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            رويكرد پديدارشناسي در تجزيه و تحليل پديده هاي سياسي  
 

0F دكتر علي دارابي

∗  
 
 

 
چكيده 

تمركز اصلي تحليل پديدار شناختي بررسي تجربه آگاهانه است و هدف آن توصيف 
 در  حاضرنوشتاربه همان صورتي است كه در زندگي واقع شده اند. اجتماعي تجربيات زندگي 

 پاسخ به چيستي، نقش، جايگاه و كاركرد پديدارشناسي در تجزيه و تحليل پديده هاي سياسي
بر آن است تا پديدارشناسي را به منزله روش پژوهش كيفي مورد بررسي قرار دهد و فرايندها و 

 عناصر اساسي آن را باز نمايد.
 

كليدواژه ها 
پديدارشناسي، اثبات گرايي، رفتارگرايي، علوم تجربي، تجزيه و تحليل سياسي 

                                                 
 عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ∗
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مقدمه 
پس از گذشت دو دهه از جنگ جهاني دوم، دانشمندان پديدارشناس بخصوص 

پديده شناسان آمريكايي كه در قلمرو بررسي هاي سياسي مطالعه مي كردند، نوك پيكان انتقاد 
خود را به سمت اساس علمي رفتارگرايي نشانه رفتند. آنها معتقد بودند كه از طريق مشاهدات 

رفتاري نمي توان شناخت مناسبي از سياست داشت مگر آنكه مشاهدات در ارتباط با انديشه 
انسان قابل درك شوند. از اين ديدگاه ذهن انسان تنها يك تصويربردار منفعل از واقعيت نيست، 

 دهنده آن مي باشد. بلكه خود عامل شكل
1Fويسم»ياز ويژگي هاي چشمگير حركت علمي فوق مخالفت آن با «نظريه اثباتي» يا «پوزيت

� 
بود. اين نكته جالب است كه وقتي يك دانشمند نوگرا بر عليه «اثبات گرايي» قد علم مي كند، 

ال مي برد. كار او شبيه چالشي است كه گاليله ودر واقع او شالوده و اساس دانش علمي را زير س
. اگر تكيه به )295 الف :1374 (كاظمي، در مقابل دانش متعارف زمان خود انجام داد

ويسم» باعث شكوفايي علم در دنياي معاصر شد و انقالب علمي و صنعتي اروپا را ي«پوزيت
توان دوباره پديده ها را از زير پوشش قوانين طبيعت بيرون آورد و هدايت كرد، پس چگونه مي

ويسم پديده ها را به يها را دريافت؟ پوزيتبه طريق ديگري غير از مشاهده تجربي، مفهوم آن
اساس مشابهت هاي ظاهري در سطح  ها را برصورت واقعيت هاي عيني مي پذيرد و آن

پايين ترين واحد مشترك قابل تحليل كاهش داده و اندازه گيري مي كند. فرض اصلي آن بر اين 
ها ها را از واقعيتباور استوار است كه ذهن انسان مانند يك مخزن خالي است كه مي تواند ارزش

 تشخيص بدهد. موج جديد مجموعه اين فراگرد را مورد چالش قرار داد.
هاي اياالت متحده آمريكا اعتراضات علني خود را در همين دوران محافل علمي و دانشگاه

ها مي خواستند عليه جنگ ويتنام و در مخالفت با سياست هاي حكومتي راه انداخته بودند. آن
شكل و محتواي سياست هاي عمومي و اداره امور حكومتي را با دگرگوني هاي روز سازگار كنند. 

البته اين موج جديد به شكل يك نهضت سازمان يافته نبود، و تنها يكنوع گرايش و رغبت 
پراكنده و نامحسوس انديشمندان به سمت راهي نو، انساني، فارغ از عقالنيت مجرد و بيرون از 

ها از خودبيگانگي، سياست گريزي و سلطه تكنولوژي و ماشين را نشان داد. اين گروه
«ماشينيسم» فزاينده را دست آورد تمدن صنعتي جديد تلقي مي كردند و مايل بودند با تلفيق 

                                                 
1- Positivism 
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انديشه هاي نو با پديده ها و نظريه هاي ديرپاي كهن، نظمي نو در قلمرو سياست، مديريت و 
 .نمايندحكومت ايجاد 

2Fتمركز اصلي تحليل پديدار شناختي

 بررسي تجربه آگاهانه است و هدف آن توصيف �
تجربيات زندگي به همان صورتي است كه در زندگي واقع شده اند. پديدار شناسي،  فرد را 

بخشي از محيط مي داند كه اگرچه خود و جهان را تشكيل مي دهد؛ در جهان زندگي مي كند؛ 
 در پاسخ به چيستي، نقش، جايگاه و  حاضرنوشتاردار، و زبان. جهاني از روابط، اعمال معني

 بر آن است تا پديدارشناسي را به كاركرد پديدارشناسي در تجزيه و تحليل پديده هاي سياسي
 منزله روش پژوهش كيفي مورد بررسي قرار دهد و فرايندها و عناصر اساسي آن را باز نمايد.

 

 دارشناسي»يستي «پديده» و چيمفهوم «پدگفتار اول: 
اساساً «پديده» يك اصطالح فلسفي است كه در قلمروهاي مختلف برداشت هاي متفاوتي از 

آن مي شود. از ديد پديدارشناسان، پديده چيزي است كه در تجربه هاي بي واسطه ظاهر مي شود. 
. به )297 الف:1374 (كاظمي، ها از تجربه بي واسطه مشاهدات حسي نيستالبته منظور آن

عقيده پديدارشناسان، پديده جدا از موجودات جهان و منفك از عينيت هاي فيزيكي و بيرون از 
عبارت ديگر، پديده هر چيزي است كه ما به صورتي خاص افكار و احساسات موجود دارد. به

طور مشخص مشاهده مي كنيم و در واقع به چيزي داللت دارد كه در وجدان يا ذهن فرد به
نمود پيدا مي كند. 

3F «پديدار»در زبان فارسي امروز لفظ «پديده» به جاي كلمه

 استعمال مي شود. �
شود، اما «پديدار» چيست؟ هر چيزي در اين پديدارشناسي؛ علم به پديدارها تعريف مي

واسطه عالم از اشيا گرفته تا افكار و احساسات و در كل هر آنچه كه به وسيله شعور يا ادراك بي
شود. اين تعريفي بسيار كلي با ديدي بسيار وسيع است درك و دريافت شود، پديدار ناميده مي

كه البته هر يك از فالسفه پديدارشناس بر اساس تعريفي كه خود از پديدار دارند، دانش فلسفي 
 . پديدارشناسي را مورد بررسي قرار مي دهند

پديدارشناسي بر اساس تعريف هگل علمي است مبتني بر آگاهي روح به طريقي كه بر ما 
). 267: 1385 (تنهايي، شود و آنچنان كه في نفسه وجود داردظاهر مي

                                                 
1- Phenomenology 
2- Phenomenon 
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در قرن نوزدهم معناي پديدار از آنچه هگل تعريف كرده بود، بسط بيشتري يافت و در 
شد و بر مجموع به هر چيزي كه «حقيقت خارجي و واقعيت بيروني» داشت، «پديدار» گفته مي

اساس اين تعريف از پديدار، پديدارشناس علم غير تجربي مطالعه توصيفي هر حقيقت معلوم و 
شود كه پديدارشناس با تحقيق بدون پيش فرض و بدون توجه به اينكه معين تعريف مي

كند. پديدارها برايش مفهوم و معلوم هستند، به دقت پديدارها را توصيف و تشريح مي
4Fفرانتس برنتانو

، به وجود دو نوع پديدار معتقد است: پديدارهاي ذهني و ف فرانسوي، فيلسو�
). 32:1372 (ورنو، پديدارهاي طبيعي

