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Abstract
This paper focuses on the analysis of one of the most important aspects of the psychology of
phenomenology which is named Aesthetic perception of consciousness. The central question
of the essay is how the transcendental life of intersubjective transforms into an aesthetic one?
The Writer detects three-stages in this upheaval process. First, this process gets started from
Husserl and implementation eidetic reduction. The result of this theory is transcendental
transformation life of intersubjective from mere intuition of essences in the pure subjective to
an objective science that constitutes objects. The second begins with Heidegger’s objection to
this aspect. So the result of the eidetic reduction is the replacement of Dasein to
consciousness. So Heidegger’s pattern was consciousness-Existence. The three, but in Sartre’s
viewpoint consciousness and freedom are unified. And the final goal of eidetic reduction is to
discover this point that consciousness has many properties: mere spontaneity and bi-essence.
We can design consciousness to a sketch that creates himself freely. The Writer concludes
that the deepest root of approach aesthetic perception of consciousness is leaning back to
pattern consciousness- freedom.
Keywords: Aesthetic Perception of Consciousness, Phenomenology, Sartre, Husserl,
Heidegger, Eidetic Reduction
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چکیده
مقالۀ حاضر میکوشد نشان دهد در آموزۀ روانشناختی پدیدارشناسی بهسببِ کاربسبر روف فروکاسبر آیبدتی
ادراک معرفرشناختی آگاهی به ادراک زیباییشناختی آگاهی تبدیل میشود .دستاورد مهم این مقالبه تررکبب ببر ایبن
چرخش انقالبگونه اسر که ترهیدات آن از هوسرل و آموزۀ فروکاسر آیدتی

او مایه میگیرد؛ زیرا براسباِ ایبن

روف حیات استعالیی آگاهی از حالر شهود ذوات در ذهنیر محض به علری عینیکننده تبدیل میشبود تبا سببِ
قوامبخشی (وجودبخشی) اشیا شود؛ اما سرانجام کاربسر آموزۀ فروکاسر آیبدتی

نببد هیبدگر قرارگبرفتن وجبود

خاص آدمی به جای آگاهی اسر تا آگاهیباگبیستانس پدیدار شود .نویسنده نتیجه میگیرد براسباِ کاربسبر ایبن
آموزه و یکی شدن آگاهی و آزادی که شاخصۀ مهم اگبیستانس اسر در نبد سارتر هبد
آیدتی

نهبایی آمبوزۀ فروکاسبر

عدمسازی اسر؛ زیرا آگاهی محض خالی از محتوا و عدم اسر .به این ترتیِ آگباهی در عبین حبال کبه

خودانگیختگی اسر آگاهی هم هسر؛ لذا آگاهیْ صرافر محض و فاقد ماهیر شناخته میشود و میتوان آن را ببه
«طرح» تعریف کرد؛ زیرا میتواند خود را آزادانه بیافریند انتخاب و ابداع کند .پس آگاهی هربان اگبیسبتانس اسبر.
این گونه از ادراک حیات استعالیی آگباهی را میتبوان عریب ترین ریشبۀ ادراک زیباییشناسبی آگباهی دانسبر کبه
سرانجام پدیدارشناسی را به «فلسفۀ عرل» تبدیل میکند؛ اما نرونههای مهم خودانگیختگی و نظرگباه زیباییشبناختی
آگاهی که در اینجا طرح آگاهی خوانده میشود در تخیل و عواطف بهروشنی دیده میشود.
واژگان کلیدی :ادراک زیباییشناختی آگاهی پدیدارشناسی فروکاسر آیدتی
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اسر؛ بنابراین وجود در عالم جب در زمینۀ فروکاسر

مقدمه
کاربسببر آمببوزۀ فروکاسببر پدیدارشناسببی1بببرای

پدیدارشناسببی نرببودار نریشببود .درسببر اسببر کببه

تعیین شیوۀ ادراک آگاهی که در این مقاله گاهی از آن

هوسببرل متفکببری اگبیسببتانس نیسببر؛ امببا آمببوزۀ

به ذهن نیب یاد میشود پیامدهای مهری در سرنوشر

فروکاسببر او بببهواقع دری بببه روی تفکببر دربببارۀ

و جهرگیری آموزههای پدیدارشناسی به هرراه دارد.

اگبیستانس میگشاید کبه در تجرببۀ زنبدۀ ماهیرهبا

فلسفۀ وجودی بهسبِ بهرهگرفتن از اندیشۀ بازگشر

مندرج شده اسر و این اگبیستانس (وجبود خباص)

به خود اشیا و مرتبطساختن توصیف ماهیر پدیدارها

مقدّم بر هر تفکری اسبر .بنبابراین ببرای متفکرانبی

با فعالیر ذهن وابسبتگی عریقبی ببه پدیدارشناسبی

هرچببون هیببدگر و سببارتر کببه بببا اسببتفاده از آمببوزۀ

دارد؛ امببا بببه تعلیب درآوردن ماهیببر پدیببدارها و از

فروکاسر هوسبرل ببه آگباهی و ببهتعبیری «وجبود

میدان بهدربُردن کلیۀ معلومباتی کبه عالوهببر پدیبدار

خاص انسبانی» دسبر یافتهانبد پرسشبی مشبترک و

اولیه وجود دارد از نظرگاه این متفکران نباید گونهای

اساسی وجود دارد .یعنی پرسش از آگاهی که پدیبدار

ماهیرانگبباری افالطببونی یببا اصببالر من ب 2شببررده

در آن نرودار میشود و به قلربرو اسبتعالیی آگباهی

شود؛ چون پدیدارشناسی از ما نریخواهد ببه چیببی

وحدت و معنا میدهد .در نبد این متفکران چرخشبی

باور داشته باشیم؛ بلکه کار و فعالیتی اسبر کبه بایبد

انقالبگونه در شیوۀ ادراک آگاهی دیده میشود؛ زیرا

انجام شود .چنین نظرگاهی منجبر ببه بدیهیانگاشبتن

در این نظرگاه دربارۀ آگاهی شناخر و ادراکبی تبام

جنبۀ التفاتی ذهن3میشود .نتیجۀ ایبن بدیهیانگاشبتن

موجود نیسر و در ادراک آگباهی حتبی نریتبوان از

نبد هوسرل که از رهگبذر فروکاسبر پدیدارشناسبی

خببود آمببوزۀ فروکاسببر بهببره گرفببر؛ زیببرا آگبباهیْ

انجام گرفر این بود که هرۀ اشیای عالم خواه واقعی

اگبیستانس و بهتعبیر دیگر خود اگبیستانس اسر که

باشد خواه ذهنبی ببرای ذهبن و آگباهی ببه تجرببۀ

ادراک آن از هر دستهبندی مفهومی آزاد اسبر و تنهبا

مستقیم و زندهای بستگی مییاببد کبه انسبان پبس از

از رهگذر گونهای زیباییشناختی امکان دارد .ببه ایبن

طرد نگرف طبیعی به دسر میآورد.

ترتیببِ بببا کاربسببر آمببوزۀ فروکاسببر بببرای ادراک

این امبر ببرای هیبدگر و سبارتر زمینهسباز تفکبر

آگاهی دو نتیجۀ بهکلی متفاوت حاصل میشود :یکبی

اگبیستانس شبد؛ چبون در نظرگباه ایشبان هوسبرل

نظرگاه هوسرل که آگاهی پدیدارشبناختانه را بهمنبلبۀ

نریخواسر با ماهیرهایی که از رهگبذر فروکاسبر

ناظر و تراشاچی بدون منفعر واقع معرفی میکنبد و

پدیدارشناسی به دسر میآید عالری هرچبون عبالم

دیگری نظرگاه هیدگر و بهویژه سارتر که براساِ آن

افالطونی بسازد؛ بلکه واقعیر وجبود در عبالم را در

آگبباهی خودانگیختببه و بببهواقع طرحببی اسببر کببه

حوزۀ ذهنیر تبیین میکرد .یعنی موجبودی را کبه ببا

شاخصبههای مهبم ادراک زیباییشببناختی آگباهی بببه

آگاهی و ذهن خود ماهیر اشیا را خل میکند .ایبن

شرار میآیبد .ایبن نگبرف یعنبی اسبتقرار آزادی در

بهمعنای استقرار «وجود در عبالم» در قلربرو آگباهی

آگاهی و خودانگیختگی آن که بنبابر تعریبف مفهبوم
گریب آگاهی شکل میگیبرد پیامبدهای مهربی ببرای

1phenomenological reduction
2 logicalism
3intentionality of the mind

فلسفۀ وجودی به هرراه دارد .جهرگیری اساسی این

ادراک زيبايیشناسی آگاهی در پديدارشناسی از نظرگاه هوسرل ،هيدگر و سارتر 137/

مقاله تحلیل و بررسی خاستگاه و پیامدهای مهم ایبن

اسبتعالیی2را پبذیرفر ( .)Macann, 2005: 11عامبل

جریان انقالبی در فلسفۀ وجبودی ببهویژه در تفکبر

دوم این اسر که ادراک هویر آگاهی با فهم هوسرل

سارتر اسر .به این ترتیِ پیکرۀ اصلی این مقالبه ببا

از علم آیدتی 3گره میخورد .به این سببِ او را ببه

سه پرسش اساسی شکل میگیرد:

چشببمانداز روانشناسببی آیببدتی 4رهنرببون میکنببد.

