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  درس: شرح
 

 .دانست وزدهمن قرن آلیسمایده مقابل در العملیعکس توانمی حدودی تا را فلسفه، تاریخ در برجسته قرنی بیستم، قرن فلسفه
 بیستم رنق در فلسفه مقابل در راه سه العملعکس یا تقابل این .داشت خود سلطه تحت را مذکور قرن سرتاسر که آلیسمیایده

 :گشود
 

 مشخص طوربه که بود 3دیوئی جان و 2جیمز ویلیام ،1پیرس چارلز نظیر فیلسوفانی نمایندگی به پراگماتیسم رظهو نخست راه
 آمریکا شمال یفلسف نهضت ینترمهم یقیناا  ولی اولین احتمالا  پراگماتیسم .آیدمی شمار به فلسفه حوزه در آمریکائی نهضت یک

 «کنیم؟ بیان روشن را خود هایایده چگونه» نام به پیرس قلم به ایمقاله نوزدهم، قرن به متعلق پراگماتیستی متن تنها .است
 زا مقاله دو در جیمز ویلیام .دهدمی توضیح واقعیت و حقیقت معنا، پیرامون را خود اصلی هایدیدگاه پیرس آن در که است
 نگرش کلی رئوس «حقیقت پراگماتیستی مفهوم» و «چیست؟ پراگماتیسم معنای» هاینام به (0791) پراگماتیسم کتاب

 دیوئی و 4مید جیمز، پیرس، یعنی جریان، این شاخص هایچهره هاینوشته .دهدمی دست به را جهان و انسان به پراگماتیستی
 ترکمش ریشه .کرد ایجاد معرفت دیگر هایشاخه و روانکاوی سیاسی، تئوری اخلق، شناسی،معرفت در جدیدی کاملا  گرایش

 مرکز رد باید او یاجتماع و طبیعی محیط در یانسان موجود واکنش و کنش که است اعتقاد این پراگماتیستی یهاشیگرا همه
 / وزیتویسمپ دین، / علم نظیر هاییدوگانه مقابل در تا کرد تلش حقیقت در پراگماتیسم فلسفه .گیرد قرار فلسفی توجهات

 ،ییاگرواقع و یپردازالیخ عمل، و نظریه دین، و علم آن در که بگشاید یاانهیم راه حسی، تجربه / شهودی درک رمانتیسیسم،
 «نئوپراگماتیسم» فلسفی مکتب در توانمی را فلسفی نهضت این تکاملی روند .نباشند یکدیگر متناقض و نافی زندگی، و مدرسه

 .کرد یریگیپ 5رورتی ریچارد یعنی آن صرمعا چهره ترینشاخص نمایندگی به
 

                                                 
1. Charles Sanders Peirce 
2. William James 
3. John Dewey 
4. George Herbert Mead 
5. Richard Rorty 
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 کشورهای اکثر در اکنونهم و شد آغاز انگلیس در 8مور و 7راسل ،6فرگه توسط قرن آغاز در که شد خوانده تحلیلی فلسفه   دوم راه
 نقش لیتحلی فلسفه   توسعه در که دیگری مهم هایچهره .دارد جریان استرالیا و کانادا آمریکا، انگلیس، ازجمله زبانیسیانگل

 از اندتعبار رساندند یاری زبان فلسفه و منطقی پوزیتویسم منطقی، اتمیسم نظیر هاییحوزه در آن گسترش به و داشتند
 هاآن هک باشد تلشی تحلیلی، فلسفه   مختلف هایگرایش مشترک وجه که گفت بتوان شاید .11پوپر و 10کارناب ،9ویتگنشتاین

 تفکرین،م از برخی .اندداده خرج به کانت امانوئل هجدهمی قرن (استعلیی) فراترازنده آلیسمایده برای یپاسخ آوردن فراهم برای
 فلسفه   سرشناس هایچهره از یکی ،12دامت مایکل اما .انددانسته آن شفافیت و وضوح را فلسفه تحلیلی نهضت ارزش ینترمهم

ک تحلیلی، فلسفه   منشأ کتاب در تحلیلی،  این شودمی لسفیف مکاتب سایر از تحلیلی فلسفه   تمایز سبب آنچه که ورزدیم دیتأ
 ازنظر .یافت دست ندیشها فلسفی تفسیر به زبان فلسفی تفسیر طریق از توانمی که است این بر اعتقاد تحلیلی فلسفه   در که است
 نهادن ایزتم (ب اندیشه ساختار تحلیل (الف:از اندعبارت تحلیلی فلسفه   یهاشیگرا تمام مشترک و اصلی ویژگی سه دامت

 .اندیشه تحلیل برای زبان تحلیل پذیرفتن (ج اندیشیدن روانی فرایند مطالعه و شهیاند مطالعه میان
 

 فلسفه که خاصی فرهنگی - اجتماعی شرایط یا تاریخی دوره به محدود و مقید را خود و است تاریخی غیر اصولا  تحلیلی فلسفه  
 .داندنمی یابد،می رشد آن در فلسفی تفکر یا دارد قرار آن در
 

 دقیقاا  ،ایقاره فلسفه .یافت توسعه آلمان و فرانسه در ژهیوبه اروپا، قاره در عمده طوربه و شد معروف ایقاره فلسفه   به سوم راه
 یک متن در همواره و پیشاپیش فلسفه، که کندمی تصدیق ایقاره فهفلس که معنا بدین .است تاریخی تحلیلی، فلسفه   برخلف

 موجود کی چیزی هر از قبل فیلسوف بنابراین .زندیم سر معین «جهانزیست» یک در هوسرل تعبیر به یا و معین تاریخی دوره
 بررسی را (جامعه – تاریخ – جهان) متن به وابسته وجود معین امکانات و هامحدودیت رونیازا ایقاره فلسفه .است جهان در

