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شرحي بر رهیافت و روش پديدارشناسي و نتايج آن
در علوم سیاسي
دكتر جواد آقاجري

*

**

علیرضا صحرايی

چكيده

يكي از مباحث مهم و جدي در دهههاي اخير توجه به مباحث روش شناختي و
كاربست آن در حوزههاي مختلف ميباشد .البته استتااده از متتدها و روشهتاي
گوناگون از ديرباز موردتوجه و امعان نظر انديشمندان مختلف بوده استت لكت
در سالهاي اخير توجه به اي حوزه در قالب پژوهشهاي مختلف نمتود داشتته
است .در اي راستتا يكتي از رويكردهتايي كته انديشتمندان لتوم اجتمتا ي و
سياسي براي بررسي مااهيم و تحول آن متورد توجته قترار متيدهنتد رويكترد
پديدارشناسي مي باشد .اي رهيافت كه از جمله رهيافتهاي پيچيتده در رهته
لوم اجتما ي و سياسي مي باشد اشتراكات بارزي با رهيافتهاي تاستيري دارد
كه در پايان قرن نوزدهم متيددي ليته پوزيتيويستم وامرريسيستم رشتد نمتود.
كاربرد رهيافت پديدار شناسانه در حوزه سياست افقهاي تتازهاي را پتيش روي
* استاديار دانشكده خبر دانشگاه جامع لمي ت كاربردي گروه لوم سياسي تهران ايران
** دانش آموخته كارشناسي ارشد لوم سياسي دانشگاه آزاد اسدمي واحد تهران مركزي

2

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

انديشمندان و نخبگان لمي مي گشايد و نتايج روش شناختي و نظري مهمتي را
به بار مي آورد .هدف از نگارش مقالته حارتر كتاربرد و پترده نمتايي از برختي
دستاوردهاي متدلوژيك و معرفت شناختي رويكترد پديدارشناستي در سياستت
ميباشد و به نظر ميرسد كه رويكرد پديدارشناسي داراي نتايج سياستي خاهتي
بتوده و متيتوانتتد پايته معرفتتي مناستتبي بتراي نظتام سياستتي را فتراهم ستتازد.
تبارشناسي ديرينه شناسي متتديك بتودن رهيافتت پديدارشناستي و انتواآ آن
بررستتي آراب بزرگتتان و انديشتتمندان ايتت رويكتترد و بتتارخره نتتتايج روش
پديدارشناسي در لوم سياسي شاكله اهلي مقاله حارر را شكل ميبخشد.

واژگان كلیـيي :روش شناسـی پيييارشناسـی آگـاهی هايـيگر شـو
مرلوپونتی
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مقدمه
پارادايم پديدارشناسي را كه ميتتوان بته آن لقتب "بتازوي فلستاي هرمنوتيتك" و
ديدگاههاي تأويل گرايانه داد از چند جهت حتازز اهميتت در حتوزه روش شتناختي و
معرفت شناختي سياسي ميباشد .اورً در اي نگرش رابطه ذه و ي (سوژه واژه) در
پرتتتو تتتازهاي از نتتو مطتتر متتيگتتردد .ناني تاً در بتتاره جايگتتاه لتتوم ينتتي و انبتتاتي
(پوزيتيويستي) فهم دنياي مدرن از خود و اهالت و معناداري اي خود فهمي به نقتد
و ارزيابي ميپردازد .نالثاً از چني ديدگاهي است كه همه توريحاتي كه نظريتات قتديم
و جديد در باره فهم جهان ارازه دادهاند قابل ترديد ميگردد و به طور طبيعتي در نتي ته
چني ترديدي ارزشهاي پذيرفته شده سياسي و اجتما ي و انديشه راسيوناليسم و ترقتي
و وحدت تاريخي مندرج در آن نظريات نيز دستخوش ترديد ميشود .دريلتي كته ذكتر
گرديد حداقل مواردي است كه هر پژوهشگر را م بور ميسازد تا ايت رهيافتت بستيار
غامض اما در ي حال رهگشا را موردمداقه قرار دهد.
بنابرآنچه گاته خواهد شد پديدارشناسي بيش از هر چيتز دفتاآ از شتيوه درستت و
آزاد تاكر است كه بنيادي تري راه رهتايي از جهتل و جزميتت و از بحتران و انستداد
فكري و فرهنگي مي باشد .راهي آزادانه براي رهايي راستتي آدمتي از بتي بنيتادي كته
نتايج آن هر چه باشد هرف روش آن ت ربه شيوهاي از تاكر در باره هر چيزي ا تم از
دنياي درون خويشت يا جهان پيرامون ماست كه با رويگرداني از هر آنچته جتز متعلتق
فكري ماست آغاز ميگردد.
دوه بر موارد فوق بايد گات كه پديدارشناستان بتر ماهتوم پديتدههتاي اجتمتا ي
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وارزشها تأكيد دارند .به قيده آنها پديدههاي اجتمتا ي شتي ب نيستتند بنتابراي نمتي
توان آنها را مانند اشياب مطالعه كرد .براي شتناخت پديتدههتاي انستاني بايتد بته دنيتاي
ارزشهاي انسانها پي برد و براي اساس پديده هاي انساني را تشريح و تبيتي نمتود و
تا به دورن انسانها و ارزشهاي آنها پي نبريم نمي توانيم به واقعيت پديدههتا و روابت
بي آنها دست يابيم .پژوهشگران مكتب پديدارشناسي بتراي انستاني كتردن فرآينتدهاي
پژوهشي خود به دنبال اي اد نظريه از طريق درك رفتار انساني با توجه به ابعاد ملتي
اش در جايگاه طبيعي آن ميباشند .پيش فرض اهلي پديدارشناسان آن است كه دانتش
متشكل از حقايقي است و بهتري حالت براي شناسايي آن هنگامي است كه پژوهشتگر
در موقعيت طبيعي آن قرار گرفته و براي درك دانش آن چنان كه هست تدش ميكنتد.
نظرياتي را كه طي اي فرايند بدست ميآيند تئوريهاي زمينتهاي يتا تحقيتق در ميتدان

1

مي گويند ).ازكيا  2831هص 202ت (200بدي ترتيب پديدارشناستي نته تنهتا بتر
پيچيدگي ذهنيت و كيايت پديده اجتما ي تأكيد دارد بلكه فهتم جوامتع يتا گروههتاي
مورد مطالعه را نيز رروري ميداند.
پديدارشناسي مانند انبات گرايي مكتب انتقادي و ...در نوآ خود رهيافتي استت كته
درمطالعات لوم اجتما ي و سياسي كاربرد دارد .كساني مانند ادموند هوسرل در اوايتل
قرن بيستم پديدارشناسي را مطر كردند وماننتد متارتي هايتدگر و آلاترد شتوتز ايتده
هوسرل را در مطالعه زندگي اجتما ي انساني به كار بستند و سرس اي مطالعات توس
كساني مانند موريس مرلويونتي پيتر برگر وتوماس ركم مخاطبان بيشتري پيدا كرد.
حال سؤال اهلي كه در اي پتژوهش مطتر متي شتود پرستش از ميتزان و نحتوه
كاربري روش پديدارشناسي در رهه لوم سياسي مي باشد .به بارت بهتتر ستوال از
امكان يا امتناآ كاربرد دانش و روش فنومنولوژي در قلمرو مزبور مي باشد؛ و اينكه آيتا
1. Grounded Theories
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مي توان از پديدارشناسي براي فهم و توريح لوم سياسي استااده كرد و ايت روش را
چگونه و در چه ابعادي مي توان به كار برد؟
مد ا و ماروض اي تحقيق آن استت كته امكتان استتااده از دانتش پديدارشناستي در
رهه هاي مختلف لوم سياسي كامدً منتاي نيست و مي توان با حذف جوانب ناهمستاز
و مردود آن ازاي روش براي ت زيه و تحليل پژوهش هاي سياسي استااده نمود.
روش جمتع آوري داده هتا و اطد تتات در ايت پتژوهش بتته شتيوه ي استتنادي -
كتابخانه اي يعني استااده از مدارك مكتوب است كه از ديدگاه جامعه شناستي تتاريخي
به هورت توهياي تحليل خواهند شد.

