
سخن دبير

تحّدِی ابژه ای به نام سیب 
ماجرای آشنایی ژان پل سارتر1  با پدیدارشناسی، صرف نظر از واقعی یا 
ساختگی بودنش، از آن داستان های کافه ای جذاب است که می خواهم با روایتش 
به چگونگی شکل گیری مجموعۀ پدیدارشناسی در نشریۀ اطالعات حکمت و 

معرفت اشارۀ دوباره ای کنم2 . راوی خاطره سیمون دوبوار3  است و ماجرا مربوط به 
روزی در اوایل سال 3-1932 است که او همراه با سارتر و دوست دیگرشان رمون 
آرون4  در کافه بک-دو-گاز پاریس دور هم جمع بودند.5  آرون برای دوستانش 
خبر از فلسفه ای آلمانی آورده بود که دیگر با اصول متعارف انتزاعی یا نظریه ها 
آغاز نمی کرد و یک راست می رفت سروقِت زندگی، همان گونه که انسان آن را 
لحظه به لحظه تجربه می کند. یعنی معماهایی از این دست را که »آیا اشیاء واقعی اند یا 
این که چطور می توانیم دربارۀ اشیاء، معرفتی یقینی داشته باشیم«)بیکول، 16، 1395( 
کنار می گذاشت.6  آرون به سارتر می گوید یعنی »اگر تو یک پدیدارشناس باشی، 
می توانی دربارۀ این نوشیدنی داد سخن بدهی و با آن فلسفه ای درست کنی!«)همان، 
ص 17( به گفتۀ دوبوار این جملۀ آرون، چنان سارتر را متعجب می کند که با عجله 
خودش را به کتاب فروشی می رساند و تنها کتاب موجود دربارۀ پدیدارشناسی7  را 
که کتاب کم حجمی از امانوئل لویناس8  بوده می خرد و همان طور در حین راه رفتن 
شروع به خواندن می کند. این مواجهۀ نخست سارتر با پدیدارشناسی بود و البته پس 
از آن راهی برلین شد تا بعد از مطالعۀ آثار پدیدارشناسان به زبان آلمانی، فلسفۀ خودش 
را دقیق تر و منسجم تر طرح ریزی کند و می دانیم که دسِت خالی هم برنگشت. اما 
ربط ماجرای آرون و سارتر به مجموعۀ پدیدارشناسی در نشریۀ حکمت و معرفت 
چیست. حدود سه سال پیش که به طرحی پژوهشی دربارۀ چیستی پدیدارشناسی 
فکر می کردم و گاهی با دوستانم دربارۀ چندوچونش گفت وگو می کردم؛ یکی از 
دوستان می کوشید مرا به صرافت بیندازد که »قید این مجموعه را بزن و به جایش توان 
و تمرکزت را صرف مجموعه ای برای فلسفۀ تحلیلی کن. استداللش هم این بود که 
به اندازۀ کافی به فلسفۀ قاره ای پرداخته ایم و شاید ریشۀ بسیاری از معضالت زبان 
و اندیشۀ ایرانی در بهای بیش از اندازه دادن به فلسفۀ قاره ای باشد.« فارغ از دغدغه 
و مدعای این دوست اهل فلسفه ام، گفت وگویمان تا مدت ها ذهنم را مشغول کرده 
بود و صرف نظر از عالیق و دغدغه های خودم، مدام به جنبه های مختلف نظرش 
فکر می کردم. اما در همان آغازِ طرح و جست وجوی منابع دربارۀ پدیدارشناسی9  
و همین طور یافتن پژوهشگران و مترجمان این حوزه، جمع بندی ام دربارۀ منابع 
فارسی و به ویژه تألیف ها،  به استنثای چند اثر مهم و برجسته، این بود که آنقدرها هم 
که برخی معتقدند، »پدیدارشناسی« به عنوان یک جنبش تاریخی-فلسفی در زبان 
فارسی شناخته شده نیست و گویا – احتماال و شاید- چنین فهم نادرستی، در اغلب 
مواقع ناشی از کاربرد پرتکرارِ اصطالح پدیدارشناسی در رشته های مختلِف غیر از 
فلسفه است. پدیدارشناسی به عنوان جنبشی در فلسفه آغاز شد ولی به سرعت در 
حوزه های دیگر نیز جای خود را باز کرد؛ ولی چه بسا که گاه جز لفظی مشترک، چیزی 
از آن به جا نمانده است. پس بیراه نیست اگر بگویم کلیشه شدن »پدیدارشناسی« در 
اثر کاربردِ پرتکرارش نه تنها کمکی به روشن تر  شدن معنای این اصطالح یا شناخت 

