۀپس در هر تجرب گاهانه نوعی خودآ  ،به عبارت دیگر ؛آ
همین  ،شود میموضوع تأمل واقع  آنچه صراحتا   ،کنم میغروب آفتاب توجه  ۀوقتی من به منظر

گاهی غیر صریح و پیشاتأملی به خود  ؛غروب آفتاب است ۀمنظر اما در ضمن این تأمل نوعی آ
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گاهانه دارم. این دقیقا   عنوان به سوم شخص  ۀاول شخص و تجرب ۀتفاوت بین تجرب عامل این فعل آ
گاهی حداقلی است که همواره  گاهی نوعی خودآ از یک پدیده مانند غروب آفتاب است. این خودآ

گاهانه موجود است  و مانند یک جریان الینقطع از  (Gallager, 2012: 127-128)در ضمن هر عمل آ
گاهی عمل  اینکه ما توجه خود را به اما به محض  ؛کند که هیچ نوع گسستی در آن وجود ندارد میآ

گاهان یک  عنوان بهغروب آفتاب دربارۀ  یعنی به جای اینکه مثال   ،کنیم میخود معطوف  ۀفعل آ
گاهی کنیم، پدیدار تأمل  کنیم که این  میو به این نکته توجه  دهیم قرار میتأمل را مورد خود فعل آ

گاهانه گاهی پیشا اینجا. در هستم ای منم که واجد چنین هویت قصدی و فعل آ تأملی تبدیل خودآ
گاهی تأملی   شود میتبدیل به ابژه  ،خود هوسرل آنچه از قبل زیسته بود از نظرشود و  میبه خود آ

 . (74 :1386 هوسرل، )
اما  ،دهد که از قبل زیسته بوده میهوسرل بر این باور است که تأمل چیزی را موضوع خود قرار 

نحو پیشاتأملی برای م تبدیل به ابژه و متعلق   بهاین امر زیسته که  تأملبا  .(همان) است ابژه نبوده
گاهی  چند هر ،کنم میغروب آفتاب نگاه  ۀوقتی من به منظر ،شود. در مثال حاضر میصریح آ

گاهی من همین منظره است گاهی صریح ،متعلق صریح آ امر دیگری نیز برای من  ،اما در ضمن آ
گاهی غیر صریح  به خود این فعل و من  ؛ فاعل این فعل است عنوان بهحاضر است که آن همان آ

گاهی ولی گاهی تبدیل به ابژه  این ،با تغییر جهت تأمل از ابژه به خود فعل آ شود و  میبار خود فعل آ
گاهی صریح و مضمون گاهی غیر صریح من تبدیل به خود آ  :Husserl, 1982) شود میساز  خودآ

174). 
گاهی پیش می ،بر این اساس گاهی دانست که همواره  ۀتأملی را همان جریان پیوستاتوان خودآ آ

گاهانه حاضر است. این جریان هیچ بلکه در ، شود میگاه خود تبدیل به ابژه ن در ضمن هر فعل آ
اما اگر این جریان مطلق و  ؛اهی حضوری غیر صریح و ضمنی داردگآ ،بنیان هر فعل قصدی

گاهی حاضرِ  جا همه گاهی قرار ن هیچ خود به ،آ پس  ،شود مینتبدیل و به ابژه گیرد  میوجه متعلق آ
گاهی تأملی  گاهی پیشاتأملی تبدیل به خودآ ال باید گفت ؤشود؟ در پاسخ به این س میچگونه خودآ

گاهان گاهی قرار ۀ وقتی من خود و اعمال آ یافته مواجه  نبا یک من تعیّ  ،دهم میخود را متعلق آ
گاهی وجود دارد که ابژه نیست و آن همان  ؛من در مقام ابژه ،شوم می اما هنوز منی در پس این خودآ

گاهانه  ،به عبارت دیگر ؛من در مقام سوبژه است وجه سوبژکتیو من همواره در پس و بنیان هر فعل آ
 شود.  مینوجه ابژه  هیچ اما خود به ،حاضر است ساز ابژهو 

گاهی پیشاتأملی و مطلق که به گاهی ۀجریان پیوست ۀمنزل از دید زهاوی این خودآ متناظر  ،است آ
گاهی مطلق است با زمان گاهی درونی یا همان آ . این تفسیر زهاوی (Zahavi, 2003:  87-92) آ

زیرا از نظر هوسرل بنیان  ؛ی خود هوسرل نیز تطابق داردها تفسیری است که تا حدود زیادی با گفته
دهد و هر  میمنزله ابژه مد نظر قرار  تأمل همواره چیزی را به ،به عبارت دیگر ؛هر تأملی زمان است