چشم انياز اريخی استفاده از اصطالح پيييارشناسی و بارشناسی آن
اي اهطد حداقل سه معناي اهلي در تاريخ پديدارشناسي دارد :يكتي در نوشتته
هاي گئورگ ويلهلم فردريش هگل ديگري در نوشته هاي ادموند هوسترل در 0291و
ستتوم در نوشتتته هتتاي همكتتار و شتتاگرد متتارتي هايتتدگر در  .0291بتتراي هگتتل
پديدارشناسي يك رهيافت به فلساه مي باشد كه با شناسايي پديده (آنچه خودش به متا
در ت ربه آگاهي ارازه مي دهد) شروآ مي شود .بدي معنا كه فهم نهايي مطلق منطقي
هستي شناستي و رو متتافيزيكي پشتت ستر پديتده هتا متي باشتد .هگتل ايت نتوآ
پديدارشناستتتتتتي را پديدارشناستتتتتتي ديتتتتتتتالكتيكي 1متتتتتتي نامتتتتتتد
( .(www.en.wikipedia.org/wiki/phenomenology/p1هوستتترل در روش
مبتني بر پديدارشناسي خود درهدد است تا استاس و پايته ي استتعاري بتراي همته ي
دانش ها بخصوص فلساه فراهم آورد؛ اساس و پايته اي كته از همته ماتروض هتاي
پيشي تهي باشد .هايدگر نيز با تاسي از روش شناسي هوسرلي به اي نكتته توجته متي
1. Dialectical Phenomenology
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كند كه الم از حيث ظهورش بر آگاهي ما مطر است يعني تالم ظهتوري استت بتر
آگاهي ما و آگاهي نيز شرط اي ظهور است؛ يعنتي بتا آگتاهي ماستت كته ستراپرده ي
ظهور برپا مي ايستد و با وجود آدمي است كه حقيقت وجود جلوه كرده است.
اساس مكتب پديدارشناسي و خاستگاه تاريخي آن به چند ريشه ي فكتري بتاز متي
گردد :يكي ريشه هاي ايده آليسم فلساي است؛ ديگري ريشه روش شناسي ذهت گترا
كه بويژه پس از كانت رونق يافته بتود؛ و ستوم انتقتاد ليته رواج چشتم انتداز مكتتب
رفتارگرايي در روانشناسي كه در زمان هوسرل هنوز بعنتوان مكتتب رفتتارگرايي نمتود
نكرده بود بلكه با گرايش به تحليتل روانشتناختي از چهتان يتا "روانشناستي گرايتي"