این جنبش نکرده بلکه در مواقع بسیاری بر ابهام آن افزوده است.10  
با این حال دو دفتر نخسِت این مجموعه با یاری گرفتن از چند متخصص و 
مترجم منتشر شد. با تمام این مقدماتی که گفتم تصورم این بود که برای شناخت 
پدیدارشناسی باید از ریشه ها و خاستگاه ها آغاز کنیم.11  به همین خاطر دو شمارۀ 
نخست با عنوان چیستی و زمینه های شکل گیری پدیدارشناسی این موضوع را از 
افالطون تا هگل و همچنین با تمرکز بر مباحث اصلی پدیدارشناسی هوسرل و 
هایدگر در حد توان و اقتضای نشریه، بررسی  کرد.12  پس از انتشار آن دو شماره، 
روزی دوست دیگرِ فلسفه خوانده ای، در جلسه ای خطاب به من گفت: »می خواستم 
بابت مجموعۀ پدیدارشناسی از همکارانت و تو تشکر کنم اما نقدی هم داشتم و آن 
این که چرا این قدر موضوع را پیچیده کرده اید؟ چرا اینقدر در تاریخ عقب رفته اید؟13  
راستش توقعم این بود که وقتی مقاالت این مجموعه را می خوانم سریع بفهمم 
پدیدارشناسی چیست و به چه کاری می آید و مهم تر از آن بفهمم چگونه در پژوهش 
از آن استفاده کنم.«14  بالفاصله هم  سیبی را از ظرف میوۀ روی میز برداشت و گفت: 
»مثال بفهمم اگر بخواهم این سیب را پدیدارشناسی کنم چگونه باید عمل کنم و 
چه روشی را باید پیش بگیرم.« چنان که آرون به سارتر گفته بود که با پدیدارشناسی 
می توانی دربارۀ همین نوشیدنی زردآلوِی روی میز هم فلسفه درست کنی، متاسفانه 
من نمی توانستم نه دربارۀ این مجموعه چنین حرفی بزنم و نه کتابی را می شناختم 

پدیدارشناسی آلمانی:هوسرل

پدیدارشناسی آلمانی سومین شماره از مجموعۀ پدیدارشناسی ا ست که در نشریۀ 
اطالعات حکمت و معرفت منتشر می شود. دو شمارۀ نخست در تیر و مرداد 1397 با عنوان 
»چیستی و زمینه های شکل گیری جنبش پدیدارشناسی« به مبانی و خاستگاه های این جنبش 
 پرداخته است. این شماره ویژۀ پدیدارشناسی آلمانی با تمرکز بر هوسرل است. پدیدارشناسی 
آلمانی شمارۀ دیگری هم دربارۀ هایدگر خواهد داشت. اما پیش از آن که دربارۀ این شماره 
گزارشی بدهم، می خواهم یک بار دیگر از علل و دالیل دغدغه ام دربارۀ شکل گیری این 
مجموعه با اشاره به ماجرای آشنایی سارتر با پدیدارشناسی بنویسم. در ادامه هم به روایت 
مختصری از حیات فلسفی هوسرل، به عنوان بنیانگذار این جنبش، خواهم پرداخت و در 

بخش پایانی هم از مقاالت این شماره گزارشی خواهم داد. 