5Fيوهان هاينريش المبرت

نامد و ، فيلسوف آلماني، پديدارشناسي را «نظريه توهم» مي�
ها را در اين مبحث يا، توهم و ادراك واقعيتؤهاي خيال، رمطالعه و بررسي در زمينه

 (Lambert, 200 4: 4-9)   گنجاندمي
6Fسي. اس. پييرس

، فيلسوف آمريكايي، پديدارشناسي را شامل همه موضوعات و مقوالتي �
ها را در معناي «وجود» و «هستي» گنجاند. در واقع، او پديدارشناسي را داند كه بتوان آنمي

). 34:1372 (ورنو،داندشناسي» مينوعي «هستي
كند كه با بيدار شدن وجدان هوسرل در كتاب «روشي مبتني بر پديدارشناسي» بيان مي

گيرد و هدف پديدارشناسي تحقيق، تعمق و شهود و دريافت نفس، تفكر پديدارشناسي شكل مي
كنيم. ما توسط «درك شهودي» يا به افعالي است كه ما از طريق آن پديدارها را درك مي
واسطه درك مي كنيم و اين ارتباط معنا را عبارتي ديگر حس ديداري خود پديدارها را بطور بي

اي كنيم، نشانهآورد و بطور كلي هرچه را كه از طريق درك شهودي دريافت ميبه ذهن مي
7Fاست براي دريافت معنا و ماهيت آن در عالم ذوات

توان گويد: توسط «شهود حسي» مي مي او.�
 امور واقع و از طريق «شهود مثالي» ذوات را درك و دريافت كرد. هوسرل پديدار را عين ذات

 شودحالي كه از نظر هگل، ذات (نومن) به تدريج در پديدار (فنومن) متجلي مي داند، درمي
). 175-80  ب:1374(كاظمي، 

                                                 
1- Franz Clemens Brentano 
2- J.H. Lambert 
3- C.S. Peirce 
4- Essences 
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8Fمارتين هايدگر

آنچه را كه «هست» و «موجوديت» دارد را   با توجه به فالسفه يونان، هر�
اي از پديدارشناسي را بررسي و مطرح نامد. هايدگر در كتاب «وجود و زمان» جنبهپديدار مي

كرد كه «پديدارشناسي هرمنوتيك» يا «پديدارشناسي مبتني بر تفسير متن» نام دارد. چون او 
داند، برخالف هوسرل كه پديدارشناسي را پديدارشناسي را روشي تفسيري يا هرمنوتيكي مي

گيرد. بطور كلي، هايدگر يك فيلسوف مفسر است كه با تكيه بر تفسير علم توصيفي در نظر مي
9F«دازاين»

از ديدگاه هايدگر «وجود»  كند.، پديدارشناسي را در تفكر فلسفي خود تعريف مي�
گيرد و شي خود وابسته بر مي پديدار يا شي نيست، بلكه «وجود» همه چيز و همه كس را در

شناسي» و به «وجود» است تا شي شود. به همين دليل در فلسفه هايدگر «هستي
«پديدارشناسي» دو علم وابسته به هم هستند و هايدگر مانند سارتر پديدارشناسي و «فلسفه 

). 17-22: 1385جمادي،  (آميزداگزيستانس» را به هم مي
ي ها به طور ناخودآگاه در تجربه تنها به ذكر اين كه انسان يا پديدارشناسيشناسياما پديده

آورند بسنده هاي اجتماعي را بدست ميزيسته خويش توافق بين االذهاني از ماهيات پديده
توان در برخورد پديدارشناسانه با واقعيت خارجي بطور كوشد دريابد چگونه ميكند بلكه مينمي

آگاهانه به درك اين ماهيات دست يافت. 
 درك ماهيت اشياء به دو گونه ممكن است:

  �10F؛- تنوع آيدتيك1
11F- اپوخه2

  )2: 1387(عزيزي،  �
عنوان موضوعي تنوع آيدتيك تامل در باب افق انتظارات ماست چرا كه در آن آگاهي به

ها و ديگر  درجه،شود. بطور مثال تنوع آيدتيك اين است كه اضالعخارج از ذهن مطالعه مي
اي برسيم كه از مرز مفهوم اوليه (مثلث) دهيم تا به مرحلهخصوصيات مثلث را آنقدر تغيير مي

توانيم خصوصيات ذاتي يا وجه تمايز مثلث را از ديگر اشكال هندسي بگذريم در اين جا مي
دهد. تشخيص دهيم و همين وجوه تمايز ماهيت اين شكل هندسي را نشان مي

اما در اپوخه بر «مواجه حضوري با واقعيت» و امكان دريافت دانش به شكل مستقيم و 
شود. از اين جهت پديدارشناسي هاي ذهني تاكيد ميفرضواسطه بدون توجه به پيشبي

                                                 
1- Martin Heidegger   
2- Dasein 
3- Eidetic Variation  
4- Epoch    
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 (بل، ها را از طريق آگاهي مستقيم و شهودي توصيف كندبايست توصيفي باشد و پديدهمي
1376 :95  .(

دهد بلكه بيشتر به معاينه و توصيف بدين جهت پديدارشناسي چهارچوب نظري ارائه نمي
هاي قبلي توجه دارد و معتقد است براي آن كه بتوانيم به ماهيت داوريپديدارها بدون پيش

اشياء راه يابيم بايد هر گونه پيش فرض و آگاهي پيشيني كه درباره آن پديده داريم در پرانتز 
). 13: 1380ارشاد، (را بگونه خالص تجربه كنيم قرار دهيم تا بتوانيم آن شي

- پديدارها 2- پديدارها ماهيت هستند. 1شناسي: توان گفت در پديدهبندي ميپس در جمع
نهضتي فلسفي است كه به تحقيقي توصيفي براي  پديدارشناسي به عبارتي ديگر شهوديند.

پردازد. برخي از پديدارشناسان افراطي، پديدارشناسي را بهترين طريق براي تبيين پديدارها مي
دانند. در پرداختن به مضامين فلسفي و تنها راه براي آزمودن صدق و كذب احكام فلسفي مي

كل پديدارشناسي علمي است توصيفي و غير تجربي، يعني قوانين آن بر اساس مشاهدات 
 .)Yung, 1973: XII (پذير نيستندحسي صدق و كذب

 
گفتار دوم: تاريخچه روش و فلسفه پديدارشناسي 

 اصطالح «پديدارشناسي» را هگل در كتاب «پديدارشناسي 1807براي نخستين بار در سال 
12Fبنيانگذار مكتب پديدارشناسي، فرانتس برنتانو. كار بردروح» به

فيلسوف  )1838-1917 (�
13Fفرانسوي است. شاگرد او يعني ادموند هوسرل

) تاثيرگذارتر از خود اوست با نام 1859-1938( �
كند. هوسرل يكي از بنيانگذاران و بلكه موثرترين پديدارشناسي، بيشتر نام هوسرل تداعي مي

گيري و رشد پديدارشناسي است. اوتحت اين عنوان روشي بسيار اساسي را در فرد در شكل
هاي فلسفي به ميراث گذاشت واين روش از سوي فالسفه مختلف به كار گرفته شد. پژوهش

ژان پل هايدگر  فلسفه وجودي خود را بر پايه پديدارشناسي هوسرل تدوين كرد.  مارتين مثال
14Fسارتر

15F معناي آزادي و مسئوليت را بر اساس روش هوسرلي تاويل كرد. مرلو پونتي�

 هم بحث �
16Fريكورادراك را در قالب پديدارشناسي دنبال كرد. اين اواخر پل

17F گادامر و�

�                   
                                                 
1- BrentanoFranz Clemens 
2- Edmund Husserl    
3- Jean Paul Sartre   
4- Merlopounty 
5- Paul Rekour  
6- Hans G., Godamer  
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18F(هرمنوتيك)

19F را در چارچوب روش هوسرل  توجيه كردند و باالخره دريدا�

، آثار متعددي را به �
). 65-70:1372(ورنو، ندهاي هوسرل تخصيص دادبحث انديشه

پديدارشناسي شاخه هاي مختلفي دارد كه هر كدام در پي كشف و تبيين مفاهيم و 
 .)299؛ الف :1374 (كاظمي، موضوعات خاصي مي باشند.