1

شناخته ميشد(.تنهايي  0711ج 9ص .)773تمام بحتث پديتدار شناستي حتول محتور
فنوم يا پديده مي چرخد .حال فنوم به لحاظ تبارشناسي چه معنايي در بر دارد؟
فنوم يا پديدار 2يعني بخش اول كلمه فنومنولوژي (پديدارشناستي) واژهاي استت
برگرفته از فعل  phainesthaiكه به معناي «آشكار شتدن» يتا «ظاهرشتدن» متي باشتد
ومعادل انگليسي آن « »appearمعادل آلماني آن « »erscheinenو معتادل فارستي آن
«نمودن» است .همه اي معادل هم معناي «آشكار شدن» ميدهند و هم معناي «بته نظتر
آمدن» .هوسرل پسوند  logyرا كه متأخوذ از (logosنطتق) استت اغلتب بته معنتاي
متداول به آن گونه كه در نام قلمروهتاي ديگتر معرفتت ماننتد پيستكولوژي بيولتوژي
سوسيولوژي و غيره به كار مي رود يعني به معناي شناخت يا شناسي به كتار متيبترد؛
حال آن كه هايدگر  logyو  logosرا نيز در اهل از مصدر  legeinبه معنتي آشتكار
كردن مي داند .افدطون كلمه فنوم را در مقابل آيدوس ( )eidosبه كار ميبرد .به نظر
وي فنوم ها همان موجودات الم محسوسند كه موجوديت آنهتا اهتيل نيستت بلكته
سايه گون و شبح مانند متغير و جززي است و اهل آنها يعني آيدوس به معني ديتدار و
1. Psychologism
2. Phainomeanon
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مثال در المي ماارق از الم محسوس به نحوي نابت و ريزال وجتود دارد( .جمتادي
 0731ص  .)37ارسطو به جاي آنچته افدطتون "پديتدار" متي گاتت لات "متاده"
(هيولي به يوناني) را به كار برد كه هرفاً جهت تدم تحصتل و قابليتت محتض در آن
ملحوظ است و هورت (مورفه به يوناني) نيز جهت تحصل و تانير و فا ليت آن استت
(ريخته گران  0739ص.)6
واژه «فنومنولوژي» يا «پديدارشناسي» را هوسرل ورع نكرده است اما او كلمه فنتوم
را به هورتي بي سابقه و تازه معني ميكند تا جايي كته پتدر پديدارشناستي لقتب گرفتته
است .قبل از او شيستوف فردريش اوتينگر زاهد آلماني در ستال  0176شتايد نخستتي
بار اي كلمه را به ماهومي ديني به كار برد .اوتينگتر فنومنولتوژي را مطالعته «نظتام الهتي
حاكم بر رواب » چيزهاي محسوس در الم قشر و محسوسات ميدانست .بعدها در قترن
هي دهم يوهان هاينريش رمبرت رياريدان و فيلسوفي كه متأنر از كريستيان ولتف بتود
در كتاب ارغنون نو اي واژه را براي درلت بر نظريه نمودهايي كه براي همه لوم ت ربتي
بنيادي هستند به كار برد( .جمادي ص  /38ريخته گران ص .)7احتمارً كانت از او تتأنير
گرفته است زيرا از ديدگاه كانت نيز فنوم يعني آنچه از منشأ ت ربته بته حساستيت داده
ميشود .به هر حال تا زمان كانت اي تاسير غالب است كه فنوم شبح ظتاهر و نمتودي
است كه براي شناخت ذات و حقيقت چيزها بايد از آن گذر كرد.
شايد هگل نخستي كسي باشد كه فنوم را به ماهومي به كار ميبرد كه ديگتر هترف
ظاهر و شبحي دور و جدا از باط و ذات نيست .هگل از سويي چون افدطون شتناخت
ذوات را ممك ميداند و از سويي ديگر چون كانت و هيوم ذوات را متعلتق بته تالمي
ماارق از ذه نمي داند بلكه آنها را در حيطه همي جهان ميبيند .بي جهت نيستت كته
او به شاگردان خود توهيه ميكند كه فلساه افدطون را از نظرگاه كانت بخواننتد .پديتدار
به نزد هگل ت لي رو (يا ايده) و نحوه و مرتبهاي از تحقق آن در زمان و مكتان استت.
(جمادي ص  .)31بنابراي قلمرو پديدارشناسي هگل در واقع تمتام تالم و آدم و روش
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او استخراج مااهيم معقول از پديدارها يا ت ليات رو مطلق است.
پديدارشناسي به معناي دقيق كلمه نخستي بار در كتاب "تحقيقات منطقي" توست
ادموند هوسرل مطر شد.
نكته اساسي و مهم اي است كه هوسترل از اهتطد پديدارشناستي هتم "روش"
خاص خود و هم اهول و مبادي فلساي را مراد كرده است .اگر چه هر روشي همتواره
مبتني بر اهول و مبادي ماروري است اما در اي متورد ارتبتاط "روش" بتا اهتول و
مبادي آن چنان نزديك است كه متمايز ساخت يك وجهته ي كتامدً روش شتناختي را
دشوار مي سازد.
به تعبير هايدگر پديدار آ ن چيزي است كه خود را نشان ي دهتد چيتزي كته ظتاهر و
منكشف مي شودPha .يا  Phaosبه معناي "نور" يا "درخشندگي" يا آنچته در آن چيتزي
مي تواند ظاهر يا مرزي شود خويشاوند است .اي ظاهر شدن نشتانه ي چيتز نيستت بلكته
نشان دادن يا به ظهور آمدن آن چيز است چنان كه هست .واژه پديدار يعنتي آنچته بته نتور
روز روش مي آيد يا "مي تواند درآيتد" ).منتوچهري ص(63در پديدارشناستي هتدف آن
است اجازه دهيم پديده مورد بررسي خود را به تمامي آشتكار ستازد .پديدارشناستاني مثتل
هايدگر مي گويند پديده ها بيانگر و توريح دهنده حقيقت هستند يعني از خودشتان ستخ
مي گويند .به بيان ديگر وظياه ما تنها اي است كته آمتاده شتنيدن باشتيم .در پديدارشناستي
تامدت از قلمرو انتزا ات به سرهر ت ربه زندگاني معطوف مي شود .پديدارشناستي بتارت
است از "توهيف پديدارها" به نتوان هتر چيتزي كته بتر "آگتاهي" پديتدار متي شتود).
قرباني  0737ص (38در پديدارشناسي برخدف خردگرايي جهان يني بته جهتاني ذهنتي
تقليل نمي يابد؛ يعني وجود جهان براي آدمي قازم به ذه نمتي شتود .در تي حتال تالم
ذه هم به جهان يني تقليل نمي يابد؛ يعني فهم آدمي برآيند دنياي بيترون محستوب نمتي
شود بلكه فهم ما از پديده ها هميشه با وساطت مقورت فرهنگ زبان و تتاريخ متعتادل متي
شوند ).منوچهري ص/63قرباني ص(.Dillon-1988.pp86-71/38
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پيييارشناسی به من له روش:
پديدارشناسي در اهل روشي فلساي براي درك جوهر پديدارهاست يعني «جوهري»
كه بدون آن پديدار مذكور نمي توانست آن چه هستت باشتد .در تتاريخ پديدارشناستي
دست كم سه نحله ظهتور كترده استت :پديدارشناستي استتعديي ( Transcendental
 )phenomenologyپديدارشناستتي وجتتودي ()Existential phenomenology
وپديدارشناسي تأويلي ( .)Hermeneutic phenomenologyهريك از اي نحلتههتا
به ترتيب برمعاني جوهري ت ربه شخصي ساخت اجتما ي واقعيت گروهتي و زبتان و
ساختار ارتباطات تأكيد دارند .اما آن چه در تمامي برداشتهاي پديدارشناختي مشتترك
است تمركز بر كشف شيوهاي است كته ا فتراد چته بته طتور شخصتي و چته گروهتي
ت ربه هاي خود را درك كرده و آن را بخشي از آگاهي خود متيكننتد ).ستيد امتامي
 0736هص  .( 10-19پديدارشناسي روشي براي اي اد تغييتر بنيتادي در ستاختار و
كشف پيچيدگيهاي حاكم بر هستي جهان و انسان است(توحيدفام  0730ص.( 096
اي رهيافت به جاي آنكه مثل همگان آنچه را مي بيند واقعي بداند همه اشياب را هرفاً
به هورت پديدار مي انگارد و به قول ادموند هوسرل باني مكتب پديدارشناسي "اشتياب
تنها از طريق معني و ماهومي كه ما به آنها مي دهيم براي ما واقعيتت دارنتد" (كتاظمي
 0718ص .)926به ا تقاد وي پديدارشناسي بايد اي توانايي را داشته باشد كه با تهي
شدن بتواند به درون معاني راه يابد تا بتواند به طور واقع حقيقت آنها را كشف كند .متا
در اين ا با دو ماهوم "بود" و "نمود" يا "پديده" روبرو خواهيم بود كه پژوهشگر بايد
با استااده از قوه ذه

"بود" آنها را به كناري زده تا "نمود" يا "پديده" آشكار گردد.

از نظر روش شناختي اي امر مستلزم آن است كه پژوهشگر به گونهاي دقيق و همه
جانبه شيوهاي را كه مردم به وسيله آن پديدار خاهي را ت ربه ميكننتد فهتم و بتازگو
كند؛ يعني دريابد مردم چه دركي از آن پديدار دارند چگونه آن را توهيف ميكنند چه
احساسي درباره آن دارند چگونه در خصوص آن داوري ميكنند چگونه آن را بته يتاد
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مي آورند چگونه آن را براي خود قابل فهم و درباره آن بتا ديگتران هتحبت متيكننتد.
ت ربه براي هر فرد در وهله اول از راههاي حسي بدست ميآيد اما ايت ت ربته بتراي
اينكه براي شخص ماهوم شود بايد توهيف و تاسير شود؛ و ليك توهيف ت ربهها و
تاسير آنها به قدري درهم تنيده است كه اغلب يكي ميشود .تاستير بتراي فهتم ت ربته
رروري است به گونهاي كه ميتوان هر ت ربته را داراي بعتدي تاستيري و نته هترفاً
حسي دانست .پديدارشناسان ميكوشند شيوهاي را كه افتراد بتراي كنتار هتم قتراردادن
پديدارهايي كه ت ربه كرده اند و براي فهم جهان پيرامون ختود و درنهايتت اي تاد يتك
جهان بيني به كار ميبرند توريح دهند .هيچ واقعيت م تزا يتا « ينتياي» بتراي متردم
وجود ندارد .آ ن چه هست چيزي است كه افراد بته نتوان ت ربته ختود و معنتاي آن
مي شناسند در نتي ه تمركز پديدارشناسان بر معناسازي به نوان جوهر ت ربته انستاني
است .اما آنچه مطالعه پديدارشتناختي ختالص را از انتواآ مطالعتات تاستيري تاكيتك
ميكند وجود اي فرض است كه ت ربه هاي مشترك ما جوهره مشتتركي دارنتد كته از
ت ربه مشترك پديدارواحدي بدست ميآيد؛ بنابراي ت ربههاي افراد مختلتف تحليتل و
مقايسه مي شود تا جوهر و پديده هايي چون شركت در تظاهراتي سياسي و ...مشتخص
شود( .همان هص .)19-17
به طور خدهه پديدارشناسي (دركنار ساير مكاتب ونحله هتاي جامعته شتناختي -
سياسي متانر از سنت هاي تاسيري – هرمنوتيكي نشانه شناسي روش شناسي مردمتي
كنش متقابل نمادي

