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مقدمه ای بر پدیدارشناسی
گاهی  ح آشکار و بی واسطۀ پدیدارها بر آ که هدف آن شر پدیدارشناســی اساســًا بحثی فلســفی است 
ماســت و فیلســوفان بزرگی چون هوســرل، هایدگر، مرلوپونتی و باشــار به آن پرداخته اند، اما دامنۀ 
نفــوذ و تأثیــر آن هرگــز به فلســفه محدود نشــده، بلکــه عرصه های مختلــف دانش و هنــر را، از دین و 
گرفته اســت. در این میــان معماری و شهرســازی جایگاه  گرفتــه تــا نقــد هنری در بر  جامعه شناســی 
گفت پدیدارشناســی جنبه های متفاوتــی را از تعامل  ویــژه ای دارنــد )شــیرازی، 1392: 91(. می توان 
انسان با محیط در بر می گیرد و موضوع تحقیق حوزه های گسترده ای ازعلوم روان شناسی، جغرافی، 
که تجربه بــا آن مواجه  معمــاری و شهرســازی اســت. مطالعــه در مفهــوم مکان، بــه معنای فضایــی 
کیــد بر جایگاه  که ایــن تعامل را از دو زاویــه مهم می کند: یکی تأ می شــود، یکــی از ایــن جنبه هاســت 
که با  اســتفاده کنندگان در شــکل گیری معماری است؛ و دیگری، بیان سطحی عاطفی از این تعامل 
کرد و انتقال داد )Relph، 1976: 168(. هر فرد وقتی در مکانی  مواجهه یا تجربۀ مذکور می توان درک 
زندگی می کند، در آن محیط غوطه ور می شود)Buttimer، 1980: 171تا172(. این تعبیر از غوطه وری 
ح  از مفاهیم اصلی پدیدارشناســی اســت. در توضیح این مفهوم، سطحی از ارتباط فرد و مکان مطر
که افراد از چنین  که با عواطف و احساســات تعامل دارد )Seamon، 1982(؛ و درک عمیقی  می شــود 
ارتباطــی بــا مکان به دســت می آورند، فراتــر از تجارب یــا مواجهه های ظاهری و عملکــردی با مکان 
است)Relph، 1976( . مفهوم مکان در هر پدیده، هم ُبعد جسمی و فیزیکی پدیده ها را در بر می گیرد 
که در آن قرار  کمک احســاس آدمی به مکانی  و هــم ُبعــد معنایــی آن ها را. بعد معنایی را می توان به 

که با آن محیط و اجزایش برقرار می کند، فهمید. می گیرد و تعاملی 
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گاهانه، نقطۀ شــروع پدیدارشناســی اســت؛ اما این تجربــه به تدریج تبدیل بــه پدیدارهایی  تجربــۀ آ
گاهی ما نسبت  کید دارد، آ که هوسرل تأ کمتری دارد. همان طور  گاهی در آن ها وضوح  که آ می شود 
بــه آنچــه در جهــان پیرامونمان قــرار دارد، مبهم اســت؛ و تنها به طــور ضمنی به افق وســیع تر آن ها 
شناخت داریم. هایدگر نیز عقیده دارد، در فعالیت های عملی نظیر راه رفتن و صحبت کردن به زبان 
گاهی روشــنی نداریــم. روانکاوان  کرده ایم، آ کــه به آن ها عــادت  مــادری، از الگوهــای رفتــاری ای ای 
گاهانه نیســت، ولی ممکن  کیــد دارنــد، بخش زیــادی از فعالیت های روانــی قصدی ما اصــًا آ نیــز تأ
گاهانه شــود. یعنی در آن حال درمی یابیم دربارۀ برخی امور چه احســاس یا  اســت در روند درمان، آ
گاهانه و  گاهانه تا نیمه آ اندیشــه ای داریم. پس باید اجازه داد حیطۀ عمل پدیدارشناســی از تجربۀ آ

گسترش یابد. گاهانه  حتی ناآ

در زیــر برخــی تجربه هــای نوعــی در زندگی روزمره، در قالب اول شــخص توصیف شــده اند. به عنوان 
گزاره ها را در نظر بگیرید: تمرین آغازین در زمینۀ پدیدارشناسی، این 

که غروب بر اقیانوس آرام سایه می اندازد، من آن قایق ماهیگیری را دور از ساحل می بینم.   درحالی 

که به بیمارستان نزدیک می شود، باالی سرم می شنوم.   من صدای آن هلکوپتر را 

که پدیدارشناسی با روان شناسی فرق دارد.   من در این فکرم 

کابوسم دیدم، در خیالم تصور می کنم.   که در  کی را شبیه آن  من موجود ترسنا

کنم.   من می خواهم تا ظهر نوشتنم را تمام 

گفتگو برسانند.   که منظورم را در  کلماتی هستم  من دنبال 
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در اینجــا بــا توصیفاتــی ابتدایــی از برخی انواع آشــنای تجربه مواجهیم. هر جمله شــکل ســاده ای از 
که چنین توصیف شده اســت، به زبان  توصیف پدیدارشناســانه اســت و ســاختار آن نوع از تجربه را 
کی از ساختار اول  که دال بر فاعل یا سوژه است – یعنی من – حا فارسی روزمره بیان می کند. لفظی 
که  کی از نوع فعالیت قصدی ای است  شــخص تجربه اســت: قصدیت ریشــه در ســوژه دارد. فعل حا
ک، اندیشــیدن، تخیل و غیره. آنچه اهمیت ویژه ای دارد چگونگی ارائه شــدن یا  توصیف شــده: ادرا
گاهی در تجربه های ما، مخصوصًا چگونگی دیدن یا تصورکردن یا اندیشیدن  قصدشدن مفعول ها و آ
آن هاست. عبارت دال بر مفهوم مستقیم )آن قایق ماهیگیری دور از ساحل( نحوۀ حاضرشدن عین 
در تجربه را بیان می کند: یعنی همان محتوا یا معنای تجربه. در عمل پدیدارشناســی، ســاختارهای 
که بر وفق تجربۀ خود ماست طبقه بندی، توصیف، تفسیر و تحلیل می کنیم. تجربه ها را به اشکالی 