منیره پنج تنی*



که به مثابۀ راهنمایی عمل کند که دوستم با اجرای چند دستور و مرحله در نهایت 
بتواند سیب روی میز را پدیدارشناسی کند. با این همه از توقع او چندان هم تعجب 
نکردم زیرا با یک جست وجوی دم دستی و سریع در اینترنت مقاالت فراوانی دربارۀ 
پدیدارشناسی یا با نام پدیدارشناسی یا با استفاده از روش پدیدارشناسی به ویژه در 
رشته های دیگر مثل علوم تربیتی، پزشکی و هنر یافتم و معلومم شد که بخشی از 
پژوهشگران در واقع با چنین نیتی به سراغ پدیدارشناسی می روند یا از آن استفاده 
می کنند. البته که پدیدارشناسی این هم هست و چنین کاربردهایی هم دارد اما مسئله 
این است که چنین استفاده ایی از پدیدارشناسی چقدر پسینی و پس از شناخت 
دقیق آن است و این شناخت و فهم چگونه و با چه شرایطی می تواند حاصل شود 
و امکان سنجش و اعتبار چنین پژوهش هایی چگونه است. تمام این ها آنقدر ماجرا 
را پیچیده می کند که به نظرمی رسد باز هم راهی نداریم جز شناخت دقیق و بی بهانۀ 
پدیدارشناسی با رجوع به منشأ و خاستگاه هایش؛ و این مسیر جز از مطالعۀ منابع 
دست اول و آثاری که به شرح و توضیح آن ها می پردازند و همچنین آثاری که با 
هدف نقد این جنبش نگاشته شده اند، نمی گذرد. ماجرای سارتر نشان می دهد، آن 
شوق آشنایِی آغازین با پدیدارشناسی و ساختن فلسفه با نوشیدنی زردآلو! )یا سیب 
در مثال دوستم(، برای مطالعۀ تخصصی او را به برلین کشاند و خواندن یکی دو 
کتاب دربارۀ پدیدارشناسی او را قانع نکرد. این مقدمه برای آن دست از دوستانی 
است که پرسش از چیستی پدیدارشناسی را غیرمهم، غیرمفید یا بیش از اندازه کلیشه 
و تکراری می دانند. همچنین هدف از این روایت و اشارۀ دوباره، کوشش برای یافتن 
و دعوت کردن از متخصصان عالقمنِد دیگری است که با من دربارۀ تالش بیشتر با 
برنامه ایی منسجم و دارای ساختار و هدف، برای درک و شناخت پدیدارشناسی در 

بطن و بستر تاریخی اش موافق هستند.15 

مرحلۀ آلمانی جنبش16 : پدیدارشناسی محض ادموند هوسرل17 
هربرت اسپیگلبرگ18  دربارۀ هوسرل بر این نظر است که فلسفۀ او به 
پدیدارشناسی محدود نمی شود؛ »زیرا تازه در حوالی چهل سالگِی هوسرل بود که 
تفکر فلسفی او به صورت دریافت از پدیدارشناسی درآمد. با این حال، این حقیقت 
به قّوت خود باقی است که شخصیت اصلی در سیر جنبش پدیدارشناسی ادموند 
هوسرل بوده و همچنان هست. بنابراین، بررسی پدیدارشناسی او باید در کانون 
این تاریخ نگاری جنبش پدیدارشناسی قرار گیرد.«19 )اسپیگلبرگ، 1392، 141(. او 
دربارۀ سیر فلسفۀ هوسرل به شش دوره قائل است: 1. »دورۀ پیش از پدیدارشناسی« 
که شامل نقد اصالت روان شناسی و ایدۀ منطق محض است. 2. »سرآغازهای 
پدیدارشناسی به عنوان متضایف سوبژکتیو منطق محض« که بر چهار موضوع بحث 
معنا، نظریۀ کلیات )ذوات(، قصدی20  بودن آگاهی و شهود پدیدارشناسانه متمرکز 
است. در این دو مرحله هوسرل عمدتا به بازسازی نوعی منطق محض می پردازد. 
3. »شکل گیری پدیدارشناسی به مثابۀ فلسفۀ اولی«. از 1901 به بعد با ردکردن تعریف 
برنتانو از پدیدارشناسی که عمدتا بر ساختاری روانشناسانه مبتنی بود، تحول عمده 
در پدیدارشناسی هوسرل پدیدآمد و پدیدارشناسی را به بررسی ساختارهای ذاتی 
اَعمال و محتواهای آگاهی تعریف کرد، »بررسی ای که باید بر درک شهودی ذوات 
پدیدارها، ذوات »چیزها«، و نه تعمیم تجربی صرف، مبتنی می بود.«)ص 192( 
4.»برآمدن جنبش پدیدارشناسی و آغاز پدیدارشناسی استعالیی«. در دورۀ چهارم 
خوددادگی21  و تحویل22  پدیدارشناسانه دو مفهوم کلیدی در فلسفۀ هوسرل از 
خالل آثارش هستند. 5. »تمهید نظامی از پدیدارشناسی استعالیی«؛ دوره ایی که گویا 
هوسرل با سخنرانی، درس گفتارها و دست نوشته هایش، می خواست فلسفه ای را 
با شمایلی منظومه وار و نظام مند تدوین و عرضه کند؛ هر چند که عمال خواسته اش 
محقق نشد. 6. »واپسین آغاز« نامی  است که اسپیگلبرگ به آخرین دورۀ حیات 
هوسرل داده و آن را بسیار خالقانه وصف کرده است. دوره ای که او طرح تدوین نظام 
پدیدارشناسی استعالیی را کنار گذاشته بود اما در عوض نتیجه اش انتشار دو بخش 
اول و تکمیل بخش سوم درآمدی تازه بر فلسفۀ استعالیی در قالب بحران علوم 
اروپایی و پدیدارشناسی استعالیی23  بود. هوسرل  در این دوره برای پدیدارشناسی 
استعالیی اش بیشتر به »فلسفۀ تاریخ« توجه کرد و پرتکرارترین مضمون این دوره از 