 ایقاره سنت در بیستم قرن فلسفی مکاتب گرچه .است بوده چندگانه متدولوژی یک درگیر بیستم قرن در ایقاره فلسفه .کندمی
 تئوری ارگرایی،پساساخت ساختارگرایی، هرمنوتیک، ،سمیالیستانسیاگز پدیدارشناسی، نظیر عناوینی تحت توانمی را فلسفه

 این ولی رد،ک بندیصورت گرایی ستیزطیمح و پسااستعماری هایتئوری ،سمینیفم نظیر، دیگری سنن و پسامدرن، قادی،انت

                                                 
6. Gottlob Frege 
7. Bertrand Russell 
8. George Edward Moore 
9. Ludwig Wittgenstein 
10. Rudolf Carnap 
11. Karl Popper 
12. Michael Dummett 
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 یپدیدارشناس ریتأث تحت مختلف درجات به یک هر که جهتازآن را بیستم قرن فلسفی مکاتب اهم تا است درصدد درس
 .ببرد پیش آن مختلف یهاشیگرا و پدیدارشناسی کلی عنوان ذیل اند،بوده

 
 

 01 قرن فلسفه متن در پدیدارشناسی
 

 موجود سابقاا  عبش سایر کنار در – یافتن اهمیت دلیل به -توانست که است فلسفی شاخه یا شعبه تنها پدیدارشناسی، که دانیممی
 اصلی شاخه چهار ،پدیدارشناسی پیدایش از قبل تا – فلسفه .بخشد رسمیت فلسفه پنجم شعبه عنوانبه را خود و گیرد قرار فلسفی

 :است 13لاو فلسفه یا فلسفه اصلی شعبه ها،شعبه این از یکی هک کردندیم بحث معمولا  فلسفه از یک هر و داشت مشخص و
 عملا  که هستی مطالعه یا 14آنتولوژی (0 :از بودند عبارت شعبه چهار این.گیردمی قرار آن روی فلسفی شعب سایر هک ایفلسفه

 (0 .دانستمی اول فلسفه را فلسفه از شعبه این ارسطو. رفت پیش هاهستنده هستی یا و هاهستنده مطالعه مسیر در
 فهفلس را شناسیمعرفت ارت،کد .رسیممی شناخت به چگونه ما که (هست و) بود این آن، اصلی پرسش که ،15شناسیمعرفت

 که دبو داده قرار خود توجه کانون در را پرسش این و بود معتبر استدلل مطالعه آن اصلی وظیفه که ،16منطق (3 .دانستمی اول
 آن اصلی وظیفه که ،17اخلق (4 .دانستمی اول یا اصلی فلسفه را فلسفه از شاخه این راسل، .میکنیم استدلل چگونه ما

 فلسفه را اخلق افلطون، و سقراط .نیمک رفتار باید چگونه که بود این آن پرسش و بود رفتار صواب و خطا یا بد و خوب مطالعه
 .دانستندمی اول

 
 جربهت چگونه که است این آن، پرسش و است ما تجربیات مطالعه فلسفه، شعبه پنجمین عنوانبه ،18پدیدارشناسی موضوع اما

 قیقتح در است، شدهخوانده فلسفه حالتابه آنچه که بود معتقد و دانستمی اول فلسفه را پدیدارشناسی هوسرل، ؟میکنیم
 اریخ،ت قرن یک از بیش طی در پدیدارشناسی .است نبوده مختلف قرون طی در فلسفه هایبینیجهان از ایمجموعه جز چیزی

 نحوه در هک هاییدیدگاه اختلف از نظرصرف .است پذیرفته مختلفی هایدگرگونی و است کرده عبور گوناگونی هایمنزلگاه از
 شخیصت پدیدارشناسی در را برجسته و عمده گرایش هفت توانمی دارد، وجود پدیدارشناسی مختلف یهاشیگرا بندیتقسیم

                                                 
13. First Philosophy 
14. The study of beings or their being- what is. 
15. The study of knowledge-how we know. 
16. The study of valid reasoning- how to reason. 
17. The study of right and wrong- how we should act. 
18. The study of our experience- how we experience. 
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 دیدارشناسیپ هرمنوتیکی، پدیدارشناسی وجودی، اسیپدیدارشن شناسانه،هستی پدیدارشناسی استعلیی، پدیدارشناسی :داد
 که تمایزی رغمیعل که کرد فراموش نباید اینکه گو .کاربردی پدیدارشناسی و اخلقی پدیدارشناسی ،(پساساختارگرایی) زبانی

 ینترمهم که برشمرد فلسفی روش و شعبه این برای مشترکی مضامین توانمی دارد، وجود پدیدارشناسی مختلف یهاشیگرا بین
 (ب «.چیزها خود به بازگشت» یعنی پدیدارشناسی موردعلقه و دشوار شعار همان یا بنیادین توصیف (الف :از اندعبارت هاآن
 توصیفات هب رسیدن برای «علم واگذاری» مرلوپونتی تعبیر به یا و هاداوریپیش و هاپنداشت کردن خارج رده از یا نهادن پرانتز در

 با شدن درگیر یا ههمواج (د .ابژه و سوژه بین هیدوسو رابطه ایجاد نتیجه در و سوبژکتیویسم و ابژکتیویسم با مخالفت (ج .بنیادین
 موضوع شوند،می ختم Logy به هک دیگری معارف خلف بر فنومنولوژی :پژوهش برای معینی موضوع نداشتن (ه 19ابژه در و

 دتواننمی هک موضوعاتی البته .ندک انتخاب پژوهش برای را موضوعی هر تواندمی پدیدارشناس و ندارد اختیار در معینی
 .شوند پردازیمضمون