که درحال تحلیل  در این قبیل تحلیل های تفسیری- توصیفی تجربه، بی درنگ مشاهده می کنیم 
گاهانه از چیزی(. بنابراین قصدیت، ساختار مهم تجربۀ ماست  گاهی هستیم )تجربۀ آ صور آشنای آ
گون قصدیت است. پس پدیدارشناسی به  گونا و بخش زیادی از پدیدارشناسی، بررسی جنبه های 

تحلیل شرایط امکان قصدیت منتهی می شود.
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بی خانمانی انسان معاصر 
گم گشتگی است. هایدگر ریشۀ این مشکل  گریبان گیر انسان امروز شــده، بی خانمانی و  که  مشــکلی 
را در بی جهانــی می دانــد. انســان بی جهان، بی بنیاد و بی خانمان نیز هســت و لــذا هرچه در تمدن 
که  که از داشــتن جهان محــروم مانده، بی خانمان اســت؛ و از آن حیث  کنــد، از آن حیــث  پیشــرفت 
کرده، بی ریشه شده است. بدیهی است چنین انسانی میان تهی و دچار نیست انگاری  گم  هستی را 
که شــکل جهان منــدی دازاین1 را تعریــف می کند، بی بهره اســت. هایدگر  می شــود، زیــرا از آن مبانی 

برای رهایی از این مشکل راه حلی را در دو مرحله پیشنهاد می دهد:

کشــف معنایــی اصیل برای جهــان از طریق تحلیل وجودی انســان، تا ثابت شــود    مرحلــۀ اول: 
انسان بدون جهان نمی تواند باشد.

مرحلۀ دوم: مضمون جهان را وصف می کند تا معلوم شود کدام جهان وجود را از نیست انگاری نجات   
که چرا انسان بی جهان  می دهد )خاتمی، 1384: 52(. بر این مبنا باید به این پرسش پاسخ دهیم 
شده اســت. ریشــۀ این مشکل با تأمل در اندیشۀ دکارت2 و تفاوت آن با هایدگر بهتر درک می شود.

1-  درباره این مفهوم در صفحات بعد توضیح داده می شود.
2-  )1596-1650( فیلســوف، ریاضی دان و فیزیک دان بزرگ غرب اســت. او در اندیشــۀ علم، در همه چیز شک می کند تا عقاید و افکار 
کشــف حقیقت  کمک گرفتن از شــواهد حســی و یا عملی به  خویش را با عقل بســنجد. وی ســعی می کند فقط از طریق عقل و بدون 
که تأثیر به ســزایی در فلســفۀ مدرن غرب داشــت. در  بپــردازد. روش انتخابــی دکارت در خــردورزی خاص خود، سوبژکتیویســم اســت 
تاریــخ تفکــر غــرب بعــد از اتمــام دوران تمدن وســطی و به دنبال دورۀ رنســانس، دوره ای موســوم بــه دورۀ مدرن آغاز شــد. دکارت در 
گر وجود  کلیسا و تعالیم آن برهاند. او تأمات خود را با شک آغاز می کند. ا که بشر می خواست خود را از مرجعیت دین و  دوره ای بود 
کرد. ولی شک کردن نحوه ای از اندیشیدن است. پس تردیدی نیست  هر چیز مشــکوک باشــد، در این مشــکوک بودن نمی توان شک 
که فکر می کنم و چون فکر می کنم پس وجود دارم  کسی هستم  که من  گر می اندیشم پس هستم. باید بپذیریم  که می اندیشیم. اما ا
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پدیدارشناسی؛ فهم تجربه بودن
کــه مرلوپونتــی )1962( می گوید: »پدیده شناســی مطالعۀ ماهیت هاســت و بــه تبعیت از آن  آن گونــه 
بــرای همــۀ مســائل می تــوان تعاریفی از ماهیت ایشــان ارائه نمــود«. برای تعریف ماهیــت یک چیز، 
که در تعدادی از موقعیت های مرتبط، ثابت و  باید در پی یافتن نوعی ارتباط با ســاختار آن باشــیم 
بی تغییر باقی می ماند. هدف اصلی پدیدارشناسی، بررسی، تحقیق و شناخت مستقیم و بی واسطه 
گاهانه و  کات ناآزمــوده، آ پدیده هاســت. در ایــن شــیوه هر پدیــده بدون اتکا به فرضیــات قبلی و ادرا
که هدف، شناسایی ماهیت پدیده هاست، باید در این روش  صریح بررسی و درک می شود. از آنجا 
گیرد تا پدیده ها  غ از نظریات پیشــین، با پدیده ها مواجهه ای نو و دســت اول صــورت  کرد فار تــاش 

که هستند، شناخته و بیان شوند )پرتوی، 1394: 27 و 28(. آنچنان 

که از اصطاح پدیدارشناســی – معادل فنومنولوژی – برمی آید، علم شــناخت پدیده هاست،  آن گونه 
پدیدارشناسی یعنی به پدیده ها اجازه داده شود خود را از جانب خودشان پدیدار سازند )هایدگر،1394: 
ح شعار »به سوی خود چیزها« برای اولین  که با طر 119(. تفکر پدیدارشناســی، رویکرد و روشــی اســت 
ح شد. این تفکر به دنبال رسیدن به  بار توســط ادموند هوســرل، پایه گذار مکتب پدیدارشناسی مطر
کامًا انضمامی و  ذات پدیده هــا بــود، البته نه در رویکردی انتزاعی و نظری صــرف، بلکه در رویکردی 
که در آن هیچ دوگانگی ای  عینی؛ یعنی ما با یک ارتباط بی واســطه و مســتقیم با پدیدارها، ارتباطی 