روش زبان شناختي و گاتمان ديرينه شناسي تبارشناسي شتالوده

شكني يا ساخت شكني) بر لزوم توجه به دنياي معاني كنشگران و نقتش متداوم متل
تاسير در هر نوآ كنش متقابل اجتما ي و نيز ساخته شدن دنياي اجتما ي انسانها تاكيتد
ورزيده و انبات گرايي را ناتوان از ورود به ذهنيات و اغراض واقعي افرادي كه موروآ
بررسي پژوهشگر است دانسته اند .هرگونه مل اجتما ي يا هر نهتادي كته بته وستيله
انسان ها ساخته شده است هويت خود را بر حسب معنايي كه به طور اجتما ي بتر آن
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اطدق شده يا امدن به آن نس بت داده انتد كستب متي كنتد .بنتابراي مقايسته رفتتار
اجتما ي مدً غير ممك است چرا كه ا مال به ظاهر مشابه يا قابل طبقته بنتدي ذيتل
مقوله اي خاص الزاماً ماهوم يكساني براي تامدن نتدارد .بنتابراي هتدف مطالعته ي
اجتما ي اساساً درك معنايي است كه انسان ها به مل خود نسبت مي دهنتد نته تبيتي
رفتاري كه پژوهشگر براي آن ينيتي مستقل از دنياي ذهني سوژه ها قايتل استت .فهتم
متتل معنتتادار در چتتارچوب ذخيتتره اي معنتتايي مشتتخص(فرهنگ) و در روش هتتاي
خاهي كه مردم براي تاسير و معنادار كردن مل ديگران و خود قازلنتد كتاري نيستت
كه از هده مشاهده يني و هرفاً از جايگاه ناظري بيروني بر پايه ي آنچه از رفتار افراد
مشاهده مي شود هورت گيرد .درنتي ه حتي دسته بندي و مقايسه ميان افعال نهادهتا
فرهنگها و ساير پديدارهاي انسان به شيوه مرسوم لوم طبيعتي جتايز نيستت و ستبب
تحريف معاني نهاته و ناديده گرفت تااوتهاي اساسي ميان پديدارهاي بته ظتاهر مشتابه
مي شود(.همان هص .)71-76
حال پس از تعريف و بيان روشي فنومنولتوژي بته ذكتر آراي بزرگتان پديدارشناستي
(هوسرل هايدگر شوتس و مرلوپونتي) بتا تاكيتد بتر مباحتث روش شتناختي آنهتا متي
پردازيم تا بتوانيم نتايج اي رهيافت مهم را در حوزه لوم سياسي احصاب نماييم.

پيييارشناسی هوسرل ؛ بازگشت به سوي خود چی ها
تدش ادموند هوسرل (0273ت )0312به نوان بنيانگذار فلستاه پديدارشناستي ايت
بود كه شكل تازهاي از تاكر انضماي را در طرد انديشههاي انتزا ي و كلي و م ترد ارازته
دهد و انسان را به خاستگاه انديشهها در ت ربه زندگي انضمامي خودش يعني بته هستتي
زيست شده بازگرداند( .بشيريه  0713ص  )06بنتابراي هوسترل هتدف و راهنمتاي
پديدارشناسي اش را «به سوي خود چيزها» ميخواند( .رهبري  0731ص .)17
هوسرل تحت تأنير استادش پل ناتورپ كته يتك متاكتر نوكتانتي بتود بته مستأله
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معرفت شناسي پرداخته است و با انتشار دو جلد كتاب «پژوهشهاي منطقتي» در بتاب
پديدارشناسي چالشي جدي را با نوكانت گرايتان آغتاز نمتود .و پديدارشناستي درايت
كسوت (يعني به نوان لمتي دقيتق) پتيش فررتهاي متبهم چهتارچوبهتاي نظتري
نوكانتيها را زير سئوال برد .به تعبير ديگر نيز ميتوان گات كته هتدف هوسترل زدودن
فلساه از ساختار نظري و توجيه استعد گرايانه دانش لمي به طور خاص بود.
اساس پديدارشناسي هوسرل مبتني بر اي بود كته كتل حقيقتت ينتي يتا لمتي را
مي توان نهايتاً در درون زيست جهان ت ربه انساني جست و جو نمود .به بارت ديگتر
هوسرل برآن بود كه حقايق به اهطد

لمي همته لتوم را بايتد از نتو در فعاليتهتاي

آگاهي انسان زمينه يابي كترد .يكتي ديگتر از جهتت گيريهتاي اساستي پديدارشناستي
هوسرل را بايد در بررسي لمي ساختارهاي بنيادي آگاهي جستت و نمتود؛ چيتزي كته
انديشمندان پديدارشناسي براي آن (يعني آگاهي) اهميت زيادي قازلند( .ريتزر 0738
هص  )798-791اي همان پديدارشناستياي استت كته هتدفش بررستي چگتونگي
پديدار شدن جهان در آگاهي انسان در آغاز است.
مسأله ديگر از نظر پديدارشناسي هوسرل رابطه ميان سوژه وابژه ميباشد كته جتاي
جوهر اشياب را در نظريات ذات گرايانه ميگيرد .اما اي رابطه به معناي رابطته ميتان دو
چيز جدا از هم نيست .از طرفي معاني از همي رابطه بتر متيخيزنتد و از ستوي ديگتر
زيست ت جهان انساني زاييده همي معاني مي باشد .امتا لتوم پوزيتيويستتي معتقتد بته
نو ي فلساه ذات يا ذات گرايي ميباشد؛ به اي معنا كه حقيقت و معناي قابل شتناخت
هر چيزي در خود آن چيز پيش از آنكه با چيزهاي ديگر در ارتباط قرار بگيترد نهاتته
است .در مقابل پديدارشناسي به جاي ذات بر رابطه تأكيد ميگذارد؛ به اي ماهتوم كته
معنا و حقيقت هر چيزي تنها در ارتباط با چيزهاي ديگتر تشتكيل متيشتود( .بشتيريه
همان) .بنابراي دو گانگي سوژه وابژه يا ناس و طبيعت به نزد هوسرل از استاس باطتل
است .آنچه هست سوژه است و التاات آن به پديتدارها .بتدي معنتي پديتدار ابتژه بته
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معناي سنتي كلمه نيست .به بياني ديگر هر چه نه ختود ستوژه و نته ابتژه بلكته متورد
التاات سوژه و آگاهي است پديدار است .پديدار همتان «چيتز» مضتمون در شتعار «بته
سوي خود چيزها» است( .جمادي  0731ص .)28
يكي ديگر از روش هاي اساسي پديدار شناسي هوسترل كته حتتي متيتتوان گاتت
مهمتري گام در فرايند شناخت پديدارشناسي مي باشد روش تقليل يا اپوخه 1ميباشتد.
در اي روش به نوان نخستي گام در تقليل همه چيز به پديدار تبديل ميشتود .يعنتي
تمام آن چيزهايي كه در آگاهي شناختني هستند چونان پديدارهايي جلوه گر ميشتوند.
و اي شكل دانش كه معناي گستتردهاي دارد و شتامل هتر شتكل آگتاهي چتون نيتت
خاطره تخيل و داوري مي شتود نكتته مركتزي بحتث استت .از ديتدگاه هوسترل اگتر
خواسته باشيم به آن گستره اي برسيم كه در آن چيزها ناب و رها از هر گونه تعتي بته
نظر آيند بايد روشي را بيابيم كه ما را به مورو ات اهيل و كنشهتاي آغتازي كته از
هر گونه پيش داوري رها باشد برساند و اي هدف ممك نيست مگر از طريق «تقليتل»
و رسيدن به هر معنايي روشي ندارد مگر از طريق تقليل .به بيان ديگتر متا بايتد دنبتال
گستره و روشي باشيم كه هر چيز چنانكه هست نمودار شود رها و مستقل از تعي هتا
و پيشداوريها .در اي بيان تقليل در حكم گونهاي دگرگوني در رويكرد ما به چيزهتا و
در بينش ماست تا بتوانيم هر چيز م رد ت رها از هر گونه تعي ت را دريابيم و نه آن كته
به ياري پيشنهاده هايي آن را به تصوير آوريم .پس تقليل با ث ميشود كه ما ريتههتاي
ژرف تر را دريافته و به آن ها راه يابيم همان ريه هايي كه پيش تر به گونهاي نادرستت
ميپنداشتيم كه آنها را شناخته ايم2 .
1. Epoche Einklammerung
 .9از اي جهت پديدارشناسي تأنير ميقي بر هرمنوتيك نهاد تا آن ا كته پتل ريكتور هرمنوتيتك را شتاخه اي از