 .1هوسببرل در کاربسببر آمببوزۀ فروکاسببر دربببارۀ

هوسرل در مقالۀ خبود ببا عنبوان «پدیدارشناسبی» در

و

چاپ چهاردهم دانشنامۀ بریتانیکا ببا اشباره ببه روف

نتایج کار او در مسیر ادراک زیباییشناختی آگاهی

فروکاسبببر آیبببدتی

آگببباهی و ذهبببن از آمبببوزۀ

چگونه ارزیابی میشود

روانشناسی آیدتی

آگاهی چه رویکردی را دنبال میکبرد اهبدا

محبض ببهعنوان بنیباد هرگونبه

 .2هیدگر با بیان اینکه آگاهیْ اگبیستانس اسر چبه

روانشناسبی تجرببی یباد میکنبد ( Husserl, 1997:

نقشی در فرارَوی از ادراک معرفرشناختی آگباهی

)92؛ اما پبیش از تحلیبل ایبن آمبوزه و نقبش آن در

به عهده گرفر

ادراک آگاهی باید مفهوم دقیقبی از علبم آیبدتی

 .3تفکر سارتر چگونبه ببا مبددگرفتن از اندیشبههای
هوسببببرل و هیببببدگر و بببببا درهمشکسببببتن

ببه

دسر آورد؛ مفهومی که زیربنای فروکاسبر آیبدتی
آگاهی به شرار میآید.

دسببتهبندیهای مفهببومی در تعریببف آگبباهی ب به
چشببمانداز ادراک زیباییشببناختی آگبباهی دسببر
یافر

علم آیدتیک
موضوع این دانش بهواقع ذات محبض ابژههاسبر
و هوسرل از این گونه علم به دانش ذوات محبض ببا
عنوان آیدوِ5یباد میکنبد ()Husserl, 1931: 8؛ امبا

هویت آگاهی نزد هوسرل

فرایند تجربه یبا شبهود ذات دیبدن آیبدتی 6و علبم

دیدگاه او در این باره از دو عامل اثر میپذیرد:
نخسبر هوسبرل براسباِ آموزههبای کبانتی ببه

آیببدتی

نببام دارد کببه نبایببد بهمنبلببۀ دانببش تجربببی

ادراک شناخرشناسانۀ آگباهی بباور داشبر .در ایبن

شناخته شود ( .)ibid.به این ترتیِ علم آیدتی

نظرگاه هویر آگاهی عبارت اسر از کبنش ترکیبِ

علومی هرچون ریاضبیات محبض و من ب ابژههبای

محتواهای متکثر شناختی براساِ مفاهیم ضبروری و

خاص خود را دارد؛ زیرا هوسرل ذات را گونبهای نبو

پیشینی خود سوژه؛ بنابراین آگاهی که در عین حال با

از ابببژه میدانببد .هرچنببان کببه دادۀ منفببرد یببا شببهود

«من» یکی میشود الزمۀ وجود وحدت تجربه اسر.

تجربهکردن7ابژۀ منفرد اسر دادۀ شهود آیبدتی ْ ذات

از این رو هوسرل تحر تأثیر اصل صوری حباکم ببر

محض اسر ( .)ibid.:9شهود در اینجا ببهطور دقیب

وحدت آگاهی و پدیدآورندۀ آن که وحدت استعالیی

اسر.

بهمعنای دیدن ذات اسر و ذات ابژۀ آیدتی

مانند

ادراک نفسبببانی )Kant, 1998: B132(1خوانبببده
میشود بر این باور ببود کبه بایبد واقعیبر ذهنیبر

apperception

1

2

transcendental subjective
3 eidetic science
4
eidetic psychology
5 Eidos
)6 eidetic seeing(ideation
7 experiencing intuition
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اما مهمتر روف دسریابی ببه ایبن ذوات محبض
اسر .علم آیدتی

روانشناسی را نیب طرد کند .ایبن هربان مبنبای مهبم
فروکاسر من3یا فروکاسر آگاهی اسر.

به این ایبدهها حاصبل فروکاسبر
اسر .در کتاب ایدهها سه

این مبنا چنان اهریتبی دارد کبه جایگباه نخسبتین

گونبببه فروکاسبببر دیبببده میشبببود :فروکاسبببر

فروکاسر پدیدارشناسی به آن اختصاص دارد .به این

و فروکاسببر

سبِ پدیدارشناسی در اولین نرونۀ کاربسبر آمبوزۀ

(اپوخه) یا رویکرد آیدتی

روانشببناختی فروکاسببر آیببدتی

استعالیی .با اینهره در کتباب پژوهشهبای من قبی

1

فروکاسر پدیدارشناسبی امکانبات ضبروری شبهود

که بین سالهای  1901-1900نوشته شبد تنهبا از دو

اصیل «من» )ibid.: 93(4و بهتعبیر دیگر شبهود اصبیل

گونه فروکاسر نخسر سخن به میان میآید .ببهطور

ذهببن محببض5بببه شببرار میآیببد .ایببن گونببه از

این اسر کبه مبا را از

پدیدارشناسببی کببه در ضببرنْ هوسببرل بببا عنببوان

تجربۀ امور جبئی متعل به فرد ببه تجرببه یعنبی ببه

پدیدارشناسی هردلی6از آن یاد میکنبد ( )ibid.: 94و

شهود ذات کلبی و ببهتعبیری ببه نبوع2ایبن جبئیهبا

به ذهنیر ناآشنا و بیگانه7اشارت میکند درنهایبر ببه

هبدایر میکنبد ( .)Theodorou, 2015: 41بنبابراین

پهنهای منجر میشود که فروکاسر در ذهنیر محض

برای دسریافتن به شهود آیدوِ

در

ساده فرایند فروکاسر آیدتی

فرایند علم آیدتی

(ذات) از مسیر تغییردادن آزادانۀ ابعباد و ویژگیهبای
نرونهای منفرد و دسریابی به ذات میگذرد.

قلررو آگاهی به شرار میآید.
به این سان مبراد از فروکاسبر آیبدتی

آگباهی

تررکب بر پدیدارشناسی امکانات ضروری شهود اصیل

فروکاست آیدتیک آگاهی
ایببن گونببه از کاربسببر فروکاسببر آیببدتی

کببه

نویسنده بر آن تررکب دارد بهواقع در مرکب نظام کامالً
خودکفای روانشناسی محض قرار میگیرد .این گونه
روانشناسی به این سبِ محبض اسبر کبه ازسبویی
مستقل از دانشهای تجربی اسر و بهسبِ پیشینی و
آیدتی بودنش زیربنبای دانشهبای تجرببی شبناخته
میشود و ازسوی دیگبر ببدون ایبن دانبش آیبدتی ْ
روانشناسی اندیشیدن دربارۀ «مبن و مبا» آگباهی و
ابژههایش و اصوالً اندیشبیدن درببارۀ حیبات روانبی
نامرکن اسر ( .)Husserl, 1997: 92مراد هوسرل از
گبببرهزدن روف فروکاسبببر پدیدارشناسبببی ببببا
پژوهشهای آیدتی

اسر و خاستگاه بنیبادی کباربرد آمبوزۀ آیبدتی

آگاهی اسر .برجستهترین این امکانبات قوامبخشبی

8

ابژهها و اعیان اسر؛ اما آنچه ازطری این فروکاسبر
استعالیی به دسر میآید آن اسر که ذهن و آگاهی
م ل  9به هرراه تربامی حیبات اسبتعالییاف آشبکار
میشود و در ترکیِهبای التفباتیاف هربۀ ابژههبای
واقعببی و ایببدئال بببه اعتبببار وجببودی محصببل ق10ببوام
مییابنبببد .چبببون هوسبببرل فلسبببفۀ اسبببتعالیی را
 )ibid.: 9811مینامد وظیفبۀ حیبات
وجودشناسی عام (
استعالیی ذهن تنها در این خالصه میشود که بتوانبد
واحدهای واقعی تجربه و علم را قوام دهد؛ امبا مهبم
اسر که معنای قوامبخشی ابژهها و اعیان چیسر.