که مرا به وجود آورده اســت. بدین ترتیب دکارت وجود »من« را به عنوان اولین امر یقینی اثبات می کند و ماهیت آن  و این خداســت 
ج ابتدا به بررســی مفهوم جســم می پردازد و ماهیت آن را امتداد  را اندیشــه می داند. از طرف دیگر دکارت برای اثبات وجود عالم خار

یا بعد می داند. زیرا به نظر او تصور واضح انسان از جسم امتداد است.
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بین ما و پدیدارها تصور نشود، ذات و نهاد آن ها را نشان خواهیم داد )امامی-برازجانی،1397: 14(. 
که نمایان اســت  ریشــۀ لغــوی  1Phenomenon از یونانــی Phainomenon، بــه معنــی هــر چیزی اســت 
)Oxford advanced Dictionary، 2007(. از دیدگاه شــولتز، پدیدارشناســی در حوزۀ معماری روشــی2 
که او مطرح  کردن بناست. دراین باره نیز مفهومی  برای مقابله با ساختارهای ذهنی و انتزاعی در برپا 
می کند، یعنی »بازگشت به سوی خود اشیا«3، بیانگر توجه به ماهیت و معنی پدیده هاست )نوربرگ 
که انتزاعی از واقعیت اشیا هستند،  که فراتر از ابعاد فیزیکی و شکلی  شولتز، 1980: 168(. به این معنا 
بایــد بــه مطالعۀ چیســتی و شــخصیت آن هــا در تعامل با مــردم پرداخــت. هنگام مرتبط شــدن با هر 
کاری یا ارتباط رفتاری و ارتباط شــناختی و هیجانی برقرار می شــود. در روش های  پدیده ای، ارتباط 
کّمی و اثبات گرایانه، درک انســان از محیط، مبتنی بر رابطۀ بین متغیرها بررســی می شــود؛ و  تحقیق 
کمتر توجه می شــود؛ چــون اندازه گیری  که دربرگیرندۀ احساســات عمیق اســت،  بــه تعامــل هیجانی 

1-  "Phainomenon" thing appearing to view, based on phainein to show
کیفی به جای پرســش های ازپیش تعیین شــده و بــه دنبال فهم تجربۀ  2- روش تحقیــق پدیدارشناســی به طورکلی از انواع روش های 
که مورد  کرده اند و توصیف آن به همــان نحوی  افــراد بــا قرارگیــری در محیط اســت. آنچه افــراد از پدیدۀ موردمطالعه آزمــوده و تجربه 
مواجهه قرار می گیرد و تجربه یا لمس می شــود، هدف اســت )Van Manen، 2006 ؛Seamon، 2007(. این تجربه، وضعیت محیطی و 
خ می دهد، آشــکار می سازد. تجربه »بودن ما فراتر  که در زندگی روزمره انســان ر نیز اتفاقات و تحرکات و معانی درک شــده را همان طور 
که متولد می شــویم روح مکان و انسان در پیوند نزدیکی  از توصیفات لحظه ای اســت و نوعی غوطه وری درون مکان اســت، درجایی 
قرار می گیرند، به طوری که قرابتی را در خاطره و تصورات و نیز رفتار و سامت ایجاد می کنند. پدیدارشناسی، فراتر از مقولۀ توصیف چه 
کارکرد زیســتن است« )Bachelard، 1997: 85(. توصیف این مواجهه  کشــف وابســتگی ذاتی و اولیه ای از  عینی و چه ذهنی، به دنبال 
همان فهم مواجهه با زیستن یا بودن در محیط است )Heidegger، 1982 ؛Van Manen، 2006(. این روش، پدیدارشناسی را در یکی 
کســانی  کیفی می کوشــد از  از انواع رویکرد تحقیقی در حوزۀ محیط رفتار قرار می دهد )Mugerauer ، 1994 ؛Seamon، 2000(. محقق 

که به توصیف بودن یا حضور خود بپردازند. کنند، به این معنی  که آن را بیان  کرده اند، بخواهد  که پدیده را لمس و تجربه 
3-  Return to the Things
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کّمی امکان پذیر نیست1. پدیدارشناسی یکی از مهم ترین مکاتب فلسفی و  کیفیات با روش های  این 
همچنین راهبردی پژوهشــی در قرن بیســتم به شمار می رود. این علم دارای سیر تاریخی خاص و از 
نظر لغوی به معنای مطالعه یا شناخت پدیدارها بدون هرگونه قضاوت و ارزش گذاری از سوی محقق 
که از آن  کاررفته اســت  اســت. واژۀ پدیدارشناســی در آثار اندیشــمندان مختلف در معانی متفاوتی به 
جملــه می تــوان به »ارغنون جدید« اثر یوهان هاینریش لمبرت، »پدیدارشناســی روح« اثر هگل و نیز 

کرد. کانت اشاره  نوشته هایی از 

کنون پرسشــی مهم و اساســی  پرســش از چگونگــی ارتباط انســان بــا جهان بیرونی از زمان دکارت تا
گی مشــترک داشته اند:  کنون دست کم یک ویژ بوده اســت. پاســخ های ارائه شــده به این پرســش تا

فرض وجود انسان به منزلۀ یک ناظر، نه یک مشارکت کننده در پهنۀ هستی )همان: 60 و 61(.