 پديدارشناسي متعالي، كه در جستجوي پيدا كردن ماهيت علوم اجتماعي و فرهنگي است تا -1
هاي تجربي را مورد سؤال قرار دهد. واقعيت مربوط به آن ماهيت را تدوين كرده و كارايي روش

هوسرل متعلق به اين نحله پديدارشناسي است. 
 پديدارشناسي وجودي، نظريه تقدم وجود را پذيرفته، و در بستر فكر خود جنبش - 2

اگزيستانسياليسم يا وجودگرايي را ايجاد كرد. سارتر، مرلوپونتي و هايدگر متعلق به اين بخش از 
 پديدارشناسي مي باشند.

 پديدارشناسي تأويلي كه هدف آن دقيقاً برانگيختن تأمل و بازانديشي است.گادامر به اين -3
نحله فكري وابسته است. در اين بينش پديدارشناسي، زبان نقش عمده اي را ايفا مي كند و 
انسان از آن طريق اظهار وجود مي نمايد. پل ريكور فيلسوف معاصر فرانسوي هم متعلق به 

 .)299؛ الف :1374 (كاظمي، پديدارشناسي تأويلي است
در اينجا و قبل از آنكه به تفصيل رويكرد پديدار شناسي را با توجه به آرا و انديشه هاي 

ادموند هوسرل برجسته ترين نظريه پرداز اين رويكرد  توضيح دهيم ، تالش داريم تا به اختصار و 
هاي قابل مالحظه شود مهمترين نوشتهشناسي مربوط ميهاي اساسي پديدهتا آنجا كه به آموزه

 هارتمان و مرلوپونتينيكالي  برنتانو، در اين حوزه را كه متعلق به نظريه پردازاني چون فرانتس
 .)1382مي باشند توضيح دهيم (ساهاكيان، 

 
  برنتانوفرانتسالف ) 

20Fفرانتس برنتانو كشيشى كاتوليك و استاد دانشگاه ورتسبورگ

 بود و به سبب رساله اى كه �
21F با عصمت پاپ در مخالفت

ود ب نوشت- كه در شوراى يكم واتيكان به تصويب رسيده 1869، در �

                                                 
1- Hermeneutic 
2- Derida 
3- Wurzburg 
4- Papal Infallibility 
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عنوان كشيش بر آن ود - روابطش با كليسا تيره و تار شد و از مقام استادى (مقامى كه بهب
 ). Rev, 1966: 117منصوب شده بود) استعفا داد و كليسا را ترك كرد (

برنتانو از جهات زيادى بر هوسرل اثر گذاشت و به خاطر وى بود كه هوسرل فلسفه را به 
عنوان كار اصلى اش در زندگى انتخاب كرد و حتى بايد گفت كه تعليمات و آموزش هاى برنتانو 

 كتاب انتشاربرنتانو، با بود كه ذهن هوسرل را براى فلسفه پديدار شناختى بارور ساخت. 
) و تأثيري كه او بر شاگردش هوسرل بر جاي 1874«روانشناسي بنابر نظرگاهي تجربي» (

از آن جايى كه عقايد فلسفى اي [تازه] را براي اين جنبش جديد پديد آورد. گذاشت، مرحله
برنتانو شالوده اين فلسفه جديد است وى پيشتاز نهضت پديدار شناختى هم شناخته 

مى شود.هوسرل خود نيز همواره مى گفت كه برنتانو «تنها معلم فلسفه او» بود و خود را مرهون 
 . (Schmitt, 1967:97)او مى دانست

عنوان منشأيي شهودي، معرفت نفسي مطمئن، مقدم بر مفهوم هتأكيد او بر ادراك باطني ب
عنوان مطالعه شهودي ذوات از طريق تحليل توصيفي تجربه باطني شناسي بههوسرل از پديده

بود. هدف اصلي برنتانو تعيين و مشخص كردن محتواي آگاهي از يك عين خارجي بدون تالش 
 نفسه بود.براي توصيف آن عين خارجي في

هاي فلسفي بايد برگرفته از تجربه گراي بر آن باور بود كه همه استنتاجبرنتانوي تجربه
عنوان راهنماي غيرقابل اعتماد نگري و خودكاوي را بهانسان باشد اما با اين وجود وي درون

 دراكواسطه تجربه خودآگاه كه آن را انسبت به واقعيت، طرد نمود و در عوض از تحليل بي
 ناميد، حمايت و پيروي نمود.باطني يا شهود مفهوم مي

شنود، هيچ كند كه هيچ آگاهي از حس شنوايي بدون چيزي كه انسان مي اظهار مياو
اي بدون آنچه شود، هيچ عمل اميدوارانهاي از ايمان بدون چيزي كه بدان ايمان يافته ميآگاهي

اي بدون چيزي كه شخص به موجب آن مبارزه دارد، هيچ مبارزهكه شخص بدان اميد مي
تواند عنوان يك امر ذهني) بدون چيزي كه در نسبت با آن انسان مي بهمانيكند، (هيچ شادمي

تواند وجود داشته باشد. پديده يا فعل رواني عبارت از عين خارجي ثانوي شادماني يابد، نمي
گردد چنانكه گويي آن امر باز مي است؛ اين پديده به آن چيزي كه همانا عين نخستين است،

 .(Brentano,1969:7-17)  آن را آشكار كندتاخارجي براي آگاهي است 
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  هارتماننيكاليب) 
شناسي ارزشي را كه  يك نظام پديده1921 هارتمان فيلسوف نوكانتي تا سال نيكالي

هاي او در بندي نمود. نظرگاهشناختي بخشيده بود، ضابطهآشكارا نيروي رانشي به جنبش پديده
)، منعكس كننده تأثير او از افالطون، ارسطو، آكوييناس، 1926اش «علم اخالق» (اثر سه جلدي
 نوكانتي) و با آميختگي از سه نظام اخالقي يعني: شهودگرايي اخالقي كانت، نكانت (و كوه

 .)5-15: 1387 (هارتمان، اخالق ارسطو و نظام پديده شناختي ارزشي، شرح داده شده بود
ها، و اين نظريه كه ذوات گرايي ذات ارزش مطلقبرشناسي،  روش پديدهدر تبيينهارتمان 

ارزش، امر غيرعقالني است كه براي ما نه از طريق تعقل بلكه به صورت شهودي شناخته 
 توسط خدا تعيين ن وي برآن باور بود كه آزادي اخالقي براي مطلق بودتاكيد داشت.شود، مي

گردد. هارتمان به پيروي از اين نظريه كه شود بلكه آن صرفاً به قانون اخالقي مرتبط مينمي
ها واقعيات ابژكتيو وجود هستند، به مانند آراء افالطون، در قلمرويي از ذوات ازلي و ارزش

. از نظر او انسان دها به فهم عاطفي، پيشين و شهودي اسناد داسرمدي، دانش انسان را از ارزش
اي گيرد، يعني حوزهاش قرار ميدر تماس مستقيم با حوزه ارزش به وسيله فرمان قلب پاسكالي

ها داراي نگرش و رو فقط انسانشود. از ايناش ناديده انگاشته ميكه از طريق آن توانايي عقالني
 بينش اخالقي هستند.