آن اسر که نهتنها هرۀ احکبامی

را که فراتر از حیات آگاه محض صورت میبندد کنار

3

گببذارد بلکببه میخواهببد هرببۀ واقعیرهببای صببرفاً

logical investigation
Species

egological reduction
originally intuitive ego
5 pure inersubjective
6phenomenology empathy
7 foreign subjective
8
constitution
9 absolute subjectivity
1 positive existential validity
1 universal ontology
4

1

0

2

1
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()ibid.؛ زیرا آگاهی که تعیّن و قوام وجود را بر عهده

معنای قوامبخشی آگاهی به ابژهها
آگاهی به سه معنا میتواند ابژهها را قوام و بهتعبیر

دارد خودف امری متعالی اسر و بهطور خالصبه در

دیگر «وجود» دهد :یکی مترایبساختن معانی ابژهها و

ایببن آگبباهی و ذهنیببر اسببتعالیی اسببر کببه سببوژه

بهواقع چیستی ابژه دیگری معیّنسباختن فردانیبر و

میتواند وجود اعیان را بهشبیوههای مختلفبی تجرببه

جبئیر1با تأکید بر جایگاهی کبه اببژه در زمبان دارد.

کند.

سومین معنا که اهریر زیادی نبد هوسبرل دارد ایبن
اسر که وجود ابژه اعم از وجود تخیلی یا واقعبی آن
را آگبباهی وجببود مییابببد ( .)ibid.هوسببرل اینببان را
جنبههای متفاوت وجودیبافتن اعیبان توسبط آگباهی
معرفی میکند و با پاالیش مفهبوم قبوام وجبود و ببا
ورود مفاهیم زمان و مکبان در وجودیبافتن ببه ایبن
نتیجه میرسد که وجود ازطری متعل ساختن ابژه ببه
زمان بهوسیلۀ آگاهی قوام مییابد .پس هرگباه زمبان
قوامیافته توسط وجود «زمان عینی» باشد وجود اببژه
نیب وجود عینی اسر و هرگاه زمان قوامیافتبه توسبط
وجود شبهواقعی2باشد وجود اببژه «وجبود تخیلبی»
خواهد بود .هرچنین مکان نیب گرچه بهنسببر زمبانْ
موجودیر ثانوی دارد هرچون زمان بهمنبلۀ صبورت
عام در تعیین وجود ابژهها عربل میکنبد .از ایبن رو
زمان و مکان در مفهوم عالم 3به هم آمیختبه میشبوند
تا در تعیین ابژههبا عربل کننبد ( steinbock, 1998:

 .)19به این معنا ابژهها به صورت عالم تعلب دارنبد.
برای مثال برج میالد در تهران بهسبِ کسِ مکبانی
در صببورت عببالم یعنببی در زمببان و مکببان عینببی
موجودی عینی اسر .از ایبن رهگبذر فردانیبر ایبن
ابژه میتواند بهمنبلۀ تعیّنیافتن مکان ابژه در صبورت
عالم4تعریف شبود .اینهبا جریبان کبارکرد یبا تجرببۀ
مستقیم آگاهی به شبرار میآینبد؛ امبا بایبد هرچنبین
اشاره کبرد کبه ایبن وجبود وجبودی متعبالی اسبر
individuality

از این م لِ کبه وجبود و قبوام اعیبان براسباِ
فراینببد فروکاسببر بببه آگبباهی تکیببه میزنببد نتیجببه
میشود که بهواقع پدیدارشناسی آگاهیْ پایبهای ببرای
نظریببهپردازی نیسببر؛ بلکببه تببالف بببرای پایببهنهادن
علری عرلی اسبر .یعنبی تشبوی ببه نظریبهپردازی
نریشود؛ بلکه کوششی اسر برای انجامدادن کباری.
بهتعبیر دیگر سرانجام فروکاسر آیدتی

دسریافتن

به علری عرلی اسر؛ نه پایهای برای نظریهپردازی .به
این سبان مبراد از تعیبین معنبای ماهیبر آگباهی ببا
مببددگرفتن از مفهببوم وجودبخشببی توسببط آگبباهی
دسببریافتن بببه علرببی عینیکننببده اسببر (هوسببرل
)94 :1372؛ اما مراد از علم عینیکننده چیسر پاسخ
آن اسبر کبه« :هرچنبد فروکاسبر آیبدتی

تنهببا در

قلربرو ماهیرهبا اسبر امبا نبایبد آن را گونبۀ علبم
”عینیکنندۀ پیشینی“ بدانیم؛ زیبرا ازلحبا روفهبا و
با آنها تفاوت دارد .یعنی فروکاسر آیبدتی

هد

از

رهگببذر مشبباهدهکردن روشببنکردن تعیینکببردن و
ازطریبب مترایبسبباختن معببانی پیشببرفر میکنببد.
پدیدارشناِ مقایسه میکنبد ترییبب میدهبد پیونبد
برقرار میکند مرتبط میسازد به اجبا تقسیم میکند»
(هران).
بر این اساِ هوسرل با بیان روفهای فروکاسر
آیدتی

نشان میدهد که آگاهی استعالیی هربۀ ایبن

1

کنشها را در چهارچوب «مشاهده» و شبهود محبض

3

را

2quasi-time

world
world form

پیامدهای فروکاست آیدتیک آگاهی

4

انجام میدهد .از این رو میکوشبد روف آیبدتی
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از هرگونبه نظریهسببازی ماننببد روفهببای ریاضببیات

باشد .به این سببِ تکیبه ببر تفکبر اصبالر آگباهی

محض یا روفهای من قی محض که گونههای اولیبۀ

قوامبخش با رویکرد اولویر وجود سبازگار نیسبر؛

علم عینیکننبدۀ پیشبینی هسبتند دور کنبد .بنبابراین

پس مفهوم قوامبخشبی آگباهی ببرای هیبدگر بسبیار

گونببهای دانببش عینببی دانسببته

عجیِ به نظر میآید؛ چون هیدگر رویکرد دادگبی و

میشود که بر سه پایۀ مهبم اسبتوار اسبر :مشباهده

بخشبببش3اصبببیل وجبببود را در پبببیش میگیبببرد

فروکاسببر آیببدتی
انتباع آیدتی

و فروکاسر پدیدارشناختی .آموزۀ علم

(.)steinbock, 1998: 15

عینی و سپردن مرکبیر آن به آگاهی و نقبش آگباهی

نقد دوم :هوسرل در هران سبالهایی کبه هیبدگر

در وجودبخشببی بببه ابژههببا مهمتببرین دسببتاوردهای

شبباگردف بببود فکببر میکببرد کببه آگبباهی بهسبببِ

هوسرل در تحلیل ادراک آگاهی براساِ این آموزه به

التفاتیبودنش هم ابژهها را قوام میدهد هم خبودف

شرار میآیند.

را؛ از این رو این دوره را باید دورۀ بدون من4نامیبد.
این آگباهی ببرای هوسبرل بایبد پیوسبته من بوجود

5

باشد؛ امبا ازنظبر هیبدگر دازایبن پیوسبته من بوجود

هیدگر ،آگاهیـاگزیستانس
هیدگر در کاربسر روف فروکاسر دربارۀ آگاهی

نیسر .شخص دازاین میتوانبد نبام مسبتعاری ببرای

میبل

شخصبانسان6دانسته شود .وجود دازایبنْ من بوجود

هوسرل با بسط این نتایج رویکبرد دیگبری در پبیش

نیسبر؛ بلکببه از آن رو کببه دازایببن در نحبوۀ وجببود

گرفر؛ زیرا هیدگر ببه جبای مفهبوم آگباهی مفهبوم

اصببیل بببرای دسببریافتن بببه خببویش امکانبباتی را

«دازاین» را به کبار میببرد و ایبن دو را ببا یکبدیگر

برمیگبینببد میتواند بباشد7اسببر ( Heidegger,

مبرتبط میدانببد .یعنببی حاصبل فروکاسببر آیببدتی

 .)1962: 68اینکه دازاین هسبتیاف را برمیگبینبد و

دازاین و وجود آنجاسر .او این ارتببا را برپایبۀ دو

امکان خویش اسر و در بازی هستی برد را نصبیِ

نقببد خببود از مفهببوم قوامبخشببی هوسببرل اسببتوار

خود میکنبد نکتبۀ مهربی اسبر؛ زیبرا براسباِ آن

به نتایج مشابه هوسرل دسر یافر؛ اما برخال

خال

میسازد.
نقببد اول :از نظرگبباه هیببدگر مفهببوم قوامبخشببی
بهواقع غفلر از وجود اسر؛ زیبرا اگبر ایبن آگباهی

آگاهی دازاین که میتواند من و بهواقع نبامی

مستعار برای شخصبانسان باشد پیوسته امکبان زوال
برای او متصور اسر.