کمک به فهم و دریافت بهتر جنبه های عادی و مألوف محیط مصنوع اســت؛  هدف پدیدارشناســی 
کــه ما تصورات پیشــاتئوریک خود را از آن اســتنباط می کنیــم؛ مانند حس مکان، حس  جنبه هایــی 
کاســتی یا  تعلــق، حــس ازخودبیگانگی و ... )همان: 68 و 69(. ادعا نمی شــود پدیدارشناســی هیچ 
کافی به ایــن علم صورت بگیــرد، به تدریج  گر توجــه  که ا محدودیتــی نــدارد، بلکــه نظــر بر این اســت 

زوایای مبهم آن آشکار خواهد شد )همان: 70(.

ادمونـد هوسـرل، دیـدن بافصـل و آنی را، روش مناسـب برای شـناخت ماهیت اشـیا می نامـد. این نوع 
گاهی اولیه اسـت، لذا  دیدن، چیزی بیش از دیدن تجربی و حسـی صرف اسـت و درواقع بازنمودی از آ
منبـع نهایـی مشـروعیت دهنده بـه همـۀ اظهـارات عقانـی بـه شـمار مـی رود )اسـتفانوویچ، 1994: 59(. 
1-  www.phenomenologyonline.com
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که هایدگر به آن رنگ و بوی مکاشفه و مراقبۀ قلبی می دهد؛ و معتقد است روش های مرسوم  روشی 
کـه  علمـی قـادر بـه شـناخت ماهیـت و معنـای واقعـی پدیده هـا نیسـتند، بـه خصـوص پدیده هایـی 
مبتنی بر تجربه های انسانی باشند؛ زیرا ابهام و پیچیدگی بخشی از ماهیت تجربۀ بشری است و این 
کمی شـماتیک و منظـم پیروی نمی کنند.  تجربه هـا از مجموعـه ای از مقوله هـای ثابـت یا نمایش های 
کوچـک شـمردن آن در توانایـی رسـیدن بـه واقعیـت نیسـت؛ بلکـه  در اینجـا هـدف نقـد خـرد و عقـل یـا 
کلیت آن اسـت؛ توصیفی  هـدف، هدایـت تفکـر بـرای ارائـۀ توصیفی حقیقی تـر از پدیده ها در تمامیت و 

کـه نیازمنـد نگاهـی دقیـق بـه پدیده هـا و در عیـن حال تفسـیر و تأویل فعاالنه آن هاسـت.

که مطالعۀ پدیده مکان، صرفًا با استفاده از تجزیه  گرفت این است  که از این بحث می توان  نتیجه ای 
کمی و تکیه بر روش های تجربی/عددی مفید نخواهد بود )همان: 63(. و تحلیل های علمی و 

که انســان ها می ســازند، چیزی فراتــر از مصنوعات صرفًا فیزیکی قابــل اندازه گیری و  ســکونتگاه هایی 
نظم دهی عینی هستند. محیط های ما فقط زمینه یا ظرفی برای فعالیت های انسانی نیستند، بلکه 
که هنگام قدم زدن در طول  در واقع تجسم و مظهر هستی مایند. این نکته را زمانی متوجه می شویم 
که بــر روی آن راه  که به آن نزدیک می شــویم به طور معنــاداری از پیاده رویی  یــک خیابــان، خانــه ای 
که از نظر فیزیکی، نزدیکی ما به پیاده رو بیش از نزدیکی ما به  می رویم به ما نزدیک تر است، در حالی 
که انسان ها صرفًا به  طور مادی در جهان قرار نگرفته اند  آن خانه است. از این مثال روشن می شود 
کــه صندلی ها و میزهــا فضا را اشــغال می کننــد_ بر عکس،  و صرفــًا فضــا را اشــغال نمی کننــد _آن گونــه 
که تفســیر و تأویل می کند، حس می کند،  ذهنیت انســانی فعاالنه در محیط غوطه ور اســت، درحالی 
 به طــور عاطفــی و عقانی پاســخ می دهــد و به طور معناداری معنــی و اهمیــت آن را در مجموعه ای از 
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کمی و تجربی/  ارزش ها تعیین می کند. بدین ترتیب، ماهیت بشری بیش از آنکه به وسیلۀ مقوالت 
عددی قابل توصیف باشد، متکی به توصیف هایی از فهم و شناخت فرد از جهان و شناسایی عمق 

هستی شناسانۀ مواجهه های معنادار بشر با جهان و محیط است )همان: 67 و 68(.

که تهی نیست، سکنی گزینی را  در پدیدارشناســی، مکان فضای زیســته خوانده می شود؛ یعنی جایی 
کنده است. فضای زیسته مکانی است با تنوعی از موقعیت ها و شرایط برای  تجلی بخشیده و از هویت آ
که امکان مداومی را برای بازنگری، تفسیر و تأویل خود ارائه می دهد  برقراری تعامل انسانی؛ در حالی 

)همان: 12 و 14(.