ها است گو  و اخالق متشكل از نظامي انسجام يافته از ارزشقلمروهمچنين به باور هارتمان 
رسد. مان گسسته و ناقص به نظر مياينكه اين نظام براي ما به دليل محدود بودن دانش

 هاي اخالقي را مورد شناسايي قرار داد: ارزشهارتمان چهار نوع از 
 نمايد.يك ارزش غيرقابل تعريف و به طور خاص غيرعقالني را باز مي - خير،1
 مندي، يك حقيقت جوانمردانه است، نقطه مقابل آنچه حد معمول و متعارف است.- شرافت2
 دهد.- پرمايگي تجربه، جست وجو براي يك زندگي كامل را انعكاس مي3
 .)45-52: 1387 (هارتمان، ريايي قلب است- خلوص و پاكي نشانه صداقت و بي4
 

  مرلوپونتيموريسج) 
اي مطابق پديده شناختي هوسرلي،  مرلوپونتي نظام فلسفه خود را به طور گستردهموريس

  نظام فلسفهيزموريس مرلوپونتي ن. بندي نمودالبته با تأكيدها و تفاسير اگزيستانسياليستي طرح
شناختي هوسرلي، البته با تأكيدها و تفاسير  اي مطابق پديدهطور گسترده- خود را بهي
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  يشناختي او نظريه - اگزيستانسياليستي طرح نموده است. مركز نظام پوزيتيويسم پديده
ديده پ«  او يعني  ي«پيشينگي(اولويت) ادراك» است كه در بهترين كتاب شناخته شده

  يشناسي آشكاركننده شرح داده شده است. مطابق نظر مرلوپونتي پديده» ادراكشناسي
جهان است، از نظر او واقعيت، نخستين عبارت از جهان زندگي درك شده است. همچنين 

 طور مستقيم به هستي و حقيقت از طريق آگاهي ادراكي دست مي مطابق نظر وي انسان به
 شناسي ادراك، نائل شدن به درجات ديگر تجربه همچون پديده  از طريق پديدهييابد. به نظر و

 زيباشناسي  يشناسي اخالقي، ديني و تجربه االذهاني و همچنين پديده شناسي حقيقت بين
 ).Merleau Ponty, 1998: 12-31ي گردد ( م يرپذ  امكانيزن

 
 گفتار سوم: ادموند هوسرل و رويكرد تحليلي پديدار شناسي

، مانند 20درآغاز قرن شناسيپديدهپديدارشناسي يا پرداز فلسفه ادموند هوسرل، نظريه
داني بود كه فيلسوف گرديد. بايد يادآوري نمود كه تاكنون متفكرين برتراند راسل، رياضي
 نمايند. »علمي«اند كه توانستند فلسفه را  سالي يكبار ادعا كرده40-30بورژوازي غرب، هر 

 سال هنوز نتوانسته به علم تبديل شود، اعالن 2500اشاره به اينكه فلسفه غرب بعداز  هوسرل با
را با پايه علوم رياضي، تجربي و علم منطق، سيستماتيك نموده، گرچه  نمود كه او سرانجام آن

بارها عقايد و نظرات فلسفي و منطقي خودرا تغيير داد و سرانجام سر از فلسفه زندگي و  او
 يك رلاشاره به اينكه هوس انسان، درآورد. مورخين فلسفه با اگزيستنسياليستي در رابطه با

شناسي او انعكاس وطن آلماني زبان يهودي تبار بود، نوشتند كه فلسفه پديدهفيلسوف بي
 به 1933را كه استاد دانشگاه بود، درسال  ها بعد از پيروزي، اوباشد. نازياش ميزندگي شخصي

 ساله شده بود، از ورودش به دانشگاه، يعني 80 يحت كه او مرخصي اجباري فرستادند و زماني
شاگرد او يعني هايدگر را رئيس دانشكده فلسفه درجنوب  سابقش جلوگيري نمودند و محل كار

ها و ل، اين است كه او اغلب از واژهرداليل مشكل بودن نظرات هوس آلمان نمودند. يكي از
اي هر خواننده كند كه نامشخص و چند معني و چندپهلو هستند ومفاهيمي استفاده مي

22Fفنومنپديده يا ها را به سليقه خود تفسير و معني و ترجمه نمايد. گرچه لغت تواند آنمي

 در �
 اورا ماهيت شناسي اشياء و  �23Fيژزبان يوناني به معني ظاهر شيئي است، ولي فلسفه فنومنولو

                                                 
1- Phenomenon  
2- Phenomenology  
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كرد كه كاش بجاي اشغال به پايان عمر آرزو مي اند. هوسرل درها تفسير و معني نمودهمقوله
خواست فلسفه را به يك علم واقعي داد!. اوميآب مي هاي باغچه همسايه رافلسفه بورژوازي، گل

آغاز تاكنون هميشه ادعاي علمي بودن كرده ولي  نظر او فلسفه از و اصيل تبديل كند، چون در
علت آمدن فاشيسم در اروپا، هوسرل سراغ زندگي ه پايان عمر ب هيچگاه علمي نشده بود. در

انسان و مسايل اگزيستنسياليستي و شناخت انسان رفت؛ يعني اينكه او در پروژه علمي نمودن 
توجه به معني يوناني واژه  ابفلسفه بر مبناي رياضي و علوم تجربي، سرانجام شكست خورد 

ها كمك ظاهرشناسي به ماهيت شناخت ظاهر و پديده خواست بامي فنومن، فلسفه هوسلر
شناسي، فلسفه را به علمي  اصيل، جدي، سختگير، واقعي، كمك پديده خواست بامي برسد. او

ترين مثال علوم اش، مهمترين و جديمطلق، و منطقي، تبديل كند. فلسفه، طبق هدف آغازين
شناسي هوسلر فلسفه پديده همه اغتشاشات فكري، وجود اين با ادعاي شناخت مطلق است. با

ي و غيرسياسي ع غيراجتماصاحبنظرانها راه يابد و فلسفه مورد توجه توانست دوباره به دانشگاه
هاي كفرآميز به كمك وسايل و راه اين بود كه خواست با ل دررشود. جنبه ديگر فلسفه هوس

). 25-60: 1372هوسرل،  (خدا برسد شناخت
ناسي  ششناسي تعالي خواه او، ميانه راهي است بين نظريه جهاناري يا پديدژفلسفه فنومنولو

گرايي دوره مدرن، و همسايه تنگاتنگ متافيزيك عقلگراي ايده آليسم آلماني. باستان و تجربه
 نامه دكتراي اوهايي مانند  پايانجا مانده از هوسرل شامل كتابه  صفحه مطالب فلسفي بهزاران

،  جستارهاي روانشناسانه پيرامون معني عدد،و رياضيات حساب پيرامون نظريه متغيرها در
 ،عنوان علمي اصيل و جديه فلسفه ب، جستارهاي منطقي روانشناسانه، فلسفه حساب و معادالت

تحقيقات دكارتي ،  منطق ظاهري تعالي جو،متن سخنراني پيرامون آگاهي زماني دروني انسان
متن سخنراني پيرامون بحران روانشناسي و علم ، وپاييربحران بشر ا فلسفه در، درزبان فرانسه

شناسي اصيل و هايي براي يك پديدهايده، شناسي تعالي خواهبحران علوم غربي و پديده، اروپايي
 او، انتقاد از روانشناسي متكي »تحقيقات منطقي«گرايي هستند. كتاب سه جلدي فلسفه پديده

به شناخت ارسطويي؛ ولي بدون ايده آليسم ارسطويي است. 
علوم تجربي نيازي  نمايد. درنظر او ل كوشيد ميان فلسفه و علوم تجربي وصلتي ايجادرهوس

درجستجوي ساختار دروني   او يا پديدارشناسييژهاي فلسفي دارند. فنومنولوپايه به داليل و
 ل،رشناسي هوسفلسفه پديده آگاهي است؛ آگاهي ارادي و هدفمندي كه عينگرا است. شعار