اسر که وجبود ابژههبا را قبوام میبخشبد پبس ببه

حاصل باور هیدگر دربارۀ آگباهی ایبن اسبر کبه

آگاهی باید تقدم1داد و وجود امبری اشبتقاقی2دانسبته

آگاهی عبارت اسر از وجود محض یبا اگبیسبتانس.

میشود؛ اما هیدگر این نظم را برعکس میکنبد؛ زیبرا

این مهمترین نتیجۀ کاربسر آموزۀ فروکاسبر ببرای

ازنظر او وجود و دازاین پیوسته اولویر و تقدم دارد؛

اوسر؛ زیرا براسباِ ایبن نظبر آگباهی تنهبا جنببۀ

هم از جنببۀ موجبودی هبم ازلحبا هستیشبناختی

معرفرشناختی ندارد و شاید اصوالً فاقبد ایبن جنببه

()Heidegger, 1962: 13؛ زیبرا پبیش از قوامبخشبی
3

ابژهها توسط آگاهی وجود برای آگاهی باید متحقب
Original
derivative

givenness and donation
I-less
5 I-Being
6 man-selbest
7 Can-Be
4

1
2
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باشد؛ زیرا هیدگر مبدعی فبرارفتن از نظرگباه فلسبفۀ

آنکه فروکاسر آگاهی نریگذارد که ذهن پیوسته من

سنتی دربارۀ آگاهی اسر .براسباِ ایبن سبنر امبر

میاندیشببم محببض1ببباقی برانببد و اینکببه ذهببن تنهببا

پیش از تفکر بر تفکر تقدم دارد و آگاهی به امر پیش

ازطری ارتبا اتحادگونۀ آگباهی ببا عبالم قاببلفهم

از تفکر تنها در قلررو معرفرشناسی معنا دارد .به این

اسر (دارتیگ  .)103 :1373به ایبن ترتیبِ نتیجبۀ

ترتیِ با توجه به ابعاد وجودشناختی و با قرارگبرفتن

مهببم فروکاسببر آیببدتی

نبببد هیببدگر بنببابر الگببوی

آگاهی در مرکب وجودشناختی افقی نو دربرابر تفکبر

آگاهیباگبیستانس حاصل میشود.

ژان پل سارتر گشوده میشود.

الگببوی آگاهی بآزادی مهمتببرین مبنببای ادراک
زیباشناختی آگاهی

نتیجۀ مهم فروکاست آیدتیک
مرلوپونتی با اشاره به گفتبههای هیبدگر ببه نتیجبۀ

تأکید هیدگر برای تعریف آگباهی ببه اگبیسبتانس
(وجود) نتایج و پیامدهای مهری در پیکرۀ تفکبر ژان

مهری از موضعگیری او درزمینۀ فروکاسبر آیبدتی

پل سارتر به جبا نهباد؛ زیبرا در تعریبف اگبیسبتانس

آگاهی دسر مییابد:

اصیلْ گبینش و برگبیدن هسر؛ بهگونهای کبه حتبی

«فروکاسر آگاهی هرگب در جهر استقرار نظبامی

گبینشنکببردن گونببهای برگبیببدن اسببر .بنببابراین

ایدهباور گام برنریدارد؛ بلکه دازاین-درجهانبودن که

نریتوان از آن شناختی کامل و م لب حاصبل کبرد.

بببه وجببود خبباص انسببان توجببه میکنببد درنتیجببۀ

تنهببا چیبببی کببه براسبباِ فروکاسببر آیببدتی

از

فروکاسبببر پدیدارشبببناختی آشبببکار میگبببردد»

آگاهیباگبیستانس به دسر میآید این اسر که هرۀ

(.)merleau-ponty, 1995: Ix

دادهها را بهعنوان مرجع آگاهی باید به آن بازگرداند.

بببه ایببن سبببِ کاربسببر فروکاسببر در نظرگبباه

بببا اینهرببه بهسبببِ آزادبببودن اگبیسببتانس اصببیل

هیدگر دگرگونی بنیادین مییابد و به جای آنکه نتیجۀ

نریتوان به آن شناخر م لقی حاصل کرد؛ اما اگرچه

دسریافتن به ذوات اشیا باشد ببه

آگاهی از هرگونبه تعریبف میگریببد میتبوان آن را

هستی در عالم میانجامبد .بنبابراین نتیجبۀ مهبم ایبن

بهگونهای زیباییشناختی تعریف کرد .ببهتعبیر دیگبر

آموزه آن اسر که آگاهیْ اگبیسبتانس اسبر .از ایبن

میتوان بدون بهرهگرفتن از صورتبندیهای مفهومی

نظرگاه میتوان ببه آگاهی باگبیستانس تعبیبر کبرد و

و ماهوی آن را تعریف کرد (هران) .ببه ایبن ترتیبِ

بهعبارت دیگر آگاهی هران اگبیستانس اسبر .یعنبی

بداهر آگاهی و ادراک آزاد و بدون ماهیر میتوانبد

آگاهی به هران نحوۀ خباص هسبتی انسبان در عبالم

حتی بدون مبناقراردادن و ادامبۀ فروکاسبر آیبدتی

اشبباره دارد کببه هویببر خببویش را بببا اعرببال و

دردَسترِ باشد .سبارتر ببر ایبن اسباِ در تعریبف

نگرفهای خود میسازد و این نحبوۀ هسبتی ویبژۀ

آگبباهی از الگببوی هیببدگری آگاهی باگبیستانس بببه

انسان اسر .به این ترتیِ از ایبن تأکیبد مرلوپبونتی

الگببوی آگاهی بآزادی گببذر میکنببد .ایببن مرحلببه

میتوان دریافر که آموزۀ فروکاسر برای هیبدگر ببه

مهمت برین مبنببای ادراک زیباییشببناختی آگبباهی نبببد

دو نتیجببه میانجامببد :نخسببر پیونببد ناگسسببتنی و

سارتر ببه شبرار میآیبد .او در ایبن مسبیر از آمبوزۀ

فروکاسر آیدتی

بهواقع اتحاد انسان با عالم را بدیهی میسازد و دیگبر
Cogito

1
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فروکاسر صر نظر میکند؛ زیرا در این آموزه ببرای

سارتر این اسر کبه فبرد مُبدرک اسبتعالیی چبون

آگاهیْ ماهیتی تعریف میشود که براساِ آن آگاهی

آگبباهی را منقسببم میکنببد و آن را از خببودف جببدا

مرجع دادهها و گونهای مُدرک تجربی یا روانشناختی

میسازد فرد بیهودهای اسر؛ پس «مبن اسبتعالیی

تعریف میشبود؛ از ایبن رو سبارتر در مسبیر ادراک

مرگ آگباهی1اسبر» ( .)ibid.: 40ببه ایبن معنبا کبه

زیباییشناختی آگاهی بر دو موضوع تررکبب مییاببد:

آگاهی تنها با خبودف تعریبف میشبود پیوسبته ببه

نخسر نقد آموزۀ فروکاسر هوسرل و دیگری تبیین

خودف بازمیگردد و عبارت اسر از صرافر کامل و

الگوی آزادیباگبیستانس و پیامدهای آن.

شفافیر (.)ibid.: 39
بنابراین نریتوان آن را جوهری هرچون مُدرک یبا

نقــد ســارتر بــر اهــدات فروکاســت هوســرل و

من استعالیی قلرداد کرد .بهطور خالصه آگاهیْ خأل

گذرکردن از آن

م ل اسبر و ببه هبیچ ماهیبر و جبوهری تعریبف

نقد وجود مُبدرک اسبتعالیی و نفبی آن مهمتبرین

نریشود .به ایبن ترتیبِ آگباهی فقبط اگبیسبتانس

زمینۀ دسریابی به ادراک زیباییشناختی آگباهی نببد

محض اسبر ( .)ibid.: 41,42ایبن مهمتبرین نتیجبۀ

ذات آگاهی

مُبدرک

سارتر اسر .براساِ فروکاسر آیدتی

فروکاسر آیدتی

نبد سبارتر اسبر :حبذ

ذات آگاهی که زمینۀ آگاهی

بهمنبلۀ مُدرک تجربی یا روانشناختی پدیدار میشود؛

استعالیی بهمعنای حذ

اما هوسرل از این مُدرک به مُدرک اسبتعالیی صبعود

آزادی و تعریببف زیباییشببناختی آگبباهی بببه شببرار

میکنببد و از آن انتظببار دارد تببا دیببدگاههای ذهببن و

میآید.