که مــا دربــارۀ فضــا فکــر می کنیم، ابتــدا از  فضــای زیســته همــان فضــای حس شــده اســت. هنگامــی 
مشــخصات ریاضــی آن مانند طول، عــرض و ارتفاع فضا صحبت می کنیم. ولی بیان فضای زیســته با 
کلمات بسیار مشکل است، زیرا تجربۀ فضای زیسته فراتر از کلمات است و ما معمواًل در آن بازاندیشی 
که خود را در آن می بینیم بر حس ما نســبت بــه خودمان تأثیر دارد. برای نمونه،  نمی کنیــم. فضایی 
کنیم،  کوچکی  فضای بزرگ و عظیم ساختمان یک بانک مدرن ممکن است باعث شود ما احساس 
یــا  فضــای بــاز و پهنــاور یــک منظره ممکن اســت در مــا احســاس آزادی به وجــود آورد؛ و یا احســاس 
کلیسای بزرگ قدم برمی داریم،  که در یک  کنیم. هنگامی  متضادی را در یک آسانســور شــلوغ تجربه 
گر پیش از آن فردی مذهبی نبوده ایم  کند،  حتی ا ممکن است نوعی حس پنهان ماورایی برما غلبه 
کلیســا را ندیده ایم. به تنهایی قدم زدن، در شــهری غریب و شــلوغ ممکن است حس ازدست  یا اصًا 
کلی شــاید بهتر باشد  دادن، احســاس خطر، آســیب پذیری و یا هیجان را در ما به وجود آورد. به طور 

که در آن هستیم، می شویم. )نواب و حاجی بابایی، 1395: 64 و 65(. که ما فضایی  بگوییم 
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کنشــگران اســت؛ در  تحلیل پدیدارشناســانه تاشــی برای شــناخت ابعاد ناپیدا و مکنون در اذهان 
کنشــگران بــه رویکــرد پدیدارشناســانه نیــاز دارد)محمــدی و دیگران،  واقــع، خوانــش بین االذهــان 

.)288 ،1394

»پــس از هایدگــر )فیلســوف(، شــولتز )معمار( مفهــوم باشــیدن را )وام گرفته از هایدگر( بــه معنی »آرام 
گفت و  کرد و دربــارۀ توانایی بالقوۀ معماری در تحقق باشــیدن ســخن  گرفتــن در یــک مــکان« تعبیر 
که ساختن  کرد  کید  عقیده داشــت: معماری جهان  را به حضور )بودن( در می آورد. درواقع شــولتز تأ
مکان، موجب عینیت بخشــی به فضای وجودی می شــود. وجه ســاختن معماری و جزئیات عینی 
گی هــای آن را بــرای انســان آشــکار و پدیــده را در ذهــن او پدیــدار  ح می دهــد؛ ویژ آن، محیــط را شــر
می کند. بنابراین الزمۀ پدیدارشناسی در معماری توجه عمیق به چگونگی ساخته شدن چیزهاست 
)نســبیت، 1996: 42(. در امتداد این نگرش، پرزگومز مفهوم باشــیدن هایدگر را در راســتای توجه به 
ک  کید بر ادرا ح و بســط داد. در دهۀ اخیر یوهانی پاالســما با تأ هویت فرهنگی و پیوند با تاریخ شــر
کند. به این  ک و پدیدارشناســی معماری، باز  کرده منظری به احســاس، ادرا روانی معماری ســعی 
که  ترتیــب بــا نظــرات اخیر وی نوعی نگاه روانشناســی فلســفی در روانشناســی محیطی شــکل گرفته 
گفت در فلســفۀ پدیدارشناســانه،  برگرفته از فلســفۀ پدیدارشناســی نیز هســت. در مجموع می توان 
که از طریق آن می توان نوع رابطه انســان-محیط و فراتر از آن  مکان مفهومی مهم به شــمار می رود 

رابطه انسان-هستی را مورد خوانش قرار داد« )بندرآباد، 1396: 144 و 145(.

کرد  ســاختار مــکان را می تــوان در دانش واژه هایی چون »چشــم انداز« و »مجتمع زیســتی« توصیف 
کرد. فضا نشــان دهندۀ نحوۀ  کتــر« آن را تجزیه و تحلیل  و ســپس بــا طبقه بندی هــای »فضــا« و »کارا
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کتر به وجود آتمســفر عمومی  کارا که مکان را می ســازند، اما  ســازماندهی ســه بعدی عناصری اســت 
که در واقع جامع ترین خاصیت هر مکانی است. البته در پدیدارشناسی مکان،  مکان اشاره می کند 
کرد.  کتر، از مفهوم جامع تری چون »فضای زیســته« اســتفاده  کارا می توان به جای تمایز بین فضا و 
کــه تجربه شده اســت، می باشــد و ارتباط نزدیکی با زیســت  »فضــای زیســته بــه معنی فضــا، آن گونه 
کتر« تمایز  جهان1 دارد«. )سیمون، 1982: 130(. اما در اینجا الزم است بین دو مفهوم »فضا« و »کارا
قائل شــویم؛ زیرا »ســازماندهی های فضایی مشابه، ممکن است به تبعیت از رفتارها و عملکردهای 
که  گونی داشــته باشــند؛ از طرف دیگر، شــایان ذکر اســت  گونا کترهای  کارا عناصر تعریف کننده فضا، 
کتر مــکان ایجاد می کنــد، در عین حال،  کارا ســازماندهی فضایــی، محدودیت هــای خاصی را بــرای 
کامــًا به هــم وابســته بوده و بــا یکدیگــر تعامــل دارند.«  کتــر  کارا کــه دو مفهــوم فضــا و  واضــح اســت 

)نوربرگ_ شولتز، 1997: 417(.

کتــر و ســاختار فضایــی در مفهــوم جامــع »حــس مــکان« نیــز قابــل تجمیع اســت، ولی  کارا مفاهیــم 
که »مفهوم حس مکان بســته به موقعیت،  کید شــود  بــرای جلوگیــری از اشــتباه، باید بر این نکته تأ
کلــی یــک ســنت فرهنگــی، معانــی معیــن و متفاوتــی را در بــر می گیــرد.«  ضمــن ســمبلیک نمــودن 

که بی میانجــی پیش روی ما حضور دارد. مفهوم زیســت  کار می گیرد  1- هوســرل اصطــاح زیســت جهــان را بــرای توصیف جهانی بــه 
جهان در دیگر حوزه های نظری همچون علوم سیاسی و از جمله در فلسفه سیاسی هابرماس نیز راه یافته است.
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پیشینۀ تاریخی پدیدارشناسی
فاســفه و دانشــمندان در طول تاریخ در پی یافتن پاسخ پرسشــی اساسی بوده اند: »انسان چگونه 

علم به اشیا و احوال آن ها پیدا می کند؟« )پرتوی، 1394: 17 و 18(. 