حیات فلسفی او ایدۀ زیست جهان24  بود. )اسپیگلبرگ، 1392، صص 247-138( 

مقاالت ویژه نامۀ پدیدارشناسی آلمانی: هوسرل
این شماره مشتمل بر سه مقالۀ تألیفی و چهار ترجمه است. اولین نوشتار با 
عنوان »میراث هوسرل« گفت وگویی است که ریچارد مارشال25  با دن زهاوی26  
پدیدارشناس و استاد فلسفه در دانشگاه های کپنهاگ و آکسفورد انجام داده و علی 
پیمان )زارعی(27  به فارسی ترجمه کرده است. تخصص زهاوی در پدیدارشناسی، 
فلسفه ذهن و علوم شناختی است و البته به پدیدارشناسی ادموند هوسرل توجه 
ویژه ای دارد. مارشال در گفت وگو با زهاوی کوشیده است عالوه بر تعریف 
پدیدارشناسی و مفاهیم اصلی اش، به این موضوع بپردازد که آیا پدیدارشناسی 
هوسرل استعالیی است یا طرحی روانشناسانه و همچنین این که پدیدارشناسی 
هوسرل چه یافته ها، نتایج، تبعات و الزامات متافیزیکی  به همراه داشته است. زهاوی 
همچنین به بحث واقع شدگی و اشتراک بین سوژگانی در ایدئالیسم استعالیی 
هوسرل و تفاوتش با هایدگر، سارتر و مرلوپونتی می پردازد و نکاتی را هم دربارۀ 
نفس، رابطۀ زمانمندی و خویشتن بیان می کند و اشاره ای هم به نظر پدیدارشناسان 

دربارۀ همدلی28  می کند.
دومین نوشتار با عنوان »جایگاه تحویل و قصدیت در پدیدارشناسی هوسرل« 
مقاله ایست به قلم شمس الملوک مصطفوی. مؤلف می کوشد در این مقاله دو مفهوم 
تحویل و قصدیت را به عنوان مفاهیم اصلی پدیدارشناسی هوسرل شرح دهد 
و جایگاه آن ها را در فلسفۀ کلی هوسرل روشن کند. مصطفوی عالوه بر این به 