آگاهی را متحد کند .هرین مُدرک استعالیی اسر کبه
ذهببن و آگبباهی التفبباتدار را بهسببوی اشببیا هببدایر

مشخصههای مهم ادراک زیباییشناختی آگاهی

میکند .انتقاد سارتر متوجبه ایبن نکتبه اسبر کبه در

اکنون پرسش مهم این اسر کبه :ببا نفبی هویبر

جریان آگاهی من روانی و روان تنی کفایر میکند و

مُببدرک اسببتعالیی یعنببی نفببی ماهیببر آگبباهی کببدام

هیچ نیازی نیسبر تبا آن را ببا مبن اسبتعالیی یعنبی

ویژگیهببا را میتببوان مشخصببههای زیباییشببناختی

ساختار ذهن و آگاهی م ل ْ مضاعف کبرد ( Sartre,

آگبباهی بببه شببرار آورد و بببهتعبیری داللرهببای

)1960: 36؛ زیببببرا بببببرای وحدتبخشببببیدن و

وجودشناسی مفهوم آگاهی چبه چیبهبایی اسبر در

فردیساختن آگاهی هبیچ البامبی ببه فبرد مُبدرک

تعریف سارتر از مفهوم زیباییشبناختی آگباهی چنبد

استعالیی و م ل ساختن آن وجود ندارد .تنها چیببی

نکتۀ انقالبی دیده میشود:

که برخال

حذ

مُبدرک اسبتعالیی وحبدت آن را

نخسر :آگاهیْ خأل م ل اسبر و ببهتعبیر دیگبر

برآورده میسازد جنبۀ التفاتی آن اسر؛ زیرا با حیب

جوهربببودنش طببرد میشببود و ذاتباً بهسببوی اشببیای

التفبباتی ذهببن خببودف را اسببتعال میبخشببد .ذهببن

خارجی میرود؛ نه برعکس؛ اما میتوان آن را وجبود

خبودف عامبل وحدتبخشبیدن ببه حباالت آگباهی

محض تعریف کرد .البتبه ایبن وجبودْ عبدم اسبر و

اسر؛ پس برای این کار هیچ نیازی ببه مببدع عبالی و

بهتعبیر دیگر آگباهیْ عبدم اسبر؛ چبون هربۀ امبور

برتر بهنام مُدرک استعالیی وجود نبدارد .نتیجبۀ نقبد
Death of consciousness
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فیبیکی روانیبمادی و ابژههای روانی هرۀ واقعیرها

چهارم :آگاهیْ خودانگیختگی خالق اسبر؛ یعنبی

و هرۀ ارزفهبا در عبالری عینبی بیبرون از آن قبرار

خاستگاه معنای وجود آگاهی ذات آگاهی بهگونبهای

دارند و حتی «من مال خودم» بخشی از آگاهی نیسر

که آگاهی معنای وجودف را تنها با تکیه بر ذاتش ببه

( .)ibid.: 93سبِ انقالبیبودن تعریبف آگباهی ایبن

دسر میآورد؛ بنابراین این خودانگیختگی نبد سارتر

اسر که سارتر به پیامدهای نهایی فروکاسر آیدتی

آزادی محض اسر؛ زیرا با آنکه خودف با هیچ چیبب

دسر مییابد :سرانجام این فروکاسر پدیدارشبناختی

دیگببری تعببیّن نیافتببه و عببدم اسببر قببادر بببه

«عدمسازی اسر»؛ زیبرا باقیمانبدۀ ایبن فروکاسبر

تعیّنبخشیدن به اگبیستانسی نو اسر؛ اما باید توجبه

آگاهی یا هران وجودی اسر که بایبد آن را بهسببِ

داشر کبه ایبن آزادی را نبایبد یکبی از ویژگیهبای

ذاتش عدم نامید؛ لذا عدم دیگبر مبرز وجبود نیسبر؛

اگبیسببتانس بببه شببرار آورد؛ بلکببه آزادی هرببان

بلکه در قلِ وجود ساکن اسر.

اگبیستانس اسر .به این ترتیِ سبارتر ببا تکیبه ببر

دوم :آگاهی بهسبِ طرد هرگونه جبوهری اعبم از

تقدم وجود در اگبیستانس نشان میدهد که «واقعیبر

روان تنی و فیبیکی هیچ اسر و هرۀ حقای بیرون از

انسببانی وجببودی اسببر کببه آزادیاف در وجببودف

آن اسر؛ اما این عدم و خأل م لب

هربهچیب اسبر؛

زیببرا آگبباهی در ذاتببش آگبباهی بببه آن هویرهببا و
چیبهاسر (.)ibid.

م رح اسر» (هران614 :و.)615
توجببه بببه ایببن نکتببه ضببروری اسببر کببه آزادی
اگبیسببتانس آزادی محببض اسببر؛ امببا آزادی تنهببا

سبببوم :آگبببباهیْ خببببودانگیختگی1و صببببرافر

میتوانببد آگبباهی را در جهببان درگیببر سببازد و آن را

غیرشخصی اسر .آگاهیْ خودانگیختگی اسبر؛ زیبرا

بهمنبلۀ طرح جهان به ظهور رسباند (دارتیبگ :1373

به هستی و وجود صورتی از عبالم میدهبد .ببهتعبیر

 .)109البته این طرح دو جنبۀ مهم دارد :یکی انتخاب

دیگببر وجبببود را بهصبببورت متعلببب التفاتهبببا و

آزاد آگاهی دربارۀ خودف و دیگری انتخبابی درببارۀ

داللرهای آگباهی درمبیآورد .نیبب آگباهی صبرافر

عالم اسر تا از این رهگذر هم عالم را بهمنبلبۀ عبالم

غیرشخصی اسر به این معنا که آگاهی هر لحظبه ببا

آشکار کند هم آگاهی ببرای خبودف آشبکار شبود.

اگبیستانس تعیّن مییابد؛ بیآنکبه بتبوان پبیش از آن

درنتیجه محال اسر که عینی از اعیان در عالم تحقب

چیبی را تصبور کبرد .بنبابراین آگباهی در لحظبه از

یابد؛ مگر اینکه حامل ویژگی آگاهی آزاد باشد.

حیات آگاهانۀ ما آفرینشی از عدم را برای مبا آشبکار
میکنببد و بببهتعبیر دیگببر اگبیسببتانس نببو را بببر مببا
مکشو

پیامدهای تأکید بر مفاهیم آزادی و طرح

میسازد ( .)ibid:79البته باید یبادآوری شبد

داللرهای وجودشناختی مفهوم آگاهی و تأکید بر

که مراد از آفرینش در اینجا معنبای مابعبدال بیعی آن

برآمیختگی آزادی و طبرح در مفهبوم زیباییشبناختی

نیسر؛ زیبرا سبارتر از وجبود ببا تعبابیری هرچبون

آگاهی دو پیامد مهم دارد:

بیدلیبببل و بیعلبببر یببباد میکنبببد و آن را امبببری
غیرضروری میداند (سارتر .)680 :1396
spontaneous

 .1پدیبببدآوردن روشبببی تبببازه در برخبببورد ببببا
پدیدارهای روانی .در فهم حالرهای روانی براسباِ
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مفهوم زیباییشناختی آگاهی دو جنببۀ متفباوت دیبده
میشود:
الف) براساِ پیامبد فروکاسبر آیبدتی

به نظر میرسد پاسخ را باید در معنبای فروکاسبر
مببدنظر سببارتر جسببروجو کببرد؛ زیببرا معنببای

مبدنظر

پدیدارشناسی بهواقع تبیین و تعریف آگاهی استعالیی

سارتر کبه هرگونبه ذهنیرداشبتن از آگباهی را طبرد

بهعنوان اگبیستانس اسبر .در ایبن فراینبد مبراد آن

میکند دیگر نریتوان حالرهبای روانبی را هراننبد

اسر کبه رُخبداد روانبی ببه خاسبتگاه و سرچشبرۀ

امور ذهنی حالرهای درونی دانسر و اصوالً چیبی

اولیهاف بازگردانده شود .براین اساِ رویداد روانبیْ

بهنام درونیبودن وجود نبدارد تبا بتوانبد حالرهبای

واقعیر یا متعل شناخر نیسر؛ بلکه در این رویبداد

روانی را در خودف پنهان کند .سبارتر ببه ایبن نکتبه

نحببوۀ وجودداشببتن مشبباهده میشببود .یعنببی شببیوۀ
انتخبباب و فهریببدن خببود و عببالم هببد

اشارۀ دقیقی دارد:

نهببایی

پدیدارشناِ به ما میآموزد که حالرهای روانبیْ

فروکاسر پدیدارشناختی دانسته میشود .ریشبۀ ایبن

متعل و معلوم شناخر هستند و احساِ (عشب یبا

پاسخ را باید در نگرف سارتر به معنبای اگبیسبتانس

نفببرت) از آن جهببر کببه احسبباِ اسببر متعلبب

جسبببروجو کبببرد؛ زیبببرا اگبیسبببتانس ببببهمعنای

استعالیی اسر و نریتوانبد در وحبدت درونیببودن

برعهدهگرفتن هستی و مسئولبودن خویش اسر؛ ببه

آگاهی هضم و جذب شود (.)Sartre, 1960: 95

این سبِ «انسبان بیبانی از نیسبتی اسبر و هربواره

ب) آگبباهی نریتوانببد متعل ب و معلببوم شببناخر

نیسببر؛ زیببرا هریشببه بهسببوی امببری نببامعلوم پببیش

باشد .بر این اساِ برای شناخر پدیدارهای روانبی

میرود تا جنببهای از آن معلبوم شبود .او هریشبه در

دو قلرببرو از هببم ترببایب مییابببد :یکببی قلرببرو

جریان طرحاندازی تازهای قرار میگیرد و بشر هربان

روانشناسی اسر که برای شناخر پدیدارها از روف

اسر که خود میسازد؛ یعنی هران اسر کبه پبس از

مشاهدۀ بیرونی و درونی بهطور یکسان بهره میگیبرد

جهش بهسوی وجود از خودف طلِ میکند (سارتر

و دیگری حوزۀ استعالیی که تنها پدیدارشناِ ببه آن

28 :1389و.)29

دسترسی دارد ( .)ibid.: 96نتیجۀ این گفتبه آن اسبر
که هرچند من و حالرهای روانیاف معلوم ی

من

1

نکتۀ مهم در تعریف آگباهی ببهعنوان اگبیسبتانس
آن اسر کبه روانکباو وجبودی ببرای تبیبین رخبداد

قبرار گیبرد آگباهی ببه اگبیسبتانس و آزادی متعلب

روانی نباید در قلررو مشاهدۀ بیرونی یا درونبی بباقی

شبناخر قبرار نریگیبرد ()ibid.: 97؛ چبون آگباهی

براند؛ بلکه باید به درک و فهبم حقیقبی رخبدادهای

هنگامی متعل شناخر قرار میگیرد که تعریف ثبابتی

روانی بپردازد .برای دسریافتن ببه ایبن درک و فهبم

داشته باشد.

حقیقی باید راب ۀ بنیبادی آگباهی و علبم را در نظبر

اکنون این پرسبش مهبم اسبر کبه :پدیدارشبناِ

داشببر و توجببه داشببر کببه پببیش از پدیدارشببدن

چگونه میتواند رُخداد روانی را ببدون مبددگرفتن از

رُخدادهای روانی هرکدام از ایبن رویبدادها واکبنش

روف مشاهدۀ بیرونی و مشاهدۀ درونبی یعنبی روف

انسان در برابر عالم به شرار میآیند ( Sartre, 1962:

روانشناختی بفهرد

 .)22بر این اساِ برای تبیین رخداد روانی باید هبم
از امر روانی فراتر رفر هم از انسان در عالم؛ تبا ببه
Ego
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این وسیله به ذهن و آگباهی اسبتعالیی و قبوامبخش

میکند و به جنبۀ التفاتی آن توجه میکند .پس وقتبی

دسر یافر ( .)ibid.مراد سارتر این اسر که تنهبا ببا

که به آگاهی دارای عاطفه1نگریسبته میشبود چنبین

فراتررفتن از این گونبه از ذهبن و آگباهی اسبر کبه

دریافر میشود که عاطفه شیوۀ خاصی برای فهریدن

میتببوان نشببان داد هببر رخببداد روانببی گونببهای

عالم اسبر ()ibid.: 34؛ امبا ازسبوی دیگبر آگباهی

وجودداشتن اسر و اگبیستانس با رخداد روانبی ببه

بهسبِ خودانگیختگی و آزادیاف به هنگام شبناخر

عالم توجه میکنبد ( )ibid.: 15و میکوشبد ببه ایبن

اشیا خودانگیختگی و آزادی خود را نرایبان میکنبد

وسیله عالم را تغییر دهد .ببرای توضبیا ایبن م لبِ

( .)ibid.: 58به این سببِ هرگباه عاطفبه بهصبورت

میتوان برای نرونه به دو حالبر آزاد از درعبالمبودن

پدیدار ناگهانی آشکار میشود و خبود را ببر آگباهی

آگاهی اشاره کبرد :یکبی نرونبۀ عواطبف و دیگبری

تحریل میکنبد حبالتی آزاد از بودنبدر بعالم را ببه

تخیل.

وجود میآورد.
مقصود از حالتی آزاد از درعالمبودن چیسر

رابطۀ عواطف و آگاهی

چنان که بیبان شبد عاطفبه تغییرشبکلدادن عبالم

رخداد روانی هرچون عاطفه به چه معنایی ببه

اسر .به این معنا که عاطفبه هنگبامی بهمنبلبۀ امبری

عالم توجه میکند و آن را تغییر میدهد برای پاسبخ

بببدون تأمببل بببروز میکنببد کببه شببیوههای متببداول

به پرسش باید به راب ۀ عاطفه بهعنوان رخداد روانبی

ان باقیببافتن آگبباهی بببا دشببواریهای عببالم کارسبباز

و آگاهی توجبه کبرد .عواطبف ببهواقع گونبههایی از

نباشد .به این سبِ آگاهی میکوشد چنین عبالری را

وجودداشتن و وجهی از وجوه آگاهی هسبتند .یعنبی

بهگونهای دیگر دریافر کند .یعنی خود را تغییر شکل

راههایی هستند که بهوسیلۀ آن آگاهی وجود در عبالم

میدهد تا عالم را تغییر شکل دهد ( .)ibid.: 63معنای

خببویش را درمییابببد ( .)Sartre, 1962: 62هببر

سخن این اسر که چون آگاهی نریتواند ببا جریبان

عاطفهای بهمنبلۀ واقعیتی برای انسان اسر که خود را

جدی مشکالت عبالم رودررو شبود ببدون آنکبه از

بر عهده میگیرد و بهصورت عاطفی به جهبان توجبه

طرح بدون تأمل عاطفه دسبر ببردارد خبودف را از

میکند .به این ترتیِ هرگاه عواطف به خاستگاه آنها

روند جدی عالم رها میکند .به این سبِ عالم جدی

در ذهبببن اسبببتعالیی بازگردانبببده شبببوند دیگبببر

در آگاهی عاطفهزده جایش را به عالم خیالی میدهبد

پدیدارشناِ آنها را بهمنبلۀ امر عینی بررسی نریکند؛

تا اثری از مشکالت عالم واقعی در آن نباشد.

ی

بلکه آنها را در موجود انسانی بررسی میکنبد .یعنبی

بنابراین عاطفه هرچون پناهگاهی اسر که آگباهی

پدیدارشببناِ وجببودی از آگبباهی یعنببی از آگبباهی

در آن با پناهبردن به خیال به نفی عالم واقعی و بلکبه

مرتبط با عاطفه میپرسبد و ببهتعبیر دیگبر میپرسبد

بیاثرسبباختن آن میپببردازد تببا عببالم را بببرای خببود

آگاهی چگونه باید باشد تا عواطف امکان پیدا کند یبا

تحرلپببذیر کنببد .پببس آگبباهی عاطفببهزده هرچببون

حتی ضروری شود (.)ibid.: 23

تردسر ماهری با شعبدههایش سبیرایی جبادویی ببه

به این ترتیِ پدیدارشبناِ ببرای فهریبدن آنچبه

عالم میدهد؛ از ایبن رو عاطفبه گونبهای فهبم عبالم

برای آگاهی روی میدهد از نفس آگباهی پیجبویی
Emotional consciousness
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توسط آگاهی اسر که نهتنها حادثه و اختالل نیسبر

بهوضوح نشان داد؛ زیرا اجبای تبابلو هرچبون پبرده

بلکه به گونهای از وجود آگباهی اشباره میکنبد .نیبب

قاب و پوشش نقاشی که ترکیبِ رنگهبای متفباوتی

عاطفه راهی اسر کبه آگباهی وجودبدر بعالم خبود

دارد میتواند مانند سایر واقعیرها وجودی در میبان

(دازاین بهمعنای هیدگری) را درمییابد.

جهان قلرداد شود؛ اما هرگاه به حیات تصویر مولبوی
دقر کنیم در عدم فرومیرود و ببه ایبن سببِ جبا
برای عالم غیرواقعی و ادراک زیباییشناختی آدمی باز

تخیل ،آگاهی آزاد است
نرونهای دیگر از حالر آزادبودن در عبالم آگباهی

میشود .بهتعبیر دیگر واقعیر تابلوی تصویر مولبوی

را میتببوان در تخیببل1جسببروجو کببرد .سببارتر در

که فقط نقش شبیه را بازی میکند توسط آگاهی نفی

روانشناسی تخیل ببه نکتبههای مهربی در ایبن بباره

میشود تا روزنبهای غیرواقعبی بباز شبود کبه در آن

اشاره میکنبد .در نظرگباه او فراینبد تخیبل نرونبهای

زیبایی پدیدار میشود .بنابراین از نظرگباه سبارتر کبه

قوی از عرلکرد آگاهی اسر تا نشان دهد که آگباهیْ

میگفر «زیبایی ارزشی اسر که زایش آن در فضبای

هویر (جوهر) یا بخشی از عالم اعیان نیسبر؛ بلکبه

خیبالی روی میدهبد» ( )ibid.: 225میتبوان نتیجبه

التفات ببه عبالم اسبر تبا ببه ایبن وسبیله هرچبون

گرفر که واقعیر هرگب زیبا نیسبر و ایبن ببهمعنای

عواطف رویکرد زیباییشناختی ببه آگباهی را تبیبین

نفی عالم در ساختار ماهوی آن اسر.