مدعي بود كه آگاهي  دانست ونيز منبع شناخت مي بازگشت مجدد به اشياء است. او الهام را
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ل انتقاد شد كه او گاهي ميان دوصندلي جا خوش ررنگ و بوي الهام دارد. بعدها از هوس
آورند. او حساب ميه اساس نظريه شناخت ب را هميشه بر كند. گروه ديگري فلسفه اومي
توان ادامه عهده دارد. تفكر اورا ميه نويسد كه احساس نيز در پروسه شناخت نقش مهمي بمي

آليسم مدرن ها او را فرزند ايدهفرهنگ عصر روشنگري و فلسفه خردگرايي دانست، گرچه چپ
هاي روانشناسانه دارند. فلسفه گفت كه منطق و رياضيات نيز نشانهآورند. او ميحساب ميه ب

، گرايي انسان، ثير مهمي روي جريانات فلسفي مانند: اگزيستنسياليسم ات لرشناسي هوسپديده
گفتند كه قدين او ميتجا گذاشت. منه ب  و علم تاويل و تفسير ،علم روانشناسي، فلسفه زبان 

 يك حرف مهم الفبايي در يحت نبايد فراموش نمود كه انسان در طبيعت و جهان نامتناهي،
نيست.  كتاب وزين و حجيم و عظيم جهان و كائنات

بايد  ها و مكاتب رنگارنگ فكري،جاي تجاوز خودسرانه سيستمه نويسد كه بل ميرهوس
ها رفت. درنظر او، فلسفه، شناختي است مطلق كه خالف بسوي شناخت ماهيت اشياء و پديده

جاي ه ب گرايي، درجستجوي معني زندگي نيز است. اونسبي  ناتوراليستي و،مكاتب: آته ايستي
زند. فلسفه او نه تنها فلسفه حساب و رياضيات بود، حرف مي آليسم تعالي خواه،رئاليسم، از ايده

 فلسفه 20آغاز قرن  گرا، و تجزيه و تحليل، بود. درگرا، تجربههاي مثبتبلكه اساس آن بر روش
خواست باكمك يك مي اليسم و ماترياليسم قرار گرفت. اورياضي هوسرل ميان دو مكتب ايده

برسد.   علم فلسفي سختگير، به شناخت خدا و به زندگي حقيقت خواه
دانست درمقابل فلسفه ادبي و العملي ميل كوشش براي علمي نمودن فلسفه را، عكسرهوس

ثير زيادي اشناسي او تو فلسفه مذهبي غيرعلمي كيركگارد. بعدها فلسفه پديده استتيك نيچه 
ثير اوقرار ان زير توشود كه هايدگر، سارتر، و برگسعصرانش گذاشت. امروزه اشاره مي روي هم

مانند (پديدار شناساني) هايي ژيست گرفتند. شعار بازگشت به خود اشياء، را بعدها فنومنولو
، متفكريني 1940سال  شناسي درتعقيب نمودند. جنبش فلسفه پديده هايدگر و سارتر نيز

 ثير قرار داد و در كشورهايانيز تحت ت ن راوو برگس، گادامر،  دريدا،كيركگارد،مانند ماركوزه
. فرانسه، آمريكا، لهستان و ژاپن، طرفداران زيادي يافت

 (ضميران، آورندمار ميبشگرايان آلماني ثير فلسفه تجربهال را زير ترفلسفه رياضي هوس
1377 :43-37 .(

 زندگي نمود. گرچه پسرش در جنگ جهاني اول 1938-1859هاي ادموند هوسرل بين سال
دليل يهودي بودن او، به اذيت و آزارش ه ها بسرباز ارتش آلمان بود و در فرانسه كشته شد، نازي
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خواهد شرايط بحران فرد و اجتماع هم، مي در پرداختند. هواداران او مدعي شدند كه فلسفه او
. )1385 (ارمني، كه عقلگرا بماند

 بيني طبيعي ماكند كه بايد به يك جهانهوسرل براي حل بحران عصر جديد پيشنهاد مي
 قبل تئوري تكيه داد تا بيگانگي ميان زندگي و خردگرايي برطرف گردد. او بحران فرهنگي آن

جامعه دانست و به مبارزه با  گريزي درگرايي و عقلزمان را نتيجه جنون نسبي
 مسلط به تفكر ميالدي19 گرايي، همچنان در قرنادامه تجربه گرايي پرداخت كه درروانشناسي

دليل ه  گرايي باش با روانشناسيگرايي آن، و مبارزهشده بود. دشمني او با رئاليسم بدليل تجربه
نظر او روانشناسي هميشه از علمگرايي فرار  ذهني و شخصي بودن آن رشته است، چون در

هاي از شاخه گرايي، اين دو،كند. با وجود همه مخالفت و مبارزه هوسرل با واقعگرايي و نسبيمي
دو را دليل بحران فرهنگي گوناگون دوره  مهم فلسفه وجود فرهنگ غرب شدند. هوسرل آن

ها مانند: آزادي، عدالت، رفاه، گويد كه بيشتر مقولهگرايي ميدانست. فلسفه نسبيمدرن مي
هايي ابدي و آسماني. و بايد قبول كرد كه انواع و اشكال نيكي و غيره، نسبي هستند و نه حكم

ها، تنوع و گذاري واقعيات. در نظر آنزندگي متضاد وجود دارد و انواع معني، تفسير و ارزش
ند تاكنون روي جزيره آرام ه انظريه توانست كثرت مهم است و نه وحدت و يك نواختي. اين دو

ها بين شنوندگان جهاني فرهنگ فلسفي غرب به زندگي ادامه دهند. فلسفه هوسرل سال
 (كاظمي، هاي مهم فلسفه نيمه اول قرن بيست شدطرفداراني يافت و يكي از مهمترين شاخه

براي اولين بار در كتاب به طور مشخص و واضح توان چنين بيان نمود كه . مي)296 الف: 1374
«تحقيقات منطقي» هوسرل بود كه پديدارشناسي مطرح شد. هوسرل بيان خود را با عنوان 

كند. براي بيان پديدارشناسي از ديدگاه هوسرل، خودآگاهي مبتني بر پديدارشناسي آغاز مي
الزم است مقصود او را از روش شناختي كه معادلي براي كلمه متدلوژي است، بيان نماييم.  ابتدا

شناسي را به دو توان روشاي از يك روش استفاده شود، ميبر مبناي اين كه در چه حوزه
گيرند و هايي كه بر اساس افعال جسماني صورت ميشناسيدسته تقسيم كرد؛ دسته اول روش

هايي كه بر مبناي افعال عقالني مورد نظرند. در اين بحث از روش دسته دوم روش شناسي
پديدارشناسي، هوسرل توجه خود را به افعال عقالني معطوف ساخته و به اين مسأله توجه دارد 

توان كه براي داشتن تفكر صحيح، بايد به چه مسيري توجه نمود. در اين حالت، مي
دهد. شان ميشناسي را عملي دانست كه شيوه كسب دانش و فهم آن را به طور صحيحروش

شناسي هوسرل را صرفاً در حد يك روش تقليل داد، بلكه بايد آن را مدخلي البته، نبايد روش
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پردازد. هوسرل درصدد است تا مبناي دانست كه از طريق آن هوسرل به بيان پديدارشناسي مي
استواري براي تمام علوم بخصوص فلسفه به وجود آورد و او آن نوع آگاهي را مدنظر دارد كه به 

آورد. اين بيان، نخستين قاعده روش پديدارشناسي ها را به حضور مياي دادهواسطهنحو بي
داند از اين رو به عنوان نياز ميهاي پيشين بيهوسرل است. پديدارشناسي خود را از مفروض

سازد. فلسفه اولي خود را معرفي مي
تواند بسيار ثمربخش باشد؛ اند كه استفاده از اين روش ميهوسرل و شاگردانش نشان داده

هر چند به كار بستن دقيق اين روش آسان نيست. از ديدگاه هوسرل، روش مبتني بر 
پديدارشناسي داراي دو مرحله تحويل است: مرحله اول تحويل مثالي است و مرحله دوم تحويل 

هاي فكري مرسوم و متداول مبتني بر پديدارشناسي است. در تحويل ابتدا به عدول از عادت
شود. از ديدگاه هوسرل، مراحل تحويل پردازد. در اين حالت، صرفاً به نفس ماهيت توجه ميمي

شناختي است كه مبتني بر شهود و مشاهده عقالني است. بنابراين، مراحل مختلفي از روش
توان روي آوردن به خود اشيا دانست و توجه به خود اشيا قاعده اصلي پديدارشناسي را مي

مستلزم آن است كه تمام اطالعات و احكام قبلي كه در رابطه با شي وجود دارد حذف شود و 
تنها خود متعلق مورد توجه قرار گيرد. 