 
ک با و آورد فراهم را گسترده حد این تا هاییافق به ورود برای لزم مقدمات سیستماتیک، نحوی به تا کندمی تلش درس این  دیتأ

 کند یریگیپ یستمب قرن سرتاسر در را آن مختلف گرایشات بیستم، قرن فلسفی مکتب ینترمهم عنوان به پدیدارشناسی، بر نهادن
 پدیدارشناسی موقعیت نیز و زیر گانه هفت جریانات از یک هر اصلی منابع و هاسرخط با را درس دانشجویان طریق، این از و

 .سازد آشنا مدرنپست شرایط در
 

 هوسرل :20استعلیی پدیدارشناسی
 ینترمهم و رلهوس رسالت تریناصلی بتوان شاید را کوششی چنین به همگان دعوت و متقن علمی به فلسفه تبدیل برای تلش
 به لوگوس مجله در را «متقن علم مثابهبه فلسفه» عنوان تحت ایمقاله ،0700 سال در او .کرد قلمداد فلسفه تاریخ به او افزوده
 همان زا فلسفه هک شودمی شروع داوری این با مقاله .آورد حساب به پدیدارشناسی مانیفیست عملا  را آن توانمی که رساند چاپ
 علمی هفلسف .ندک متمایز علوم سایر از را خود مبنای نتوانسته گاههیچ اما است، داشته بودن علمی ادعای اعصار، تمام در و آغاز
 چنین .ندک جوعر اشیاء نفس به ،داوریپیش هیچ بی و ندک عبور پیشین هایفلسفه تمام از باید متمایز، مبنای کی داشتن برای

 نایشانمع و اندنشده تعریف آن مفاهیم و هاروش مسائل، هنوز زیرا ؛داد آموزش تواننمی را متقن علم مثابهبه فلسفه ای،فلسفه
 راتکتف با هک تاس این راه بلکه آوریم، فرود تعظیم سر پیشین فلسفی تأملت برابر در هک نیست این اهر اما ؛نیست واضح املا ک

 .رسانیم کمک متقن علم مثابهبه فلسفه سیتأس به روشمند، تحقیقات و انتقادی

                                                 
19. Encountering 
20. Transcendental phenomenology 
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 او .اندبرده ارک به را آن بدانند، هکآنبی نیز فلسفه همه است؛ تفلسف روش نیست، فلسفه هوسرل برای پدیدارشناسی
 از ذهن ودنب تهی و جهان نفی ارتی،کد کش هوسرل، عقیده به هک تفاوت این با .نامدمی گراییارتیکنود نوعی را پدیدارشناسی

 باقی است، پدیدار صرف هک جهت آن از شود،می نموده ذهن به آنچه او، استعلیی پدیدارشناسی در اما ؛است متعلقی هر
 گردد ازب خویش به اشزندگی در بارکی باید شود، فیلسوف است مایل راستی به هک سک هر گویدمی جایی در هوسرل .ماندمی

 املا ک یامر تعبیری، به فلسفه، .بسازد نو از را هاآن و ندک واژگون اند،بوده معتبر برایش نونک تا هک را علومی همه وشدکب و
 در ات شوندمی ادغام درهم همواره دست، این از ایفلسفی تأملت .باشد لسوففی خود به متعلق باید فلسفه .است شخصی

 .یابد سامان فرسخت علمی مثابهبه فلسفه همان یا امل،ک علمی به نهایت
 

ک یافت، خواهد اختصاص آن به جلسه پنج که درس از بخش این در  او، یفکر دوره سه مبنای بر هوسرل فلسفه روی بر دیتأ
 (0738-0701) فرایبورگ و (0701-0710) گویتینگن ،(0710-0881) هاله یهادانشگاه در او تدریس دوره سه با مرتبط

 موا هوسرل منطقی هایپژوهش بر درآمدی بر او یادداشت در -فینک اویگن – هوسرل شاگرد از بندی تقسیم این .بود خواهد
 ورهد این در زیرا نامید؛ «گراییماهیت» دوره را هاله دوره توانمی مسامحتاا  نیز فکری تحولت نظر نقطه از .است شده گرفته

 گویتینگن رهدو .بیابد شناسیروان غیر و عینی مبانی ریاضی و منطق برای و کند رد را گراییشناسیروان تا کندمی تلش هوسرل
 امن همین به توانمی گردد،می «استعلیی شناسیپدیده» پیرامون جامعی طرح ارائه مصروف او لشت تمام که جهت آن از را

 تمقال آخرین از یکی در و پردازدمی تاریخ و جامعه و فرهنگ به عمدتاا  هوسرل که جهت آن از را فرایبورگ دوره و کرد توصیف
 .نامید «جهانزیست» دوره توانمی دهد،می قرار دیدارشناسانهپ بررسی مورد را اروپایی فلسفه بحران و غرب اصولا  خود

 
گاهی، تیک،ایده تحویل گی،آورندهروی :استعلیی پدیدارشناسی کلیدی مفاهیم  21معنا ساختار استعلیی اگوی آ

 
 مرلوپونتی – هایدگر :22شناسانههستی پدیدارشناسی

 
ک نهادن با ،(0731) اروپایی علوم بحران خود، اثر آخرین در هوسرل  آن در که جهانی از ما روزانه تجربه و جهانزیست بر دیتأ
گاهی بر مبتنی که خود استعلیی پدیدارشناسی در چرخشی کنیم،می زندگی  و ایدگره .آورد پدید بود، استعلیی اگوی و آ