کند .بر این اساِ تخیبلْ ببرهمآمیختن صبورتهای

آگاهی آزاد واقعیر را مجروعهای ترکیبی تصبور

ذهنی2نیسر؛ بلکه توجه به عالم یا پبارهای از اشبیای

میکنببد و سببپس ازطریبب حرکببر خودانگیختببۀ

عالم در حالبر نببودن یبا غیباب آنهاسبر ( Sartre,

کنارگذاردن عالم ازسویی عبالم تخیبل را بهصبورت

 .)2002: 209برای نرونه تخیلکردن فردی که اکنبون

ی

کل ادراک میکند و ازسوی دیگر جهان واقعی را

در مسافرت اسر بهمعنای تولید شبحی از او نیسبر

نفی میکند.

تا این واقعیر شبباگونه جانشبین حضبور او شبود؛
بلکه آگاهی از غیاب اوسر .پس بر ایبن اسباِ کبه

خودانگیختگی آگاهی و عاطفۀ ادبی

صور متخیل جانشین غیببر اشبیا میشبود میتبوان

این نکتهای مهم اسر که رفتارهایی که آگاهی در

توجه به غیرموجودی هرچون اسبِ بالبدار را تبیبین

آنهببا نرببودار میشببود میتواننببد تنهببا براسبباِ

کرد.

خببببودانگیختگی و بببببهتعبیر دیگببببر براسبببباِ
کنونی آن اسبر

اگبیستانسبآگاهی فهم شبوند؛ پبس طرحبی کبه در

نتیجۀ مهم این گفتهها برای بح

که تخیلْ ویژگی بنیبادین آگباهی اسبر و آگباهی در

رفتببار آگبباهی نرببودار میشببود نریتوانببد براسبباِ

هران حال که آگاهی از عبالم اسبر میتوانبد آن را

قوانین انتباعی و کلبی تبیبین شبود .نرونبهای از ایبن

نفی کند ( .)ibid.: 210با دیدن اثری هنری مانند تابلو

رفتار را میتوان در آنچه عاطفۀ ادببی فلبوبر3خوانبده

تصببویری از مولببوی در مببوزه میتببوان ایببن ادعببا را

میشود مشباهده کبرد .خاصبه کبه رفتبار آگباهی و
عاطفببه در سببب

imagination
image

نوشببتاری و ادبببی غالببِ متفکببران

1
2

Gustave Flauberi

3
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اگبیستانس دیبده میشبود .روانشناسبی اسبتوار ببر

 .2برآمیختگی ادراک و تأثیر

مشاهدۀ بیرونی و مشاهدۀ درونی در تبیبین احسباِ

یکببی دیگببر از داللرهببای وجودشببناختی مفهببوم

بلندپروازی فلوبر در نویسندگی میکوشد نرونۀ رفتار

آگاهی خودانگیخته تأکید بر تعریف آگاهی ببه طبرح

آگاهی را به احساسبات و امیبال فلبوبر ویژگیهبای

اسر .مفهوم زیباییشناختی آگاهی این داللر مهم را

ارثی یا عصبی او بازگرداند؛ امبا سبارتر ببا تکیبه ببر

دارد کبببه تعریبببف آگببباهی ببببه طبببرح ببببهمعنای

مفهوم آگاهیبآزادی و بهتعبیر دیگبر خبودانگیختگی

خودانگیختگی آگاهی اسر .به این معنبا کبه آگباهی

آگاهی معتقد اسر:

باید آزادانه خود را بسازد و بیافریند .ببه ایبن سببِ

«بلندپروازی مالزم قصد اسر؛ بنابراین اختیباری

فروکاسر آیبدتی

نببد سبارتر پوسبر میانبدازد و

اسر .نه وراثر میتواند از عهدۀ تعبیرف برآیبد نبه

مفهومی نو مییابد؛ زیرا هستۀ پدیدارشناسی هوسبرل

زمینببۀ بببورژوایی نببه تعلیموتربیببر یببا مالحظببات

که در آن آگاهیْ سود و منافع خبویش را در جریبان

فیبیولببوژیکی دربببارۀ حالرهببای عصبببی» (سببارتر

فهم دخالر نریدهد تغییر شکل مییاببد؛ بهگونبهای

.)29 :1384

کبه آگبباهیْ تنهببا توصبیفگر عببالم نیسببر و تسببلیم

نکتببۀ مهببم ایببن اسببر کببه آگاهی بآزادی کببه در

محض عالم نریشود؛ بلکه آگاهی برای فعالشبدن و

شببخص فلببوبر ظهببور کببرده اسببر هرگببب بببهمعنای

دگرگونساختن خود و عبالم از رهگبذر فروکاسبر

ترکیبببی از صببفات ارثی بعصبی یببا ظهببور جببوهر و

آیدتی

به خالقیر روی مبیآورد .نببد سبارتر سبیر

ماهیتی خاص نیسر؛ بلکه وحدت طرح اصلی اسبر

فروکاسر آیدتی

که برای ما بهمنبلۀ م لقی غیرجوهری آشکار میشود.

ازسببویی خببود را از جهببان جببدا میسببازد تببا آن را

این تذکری بهجا و مهبم اسبر کبه نبایبد ببا ترکیبِ

بشناسد و از دیگبر سبو ببا ایبن عربل ببر عبالم اثبر

ترایالت شخص را بسازیم .حبالتی هرچبون حالبر

میگذارد تا آن را تغییر شکل دهد.

وظیفۀ دوسبویهای ببه عهبده دارد:

بلندپروازی فلوبر نرایانگر توجه آزاد آگاهی به عبالم

سبببارتر در مجروعبببهمقاالت خبببود ببببا عنبببوان

و اصببوالً ظهببور شببوق هسببتی اسببر .یعنببی ظهببور

«موقعیرها»1از این وظیفه یاد میکند و تأکید میکنبد

خودانگیختگی آگاهی اسر .این گونه وجود بیوقفه

که فرایند فعالشدن آگاهی و درگیرشدن منبافع آن در

خود را پیش میاندازد و از خود میگذرد؛ زیبرا ایبن

شناخر و من ب شبدن ادراک و تبأثیر آزادی نامیبده

وجود کربود هستی اسر.

میشببود؛ زیببرا امکببان جداشببدن از مببوقعیتی بببرای

به این ترتیِ سبارتر میخواهبد نشبان دهبد کبه

دسریابی به موقعیر دیگر شناخر صبر

نیسبر؛

هرگی رفتارهبایی کبه آگباهی خودانگیختبه در آنهبا

بلکبه ادراک هربراه ببا تبأثیر اسبر ( Sartre, 1965:

نرودار میشود به هران طرح واحد اولیه بازمیگردند

)194؛ اما پرسش اصلی آن اسر که :چبرا فروکاسبر

و این رفتار هرچون رمبهبایی از آن حکایبر دارد و

آیدتی

هم آزادی اسر هم شناخر پاسخ این اسر

عرل کشف این رموز ببر عهبدۀ روانکباوی وجبودی

که آگاهیْ طرح اسر؛ طرحی که نرایبانگر شبناخر

اسر.

اسر .در این طرح آگاهیْ از ضرورت وابستهساختن
situations
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حببال بببه گذشببته جببدا میشببود؛ ضببرورت یعنببی

بهوسیلۀ آن نهتنها به موقعیر تاریخی آگباه میشبود

وابستهکردن حال به آینده .به ایبن ترتیبِ نریتبوان

بلکه از آن به موقعیتی کبامالً تبازه میرسبد .ببهتعبیر

آزادی را پیش از هرگونه تبأثیر و کنشبی ببه آگباهی

دیگر این کنش انقالبی که باالترین مرتببۀ کبنش آزاد

نسبر داد؛ بلکه آزادی اصوالً تبوعم ببا کبنش و تبأثیر

اسببر هببم آزادی آگبباهی را تحقبب میدهببد هببم

وجود مییابد .از این رو آگاهی آزاد اسبر؛ چبون ببا

روزنهای اسر برای پدیدارساختن جنبههای تازهای از

کنش و تأثیر نرودار میشود؛ یعنبی آزادی آگباهی در

آن.