مفاهیمی چون اپوخه، نوئما، نوئزیس، معنا )ایدوس( نیز می پردازد.
سومین نوشتار با عنوان »نوسازی، مسئله و روش آن« نخستین مقاله از پنج مقالۀ 
هوسرل است که برای نشریه ژاپنی کایزو در سال های 1924-1922 نوشته است. 
دغدغۀ اصلی او در این مقاالت مسئلۀ بحران فرهنگ اروپایی است. او در واقع  با 
نگارش این مقاالت می خواسته نوعی پدیدارشناسی استعالیی فرهنگ را بسط دهد 
که بتواند زمینه را برای بازیابی عقالنیت در معنای یونانی در فرهنگ اروپایی فراهم 
کند. این پنج مقاله همراه با یازده یادداشت ضمیمه در جلد 27 هوسرلیانا منتشر شده 
است. در بین آثار هوسرل، مقاالت کایزو از جنبه های مختلف اهمیت دارند زیرا 
منابع بسیاری مهمی برای شناخت پدیدارشناسی فرهنگ، ارزش و اخالق از دیدگاه 

هوسرل هستند. این مقاله را محسن صابر به فارسی ترجمه کرده است.
نوشتار چهارم با عنوان »تجربۀ بی واسطه را چگونه تحلیل کنیم: هینتیکا، هوسرل 
و ایدۀ پدیدارشناسی« مقاله ای به قلم سورن اُورگار29 و با ترجمۀ محمدهادی 
حاجی بیگلو است. تخصص اُوِرگار پدیدارشناسی، فلسفۀ ذهن و مسئلۀ ادراک 
است. همچنین از عالیق او آشتی برقرار کردن بین فلسفۀ تحلیلی و قاره ای است. 
اورگار می کوشد در این مقاله نشان دهد تفسیر نادرسِت جاکو هینتیکا30  از برخی از  
مهم ترین جنبه های پدیدارشناسی هوسرل او را از هدف نهایی اش که برقراری نوعی 
نزدیکی و همگرایی سودمند بین فلسفۀ تحلیلی و قاره ای   است دور کرده است و 
اگر بنا باشد به تحقق چنین هدفی نزدیک شویم، تفسیر نادرست هینتیکا باید اصالح 
شود. اورگار بر این نظر است که آشکارترین سوءتعبیر هینتیکا از پدیدارشناسی 
هوسرل در تفسیر او از تجربۀ بی واسطه آشکار است که در نهایت منجر به درک 
نادرست او از مفاهیمی چون اپوخه و تقلیل پدیدارشناختی شده است. اورگار که با 
فلسفه های زبان روزمره آشنایی دارد با تفسیرِ کانتی هینتیکا از هوسرل مخالف است 
زیرا در تفسیر او هنوز شکلی از شیء فی نفسۀ کانتی حضور دارد و بر این نظر است 
که تجربۀ بی واسطه ای که هوسرل می خواهد از آن آغاز کند همین تجربۀ روزمره 
از اشیاء است. دلیل قرارگرفتن این مقاله در مجموعۀ مقاالت دربارۀ پدیدارشناسی 
هوسرل، خوانش های مختلف از فلسفۀ او و همچنین تبعات و نتایج پدیدارشناسی 

او است.
پنجمین نوشتار با عنوان »بنیان های تمایزبخش به ادراک بیرونی در آراء هوسرل« 
به قلم مهدی صاحبکار است. او در این مقاله می کوشد معنای نظریه ای پدیدارشناسانه 
درباِب ادراک را از منظر پدیدارشناسِی هوسرل شرح دهد. تمرکز مؤلف در مقاله 
این است که نشان دهد هوسرل به عنوان بنیان گذار جنبش پدیدارشناسی نه  تنها 
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پدیدارشناسی به معناِی عاّم را بنیان نهاد، بلکه همچنین نظریۀ جامعی دربارۀ ادراک 
شکل داد. نظریه ای که مؤلف آن را »پدیدارشناسِی ادراک از منظرِ هوسرلی« نامیده 