داند و هر نوع حكمي را كه در هوسرل اين حذف و طرد را اپوخه يا به بيان ديگر تعليق مي
كند و هر نوع بردارنده اعتقاد به تحقق وجود شييء اعم از خارجي و يا نفساني باشد تعليق مي

گيرد كه نهد و تنها آن چيزي را در نظر مياي را كه مأخوذ از منابع ديگر باشد، كنار ميفرضيه
توان گفت كه رو، ميگيرد. از اينبه آگاهي داده شده باشد و تنها ذات شي، مورد تحليل قرار مي

پديدارشناسي از طريق شهود ذوات و اپوخه و همچنين با طرد و حذف وجود خارجي آن ميسر 
). 60:1376 ، (بلاندشناختي تفكر هوسرل ناميدهگردد، طريق روشمي

هوسرل در روش مبتني بر پديدارشناسي، درصدد است تا پايه محكمي براي همه علوم به 
خصوص فلسفه به وجود بياورد. او منبع اصلي را در شهود و يا به تعبيري ديگر در آگاهي 

داند. هوسرل به دو نوع شهود اعتقاد دارد؛ اول واسطه به وجود آمده، مينخستين كه به نحو بي
شهود حسي و ديگري شهود مثالي است. از ديدگاه وي، متعلقات شهود حسي امور واقع است و 

متعلقات شهود مثالي ذوات است. در نظر هوسرل، شهود حسي همان ادراك است كه در آن، 
شود واسطه به آگاهي كه متصف به صفت ادراك است داده ميشود به طور بيآن چه ادراك مي

و در واقع ادراك حسي همان شيوه اوليه شناخت اشياست. هوسرل حادث شدن ارتباط ميان 
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نامد كه از مهمترين مسايل پديدارشناسي فاعل شناسايي و متعلق ادراك را «حيث التفاتي» مي
شد. از ديدگاه است. در قرون وسطي لفظ التفات در رابطه با تصور و تصديق به كار برده مي

يابند. هوسرل، پس از تحويل مثالي، ذوات اشيا به وجود غيرخارجي التفاتي در نفس حضور مي
اين شيوه از حيث التفاتي بيانگر ارتباط ميان ذهن و عين است. معني حيث التفاتي در نظر 

هوسرل اين است كه نفس در هيچ زماني مجرد از ماهيت مورد اضافه نيست. به بيان ديگر، هر 
شناسايي مستلزم اضافه است و همواره ميان فاعل شناسايي و از سويي ديگر اشيا يعني متعلق 

شناسايي نسبت وجود دارد و وجود اين نسبت همان حيث التفاتي است. التفات صفت ذاتي 
آگاهي محض است. بدين ترتيب، آگاهي از آن جهت كه حيث التفاتي دارد و حيث التفاتي نيز 

از آن جهت كه داراي دو جنبه عيني و ذهني است، در بردارنده عينيت شناسايي و حافظ رابطه 
رو، با آگاهي محض به متعلقات التفاتي است كه ماهيت اشيا پديدار عين و ذهن است. از اين

توان بيان نمود كه پديدارشناسي، شناسايي ماهيت از طريق شهود و با حيث شود. ميمي
آيد. التفاتي آگاهي است كه نسبت ميان متعلق ادراك و فاعل شناسايي به وجود مي

بنابراين دانستيم كه در نظر هوسرل پديدارشناسي روشي است كه در آن ذوات اشيا در 
شود. او با تفكيك شهودهاي حسي از شهودهاي ماهوي، علوم تجربي را برابر آگاهي پديدار مي
گرداند. نفس را نه كند. به بيان ديگر، او امور واقع را از ذوات متمايز مياز علوم ماهوي جدا مي

رو، براي ارجاع صور معقول حاصل در ذهن به داند. از اينمحلي براي ذوات، بلكه مصدر آن مي
خود نفس بايد به ذوات حقيقي كه ماهيت صرف بوده و خالي از تجربه باشد، دست يافت. براي 

برد. در اين گونه از تحويل دستيابي به اين ذوات حقيقي، هوسرل از تحويل استعاليي نام مي
شود. در اين حالت، تمام صوري كه در ذهن حاصل جنبه عقلي آگاهي در نظر گرفته مي

واسطه آن التفات حاصل اند، به آگاهي محض ارجاع شده و بين آگاهي و متعلقات بيشده
توان پديدارشناسي را در رو، ميگردد. از اينشود و به بياني ديگر، ذوات حقيقي پديدار ميمي

-127؛ 1385جمادي،  (نظر هوسرل شيوه پديدار شدن ذوات و توصيف و تبيين آن دانست
121 .(

هاي مفهومي، بايد به وجدان و تجربه در طريق پديدارشناسي، به جاي توجه به بحث
واسطه روي آورد و تنها به تجربه دروني پرداخت. در ديدگاه پديدارشناسانه، عالم از حضوري بي

گيرد، بلكه از آن نظر كه چيزي توسط آگاهي حيث ابژكتيوي دكارت مورد بررسي قرار نمي
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توان گفت پديدارشناسي توصيف شود. بنابراين، ميكسب شده است، مورد توجه واقع مي
. حضوري چيزي است كه بر مبناي آگاهي انسان ظهور كرده است

 شمرد كه به ترتيب عبارتند از: هوسرل براي پديدارشناسي پنج اصل را برميبطور خالصه
هاي تجربي و متافيزيكي جهان طبيعي. او با اين كار همه وجود را قطع فرض- تعليق پيش1

هايي كه نزد ذهن ما حاضر دهد و بر روي معناي پديدهنظر از آگاهي در داخل قالب قرار مي
شود و ها بر ما پديدار ميهايي كه معنا بر حسب پديدهپردازد. يعني بر شيوهشود به تامل ميمي

دهد. اين همان چيزي است لذا آن را بر حسب مناسبت التفات آن با آگاهي مورد توجه قرار مي
24Fكه هوسرل از آن با نام اپوخه

. كند ياد مي �
مند خود هاي جهتدهد تا به قطب مولد تجربه- تعليق پديدارشناختي كه به ما امكان مي2

گرفتن در چارچوب عينيت اعتبار كنيم. از طريق اين گونه  ها را قبل از قراربازگرديم يعني آن
واسطه ها در شكل بيفرضتوانيم به جهان رها از پيشگويد ما ميتعليق است كه هوسرل مي

شود. به عبارت ديگر وجود آن بپردازيم. در اينجا هستي با مظاهر آن در ذهن و آگاهي يكي مي
 به معناي وجود تحويل خواهد كرد.