درخت پديدارشناسي خوانده و معقتد است كه هرمنوتيك برپايه پديدارشناسي بنياد متيگتردد ] .ريكتور 0711
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پيييارشناسی هاييگر؛ دازاين
مارتي هايتدگر( )0216-0332در كتتاب «هستتي و زمتان» بته ستال  0291تعبيتر
اهالت وجودي خاهي از پديدارشناسي هوسرل ارازه داد و پديدارشناسي وجود انسان بته
نتتوان دازايتت ( )Daseinرا ررتته كتترد .هايتتدگر شتتروآ درك حقيقتتت هستتتي را
پديدارشناسي و تحليل وجود انساني ميداند .او كه در اي مورد متتأنر از هوسترل استت
راه شناخت و درك هستي را منحصر در روش شناسي نويني تحت نوان پديدار شناستي
دازاي ميداند .يعني دازاي ميتواند هستي خويش را بنماياند و از راه نشان دادن هستتي
ميتوان به معناي آن پي برد .وي در اي روش وامدار هوسرل و اي اهتل پديدارشناستانه
اوست كه «بايد به سوي خود اشياب رفت» (رهبري ص  .)68پس اساساً كليد فهم فلستاه
هايدگر و روش شناسي وي را بايد در هستي حارر(دازاي ) جست و كرد.
روش شناسي جديدي كه هايدگر در فلساه و لوم اجتما ي پيش ميگيترد همتان
تدش براي شهود و درك معناي وجود و يا هستي از طريق پديدارشناسي دازاي استت.
به تعبيري ديگر«هستي و وجود در فلساه هايدگر نه هرف ينيت و نه هرف ذهنيتت
بلكه گشودگي و اناتا در مقابل بتودن اشتياب استت» (بشتيريه  0737ص  .)781در
همي روش مي بينيم كه بخشي از انتقادي كه هايدگر از سنت تاكتر فلستاي غترب بته
دست ميدهد مربوط به تصويري است كه نظامهاي فلساي اجتمتا ي گذشتته از انستان
ارازه كردهاند .به نظر وي تعريف ارسطويي از انسان به مثابه حيوان ناطق يا آن تلقي كته
فلساه مدرن از انسان به نوان فا ل متاكر و سوژه شناسا ييش ميكشد بر مبناي انسان
شناسانه درستي استوار نمي باشد .چني بدفهمي همراه با ظهور ننويت بزرگ افدطتوني
و همزاد سنت تاكر متافيزيكي است .سنت فلساي كه بر مبناي ننويت افدطتوني نهتاده
شد با فلساه دكارت براساس دوگانگي سوبژكتيويته و ابژكتيويته بنياد فلساه مدرن قرار
گرفت و به از خود بيگانگي (جدايي ذه و ي ) انسان منتهي گرديد .براساس روايت
هايدگر از سنت فلساي غرب به نظر ميرسد در يونان پس از سقراط تغييري بتزرگ و
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اساسي در تعبيري كه انسان از وجود ختود در جهتان دارد پديتد آمتد .چنتي تغييتري
هورتي خاص از خود فهمي را براي انستان پتيش كشتيد كته در نتي ته آن هستتي بته
فراموشي سررده شد و در پتس ماتاهيم و تعتاريف آشتكارگي ختود را از دستت داد و
متافيزيك سربرآورد .به ا تقاد هايدگر تعاريف سنتي از انسان مبتني بر تاكتر متتافيزيكي
است و در حوزه موجود شناسي باقي مي ماند .وي معتقد است كه ستئوال اهتلي نبايتد
«انسان چيست؟» باشد بلكه بارت درست پرسش ما بايد«انسان كيست؟» باشتد كته در
اي هورت است كه راجع به وجود او پرسيده ايم( .ورنو  0719ص  .)997و چتون
تنها انسان چني پرسش بنيادي را مطر مي كنتد پتس تاحتص دربتاره هستتي بايتد بتا
پديدارشناسي انسان موجود در جهان يعني دازاي آغاز شتود( .بابتك احمتدي 0739
ص  .)21انسان تنها موجودي است كه وجودش براي خودش مسأله است .انسان هتيچ
گاه خود را به نوان ي نابتي در نمي يابد بلكه دازماً از خودش فراتر ميرود.
جوهر هستي انسان زمانمنتدي استت؛ يعنتي انستان ختودش را در حتال يتادكردن
گذشته و فرياد كردن آينده ميفهمد .جوهر زمان دم تعي است و زمان جوهر انستان
است .پس ذات انسان در دم تعي و در امكانات شدن است .انسان اگر چته موقعيتت
مند است اما اي موقعيت مندي هويت او را از پيش تعيي نمي كند؛ بلكته دازايت بته
موقعيت خويش نيز از ديدگاه امكاناتش مي نگرد و بر حسب افق آينده موقعيتت ختود
را تعبير ميكند و به همه چيز معنا ميبخشد .انسان در راهرو زمان به سر ميبترد و گتر
چه در جهان افكنده شده است در انتخاب شيوه تصرف در معاني اي جهان به منظتور
فرافكندن آنها در افق امكانات آينده آزاد است .بنابراي انسان فعليت را برحسب امكان
تعبير ميكند و ميتواند تعابير و معاني تازهاي از خود رره كند( .بشتيريه همتان ص
 .)780مثالي هايدگر ارازه متي دهتد كته انستان چتون متاهي در آب استت و ايت آب
خصلتي ((تاريخي زماني و موقعيتي) ) دارد .بنابراي سوژه يا انسان از ديدگاه هايتدگر
سه ويژگي اساسي دارد كه بارتند از(( :زمان مندي تتاريخ منتدي و مكتان منتدي) ).
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پس هستي انسان واجد سه نصر زمان مكان موقعيت و تاريخ است .ايت سته نصتر
در آگاهي و شناخت انسان بطور مستقيم تانير مي گتذارد .از ايت جاستت كته وهتول
حقيقت تام براي انسان قابل حصول نيست چرا كه سه نصر اشاره شده محتدوديتها و
قيد وبندهايي را براي ماسر اي اد مي نمايد .يعني انسان و دازاي رها از تعلقات را نمي
توانيم تصور نماييم.
نكته قابل توجه در مبحث روش شناسي هايدگر اي است كه وي بتا تاتاوت قايتل
شدن ميان لوم اجتما ي (انساني) و لوم طبيعي (دقيقته) نشتان متيداد كته منطتق و
روش اي دو لوم با هم تااوت دارد و اي نكتهاي است كه امثال دكارت از آن غالتت
ورزيدهاند .هايدگر را در اي تاكيك ميتوان پيرو ويلهلم ديلتاي دانست؛ تأويلگري كته
لوم انساني را در جدايي از لوم طبيعي به رسميت شناخت .ايتراد متده هايتدگر بتر
نوكانتيها اي بود كه تقدم «نظريه شناخت» و شناخت شناسي مقبول نيست .وي نظريته
شناخت و شناخت شناسي فلساي را اموري ميدانست كه فق ميتوانند پس از تحليتل
هستي دازاي موردتوجه قرار گيرند .به بتارت ديگتر مستأله و نظريته شتناخت بتراي
هايدگر همچون كانتيها اولويت نخست را نداشت (بخشايشي اردستاني  0731ص
 .)11دكارت با ا دم قضيه كوگيتو( /Cogito ergo sumميانديشم پس هستتم) بته
اهالت و اولويت فكر و انديشه رسيد .وي باور داشت كته انديشتيدن و فكتر كتردن او
دليل بر بودن و هست اوست .او چون ميانديشد پس وجود دارد و هست .اي باور بته
شدت توس هايدگر نقد شد .وي گتزاره دكتارتي را بتر كتس كترده و معتقتد استت
«هستي» و بودن بر همه چيز اولويت دارد به اي معنا كه «هستم پس ميانديشم».
از طرف ديگر هايدگر(شاگرد سركش هوسرل) با استاد ختويش نيتز مخالاتهتايي را
در لم گرايي وي مي كند چرا كته از نظتر هوسترل فلستاه بايتد بته " لتم دقيتق" و
"ت ربه گرايي برتر" تبديل شود و نگاه به پديدارشناسي هم بايتد در ايت راستتا باشتد.
هايدگر ا تقاد دارد اي همه دقت در جهان به واسطه ي دانش لمي نتوانستت بشتر را
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به هدايت رهنمون سازد .ريشه تااوت اي دو را مي توان به طور منطقي در زمينه هتاي
تربيتي و لمي آنها جست و كرد .هوسرل تحصيدت خود را در رياريات و هايدگر در
كدم و فلساه گذرانده بود .از سويي ديگر هايدگر معتقد است پديدارشناسي بته قرازتت
هوسرل به ذه شخص يا فرد حالت استعديي متي بخشتد كته بتدي هتورت شتاهد
معنابخشي سوژه به پديدارها خواهيم بود(پالمر ص.)081