                                                 
21. «Intentionality», «Eidetic reduction», «Constitution of meaning». 
22. Ontological phenomenology 
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 آوریم،می در تجربه به و کنیممی زندگی را آن ما که آنگونه وجود جهان بر و کردند رادیکالیزه را هوسرل چرخش این مرلوپونتی،
ک  شناسانهتیهس ایپروژه باشد، شناسانهمعرفت ایپروژه آنکه از پیش «زیسته جهان» سوی به چرخش این هایدگر، با .کردند دیتأ
گاهی در اشیاء ماهیت چگونه اینکه از رسشپ جای به .بود  هستی که بود این هایدگر اصلی پرسش ،ابندییم حضور ما آ

 رهایدگ اصلی مسئله دیگر عبارت به ؛کنندمی رازگشایی خود از و دهندمی نشان ما به را خود چگونه (هاهستنده) هستومندها
 هک هوسرل پدیدارشناسی برخلف .دهد نشان ما به خود سوی از را دخو که دهیم مجال پدیدار به توانیممی چگونه که است این

 هایدگر پدیدارشناسی اند،خوانده نیز شناسانهمعرفت پدیدارشناسی را آن دلیل همین به و است کوژیتو و معرفت آن اصلی دغدغه
 .است شده خوانده شناسانههستی پدیدارشناسی دارد، سروکار هستومندها هستی با که آنجا از
 
 هوسرل شناسیپدیدار از شناسانههستی تفسیری ادراک، پدیدارشناسی بر اشمقدمه در نیز مرلوپونتی هایدگر، با مشابه روشی به

گاهی هوسرلی شرح برخلف .دهدمی ارائه  کار دستور در را اشیاء ماهیت و معنا به یافتن دست نهایت، در که اشیاء از انتزاعی آ
گاهی پونتیمرلو بود، داده قرار خود  زیسته جربهت و هستی جهان بر طریق این از و کندمی تلقی تجربه به منضم امری مثابهبه را آ
ک گاهی مرلوپونتی، برای .نهدیم دیتأ  وسرلیه پدیدارشناسی کهدرحالی .بیرون جهان «سوی به» و «در» هستی از است عبارت آ

 را او که جهانی با انسان آمیختگی درهم از و زیسته تجربه از مرلوپونتی پدیدارشناسی کند،می پرسش استعلیی ماهیات از
 بر تمرکز برعکس بلکه نیست، 23ماهیات شهود مرلوپونتی، برای پدیدارشناسانه تحلیل هدف .گیردمی ریشه است، کرده احاطه
 «حویلت» از توانیممی ما که درسی ینترمهم مرلوپونتی نظر از .است –پدیدارها باجهان– خارج جهان با ستقیمم رابطه یک ایجاد

 ناپذیری امکان تحویل، درس ینترمهم دیگر عبارت به) نیست پذیر امکان کامل تحویل که است این بیاموزیم پدیدارشناسی
 یک به شبیه یشترب را پدیدارشناسی او بود، تربیت و تعلیم و شناسیروان کرسی صاحب مرلوپونتی اینکه با .(است تحویل کامل
 یا رفتار یک مثابهبه تواندمی پدیدارشناسی» :سدینویم جایی در او .کاوانهروان پژوهشی متد یک تا دانستمی حالت یا رفتار

 قعیوا معنای توانیممی که دیگر جای هیچ رد نه و است خودمان در فقط .شود گرفته کار به و شود گذارینام اندیشیدن حالت
 .«است فهم و دسترس قابل پدیدارشناسانه متد طریق از فقط پدیدارشناسی .دریابیم را پدیدارشناسی

 
ک با و جلسه شش طی شناسانههستی پدیدارشناسی  اندیشیدن ازف و هستی فاز –دازاین فاز) هایدگر فکری فاز یا دوره سه بر دیتأ

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد مرلوپونتی فلسفی هایافزوده و اساسی هایاندیشه و (آینده مسئله مثابهبه هستی به
 

                                                 
23. Intuition of essences 
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 24جهانزیست شناسی،هستی هستی، حالت زیسته، تجربه :شناسانههستی پدیدارشناسی کلیدی مفاهیم
 

 سارتر – مارسل – یاسپرس :25وجودی پدیدارشناسی
 

 پدیدارشناس فیلسوف کدام که گفت بتوان مشکل کهحدی تا اندتنیده درهم عمیق نحوی به اگزیستانیسالیسم و پدیدارشناسی
 «گزیستانسیالیستا پدیدارشناسان» نظیر مفاهیمی با ما آن، بر علوه اینکه گو .برعکس و نباشد اگزیستانسیالیست آنکهبی است

 اگر سیالیسم،اگزیستان فلسفه بنیادین حال عین در و آغازین نکته .داریم سروکار نیز «پدیدارشناس یهاستیالیستانسیاگز» و
 .است داده تدس از را زنده تجربیات با خود انضمامی رابطه «سنتی فلسفه» که است باور این کنیم، اشساده بتوانیم و بخواهیم

ک ایدب همهاین با .دارد جریان زندگی در که است ایواقعی تجربه متوجه گیردمی پیش پدیدارشناس که متدی دیگر، طرف از  دیتأ
 آغازین هنقط اینکه آن و شوندمی متمایز هم از دیگر کلی اصل یک در فلسفی نهضت دو این کلی، مشابهت این رغمعلی که کرد

 از یهایموقعیت در که است هستی یساختارها بنیادین درک هوسرل، نظیر متفکری برای و پدیدارشناسانه روش در مطالعه
 وجودی، ناسانپدیدارش شود، گفته بهتر یا ها،اگزیستانسیالیست از بسیاری کهدرحالی .دارند حضور ما زمانی – مکانی تجربیات