- در مرحله سوم پس از گذشتن از اپوخه و تعليق، معنا ديگر به حوزه محدود واقعيت تجربي 3 
شود. در افق بي انتهاي تخيل ما قادر محدود نيست بلكه در قلمرو امكانات ناب خود ظاهر مي

اي كه مطلوب است تغيير داده و اصالح كنيم تا ساختار خواهيم بود كه هر چيزي را به گونه
غير متغير و پايدار آن پديدار شود. اين ساختار آن چيزي است كه از جنس ذهن و آگاهي 

25Fشود. هوسرل اين ساختار پديدار را ذات يا ماهيتمحسوب مي

نامد. اين همان امور و اشيا مي  �
 شود. چيزي است كه متعلق آگاهي مي

- پس از آن روش شهود ماهيات و ذوات است كه از تكاپوي متغيرهاي التفاتي به دست 4
آيد. اين شهود ضروري در واقع خود متضمن همه آن امكانات متغير پيش آگاهي است كه مي
ترتيب پديدارشناسي از طريق شهود است؟ شود. بدينصورت ماهيتي بالواسطه اعتبار ميبه

اي مطلق مورد هاي تجربي را به گونهدهد تا پديدهدارد و به آن امكان ميذهن را به تامل وا مي
شود كه تامل قرار دهد. در واقع در اين چارچوب نوعي استحاله در تجربه پديدارها حادث مي

                                                 
1- Epoch  
2- Edios  
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گرداند. جهان در چنين صورتي امري بديهي نخواهد بود ها را از جنس ذهن و آگاهي ميآن
. آيدمي بلكه به صورت يافته معناهاي ذهني در

شود. يعني - در اين مرحله توصيف ساختار ضروري امور مورد تامل و فعاليت آگاهي مطرح مي5
شوند. اين مرحله را توصيفي اي شهودي پديدار ميدر چارچوب آزاد تخيل، ماهيات به گونه

هاي روش قبلي ثبت و ضبط گرديده و مدرك نظري تحليل گويند. در اين مرحله پويهمي
گردد. درواقع در اين مرحله است كه تجربه التفاتي ما صورت پديدارشناختي قابل عرضه مي

 ).47-52: 1375ليوتار،  (گيردتوصيفي و قابل تبيين به خود مي
 

گفتار چهارم: گستره پديدارشناسي درعلوم سياسي و اجتماعي 
اشياء تنها از طريق معني و ، پديده شناسيروشي و بينشي پديدارشناسي يا  مطابق با رويكرد
دهيم براي ما واقعيت دارند. طبعاً اين تعبير در قلمرو رويكرد  مي هامفهومي كه ما به آن

ها اذعان  خود آن1960رفتارگرايي در سياست موافق طبع انديشمندان نبود و در اواخر دهه 
ما بعد رفتاري» (فرارفتاري) فرارسيده است. مشخصه اين دوران نگرش به  كردند كه عصر «

ها و از جمله توجه به هنجارهاي اخالقي بود. پديده هاي سياسي در كليت آن
در اين رويكرد، انسان بايستي به عنوان يك پديده كه در جداول و تعامل مستمر با محيط 
خود است، مورد مطالعه و داوري قرار گيرد. به عبارت ديگر، محيط داخلي و خارجي انسان در 

يك فراگرد جدلي (ديالكتيكي) در ارتباط با هم هستند و او قادر است با تنظيم اين رابطه از 
سازي بپردازد و از ديگر سو تاريخ، نظم اجتماعي و تمدن را شكل بدهد. با يكسو به خويشتن

چنين برداشتي، رابطه مكانيكي علت و معلولي پديده هاي اجتماعي از ديد رفتارگرايان، جاي 
 دهد.خود را به روابط منطقي، داوطلبانه و هدفدار مي

از ديد پديده شناس، يك سازمان يا نهاد سياسي نمي تواند مستقل از تصويري كه در ذهن 
پديده شناس مفاهيم را از طريق يك تحليل دقيق از  ايجاد مي كند وجود خارجي داشته باشد.

 كه تنها ند با طرد نظريه اثباتي، معتقدپديدار شناسانساختار آگاهي و ذهنيت در مي يابد. 
ايده ها و انديشه هاي متمركز در ذهن امر مسلم هستند. به عبارت ديگر، واقعيت تنها در ذهن 
انسان وجود دارد و انديشه است كه تصوير آن را ترسيم مي كند. در اين رويكرد تفكيكي بين 

ها و آنچه به عنوان حقيقت يا واقعيت ادراك مي شود وجود ندارد و همه پديده ها در ارزش
تماميت ذاتي خود و نه به صورت اجزاي جدا از هم مورد توجه مي باشند. درست مانند يك 
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سراي تخيلي كه با شرح مبسوط ماوقع و پديده هاي گوناگون، ادراكي از حقيقت در ذهن داستان
خواننده ايجاد مي كنند، دانشمند علم اجتماع نيز جداول آمار را براي بيان روابط و نسبت هاي 
پديده ها و و متغيرها ترسيم و تنظيم مي نمايد. در واقع هر كدام به زبان خود سعي در ايجاد 

 ادارك و حقيقت در ذهن خواننده دارد.
 واقعيت در پشت قوانين مصنوعي جامعه محصور است و تنها وقتي در رويكرد پديدارشناسي

مي توان اين واقعيت را از پشت پرده هاي آهنين قوانين طبيعي شناخت، كه نيت عمل آگاهانه 
 پژوهشگر بايد با پديدارشناسان به خصوص ادموند هوسرلفرد مورد بررسي قرار گيرد. به نظر 

ها را كشف كند و از تهي شدن بتواند به درون معاني راه يابد، تا بتواند به طور واقع حقيقت آن
 اين طريق به حقيقت قانونمندي هاي جامعه دسترسي پيدار كند.

دارد و به آن امكان بدين ترتيب پديدارشناسي از طريق شهود است؟ ذهن را به تامل وا مي
اي مطلق مورد تامل قرار دهد. در واقع در اين چارچوب هاي تجربي را به گونهه دهد تا پديدمي

گرداند. ها را از جنس ذهن و آگاهي ميشود كه آننوعي استحاله در تجربه پديدارها حادث مي
 جهان در چنين صورتي امري بديهي نخواهد بود بلكه به صورت يافته معناهاي ذهني در

 آيد.مي
 

گفتار پنجم: گستره پديدارشناسي در ساير علوم 
شود، ليپس آن را در مورد هاي بسياري به كار برده ميشناسي در مورد رشتهارپديد

 نيكالي هارتمان ،شناسي و فلسفه دينشناسي، ارزشزيباشناسي، ماكس شلر در مورد انسان
يم ا كارل مانه،) در مورد فلسفه دين1893-1942) در مورد اخالق، ردلف اتو (1951-1882(
در مورد  )1881-1966شناسي، لودويگ بينس وانگر() در مورد جامعه1893- 1947(

) در مورد روانپزشكي و روان درماني و 1905 ويكتور. اي فرانكل (،روانشناسي و روانپزشكي
 برد.را به كار مي ) در مورد روانشناسي شخصيت آن1902( كارل روگرس
شناسي تفسيري يا تأويلي از روش پديدارشناسي بهره گرفته مي شود. اساس و در جامعه

عملكرد آن نيز بر فرضيه عمومي «خود ديگر» شعور يا درك متعارف، يا نگرش طبيعي و تأمل 
هاي علوم در امور روزمره و مفهوم جهان بزرگي استوار است. «هوسرل» آشكارا بكارگيري روش

طبيعي در قلمرو علوم انساني و اجتماعي را بي ثمر مي داند. به جاي آن، او نوعي تلفيق بين 
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بينش و روش را پيشنهاد مي كند كه امكان مي دهد كه انسان از مرحله شناخت مشهودات و 
اعراض فراتر رفته و به فهم وجود ذاتي اشياء دست پيدا كند. 