پيييارشناسی شو ؛ صوير ديالكتیكی از جهان اجتماعی
برجسته تري جامعه شناس پديدارشناسي آلارد شتوتس (م  )0322كته بتا انتشتار
كتاب «پديده شناسي جهان اجتما ي» به سال  0279براي اولتي بتار پديدارشناستي را
وارد لوم اجتما ي كرد تدش نمود بي جامعه شناسي وبتر و پديدارشناستي هوسترل
ارتباط برقرار نمايد( .كرايب  0713ص  .)091شتوتس تعامتل را در معنتاي ذهت و
كنش مطر نمود .به تعبير او خود فردي نتي ه مقابل و تاسير نقشتهاي متقابتل استت.
بنابراي بيناذهنيت سواي تعابير معرفت شناسانه و روش شناسانه چونان يك نوآ اوليه
ت ربه ظاهر شد .شوتز قايل به اي بود منشأ معنا كه وبر براي هر كنشي لحاظ متيكترد
بايد در ت ربه زيست شده يافت شود .وي در مقابل مشاهده هترف رفتتار غريتزي يتا
درون نگري خصوهي ت فردي و يتا يتك فراينتد شتناخت روانتي بته فهتم بينتاذهني
پرداخت .وي فهم را نه چونان ابزار شناخت بلكه چونان قوه پيش -تأملي ارازه كترد .او
فهم را همچون شكل خاص ت ربي كه در آن تاكر بته شتناخت از دنيتاي فرهنگتي ت
اجتما ي نايل ميشود تعريف كرد 1981 P.220 Dallmayr ( .ت منتوچهري ص
.)16
شوتس به دليل ريشه داشت در افكار فلساي هوسرل كه بتر ذهت و آگتاهي تأكيتد
مي ورزيد انسانها را داراي ذه خدق ميدانتد و معتقتد استت كته واقعيتت ستاختي
اجتما ي دارد كه ساخته و پرداختته ذهت انستانها استت و جهتان اجتمتا ي از همتي
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ساخته هاي ذهني سرچشمه مي گيرد .ولي از سوي ديگر بر اي نكته انگشت ميگتذارد
كه ساخته هاي همي جهان اجتما ي كه ريشه در ذه افراد دارند فعاليتها و رفتارهتاي
بعدي افراد را دچار محتدوديت متيستازند و بتر ملكردهتاي آنهتا تتأنير التزام آوري
مي گذارند .تأنير متقابل آگاهي و ذه و ستاختهاي اجتمتا ي تصتويري ديتالكتيكي از
پديده شناسي جامعه شناختي شوتس را به دست ميدهد( .ريتزر  0738ص .)728
شوتس واقعيت اجتما ي را داراي چهار قلمرو متمايز اجتما ي ميدانست .هر يتك
از اي قلمروها از جهان اجتماآ انتزاآ شده و با درجه نزديكي (درجه در دسترس بودن
موقعيتها براي كنشگر) و تعي پذيري (درجهاي كته كنشتگر متيتوانتد آنهتا را تحتت
نظارت خود داشته باشد) آن مشخص ميشود .ايت چهتار قلمترو بارتنتد از :قلمترو
واقعيت اجتما ي كه ت ربه مستقيمي از آن داريم قلمرو واقعيت اجتما ي بدون ت ربته
مستقيم قلمرو اخدف و قلمرو اسدف( .همان هص .)777-778
شوتس در كنار اي چهار جهتان اجتمتا ي متاتاوت يتك طتر روش شتناختي را
مطر ميكند كه بنابرآن دوتا از اي جهتانهتاي اجتمتا ي ختارج از مورتوآ بررستي
اجتما ي لمي قرار مي گيرند .او جهان اجتما ي وابسته به ت ربته ي مستتقيم و جهتان
اخدف را از بررسي جامعه شناختي لمي حذف ميكند؛ زيرا در اي جهانها كنشگران
آزادي مل دارند .جهان اسدف فاقد آزادي است و بنابراي مورتوآ شايستتهاي بتراي
يك جامعه شناسي ذهني به شمار ميآيد .اما لم به اي جهان احتمارً لم رعياي بايتد
باشد زيرا دانش ما از كساني كه پيش از ما زندگي ميكردند مبهم و قابل بحتث استت.
بنابراي جهان معاهران از همه بيشتر قابل بررسي اجتما ي لمي است .اي امتر بته دو
دليل درست است :نخست آنكه معاهران نه تحت تسل كنشگران واقعتي آزاد و غيتر
قابل پيش بيني بلكه تحت تسل نمونه ها است .دوم اينكه دانشمند اجتما ي در همتي
جهان زندگي متيكنتد و از همتي روي بهتتر متيتوانتد نمونتههتاي موجتود در آن را
تشخيص دهد( .همان جا ص .)789
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افكار پديدارشناختي شوتز بعدها توس كساني مثل برگر و ركم بتا انتشتار كتتاب
«ساخت اجتما ي واقعيت» به سال 0261دنبال شد .آنها كه بيشتر ازشتوتس بته جريتان
اهلي جامعه شناسي نزديك بودند و متيخواستتند بته پديدارشناستي وجهتهاي جامعته
شناختي تر بدهند در هدد برآمدند تا با تلايق انديشه هاي دوركيم و ماركس و وبتر بتا
پديده شناسي شوتز جامعه شناسي پديدارشناختي را كه تأكيدي بيشتر خردبينانه دارد با
جامعه شناسي سنتي كه تأكيد بيشتري بر پديدههاي په دامنه و كدن دارد تلايق دهنتد.
واز اي طريق خصلت دوگانه جامعه را بر حسب واقعيت يني ساختارهاي اجتما ي و
معناي ذهني ناشي از برداشت كنشگران فردي مورد بررسي قرار دهند( .برگر و ركمت
 0711هص .)777-778
برگر و ركم هنوز هم معاني مشتترك بتديهي و مبتنتي بتر قتل ستليم را مبنتاي
سازماندهي اجتما ي مي دانند اما بيشتر به معاني مشترك و آشكارا فراگيري ميپردازنتد
كه از دل معاني مبتني بر قل سليم پديد ميآيند .آنها بر اي نظرند كه غرايتز پايتدار و
مشخص انسانها بسيار محدودند؛ بنابراي اي پايداري زنتدگي اجتمتا ي بايتد از دل آن
محي اجتما ي بيرون آيد كه خود آنها خلقش كردهانتد و در ايت محتي