 از .هستند ونمظن است، فردی تجربیات همه مادر   که بنیادینی و یگانه تجربه به سارتر، پل ژان نظیر آن، فرانسوی شاخه ویژه به
 عناصر معرفی ضمن کلس، هجدهم تا چهاردهم جلسات در .ندارد وجود متفاوت فردی تجربیات رد اییگانگی هاآن نظر

 مطالعه مورد ارترس و مارسل یاسپرس، از متونی مکتب، این اصلی نمایندگان معرفی و اگزیستانسیالیستی پدیدارشناسی اصلی
 .گرفت دخواهن قرار بررسی مورد مدرنیته مبانی به متفکران این اصلی نقدهای و
 

 26دلهره بودگی، هم با ،(ارتباط) پیوندیهم ماهیت، بر وجود تقدم :وجودی پدیدارشناسی کلیدی مفاهیم
 

 ریکور – گادامر :27هرمنوتیکی پدیدارشناسی
 

 زمانی اسی،پدیدارشن .دانست هرمنوتیکی پدیدارشناسی نمایندگان ترینبرجسته و ینترمهم توانمی را ریکور و گادامر هایدگر،
 آثار در یری،تفس گیری جهت یعنی گیری، جهت این .باشد تفسیری آن در شده گرفته کار به متد که شودمی تلقی هرمنوتیکی

                                                 
24. «Lived experience», «Modes of being», «Ontology», «Lifeworld». 
25. Existential phenomenology 
26. Priority of existence to essence, Communication, Co-Existence, Dread 
27. Hermeneutical phenomenology 
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ک هایدگر که جهت آن از ویژه به است مشهود کاملا  هایدگر  به ؛تاس تفسیر یک پیشاپیش شرحی، هر اصولا  که کندمی دیتأ
 و شعر هب هاآن در که هایدگر متأخر دوره آثار .نامید هرمنوتیکی– شناسانههستی توانمی را هایدگر پدیدارشناسی دیگر، عبارت

 .است هرمنوتیکی پدیدارشناسی سنت در کلی به پردازد،می اندیشیدن و زبان
 

 کتاب، ینا در او .بخشدیم توسعه روش، و حقیقت یعنی خود اثر ترینبرجسته در ویژه به را هرمنوتیکی پدیدارشناسی گادامر،
 ،«تسن مسئله» و «داوریپیش اهمیت» ،«مکالمه موقعیت پدیدارشناسی» ،«پرسش ماهیت» ،«زبان نقش» دقیق مطالعه طی

 .کندمی معرفی پدیدارشناسی ذاتی جزء را تفسیر
 به تیابیدس برای رو این از و شودنمی داده ما به مستقیم روش به معنایی هیچ که بود معتقد بود، خوانده را هوسرل که نیز ریکور

 استخراج و شده ذخیره معانی با بیشتر ریکور هرمنوتیک .است ناپذیر اجتناب هرمنوتیکی روش کارگیری به معنا، از حدی هر
 .است نهفته زبان و هنر دین، اسطوره، در که دارد سروکار اینشده

 
 باشد مدعی نکهآبی است،بوده «هستی در انسان بودن» متنوع وجوه از چندلیه تفسیری درگیر ایقاره سنت در فلسفی گرایش این
 فکری سلفا معرفی ضمن کلس، سوم و بیست تا نوزدهم جلسات در .شودمی منتهی درست و یگانه تفسیری به تفاسیر این که

 و ادامرگ عنیی مدرن هرمنوتیک اصلی نمایندگان از تن دو بر اصلی تمرکز هرمنوتیک، اصلی عناصر و (دیلتای و ماخر شلیر)
 نشان و گرفت خواهند قرار بررسی و بحث مورد مدرنیته به هرمنوتیک اصلی نقدهای هاآن طریق از و شد خواهد نهاده ریکور

 کت» امتیاز با ،«آیدنمی کارش به چون ندارد، احتیاج را آخر کلم» گادامر تعبیر به که آنجا از هرمنوتیک که شد خواهد داده
 که (درنم اندیشه عناصر از یکی عنوان به) طبیعت بر یافتن سلطه وسوسه نیز و غربی مدرنیته شمولی نجها ادعای و «گویی
 .گشایدمی مدرنیته نقد برای جدیدی هایافق و کندمی مقابله گذارد،نمی باقی گفتگو برای زیادی امکان

 
 28سنت هم،ف پیش گفتگو، متنی، معنای تفسیر، :هرمنوتیکی پدیدارشناسی کلیدی مفاهیم

 
 

 دریدا فوکو، :29پساساختارگرایی/زبانی پدیدارشناسی
 

                                                 
28. «Interpretation», «Textual meaning», «Dialogue», «Preunderstanding», «Tradition».  
29. Poststructuralism/Linguistical phenomenology 
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 پیرامون وکوف آثار و گرددمی بر زبان اهمیت و نقش پیرامون گادامر و مرلوپونتی هایدگر، آثار به زبانی پدیدارشناسی نسب گرچه
 به ما که تاوس پیروان و دریدا نام با فقط احتمالا  ولی دارد، زبانی پدیدارشناسی توسعه در مهمی نقش نیز گفتار و زبان ماهیت
 به کرد،می کار ریکور و لویناس با که 0791 دهه در دریدا .بگوییم سخن رادیکال زبانی پدیدارشناسی نوعی از توانیممی راستی

گاهی» که تیاهمی به عمدتاا  زبان اهمیت که هوسرل ایده این با دریدا .پرداخت هایدگر و هوسرل آثار وسیع و عمیق مطالعه  «آ
 لشت و برگرداند روی هوسرل استعلیی پدیدارشناسی از مرلوپونتی، و هایدگر همچون او .کرد مخالفت است، وابسته دارد،