گاهی داده  ۀمنزل آنچه به گونه که پیش از  اما همان؛ واجد نوعی دیرند و دوام است ،شود میابژه در آ
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گاهی همان زمان سوبژکتیو است.  ۀدادگی در حوزبنیان دوام و استمرار و در نتیجه  ،این اشاره شد آ
گاهی مورد تأمل قرار  ۀپس وقتی من پدیداری را در حوز دوام این پدیدار بنیان دادگی و  ،دهم میآ

گاهی دارد که این  ؛همان زمان سوبژکتیو است اما این زمان سوبژکتیو ریشه در جریان عمیق آ
گاهی درونی یاد  جریان عمیق همان چیزی است که هوسرل از آن با نام زمان این  ۀکند. رابط میآ

گاهی نسبت به یک شیء خاص  ۀمانند رابط سطح از زمان با زمان سوبژکتیو دقیقا   گاهی مطلق با آ آ
گاهی نیست که و متعین است. این سطح از گاهی مطلق یا جریان مستمر آ  زمان چیزی جز همان آ

گاهی از آن بر به همین دلیل است که هوسرل  ؛شود میآید و در آن نیز محو  میتمام اعمال قصدی آ
گاهی مطلق نیز یاد  از زمان گاهی درونی با نام آ  کند.  میآ

گاهی  ارتباط بین زمان ،پژوهان معاصر یکی دیگر از هوسرل عنوان بهبراو  گاهی درونی و خودآ آ
دیگر در آثار خود بیان کرده است. وی ضمن بیان این مطلب که اولین سطح  یصورت را به
گاهی زمان   گاهی از زمان کیهانی آ گاهی )عینی( همان آ است که ریشه در اعمال و افعال قصدی آ
شوند  میاموری زمانمند درک  عنوان بهخود این اعمال و افعال نیز که کند  میبه این نکته اشاره ، دارد

گاهیم عنوان بهما به این افعال و اعمال  ،یا به عبارت دیگر .  (Brough, 2010: 26) اموری زمانمند آ
گاهی از این اعمال  اموری زمانمند نیز تنها در صورتی میسر است که خود آنها متعلق  عنوان بهآ

متعلق نوعی تأمل پدیدارشناختی واقع  ،باالتر قرار گیرند یا به تعبیر خود هوسرل ۀقصدی اعمال مرتب
گیرد که از قبل تجربه شده یا به تعبیر خود هوسرل زیسته  میاما تأمل همواره به چیزی تعلق ؛ شوند

مداوم و الینقطع از تمام افعال و اعمال درونی خود  ۀاست. این بدان معناست که ما یک تجرب
گونه  بلکه بنیانی است که هر ،خود نوعی فعل یا عمل قصدی نیست خودی م. این تجربه بهداری

 . (Ibid)آید  میقصدیت و تأملی از آن بر
گاهی باید بدین معنا تجربه شوند و  ۀبلکه هم ،نیست یاین تجربه امری تصادف اعمال و افعال آ

گاهی وجود دارند گاهانه و تجارب ما  ۀهم ،برخالف اشیاء بیرونی که مستقل از آ اعمال و افعال آ
گاه ،بنابراین ؛زمانی وجود دارند که تجربه شوند گاهی داشتن ،بودن به یک معنا آ یعنی  ،یعنی خودآ

 .  (Ibid)نوعی تجربه از زیست درونی خود داشتن
گاهی غیر ابژکتیو و غیر قصدی است بدین معنا که چیزی را متعلق قصدی  ؛این تجربه نوعی آ

شرط هر قصدیت و هر تأملی است.  بنیادینی پیش ۀدر عین اینکه چنین تجرب ،دهد میخویش قرار ن
در  اما این نوع تجربه ضرورتا  ؛ دلیل این امر نیز این است که افعال قصدی افعالی اختیاری هستند

گاهانه  .  (Ibid) ای وجود دارد ضمن هر فعل آ
گاهی که نوعی تجرب ۀیان پیوستاین جر غیر قصدی و غیر ابژکتیو است و به معنای نوعی  ۀآ

گاهی مستمر است زمانمندی است که بنیان  ۀین الیتر عمیقهمان چیزی است که از نظر هوسرل  ،آ
هیچ درکی از زمان و  ای بدون وجود چنین جریان پیوسته ،به عبارت دیگر ؛هر درکی از زمان است

گاهی  ۀاین جریان پیوست ،شود. از طرف دیگر میزمانمندی محقق ن گاهی  عنوان بهآ نوعی خودآ
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سوبژه است و به قول زهاوی بنیان سوبژکتیویته، زمانمندی  ۀضمنی و پیشاتأملی بنیان سوبژکتیویت
گاهی مانند امواجی در جریان د میخودبنیادی است که تما آن پدیدار   میائاعمال و افعال آ