تعهد عینیاف پدیدار میشود.
آزادی آگاهی تعریف ماهوی آگاهی نیست
کنش انقالبی آگاهی
روح فرکاسر آیدتی

با تعریف آگاهی به طرح نباید پنداشر کبه آنچبه
نبد هوسرل و هیدگر تأکید

انسان آزادانه طرح میکند از پیش داده شبده و گونبۀ

بببر انگیبببۀ تصببریم و عرببل اسببر و جببوهرۀ عرببل

ماهیر برای آن دانسته میشود؛ زیرا مرکن اسر این

پدیدارشناختی گونهای زهد و مراقبر آگاهی اسر تا

آگاهی پیش از آنکه خود را تحق دهد تهدید شبود؛

از این رهگذر به ادراک ذوات دسر یاببد (جربادی

چون آزادی آگباهی بایبد از وضبع موجبود خبود را

)192 :1389؛ امببا سببارتر بببا معرفببی آگبباهی بببه

برهاند تا بهسبِ مکان محیط تاریخ آینبده و حتبی

اگبیسببببتانس آگبببباهی را طبیعببببر و مبببباهیتی

مرگ با محدودیر مواجه نشبود .آزادی درون خبود

ازپیشتعیینشده به شرار نریآورد؛ بلکه آن را هستی

حامل پایانناپذیری خبویش اسبر؛ زیبرا پیوسبته ببه

در عالم میداند که خودف باید به خبود تعبیّن دهبد.

نقصی جبرانناپذیر مبتالسبر و توانبایی گبریختن از

پس تحق یافتن این آگاهی در ضرن تأثیر و کبنش او

خود و تصریمهای آزاد خویش را نبدارد .البتبه مهبم

در عالمْ امکانپذیر اسر .واقعیبر آگباهی « ...کبنش

اسر که آگاهی خواهان آزادی خویش اسبر و آن را

اسر .کنش و تأثیر بر عالم ببا فهبم ایبن عبالم یکبی

کامیابی خود میداند؛ اما هرگاه به ایبن هبد

دسبر

اسر؛ پس کنش و تأثیر یعنی کشف واقعیبر عبالم و

یابد و دیگر درصدد گذار از این وضع موجود برنیاید

همزمان اثرگذاردن بر آن» ( .)ibid.: 184به این سبان

از ماهیر آزادی خویش چشمپوشی کبرده اسبر .ببه

نبد سارتر هرگونه آزادی که فاقد جنبۀ عرلی باشبد و

این سبِ به ارائۀ تعریفی ماهوی از خود گردن نهباده

به اگبیستانس بیتوجه باشد و تنها در درون خبویش

اسر .یعنی به وجود فینفسه تبدیل میشبود .سبارتر

و بدون توجه به جنببههای عینبیْ خبودف را تحقب

آزادی را عبارت از وجودی میداند « ...که بودن آنچه

دهد توهری بیش نیسر؛ زیبرا آزادی درونبی ببرای

نیسر و نبودن آنچه هسر را ببهعنوان کربال هسبتی

آگاهی ببهمعنای فبرورفتن ببه ذهنیتبی اسبر کبه ببا

خویش برمیگبیند» (سارتر .)713 :1396

واقعیر فاصبله دارد و گونبهای نگرشبی ایبدئالی ببه

او با تأکید بر کرال وجودی آگاهی یعنی آزادی آن

طبیعر آگاهی اسر .بنابراین آزادیْ طرحی اسر کبه

بببه فروکاسببر آیببدتی

هوسببرل و ازنوآغببازکردن

به آگاهی داده میشود تا به تحقب خبویش بپبردازد.

بیوقفۀ آن اشاره میکند و معتقد اسر این فروکاسر

ایببن طببرح جنبببۀ کببامالً انقالبببی دارد؛ زیببرا آگبباهی

هرگب بهطور کامل تحقب نرییاببد؛ امبا نببد سبارتر
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آگاهی نهتنها در هنگبام طرحهبای

استعالیی آگاهی تررکب مییافر به علری عینیکننبده

فروکاسر آیدتی

شناختی و نظری یعنبی در رفتارهبای نظبری آگباهی

تغییر یافر .این علم در قلررو ذوات باقی میماند؛ اما

ظهور مییابد بلکه این فروکاسبر در قلربرو عرلبی

از حی

علم عینی پیشینی هرچبون

نیب وجود دارد؛ زیرا وجود خودانگیخته و آزاد آگاهی

ریاضیات و من

کببه در هرببۀ رفتارهببای اگبیسببتانس آگبباهی نرببودار

که هرچنان به نظریهپردازی درببارۀ ذوات میپبردازد

میشود هرگب بهعنوان وجود فینفسۀ آگباهی تحقب

آگاهی قرار دارد که وجودبخشی ابژهها کبارکرد مهبم

نخواهد یافر.

آن اسر.

روفها و اهدا

نیسر .در مرکب این دانش آیبدتی

اما نقد هیدگر بر مفهوم قوامبخشی وجبود توسبط
آگاهی در فرایند تغییبر شبکل ادراک آگباهی اهریبر

نتیجهگیری
یکی از دستاوردهای مهم پدیدارشناسی وجبودی

دارد؛ زیرا او با کنارگذاردن این مفهوم به دورۀ «بدون

تررکب بر تحول ادراک «پدیدار آگاهی» اسر .ببهتعبیر

من» خاتره میدهد و به جبای آگباهی از دازایبن یبا

دیگببر گببذار از ادراک معرفرشببناختی آگبباهی بببه

وجببود خبباص انسببان اسببتفاده میکنببد .دازایببن کببه

نظرگاه ادراک زیباییشبناختی آگباهی .ایبن رویکبرد

اسبببتعارهای از شخص بانسان اسبببر شاخصبببۀ

انقالبی بر نتایج حاصل از آموزۀ فروکاسبر آیبدتی

میتواندبباشد اسر که پیوسته امکان زوال خبویش را

تررکببب مییابببد .ایببن مسببیر کببه بببا زمینهسببازیهای

پیش رو دارد .به این ترتیِ حاصل کاربسبر آمبوزۀ

هوسرل و هیدگر آغاز میشود سرانجام در تفکر ژان

فروکاسر آیدتی

نه استقرار نظبامی ایبدهباور بلکبه

پل سارتر به صورتبندی نو با پیامبدهای نبو دسبر

ظهور وجود خباص انسبانی و درجهبانبودن اسبر.

مییابد .مدعای اساسی مقاله تحلیل و بررسی زمینهها

بنابراین آگاهی پیوسته با عالمْ ارتببا و بلکبه اتحباد

و مببببانی ایبببن تحبببول در قلربببرو روانشناسبببی

دارد و به این وسیله آگباهی تنهبا ببا عبالمْ قاببلفهم

پدیدارشناسی اسر.

اسر؛ پس حاصل آموزۀ فروکاسر پدیدآمدن الگوی

خاستگاه آموزۀ ادراک زیباشناختی آگباهی را بایبد

آگاهی باگبیستانس اسبببر .تعریبببف آگببباهی ببببه

در اولین فروکاسر پدیدارشناسبی یعنبی فروکاسبر

اگبیستانس کبه مهمتبرین شاخصبهاف آزادی اسبر

جسروجو کبرد کبه در آن

زمینه را برای تبدیل این الگو به آگاهیبآزادی توسبط

هرۀ احکبام فراتبر از حیبات آگباهی و واقعیرهبای

سببارتر آمبباده کببرد و نشببان داد کببه میتببوان بببدون

صرفاً روانشناسی به حبال تعلیب درمیآیبد .در ایبن

بهرهگببرفتن از صببورتبندیهای مبباهوی از آگبباهیْ

آگاهی میتبوان ببه شبهود اصبیل

تعریفببببی زیباییشببببناختی ارائببببه کببببرد .ادراک

ذهن محض دسر یافر .مهمترین امکبان حاصبل از

زیباییشناختی آگاهی دو مشخصۀ مهم دارد :نخسر

فروکاسر مدنظر قوامبخشبی ابژههبا و اعیبان توسبط

یکیشببدن خببودانگیختگی و طببرح و دیگببری آنکببه

آگاهی اسر .با اینهره در کباربرد ایبن دانبش ببرای

«آگبباهی عببدم» اسببر کببه نشببان میدهببد سببرانجام

ادراک پدیدار آگاهی لوازم مهری دیده میشبود؛ زیبرا

«عدمسببازی» اسببر.

آیدتی

یا دانش آیدتی

فروکاسر آیدتی

دانش آیدتی

که بهمنبلبۀ دانبش پیشبینی ببر حیبات

کاربسببر فروکاسببر آیببدتی

آگاهیْ عدم اسر؛ چون بهسبِ خبالیبودن از محتبوا
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