ارزشهتا و

معاني فراگير و در وهله اول ارزشها و معاني مذهبيانتد كته كتانون واقعتي ستازمان
اجتما ي را پديد ميآورند و همه در آن مشتركاند( .كرايب ص .)091

مرلوپونتی؛ پيييار شناسی ادراك
موريس مرلوپونتي ( )0213-0260در پيشگاتار كتتاب پديدارشناستي ادراك (بته
سال  )0281كه يكي از دقيق تري درآمدهاي فشرده به فلستاه هوسترل استت تتأنير
هوسرل بر فلساه خودش را تأييد ميكنتد و وي از نخستتي كستاني بتود كته در ستال
 0272با آزمندي و شياتگي دست نوشته هاي منتشر نشده هوسرل را به تاصيل مطالعته
كتترد .بتتدي ستتان مرلوپتتونتي ماننتتد هوستترل براهميتتت تقليتتل يتتا تتزل نظر(اپوختته)
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پديدارشناسانه (كه پرهيز از هر گونه تصديق و تكذيب در پرانتز گذاشت جهان ختارج
و قطع رابطه با جهان خارج نيز ناميده متيشتود) بتراي دسترستي بته «ذاتهتا» تأكيتد
مي كند .اي ذوات را نبايد ذوات استعديي دانست كه در رشتههاي لمي موجود يتا در
شناخت انتزا ي ام (مانند شناخت زمان و مكان) كه فرد ميتواند درباره جهان داشتته
باشد به ما داده ميشوند .بتر كس تقليتل پديدارشناستانه ذاتهتاي درونتي آگتاهي از
«ت ربه ي زنده» را در دسترس ما قرار ميدهد .بدي سان مطالعه ذات چيزها در آگتاهي
راه را براي لم پديدارشناسي باز ميكند( .لچت  0737ص .)11
نقطه زيمت مرلوپونتي تقليل يا فروكاست هوسرل استت .امتا هتدف او نته بتاقي
ماندن در حد ساختار فلساه شك دكارت ت كته هوسترل در ارازته ي تورتيحي بتراي
پديدارشناسي در آن حد ميماند -بلكه پيشروي تا قلب ت ربه م سم استت كته همتان
ادراك مي باشد .وي در توريح خود درباره سير فلساي اش بتا گاتت ايت كته «ذهت
ادراك كننده ذهني جسميت يافته است» تقدم ت ربه ي زنده را تأييد ميكند .افزون بتر
اي

ادراك هرفاً نتي ه ي تأنير جهان خارج بر جسم انسان نيست زيرا با آن كه جستم

از جهاني كه خود در آن سكونت ميكند متمايز است اما از آن جدا نيست .ادراك فقت
به هورتي كه در جهان زندگي هست وجود دارد .درست همي سرشت زنده ادراك و
جسم انسان است كه پژوهش پديدارشناسانه را ماندني و رروري ميسازد.
از نظر مرلوپونتي آگاهي نيز به نوبه خود با جهان در چنان رابطهاي نيست كه گتويي
انديشندهاي است كه بتا م مو تهاي از اشتياب رابطته دارد .در واقتع هتيچ ستوژهاي بته
هورت كلي به هورت يكسره مستقل و م زا از ابژههاي خود ت آن گونه كته دكتارت
ميگويد ت وجود ندارد .آگاهي وابسته به ادراك است؛ در نتي ه يقي انديشهها بر يقتي
ادراك مبتني است .اي يقي را همواره پژوهش پديدارشناسانه بايد نشان دهد و تصديق
كند .براي پديدارشناسي هيچ گونه يقي آرماني و كلي در سطح انديشهها وجود نتدارد.
بنابراي «ميانديشم» دكارت همان چيزي است كه پديدارشناسي مرلويونتي بيش از هتر
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چيز ديگري با آن مخالف است( .همان ص )10
به طور خدهه الگوي جديدي كه مرلوينتي در روش شناسي ارازه ميدهد اي است
كه براي رسيدن به حقيقت بايد از پديدارشناسي ادراك كمك گرفت و اي امر حتتي از
طريق قرابت بي پديدارشناسي و هرمنوتيك حاهل مي گردد كه خود مرلويونتي نيز بتا
توسعه پديدارشناسي ادراك و تعميم آن به لوم تاريخي هرمنوتيكي روشتي مستتقل و
نظام مندي را ارازه ميدهد .البته ناگاته نماند كه اي همان نتي هاي است كته مرلويتونتي
از پديدارشناسي هوسرل گرفته است .با اي همه ميتوان گات كه مايه ا بتار مرلويونتي
است كه به ياري تهور خدقش برخي محتدوديتهاي پديتدار شناستي (حتتي در حتوزه
روش شناختي) را در آنار خود آشكار نمود.