گاهی در نه دهدمی نشان زبان در و متن در را خود معنا دریدا، نظر از .است زبانی ،اصولا  و همواره معنا که دهد نشان تا کرد  و آ
 ستهغیرواب خودگردان، معنایی متن» واینکه ،«ندارد وجود متن از خارج چیز هیچ» که او مشهور ادعای .زیسته ربهتج در حتی نه
 .است قائل زبان و متن برای او که است اهمیتی دهندهنشان خود ،«دارد خود به متعلق و
 

 کرده شتل بلنشو .است شده گرفته وام لویناس، معاصر و دوست بلنشو، موریس از دریدا، اصلی و کانونی مفاهیم از برخی
 ایرس همچون او .نیست حصول قابل شود،می افکنده روزانه تجربه بر که نوری طریق از بنیادین، فهم که دهد نشان تا بود

ک و زبان رازآلود نیروی متن، براهمیت زبانی پدیدارشناسان کت بنیادین، فهم پروژه برای متن مند مکان خصلت بر دیتأ  نهاده دیأ
 .بود

 
 هایحساسیت ای تعصبات که است کرده تلش فلسفی نهضت یک عنوان به و مجموع در پساساختارگرایی/زبانی پدیدارشناسی

 بر مقدم لنیعق تحلیل اینکه و دارد وجود ابژه و سوژه بین دوگانگی یک اینکه نظیر اعتقاداتی :ریزد درهم را غرب فلسفه سنتی
 که «اییگرمتن» :انددانسته نوع دو بر را پساساختارگرایی/زبانی پدیدارشناسی .دارد جریان روزانه زندگی در که است اعمالی
 ارثو را «گراییمتن» .است «دانش قدرت،» آن اصلی مقوله که فوکو نمایندگی به ،«تبارشناسی» و است دریدا آن نماینده

 طبیعی لومع جانشین را فلسفه خواستمی نوزدهم قرن آلیسمایده کهدرحالی که اندگفته و انددانسته آلمان کلسیک آلیسمایده
 تبارشناسی .کند برخورد ادبی انواع مثابهبه حالت بهترین در فلسفه با و دهد قرار مرکز در را ادبیات خواهدمی «گراییمتن» کند،
 قدرت با را نآ رابطه و کشد پایین بود، کرده تعیین آن برای مدرنیته که ایمرکزی جایگاه از را «سوژه» که بود این صدد در اما فوکو
 هایگیویژ و هویت .شود گرفتار قدرت اعمال چنگال در که نیست «یافته تعین» پیش از موجودی فرد فوکو نظر از دهد، نشان
 که ندکمی نقل ربغ در را تدریجی توسعه یک داستان ،«جنسیت تاریخ» در فوکو .است قدرت با او رابطه محصول خود فرد،

 دکفاخو عنصر یک فقط ایسوژه چنین .نامدمی «آرزوها انسان» را آن فوکو که ایسوژه .کرد تولید را ثابتی و واحد کاملا  سوژه
 مکان شتربی بلکه نیست؛ شود،می دیده کانت تفکر در کهچنانآن معنی، کل منبع یا شود،می دیده دکارت تفکر در کهچنانآن

 منطق وذنف تحت کامل طور به تقریباا  را ما که است داده ترتیبی غرب .است عمومی هایکنش برعلیه خصوصی رزوهایآ و نیات
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، فوکو .آورد در آرزو و آزمندی  ایسوژه :شمردبرمی سوژه کلمه برای را معنی دو سوژه، تفسیر در قدرت دادن قرار مرکز در با نتیجتاا
گاهی طریق از که ایسوژه و است دیگری رمقهو وابستگی و نظارت طریق از که  .تاس خویش هویت دلبسته خودشناسی یا آ

 مدرن هایسوژه توسط قدرت بنابراین، ؛شودمی چیره و سازدمی مقهور که دهدمی ارائه را قدرت از شکلی سوژه مورد، دو درهر
 ارمچه و بیست جلسات در .است سازبرده بلکه نیست، بخش آزادی رونیازا سوژه .کندمی خلق را هاآن قدرت شود،نمی اعمال

 شرح دریدا، و نشوبل فوکو، از متونی پساساختارگرایی،/زبانی پدیدارشناسی اصلی مبانی معرفی ضمن کلس، ششم و بیست تا
 .گرفت خواهند قرار بحث مورد مدرنیته به متفکر سه این نقد اصلی عناصر و شد خواهند تفسیر و
 
 مکان گفتار، گشایی،ساخت ،(متنی درون) بینامتنی ،30دللت مفاد، متنی، خودگردانی :زبانی پدیدارشناسی کلیدی فاهیمم
 31متن (مندی)
 

 لویناس – شلر :32اخلقی پدیدارشناسی
 

 وجستج «همدلی ماهیت» او معروف اثر و –بود هوسرل عصر هم که –شلر ماکس در را اخلقی پدیدارشناسی نسب بتوان شاید
 زادی،آ از او هایپردازیمفهوم ویژه به و سارتر فلسفه در را پدیدارشناسی از شعبه این از هاییرگه بتوان شاید همچنین .کرد

 امانوئل رانسوی،ف برجسته فیلسوف نام با تردیدی هیچ بی اخلقی پدیدارشناسی نام ولی .کرد جستجو نیز انتخاب و مسئولیت
 هتیج در را آن مسیر او اما است، هوسرلی پدیدارشناسی لویناس، پدیدارشناسی عزیمت نقطه گرچه .است خورده گره لویناس

 .است آلیستیایده هوسرل، استعلیی پدیدارشناسی لویناس، نظر از .داد تغییر شد، خوانده اخلقی پدیدارشناسی بعدها که
 لویناس، رایب .است یافته سامان «دازاین» یا «خود» ضورح یا هستی محور حول بیشتر نیز هایدگر شناسانههستی پدیدارشناسی