است و می کوشد امکاِن طرِح چنین نظریه ای را از منظر هوسرل نشان دهد.
هفتمین نوشتار مقاله ایست با عنوان »مسائلی چند در نسبت میان پدیدارشناسی و 
نظریۀ انتقادی« به قلم دیوید رسموسن که سیدمحمدعلی شامخی به فارسی ترجمه 
کرده است. رسموسن در این مقاله می کوشد بر اساس توجه این دو نحلۀ فکری 
به پدیدارهای تاریخی ـ اجتماعی، رابطه و قرابتی را بین پدیدارشناسی، بر اساس 
روایت قرن بیستمی از آن  و نظریه انتقادی- از مارکس تا مکتب فرانکفورت- 
برقرار سازد و نقش قوام بخش این پدیدارها را در تأمالت بشری، نشان دهد. او 
معتقد است که نمایاندِن قرابِت پدیدارشناسی و نظریۀ انتقادی، ذیل نظریۀ اجتماعی، 
ضرورِت بازنگری در جهت گیری پدیدارشناسی را آشکار می کند. در این مقاله 
مؤلف اصطالح »نظریۀ انتقادی« را در نسبت با مارکس و نظریه پردازانی که وامدار 
میراث نظری او هستند، به کار برده و دربارۀ پدیدارشناسی به پدیدارشناسی در 
چارچوِب اندیشۀ هوسرل و پیروانش ارجاع داده است. پرسش اصلی رسموسن 
این است که آیا رابطه ای میان پدیدارشناسی و نظریۀ انتقادی وجود دارد؟ او این 
رابطه را در دو بخش تاریخی و معرفت شناسانه بررسی کرده است. اهمیت این مقاله 
و قرار گرفتنش در این مجموعه از این جهت است که مؤلف ارجاعات مکرری به 
هوسرل دارد و بر این نظر است که پدیدارشناسی در تقریر آغازینش نزد هوسرل، 
خودش را با پرسش های نظریۀ اجتماعی درگیر نکرده است. این مقاله را می توان به 
مثابۀ بررسی برخی از نتایج و تبعات پدیدارشناسی هوسرل در عرصۀ پدیدارهای 

تاریخی-اجتماعی نیز خوانش کرد.
هشتمین و آخرین مقالۀ این شماره با عنوان »امکاِن پدیدارشناسی آلمانی« 
مقاله ای به قلم علی نجات غالمی است. او در این مقاله بر مبنای پرسش از امکاِن 
پدیدارشناسی آلمانی، می کوشد »پدیدارشناسی آلمانی« را در دو جهت گیری 
اصلی اش معرفی   کند که عبارتند از: الف( جهت گیری هوسرلی که از تعلِق 
پدیدارشناسی به یک جهان خاص فراتر می رود و ب( جهت گیری هایدگری 
که به جهان مندبودِن پدیدارشناسی قائل است. مقاله از دو بخش اصلی با عناویِن 
پدیدارشناسِی بی جهاِن هوسرل و پدیدارشناسِی در-جهان هایدگر تشکیل شده 
است. مقالۀ امکان پدیدارشناسی آلمانی به مثابۀ درآمدی بر ویژه نامۀ بعدی با عنوان 

»پدیدارشناسی آلمانی: هایدگر« است.
در پایان ذکر یک نکته را ضروری می دانم. مشابه شماره های قبل، رسم الخط 
و معادل گزینی مترجمان و مؤلفان را حفظ کردم و از یک شکل کردن شان اجتناب 
نمودم. همان طور که در سخن دبیر شمارۀ 148 هم گفتم، مهم ترین دلیل این تصمیم 
نبودن توافق جمعی بر سر معادل گزینی و ترجمۀ واژگان و مفاهیم اصلی مباحث 
مربوط به پدیدارشناسی و همچنین نبودن مقاالتی  است که در آن مترجمان این 
حوزه دالیل شان را برای ارجح دانستن معادل هایشان بیان کرده باشند. آن چه با 
آن مواجه بودم غالبا اصرار مترجمان و مؤلفان بر معادل هایی بود که در متن شان 
استفاده کرده بودند. طرح و برنامۀ شمارۀ »ما و پدیدارشناسی« این است که بتوانیم 
با نظرخواهی از مترجمان متخصص این حوزه، دربارۀ این موضوع مناقشه برانگیز 
هم بیندیشیم. امیدوارم با همکاری و همراهی متخصصان و عالقمندان انتشار این 
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