نتیجهگیري
بحث حارر را با اي پرسش آغاز كرديم كته چگونته و در چته ابعتادي متي تتوان از
رهيافت پديدارشناسي براي فهم و توريح لوم سياسي استااده نمود؟ پاستخ متا بته ايت
سوال و درواقع فرريه اهلي مقاله اي بود كه امكان استااده از دانتش پديدارشناستي در
رهه هاي مختلف لوم سياسي كامدً منتاي نيست و مي توان با حذف جوانب ناهمستاز
و مردود آن از اي روش براي ت زيه و تحليل پژوهش هاي سياسي استااده نمود .مضتافاً
اينكه رويكرد پديدارشناسي داراي نتايج سياسي خاهتي بتوده و متيتوانتد پايته معرفتتي
مناسبي براي نظام سياسي را فراهم سازد .در مسير يافت پاسخ سوال و انبات فرريه فتوق
ابتدا به تعريف و ريشه يابي ماهوم فنومنولوژي پرداختيم و سرس آن را به مثابه يك روش
در آنار بزرگان پديدارشناستي متورد كنكتاش قترار داديتم .حتال پتس از تشتريح ماهتوم
پديدارشناسي و ذكر موجز آراي بزرگان اي حوزه برخي از دستاوردهاي نظتري و روش
شناختي اي پارادايم در لوم سياسي را ميتوان چني برشمرد:
ت آنچه براي يك تحقيق پديدارشناسانه در قلمرو لتوم سياستي مهتم استت توجته
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هستي شناسانه و بيناذهني( )Inter subjectivityبه كتنش گتران سياستي استت .در
مطالعه كنش هاي فردي و جمعي توجه به اينكه پيش و بيش از هرچيز «زيستت جهتان»
كنش گران كه مشتمل بر اشتراكات معنايي آنها و تبادرت و ترجيحات آنهاستت امتري
تأنيرگذار و رروري است .بدي ترتيب ا مال و كنشها چونان «فرافكندني» كته شتامل
«معنا» «ارزش» و «ناي» است تاسير ميشود(ر.ك منوچهري  0731فصل سوم).
ت رويكرد به پديدههاي سياسي چونان ت ليات پيوندهاي معي بي كنش گر و تالم
زندگي او مي باشد .مطالعه يك جريان انتخاباتي يتك شتورش سياستي يتك سياستت
خارجي معي يا رويكرد يك فرهنگ نسبت به ديگر فرهنگها به تعليتق معرفتتي توست
محقق براي اجتناب از تأنيرگذاري مخدوش كننتده پتيش فررتهاي او بتر فهتم پديتده
موردمطالعه نيازمند است .همچني هر يك از مورو ات بايد در پرتتو پيونتد كتنش بتا
الم زندگي كنش گر ديده شود تا تصوير كامل تر و واقعي تتري از پديتده متورد نظتر
قابل ارازه باشد.
ت همچني بايد گات پديدههاي سياسي در بافتي از حيات معنايي و فهم كنش گتران
از خود محي پيرامون ديگران و همچني در پرتو پيش فهمهاي آنان و دغدغه هايشان
قابل درك مي باشد .به نوان مثتال درك درستت از اينكته چترا در دوران مشتروطه در
مقابل كودتاي محمد لي شاه مقاومتي نشان داده شد كه به شكست آن ان اميتد امتا در
مقابل كودتاي سيد رياب اناعالي نشان داده شد كه امكان استقرار آن فراهم شد از طريق
بيناذهني ديدن آدميان و مل مبتني بر درك آنها از خويش در ارتباط با ديگري در بطت
دنياي زندگي يا زيست جهان ممك ميباشد.
ت در پديدارشناسي چون جهان كثرتي از رواب نامتعي و بازي فرض مي شتود كته
متضم تعامل بيشتر است بنابراي تعبير سياست المي از پديتدارهاي در بردارنتده ي
معاني آشكارو پنهان ست كه چونان قلمرويي از مبادرتها و تتامدت انتقتادي محستوب
مي شود.
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ت در اي پژوهش نشان داديم كه لم از ديدگاه پديدارشناسي خصوهاً هوسرلي بته
معناي فلساه اي دقيق منظم و انتقادي ميباشد .پديده شناسان از طريق كاربرد اي نتوآ
لم سران ام ميتوانند به دانش مطلقاً معتبري درباره ساختارهاي بنيادي آگتاهي دستت
يابند .اي گونه رويكرد لمي روي پديدارشناسان معاهر نيز دو انر اهلي داشته است:
يكي آن كه بيشتر پديدارشناسان امروزي از ابزارهاي تحقيتق لتم اجتمتا ي و سياستي
امروزي ت روش هاي ساخته و پرداخته شتده آمارهتاي اساستي و نتتايج كتامريوتري ت
همچنان پرهيز مي كنند .دوم اينكه پديدارشناسان امروزي از شهودگرايي متبهم و«رقيتق»
طرفداري نمي كنند .به نظر آنان فلساه پردازي در باره آگاهي يك كتار دقيتق و متنظم
لمي ميباشد.
ت هدف روش پديدارشناسي جست وي فهمي بارتر از فهمهاي موجتود يعنتي فهتم
خود فهميها و جهان فهمي هاي رايج و موجود بوده است؛ فهمي فرا لمي كه بته لتم
نيز چونان موروآ مي نگرد .از چني ديدگاهي لتوم ينتي و انبتاتي كته بتر معتاني و
حقايق ذاتي و يني تأكيد مينهند و وامل زباني گاتماني و تاهمي را در معنتا بخشتي
به امور و اشياب ناديده ميانگارند مورد حمله قرار ميگيرند .و در ايت رويكترد تتدش
مي شود تا انحصار رويكرد انبات گرايتي در رهته لتوم اجتمتا ي و سياستي درهتم
شكسته شود و نشان مي دهد كه بايد به سمت روش هايي حركتت كترد كته بته لحتاظ
مباني فلساي و معرفت شناختي متااوت اند و مارورتاتي جتدا از مارورتات رايتج در
لوم پوزيتيويستي دارند(رك به :معيني لمداري  0731فصل نخستت  /ستيف زاده
 0738فصل دوم) رهيافت پديدار شناسي مانند ساير نظريههاي فرا پوزيتيويسم مد ي
است كه در سياست نبايد در پي شناخت جهان خارج بود .اي امر به آن معنا نيست كته
آنها منكر وجود واقعيتهاي بيرون از ذه اند.
 در پديدارشناسي مقايسه ي رفتار اجتما ي مدً غير ممك است چونكته ا متالبه ظاهر مشابه لزوماً ماهوم يكساني براي امدن ندارد و اي يكي ديگر از وجوه افتراق
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رهيافت پديدارشناسي با ساير رهيافتها خصوهاً پوزيتيويستم متي باشتد .ايت مورتوآ
تدا ي كننده ي مباحث توماس كوه (مبتني بودن لم بر پارادايم هاي خاص و قيتاس
ناپذيري پارادايم ها براساس معيارهاي درون لم) و بحث پل فايرابند(كه لم در مل
تابع روندهاي مورد تاكيد در فلساه لم نيست و همه چيتز در آن جتايز استت و هتيچ
معيار درون لمي براي برتري دادن به شناخت لمي در مقابل ديگتر د تاوي شتناختي
وجود ندارد) مي باشد( .رك به :مشيرزاده  0738هتص / 01-00چتالمرز 0737
فصول 3و ) 09نتي ه ي منطقي ديدگاه كوه و فايرابند اي است كه نهايتتاً در دانتش
لمي نه موازي مطلق و يني اي براي تميز لم از غير لم وجتود دارد و نته حقتايق
يني و نه قوا د مسلم منطق.
ت در اي مقاله سعي نموديم تا نشتان دهتيم كته پديدارشناستي بته ختاطر كوشتش
پيگيرانه منظم و انتقادي براي كشف واقعيتهاي بنيادي زندگي اجتما ي و سياستي يتك
لم به شمار مي رود ؛ لمي كه در نتي ه جهتت گيتري پديتده شتناختي اش توهتيف
ساختار كلي جهت گيريهاي ذهني را هدف خود مي داند و معتقد استت كته ويژگيهتاي
يني جامعه بر اي مبناي ذهني كلي استوار ميباشد.
ت نهايتاً بايد گات كه رهيافت پديدارشناسي به نوان يك متد كياي (ونته كمتي) از
نو ي تكثر روش شناختي بهره ميجويد و تكنيكهاي پژوهشي مختلف متيتواننتد بته
كمك اي رهيافت بيايند .و جهان سياست مملو از رفتارهايي است كه فهم معنتاي آنهتا
بدون بهره گيري از چنتي رهيتافتي امكتان پتذير نخواهتد بتود .ايت امتر بته ويتژه در
كشورهايي چون كشور ما كه محققان به ناچار با استااده از مااهيم و ت ربههاي آزمتون
شده در جوامع غربي به تحليل رفتارها حوادث و پديدههاي سياسي داخلي ميپردازند
ميتواند بسيار مثمرنمر باشد و به رشد مااهيم نظريهها و رهيافتهتاي بتومي سياستت
كمك كند.
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