 ردوه دارد، سروکار هستی حالت با که هایدگر پدیدارشناسی هم و دارد سروکار اشیاء ماهیات با که هوسرل پدیدارشناسی هم
 ستقیمم ربط در را خود باید ما ،انسان واقعیت عمیق فهم برای کهدرحالی .است استوار «من» یا «خود» برتری یا تقدم نوعی بر
 همین در و شودمی آزاد که است دیگری چهره با مواجهه در پدیدارشناسی اصلی نیروی لویناس، نظر از .دهیم قرار دیگری با

 .گفت سخن اخلقی پدیدارشناسی از توانمی که جاست
 

                                                 
30. Signification 
31. «Textual autonomy», «Signification», «Intertextuality», «Deconstruction», «Discourse», «Space of the text».  
32. Ethical phenomenology 
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 قابل یرغ مسئولیت نکردن انکار یا کردن جذب طریق از دیگری، به توجه و واکنش طریق از ما که است این لویناس اصلی ایده
 یکی» از شکلی در ما که دهدمی توضیح دیگری گراییانسان کتاب در او .کنیممی پیدا وجود ماست، ذهنیت بر مقدم که انکاری

 اپید وجود که است دیگری برای و دیگری طریق از من دیگر، عبارت به ؛شویممی یکدیگر جانشین و جایگزین ،«دیگری برای
 دیگری هب که مسئولیتی از را خود توانمنمی من .باشم پاسخگو دیگری به باید و مسئولم دیگری مقابل در من رونیازا .کنممی

 خودگردان و بسنده خود نیاز،بی موجودی عنوان به انسان به درآن که سنتی لیبرالیسم نظر نقطه لویناس، .دارم نگاه برکنار دارم،
 ما .داد سامان را جامعه نظام اجتماعی، عقلنی قرارداد یک براساس تواننمی که است معتقد و کندمی رد را شودمی نگریسته

 بلکه یست،ن دیگری مقابل در قبلی تعهد یک دیگری، مقابل در مسئولیت .بدانیم مسئولیت از سبکبار و رها را خود توانیمنمی
 استینر معنای به هاانسان که است «برادری» قراردادن اساس با تنها .ستا آزادی بر مقدم که امری است، یانسان برادری براساس

 مشترک و متقابل پروژه یک در توانندمی و کنندمی توجه یکدیگر به کنند،می پیدا همبستگی یکدیگر با شوند،می اجتماعی کلمه
 فلسفه در مادری است، «مادری» طلحاص برد،می کار به مسئولیت اهمیت برای لویناس که اصطلحی .کارکنند یکدیگر با

 که شودمی کسانی همه گردانیدن شامل سبب «مادری» این سیاسی، سطح در «.خود درون در دیگری داشتن» یعنی لویناس،
 .دارند قرار خاصی سیاسی دولت یا نظام تحت

 ری،کف یرس زندگی، اخلقی، یپدیدارشناس برای مقدماتی آوردن فراهم ضمن کلس هشتم و بیست و هفتم و بیست جلسات در
 .گرفت خواهد قرار بررسی و بحث مورد لویناس فلسفی هایافزوده و کلیدی مفاهیم آثار،

 
 33تو و من مسئولیت، دیگریت، :اخلقی پدیدارشناسی کلیدی مفاهیم

 
 لیوتار :مدرنپست شرایط در پدیدارشناسی بحران

 
 اگردش او که کرد فراموش نباید ولی .است شده معروف «مدرنپست شرایط» یعنی خود بلندآوازه اثر سبب به عمدتاا  لیوتار

 بود، مواجه آن با او نظر از پدیدارشناسی که بحرانی و پدیدارشناسی باره در 0794 سال در را خود کتاب اولین و بود مرلوپونتی
 یا و زند می سر آن از کرتف که شرایطی به یکم توجه سنتی فلسفه که بود معتقد و بود بدبین فلسفه سنتی متد به لیوتار .نوشت

 منتشر 0797 سال در بار اولین که لیوتار مدرنپست وضعیت کتاب .است داده نشان کند،می نمایندگی را آن تفکر که شرایطی
 برای درنم واژه از کتاب این در او .دانست پدیدارشناسی نقد و مدرنپست فلسفه مبانی تقویت در عطفی نقطه توانمی را شده

 و گیرندمی ... و انسان رهایی معنا، روح، مانند روایاتی فرا از را خود مشروعیت که کندمی استفاده علومی ساختن مشخص

                                                 
33. «Otherness», «Responsability», «I-Thou». 
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 س،کل یکم و سی و امیس جلسات در .است شده وضع بزرگ روایات فرا این در تشکیک برای که داندمی ایواژه را پسامدرن
 به وتارلی نقد اصلی عناصر اولا  که شود داده پاسخ سئوالت این به لیوتار از اصلی متن دو به ارجاع ضمن تا شد خواهد تلش

 کرد؟ پیدا مدرنپست وضعیت یعنی او اصلی اثر در جایگاهی چه پدیدارشناسی ثانیاا  و بود؟ چه پدیدارشناسی
 

 34فراروایات ژرفایی، بی زدایی، قداست ،(انشقاق) تجزیه ها،تعین عدم :مدرنپست شرایط در پدیدارشناسی کلیدی مفاهیم
 

 تئوری تارگرایی،ساخ نظیر دیگری سنن و شودنمی محدود شد لیست که آنچه به فلسفه ایقاره سنت در بیستم قرن فلسفی مکاتب
 ایمقدمه ار آن توانمی که درس این اما ؛گیردمی بر در نیز را گرایی زیست محیط و پسااستعماری هایتئوری فمنیسم، انتقادی،