از دوران باســتان، بــرای پاســخ بــه این پرســش تمام امور را به دو بخش محســوس و معقول تقســیم 
کمــک حــواس خویــش آن هــا  کــه انســان بــه  کرده انــد. امــور محســوس پدیده هایــی را دربــر می گیــرد 
که صرفًا به وســیله عقل یا خــرد، دریافت  را شناســایی می کنــد و امــور معقول، شــامل مواردی اســت 
کمک نیروهای درونی خویش می تواند محسوســات و معقوالت را  می شــود. از این دیدگاه انســان به 

که علم به آن ها تعلق می گیرد نیز به دو دسته تقسیم شده اند: کند. به همین ترتیب، اموری  درک 
که وجودشان قائم به خود است و ذات یا جوهر نامیده می شوند؛ الف( اموری 

که وجودشان عارضی بوده و وابسته به وجود ذوات هستند. ب( اموری 

کات انسان همگی با حقیقت مطابقت دارد،  که آیا ادرا به موازات این نگرش، این پرسش مطرح شد 
یــا اینکــه امــکان اشــتباه و خطا نیز وجود دارد. پاســخ به این پرســش نه ســاده بود و نه مــورد توافق. 
کات انســان و تطابق آن با واقعیت دچار تردید شــدند تا جایی  برخی دربارۀ امکان صحیح بودن ادرا
گروه در تاریخ فلسفه، »اصحاب شک« نامیده شده اند.  کردند. این  ک واقعیت را انکار  که امکان ادرا

گرفتند. گروه »جزمی« نام  کات انسان اصرار می کردند،  که با اطمینان بر صحت ادرا گروه دیگر  اما 

کات ناشــی از حس و تجربــه را معتبر  که فقط ادرا گروهــی  گروه تقســیم شــدند:  جزمیــان خــود به دو 
کــه تنها بــر معقوالت انســان صحه  گروهــی  شــمردند و »اصحــاب حــس و تجربــه« نامیــده شــدند؛ و 

گرفتند. گذاشتند و »اصحاب عقل« نام 
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کــه هم صحــت محسوســات را بــاور داشــتند و هم درســتی  گروهــی هــم بودنــد  البتــه در ایــن میــان 
گفتۀ مرحــوم فروغــی )ج2، 1344: 12( می توان آن ها را نیــز در زمرۀ »اصحاب  کــه بنــا به  معقــوالت را 

عقل« به شمار آورد.

پدیدارشناسی در فلسفۀ قرن بیستم بسیار مهم بوده و در تفکر فلسفی تأثیرات شگرفی داشته است. 
گرچــه ایــن نحلــه نماینــدگان متعــددی دارد، بی تردیــد مؤســس حقیقــی و بزرگ تریــن نمایندۀ آن  ا
کرد؛  ادمونــد هوســرل اســت )پرتــوی، 1394: 27(. پدیدارشناســی با هوســرل جای خــودش را پیدا 
که معرفت شناســی با  رنه دکارت  و هستی شناســی و متافیزیک با ارســطو از پی افاطون.  همچنان 
کاربرد داشته است. اولین  کنونی آن  این واژه پیش از هوسرل نیز  البته در مفهومی متفاوت با معنای 
کار رفته اســت، ارغنون جدیــد )1764( اثر یوهان هنری  کــه اصطاح پدیدارشناســی در آن به  متنــی 
کانت این اصطاح را تحت تأثیر  که  کریســتیان ولف اســت. بعضی احتمال داده اند  گرد آزاد  المبر شــا
کانت یک پدیدارشناســی انتقادی اســت. تعبیر پدیدار  کار برده اســت. البته این واژه در نزد  المبر به 
کانت اســت؛ هر دو آن را برای اشــاره به دنیای تجربه و مشــاهده  در نزد هوســرل تا حدی شــبیه به 
ح پدیــدار در مقابل  کانت با طر کــه  کانت در این اســت  کار می برنــد؛ امــا تفاوت عمدۀ هوســرل با  بــه 
شــیء فی نفســه می خواهد میان آنچه بی واســطه در تجربه می آید؛ و آنچه در واقع موجود است اما 
کانه   ناخواســته به یک رهیافت نیمه شــکا

ً
در تجربۀ ما نمی آید، جدایی افکند و به این ترتیب ظاهرا

منجر می شود. اما هوسرل مشکل فلسفه را در همین تمایز و جدایی و دوگانگی می داند؛ زیرا تمایز 
که ما به تجربیات خود شک می کنیم، پس هوسرل  میان پدیدار )فنومن( و واقع )نومن( وقتی است 
کانت با در پرانتز نهادن عالم واقع )نومن( و به تعبیری با مسکوت گذاشــتن آن می خواهد  بــر عکــس 
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که تا چه میزان در  کامل و تردید ناپذیر دســت یابد. البته این  از راه شــناخت پدیدارها به یک یقین 
کامیاب است، مطلب دیگری است. این تصمیم خود 

کانت  کانــت در پدیدارشناســی روح اثر هگل نیــز می بینیم. هــگل برخاف  کاربــرد ایــن واژه را پــس از 
مطلق را قابل شناخت دانسته و به عنوان روح یا من قابل توصیف می شمارد. فلسفۀ هگل در عین 
حال پدیدارشناسی هم هست، زیرا به مطالعه و شناسایی سیر روح در تمام طول تاریخ می پردازد.