 .   (Zahavi, 2003: 90)شوند می
گاهی و در نتیجه بنیان  گاهی که بنیان تقویم وحدت و تداوم اعمال و افعال آ جریان واحد آ

بلکه این جریان  ،شود میجریان دیگری تقویم ن ۀوسیل تقویم زمان سوبژکتیو است، خود به
 :Husser, 1991) دنشو میمقِوم و متقوم یکی  ،در حقیقت در این جریان .بخش خویش است قوام

گاهی ۀین سرچشمتر عمیقتوان گفت از نظر هوسرل اولین و  می. در نهایت (85-88 است  ای الیه ،آ
گاهی که نه گاهی است ۀبلکه منشأ تقویم هر عینیتی در حوز ،تنها منشأ پیدایش هر نوع آ  ,Husserl) آ

گاهی ۀ . هوسرل از این الی(281 ,2001 گاهی مطلق یا جریان اصلیآ  در آثار متأخر خود با نام آ
گاهی  . (Husserl, 2006: 7) کند مییاد نیز  آ

گاهی  با رسیدن به از نظر هوسرل زیرا این  ؛رسیم میبه مرزهای پدیدارشناسی جریان مطلق آ
گاهی زمان  سطح از  بلکه زبان قادر به  ،شهود پدیدارشناسی قابل درک نیست ۀوسیل تنها به نه آ

گاهی مطلق هیچ نا میبر این نکته تأکید وی آن نیست.  توصیف   میکند که برای نامیدن این آ
معنا  چ. او بر این عقیده است که بنیان زمان چیزی است که خود به هی(Husserl, 1991: 371)نداریم 

و انطباع  هر معنایی از زمان است قوماما م ،در عین اینکه خود زمان نیست لیو ؛زمان نیست
 ,Husserl) زمان ریشه در این امر بنیادین دارد ۀگان سهابعاد  عنوان بهنگری  و پیش نگری پساصلی، 

2001: 171). 
گاهی مطلق ارائه این از نظر براو توصیفی که هوسرل از  شبیه توصیفاتی است که در  ،دهد میآ

گاهی از آاین جریان بنیادین  برای توصیفچند هریعنی هوسرل ؛ شود میالهیات سلبی دیده 
این جریان را نوعی تغییر و تحول بنیادین  و مثال   کند میتوصیفات امور زمانی و زمانمند استفاده 

 ،معنی زمان نیست چیدارد که این تغییر بنیادین خود به ه میاما بالفاصله در ادامه بیان  ،نامد می
 .   (Brough, 2010: 32)هر زمانمندی است  بلکه بنیان

گاهی مطلق به وجه متعلق شهود پدیدارشناسی واقع  هیچ اما راز این امر در چیست؟ چرا این آ
از توصیف آن عاجزند. زهاوی بر این عقیده است که چون این  ها واژه شود و چرا اصوال   مین

از این   میهر تأمل پدیدارشناختی د ،بنیان هر تأمل پدیدارشناختی است و به عبارت دیگر ،جریان
شناختی واقع شود. از طرف تواند متعلق تأمل پدیدار میوجه ن هیچ خود به، جریان واحد است

گاهی مطلق ساز ابژهساز و  تأمل امری مضمون ،دیگر خود  ،ستای بنیان هر ابژکتیویته ،است و چون آ
 ،ستها هکه مربوط به قلمرو ابژ می مفاهیشود و لذا با استفاده از  میوجه ابژه واقع ن هیچ به

 .(Zahavi, 2003: 92)پذیر نیست  توصیف
گاهی مطلق، فراتر از درون  ،که این قلمرو کند میساکالوفسکی به این نکته اشاره  یعنی قلمرو آ

گاهی فراتر از زمان و مکان به معنای  میست و ناو بیرون  توان آن را در مکان جای داد. قلمرو این آ
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کند و این  میاجتناب  ،تنی بر زمان و مکان باشدبگونه توصیفی که ملذا از هر ؛معمول آن است
گاهی است از التفات و روی تر اجتناب بسیار بنیادی وی در  .(249 :1388ساکالوفسکی، ) آورندگی آ

گاهی زمان  سطح سوم از چه نیازی به  ادامه در پاسخ به این اعتراض که اصوال   وجود دارد و چرا  آ
به  ،در نظر گرفتیعنی زمان سوبژکتیو  ،بنیان التفات و دادگی اشیاء را در همان سطح دومتوان  مین