 تا کندمی لشت تنوع از سرشار قرن این به بخشیدن موضوعی یگانگی برای دانست، بیستم قرن در فلسفی تفکر به ورود برای
 .دهد سامان شده، دهنامی «نیتهمدر مسئله» که آنچه به پاسخ پیرامون نیز و پدیدارشناسی پیرامون را بیستم قرن فلسفی مکاتب اهم

 هب ورود از پرهیز ضمن درس این کلس، جلسات محدودیت گرفتن نظر در با و (موضوعی رویکرد) رویکردی چنین جهت در
 بیستم قرن فلسفه یاقاره سنت در را خود منحصراا  پراگماتیستی، فلسفه و تحلیلی فلسفه   یعنی بیستم قرن فلسفی مهم سنت دو

 خواهد گرایشات این شاخص هایه چهر و پدیدارشناسی مختلف گرایشات معرفی به تنها نیز میان آن از و کرد خواهد محدود
کید باید گرچه .پرداخت  این بر یدبا دیگر سوی از اما سازند،می متمایز هم از را مکاتب این پررنگی گاه و ویژه خطوط که کرد تأ

کید نیز نکته  این آنچه شد، تهگف همچنانکه اما ؛هستند انتقادی گفتگوی و تعامل در هم با پیچیده نحوی به مکاتب این که نهاد تأ
 این چه گرا .است «مدرنیته بحران» به پاسخ یعنی ،هاآن مشترک وجوه از یکی ساختن برجسته است، آن یریگیپ صدد در درس
 را دارشناسیپدی مختلف گرایشات که است ایرشته ،«مدرنیته بحران» یعنی بحران اصل به پرداختن اما است، متفاوت هاپاسخ

 .دهدمی پیوند هم به
 

 :درس اهداف
 
 از ه،واسط بی خود، تا آورد فراهم فلسفی سنت هر فیلسوفان برای امکانی که است این درس هدف ینترمهم و نخستین .1

 فراهم تقلمس ایجزوه در هاآن از ایگزیده که ، فلسفی اصلی منابع و متون مند ضابطه قرائت رونیازا .بگویند سخن خود فلسفه
 دداشتیا متن، باره چندین قرائت فلسفی مطالب درست فهم هایروش بهترین از یکی .است درس هدف تریناست،اصلی آمده

 آن، دبارهچن خواندن یعنی متن، از قرائتی چنین.است متن سرتاسر در آن اصلی نکته یریگیپ و آن کلیدی لحظات از برداری

                                                 
34. Indeterminacies, Fragmentation, Decanonization, Depthlessness, Metanarratives  
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 ،رونیازا درس این اهداف از یکی .نامندمی «هرمنوتیکی دور» را کل خواندن از پس جزء به بازگشت و کل پرتو در جزء خواندن
 .است متون از قرائتی چنین با دانشجویان ساختن آشنا

 نیرومند و عیار تمام هاییبحث درس، این مشابه درسی مطالب فهم در :کلس از خارج و داخل در بحث در شدن درگیر .2
 احثمب در دانشجویان که دهدمی رخ زمانی واقعی یادگیری که دهدمی نشان دنیا معتبر اساتید تدریس تجربه .است ضروری

 :است چیز ود کلس وقت از خارج در آن ادامه و کلس داخل مباحث در مشارکت لزمه .باشند داشته جدی مشارکت کلس
 اظهار پی در منفی واکنش بروز احتمال از واهمه عدم دوم و آموزگار و کلسیهم کلس، به دانشجو تعلق حس وجود نخست

 اولا  که رودمی انتظار دانشجویانتمامی از است پروازانه بلند بحث در مشارکت مورد در درس این سیاست که آنجا از .نظر
 مناظر ید،ترد بی .دارند اظهار پروایی کمترین بی را خود نظر ثانیاا  و دهند قرار خود کار دستور در ار صدر وسعه دیگری به احترام

 .شد خواهد گشوده که است جدی حال عین در و سالم مباحث طریق از تنها فلسفی
 انتخاب را یهانآبلندپرواز کمتر هدف فلسفی، متون قرائت در باید لیسانس مقطع دانشجویان که شودمی گفته گاه :نقد .3

 تقرائ هدف .شودنمی حاصل آن انتقادی قرائت بدون متون فهم که است این حقیقت اما .ورزند قناعت متون فهم به و کنند
 خشیدنب تعالی دیگری و است هاآن حدود تحلیل و گریسنجش یکی کند،می یریگیپ را آن درس این که آنگونه متون، انتقادی

 روشن را هاآن هم که است نقادی تنها .اند روشننیمه و مبهم همواره هااندیشه .آئین نو و تازه نکاتی به رسیدن طریق از هاآن
 .دانستمی نقادی را فلسفه گوهر هگل که بود رو همین از شاید .بخشدیم ارتقاء را هاآن هم و کندمی

 
 

 ارزیابی: روش
 
 نمره 3       کلس مباحث در مشارکت .1
 نمره 3  کلمه( ششصد در حداکثر یک هر ) کلس مباحث به معطوف کوتاه تأمل سه .2
 نمره  3    کلس در آن ارائه و اصلی متون از متن یک انتقادی بررسی .3
 در– و –)از دانشگاهی هایرساله و مقالت ،هاکتاب شامل درس موضوع فیلسوفان از فیلسوف یک فارسی کتابشناسی .4

      نمره 0        فیلسوف( باره
  کلمه( هزار دو در )حداکتر درس موضوع فیلسوفان از یکی اصلی مفاهیم از مفهوم یک پیرامون پژوهش .5

                                         نمره 0         
          نمره9     گفتارها( درس و اصلی منابع )از ترمانیپا امتحان .6
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