کــه به نام  کــه پیداســت، در هیــچ یک از ایــن مــوارد، آن حرکت فکری  امــا پدیدارشناســی همچنــان 
گشــت و در قرن بیستم ادامه یافت، نیست. فنومنولوژی هم  پدیدارشناســی با ادموند هوســرل آغاز 
کنون دارای صور مختلفی اســت. رهیافت هوســرل تحت عنوان فنومنولوژی اســتعایی و رهیافت  ا
ژان پــل ســارتر و موریس مرلوپونتی تحت عنوان فنومنولــوژی وجودی و رویکرد مارتین هایدگر و پل 
گون پدیدارشناســِی قرن بیســتم هســتند.  گونا ریکــور تحــت عنــوان فنومنولــوژی هرمنوتیــک، صور 
که امروزه هوسرل را مبتکر پدیدارشناسی معرفی می کنند ولی در آلمان بیشتر به آرای  گفته نماند  نا

هایدگر و در فرانسه به سارتر و مرلوپونتی توجه می شود.

کــه منظــور از  لمبــرت پدیدارشناســی را در قــرن هجدهــم، نوعــی نظریــه در بــاب توهــم می دانســت 
گی های موهوم تجربۀ بشــری اســت. هگل این اصطاح را، روشی برای  پدیدارها در آن اشــاره به ویژ
درک امــری واقعی و شــناخت ماهیت فی نفســۀ ذهــن از راه پدیدارها؛ و هوســرل آن را روش مطالعۀ 

کرده اند. توصیفی و بدون پیش فرض دربارۀ پدیدارها معنا 
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اقسام پدیدارشناسی
پدیدارشناســی، رویکــردی بــرای تدقیق در احوال مردم و دنیای آن هاســت و از همین رو برای اشــیا 

موضوع و ماهیتی بیش از سطح ظاهری شان قائل است )کرنگ، 1383: 154(.

آنچه در جدول زیر مشــاهده می کنید؛ اســامی چند پدیدارشــناس اثرگذار و شیوۀ عملکرد آن هاست 
)جدول شماره 1(.

جدول شماره 1 - »اقسام پدیدارشناسی«

پدیدارشناسیپدیدارشناس

بازگشت به خود چیزهاادموند هوسرل

»روش« یا »شیوۀ دیدن«مارتین هایدگر

»گوهر دریافت«موریس مرلوپونتی

روشی بسیار مناسب جهت نفوذ در وجود جهان روزمرهکریستین نوربرگ شولتز

گوهر آنیوهانی پاالسما نگرش ناب به پدیدار یا دیدن 

گذشته، حال و آیندهکارستن هاریس یک »راه« سفری از میان »تاریخ« از میان 

کمک به فهم معماری چونان بخشی از زیست جهانمانادوارد فور

نوعی نگرش لطیف، نگرشی با چشم های نو، نگرشی آشکارکنندهدیوید سیمون

ک، آشکارکننده محدودیت های عقل محاسبه گرآلبرتو پرزگومز کاشف دوباره تفوق ادرا

گوهرها و هستی بخشیدن به آن هااستیون هال مطالعه 
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گرفت. این حرکت فلسفی شامل سه مرحلۀ   پدیدارشناسی در نخستین دهه های قرن بیستم شکل 
1( مقدماتی، 2(آلمانی و 3(فرانســوی بود. مرحلۀ مقدماتی، با نام برنتانو و اســتامف عجین شــده بود. 
که قدرت علمی پدیدارشناســی را نشــان داد. واضح سازی مفهوم  گرد برنتانو بود  اســتامف، اولین شــا
کانون توجه دانشــمندان بود. هدفمندی به معنی حیثیت التقاطی، قصد  هدفمندی، در این دوره 
گاهی اســت. ادموند هوســرل و مارتیــن هایدگر از رهبران اصلــی مرحلۀ دوم  و توجــه یــا همــان درک و آ
پدیدارشناســی بودنــد. مفاهیــم جوهره، شــهود و تقلیل پدیدارشناســانه در طول این مرحله توســعه 
گاهی  کرد(. »پدیدارشناسی تقلیلی« درک و آ که هوسرل برای درک هر پدیده مطرح  یافتند )سه اصلی 
که آن پدیــده را روزمره  اولیــه، طبیعــی و دســت نخورده راجع بــه پدیدۀ مــورد مطالعه در افرادی اســت 
که در  تجربه می کنند. »شهود« یا درک مستقیم عبارت است از درک روشن یا تفسیر صحیح هر چیزی 
توصیف پدیدۀ مورد بررســی، معنی شده اســت. مارسل، ســارتر و مرلوپونتی از رهبران برجستۀ مرحله 
سوم پدیدارشناسی )فرانسوی( بودند. مفاهیم اصلی که در طول این دوره شکل گرفت، عبارت بودند 
که در دنیای  که تجربۀ زیسته  از »تجسم« و »بودن در جهان«. این مفاهیم به این عقیده اشاره دارند 
کلیدی را از زبــان مرلوپونتی این گونه  واقعــی درک می شــود، باید توصیف شــود. مونهال این مفاهیــم 
که فرد از طریق ضمیر هوشیار،  شرح می دهد: »بودن در جهان«، یا »تجسم« به این نکته اشاره دارد 
گاهی می یابد و دسترســی به این جهان از طریق بدن، امکان پذیر می شــود.  به بودن در این جهان آ
فرد احساس می کند، فکر می کند، می چشد، لمس می کند، می شنود و از طریق فرصت هایی که جسم 
گاهی از گسترش ذهن سخن به میان می آید. گسترش در درون بدن  به او می دهد، هوشیار می شود. 
که در هر نقطه ای از زمان و برای هر فرد  و در درون ضمیر هوشــیار صورت می گیرد. باید توجه داشــت 
که مبتنی بر تاریخچۀ فرد، دانش وی از جهان و شــاید  یک ضمیر هوشــیار خاص یا دیدگاه وجود دارد 