گاهی و روی میاین نکته اشاره  گاهی نسبت به  آورندگی یا التفاِت  کند که تحلیل دادگی اشیاء در آ آ
راندن و حضور و غیاب که در این  زیرا پس و پیش ؛اشیاء مربوط به قلمرو جهان عینی و ذهنی نیست

گاه توجیه شود. این واقعیت  نوعی گشودگی و روشن ۀوسیل باید به، دهد میگاهی رخ آدو سطح از 
شناختی  یا روان فیزیکیفراتر از واقعیت  ،مانند میشوند و در آن پابرجا  میکه اشیاء در زمان گشوده 

سطحی که بنیان تمامی ساختارهای صوری از ی دارد؛ تر و ژرف تر است و ریشه در سطح بنیادی
 .(253-254 :همان) جمله منطق و ریاضیات است

گاهی مطلق را  یناپذیر یکی دیگر از دالیل توصیف توان در این نکته جستجو کرد که این  میآ
  دارد.ریشه استعالیی نیز در آن  ۀبلکه خود سوبژکتیویت، تنها بنیاد ابژکتیویته است جریان بنیادین نه

ضمن گذر از اگوی تجربی به اگوی استعالیی،  ،دوم از سیر تحول فلسفی خویش ۀهوسرل در دور
گاهی  آورندگی ها و روی همان تمام قصدیت استعالیی را قطب این یاین اگو اما بنیان  ؛داند میهای آ

گاهی یا  ۀاین سوبژکتیویت گاهی زمان  استعالیی را باید در همین جریان مطلق آ جستجو  درونی آ
باید بنیان  ،سوم تحول فلسفی خود ۀبا توجه به باور هوسرل به تقویم خود اگو در دور کرد. خصوصا  

لذا این جریان بنیادین در عین  ؛بخش بنیادین جستجو کرد قواممتقوم را در یک جریان  یاین اگو
و همین امر ویته است بنیان هر نوعی سوبژکتیویته و ابژکتی اما ،اینکه خود نه سوبژه است و نه ابژه

این  بارۀی برناو درها نوشته دستهوسرل خود در  .یری آن استناپذ ترین دلیل توصیف مهم
گاهی چنین  ۀین الیتر عمیق گاهی امر واپسینی است  ینتر درونی ،حقیقت»گوید:  میآ که ساحت آ

 ،و این در حقیقت ؛(Husserl, 2001: 178-179) «است میشود و نه یک وحدت انضما مینه تقویم 
گاهی مطلق و بی   که بنیان هر زمانمندی است. زمان است همان آ

 

 نتیجه .5
گاهی  از نظر هوسرل بحث از زمان در حقیقت به معنای بحث از بنیان دادگی اشیاء در ساحت آ

گاهی و ساختار آن بدون بحث از زمانمندی بی ؛است ثار آوی در نتیجه است.  لذا هر بحثی از آ
گاهی زمان  متفاوت از  ۀسه الی خود از کند که  میمتفاوت از زمانمندی بحث  ۀیا سه مرتب آ

گاهی از زمان درونی آن با نامدر آثار خود از  همان است که وی ها الیهین این تر عمیق گاهی ) آ آ
گاهی مطلق مییاد  مطلق( یعنی در زمان تقویم  ؛وجه زمانمند نیست هیچ در عین اینکه خود به کند. آ

گاهی زمان  از بخش هر معنایی از زمان است. این معنا  تقوم اما ،شود مین در حقیقت همان جریان  آ
گاهیبخش  تو وحدمستمر  ،پیوسته است. این جریان از دید هوسرل به معنای نوعی تجربه و  آ
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که تداوم و دیرند  انی استبلکه جری ،ساز است و نه مضمون ساز ابژهای که نه  تجربه؛ استزیست 
گاهی و هر  گاهی ریشه در آن دارد. از نظر برخی از هوسرل ۀابژهر فعل قصدی آ پژوهان معاصر  آ

گاهی پیشاتأملی مقایسه  میاین جریان را  به این معنا که این جریان همان  ؛دکرتوان با نوعی خودآ
گاهی  گاهی وجود که همراه و در ضمن هر فعل قصدی  سازی است غیر مضمونحداقلی و خودآ آ

دارد. این جریان پیوسته در استمرار و تداوم دائمی خود هم بنیان سوبژکتیویته و هم بنیان ابژکتیویته 
 است. 
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 ۀشمار ،اند هوسرلیانا که به زبان انگلیسی ترجمه شده ۀدر این مقاله در ارجاع به آن دسته از آثار هوسرل در مجموع .1
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2. On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time 
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گاهی( به چاپ رسیده است. زمان  آ
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