از ديد پديدارشناس، شناخت همان فهميدن است. از اين ديدگاه جدايي بين عامل شناسنده 
و موارد شناخت از بين مي رود، بلكه اشياء و پديده ها در حضور وجدان شكل مي گيرند. در اينجا 

وجدان محيط جهان شمول است و پديدارشناسي ديگر گذر از جهان حقيقت به ميدان تجربه 
نيست. 

در بينش اسالمي، علم حضوري، در مقابل علم حصولي را مي توان با بينش پديدارشناسي 
هوسرل مقايسه كرد. آيت ا... مرتضي مطهري در حاشيه به جلد دوم اصول فلسفه و روش 

علم حصولي يعني علمي كه واقعيت علم و معلوم :«رئاليسم عالمه طباطبايي مي نويسد 
هاي ديگر ... علم حضوري آن است كه دوتاست، مثل علم ما به زمين، آسمان، درخت و انسان

واقعيت معلوم علم است و ادارك كننده، بدون وساطت تصور ذهني، شخصيت واقعي معلوم را 
). 65-70: 1380» (علي مطهري،مي يابد

 
نتيجه گيري 

 را مدنظر دارد. در مورد داري. پدداستيچنان كه از نامش پ هميشناسداريپدروش 
 اري بستئوري هاي هستند، ي و اجتماعيكه تنها مواد الزم مطالعات انساني سياسي دارهايپد

 از آن ي شناسداري. پدمطرح شده است بودن آنها ي و ذهنيفي كاي ي درباره كميمتنوع و مختلف
 ديتأكي سياسي هادهي و خاص بودن پدتيفي كت،ي ذهنر است كه بمتدها و روش هاييجمله 

  داند. ي ارزش ها مياي را رسوخ و ورود پژوهشگر به دنقيدارد و مبنا و اساس كار تحق
 شناخت اي مطالعه ي به معناي خاص و از نظر لغويخي تارري سي دارايشناسداري پدواژه

 كه ظاهر يزي از جانب محقق است. از آنجا كه هرچيگذار بدون هرگونه قضاوت و ارزشداريپد
 يشناسداري توان گفت كه در عمل قلمرو پدي است، مداري است، پدتيشود و قابل رؤي م

 دارد، به شرط آن كه يدارشناسي پدي شد كه ادعايتوان مانع كسي  نمنيانامحدود است. بنابر
  داشته باشد.ي ربطي شناسداري كلمه پدشهي با ري به نوعينگرش و

 و دي جدي را در معناي شناسداري بود كه پدستمي قرن بشمنداني هوسرل ازجمله اندادموند
  مطرح نمود. يياثبات گراپوزيتيويسم يا  در مقابل مكتب زين
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 ي و از جمله سياسي و انساني اجتماعيهادهي پدي هوسرل شناخت كامل و واقعدگاهي داز
 كه در آن ييگرا اثباتشهي برخالف اندم،ي ببري مگر آنكه به ذات و كنه آنها پست،يممكن ن

توان ي  ميشناسداري پدفي موردنظر است، در تعري انسانيهادهي و پدعي وقاتي و مادتينيع
ها كه مهم دهي پديفي و كيي ضمن توجه به بعد معناه است كي علميدارشناسيگفت كه پد

 يادي بنيهاتي واقعي منظم و انتقادر،يگي پيكوشد تا به شكلي  آن است، مي دلمشغولنيتر
  را كشف كند. سياسي يزندگ
 برده و با انتقاد و رد رسؤالي را زي در علوم انسانانهي و اثبات گراي روش علوم تجريي كارااو

 نسبت به جهان را يدي چشم انداز جديي خصوصاً مكتب رفتارگرا،يشگاهي آزمايهادگاهيد
 كه يرسد (سطحي  معي فقط به سطح وقاي كه مطالعه تجربني با اعتقاد به ايمطرح نمود. و

 برآمده و با شعار اءي باطن اشي است)، در جست وجويرواقعي ابهام ها و مقوالت غختهاغلب سا
  نهاد.اني را بني شناسداري پديعني خاص خود ي مكتب فكراء،يبازگشت به اش

 اي شعور گر»،ي برآموزه «خود دخود رااساس كار   و سارتري چون مرلوپونتي افرادبعدها
قرار  »ي روزمره و مفهوم «جهان زندگياي و توجه به مطالعه دنيعيدرك متعارف، نگرش طب

 دادند.
 و تيفي كه بر كيدي عالوه بر تأكيشناسداريپدمطابق با يافته هاي نظريه پردازان اين روش، 

مطالعه خود توجه   جوامع موردايها  دارد، به فهم گروهياجتماعسياسي-  يهادهي پديدگيچيپ
  از جمله اين كه: خاص دارد. ديو تأك

 قابل مطالعه زي نءي لذا مانند شستند،ي نءي شي و از جمله سياسي اجتماعيدارهاي) چون پد1
 بود.  نخواهند

 جامعه يها منوط به شناخت ارزشي و از جمله سياسي اجتماعيدارهاي) شناخت و درك پد2
 است. 

 در امحا دگاهي دني كه ايري توان از تأثي ميدارشناسي و پدشهي اندازاتي و امتاياز جمله مزا
 ياجتماعسياسي-  يهادهي فرض، خرافه و تعصب در شناخت و درك پدشيگونه پ  هريو نف
 آلوده به تعصب، ي در جوامع بشري و شناختي از مباحث، معرفتياري كرد. بساديدارد، 
 جز اوهام ندارند، بوده اند. ي كه اساسيرمنطقي و غرمستدلي غيها فرضشي و پهاي كژفهم

 كه اتفاقاً در قرن ي و نژادپرستي قوم مدار،ي اجتماعييباي چون ناشكي نابهنجاريهادهيپد
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 ي جنوبيقاي در آفردي دوم، آپارتاي (جنگ جهاني و بشري انسانعي از فجاياري موجب بسستميب
  بازند.ي) رنگ ميدارشناسي (پدشهي اندني با اواجهه در مد،يو...) گرد
سياسي معرفت و از جمله  ي مختلف معرفتيها در نحلهشهي اندني ايرگذاري و تأثورود

 و تحوالت اجتماعي باشد. سياست دنياي تحليل علمي ي براي پربارندهي آدبخشيتواند نوي م
 

فهرست منابع  
 

 الف) منابع فارسي
. تهران: هاي فلسفي در هزاره دوم، مصاحبه با محمد ضيمران انديشه).1380 (محمدرضا ارشاد،

. انتشارات هرمس
، يشه باشگاه انديت نمودن فلسفه، ساي ادموند هوسرل؛ شكست مجدد علم.)1385ارمني، سارا (

 .يبهشتارد
 .نشر مركزتهران:  .هاي هوسرل، مترجم فريدون فاطمي انديشه).1376 (بل، ديويد آندره

). حدس ها و ابطال ها، ترجمه احمد آرام. تهران: شركت سهامي انتشار. 1362پوپر، كارل (
ي. تهران: انتشارات  جامعه شناسي هايه بر مكاتب و نظري درآمد).1385تنهايي، حسين ابوالحسن (

مرنديز- بامشاد. 
هوسرل و  هايانديشه  جستاري در زندگي و؛ زمينه و زمانه پديدارشناسي).1385 (جمادي، سياوش

. نشر ققنوستهران:  .هايدگر
 و 4، شماره ي فصلنامه فلسف، هوسرل»يشناسيداررور مراحل سه گانه پدم «).1381ي (عليد سي،حق

.  بهار و تابستان، 5
نشر تهران:  . يك بحث، مترجم بابك احمدي؛ زندگي در دنياي متن، شش گفتگو).1373 (ريكور، پل
  .مركز

، ي تهران: روزنامه همشهر.»، ترجمه شكوفه هستييشناسيده ). «جنبش پد1382ساهاكيان، ويليام (
   يور.شهر
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