گشودگی« نسبت به جهان است )نواب و حاجی بابایی، 1395: 15 و 16(. »میزان 
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کــرد:  کــه از آن میــان می تــوان بــه این هــا اشــاره   روش هــای پدیدارشناســی مختلفــی وجــود دارنــد 
که  روش های توصیفی مبتنی بر فلســفه هوســرل، تفسیری مبتنی بر فلسفه هایدگر، و هرمونیوتیک 

ترکیب توصیف و تفسیر و براساس فلسفه پدیده شناسان آلمانی است )همان: 18(. 

مکتــب دیگــر پدیدارشناســی، مکتــب هلندی اســت. از ترکیــب پدیدارشناســی توصیفی و تفســیری 
کس ون منن نیز از پدیدارشناسان پیرو این مکتب است. پدیدارشناسی هلندی به وجود آمد. ما

کــه هرمنیوتیــک هایدگری نــام دارد. نظریۀ  مکتــب دیگــر پدیدارشناســی نیز رویکرد تفســیری اســت 
که در ایــن فراینــد متدولوژیک برای  اساســی در مطالعــات هرمینوتیــک، چرخــۀ هرمنیوتیک اســت 
که  کید می کند  گادامر تأ کل متــن جریان دارد )همان جا(.  درک متــن، یــک حرکت دائمی بین اجزا و 
کند و باید برای درک چیزهای ممکنی  محقق برای تفسیر متن، نمی تواند خود را از معانی متن جدا 

کند )همان جا(. که متن توان آشکارکردن آن را دارد، تاش 

پدیدارشناســی ترانســندنتال در حقیقــت پدیدارشناســی هوشــیاری اســت و در صــدد فهــم ایــن 
که معانی چیزها چگونه »در« و »به وسیله هوشیاری« تشکیل می شوند. هدفمندی  موضوع است 
هوشــیاری اشــاره به پیوند جداناشــدنی انســان ها با جهان دارد. ذهن و شــی ء، در هســتی موجود 
که ذهن آن را تجربــه می کند، قابل توصیف  در جهــان، بــه هم پیوســته اند و جهان تنهــا همان طور 
که افراد همیشــه نســبت به چیز ها هوشــیار  اســت. هســتی انســان تنها از آن جهت معنی دار اســت 
که شــخص به تجربیات معنی می دهد،  هســتند و معنی، از ارتباط بین شــخص و جهان در زمانی 
ظهــور پیــدا می کند. از نظر هوســرل هوشــیاری، تمام معانی و هســتی را تشــکیل می دهد و مطالعه 
که  کند. برخاف پدیده شناســی ترانســندنتال هوسرل  آن می تواند حقایق جهان را برای ما روشــن 
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کتینگ(،  قائل به امکان جداسازی پیش دانسته های موجود در هوشیاری از جوهرۀ پدیده بود )برا
که خود و هوشیاری قابل  کار را ناممکن می داند و معتقد است  گزیستانســیال این  پدیدارشناســی ا

تفکیک نیستند.

گزیستانسیال در ارتباط با مفهوم جوهره ها بر هستی  وجه تمایز دیگر پدیدارشناسی ترانستدنتال و ا
گزیستانسیال معروف شده  است. وجه تشابه  کید دارد و به همین دلیل به پدیدارشناسی ا انسان تأ
گزیستانســیال بــا انــواع دیگر پدیدارشناســی، تمرکز بر تجربۀ انســانی برای بررســی و  پدیدارشناســی ا

مطالعۀ زندگی انسان است  )همان: 14(.

کرد جهان در هوشــیاری فرد شــکل می گیرد، موضع مرلوپونتی متفاوت  که هوســرل فرض  در حالی 
ج از هوشــیاری وجود دارد و هوشــیاری همیشــه در دیالوگ با  بــود. او اعتقــاد داشــت جهــان در خار
که انســان ها در جهــان واقعند )قرار  جهــان اســت. عبــارت »بــودن در جهان« نیز بدین معنی اســت 

ج از هوشیاری انسان ها وجود دارد. دارند( و جهان در خار

کاســیک با هوســرل آغاز می شــود و پدیدارشناسی هرمنوتیک منتســب به هایدگر و  پدیدارشناســی 
گادامر اســت. هوســرل می خواســت با رجوع به خود پدیدارها، به توصیف اصل وجودی و شــناخت 
گفت هیچ توصیفی  عمیــق از آن هــا دســت یابد. هایدگر این توصیف را با تأویل و تفســیر درآمیخت و 
بــدون تفســیر امکان پذیــر نیســت. محققــان بــا اتــکا بــه آرای یکــی از ایــن فاســفه، روش شناســی 
کشــف حجــاب بــود و نــزد  کردنــد. پدیــدار نــزد یونانیــان آشــکارگی و  پدیدارشناســانۀ خــود را بیــان 
گاه  هوســرل نیــز امری آشــکار و خودداده اســت ولــی نزد هایدگــر بدوًا هم پنهان و هم آشــکار اســت؛ 
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گاه چهــره عریــان می کند. همین تفاوت نگرش در دیــدگاه هرمنوتیکی هایدگر مؤثر  خ می پوشــاند و  ر
گرفت و معتقد  بوده اســت. هایدگر با بازاندیشی دربارۀ مفهوم پدیدارشناسی، روشی متفاوت  پیش 
کــه ابعاد اصیل روش پدیدارشــناختی آن را هرمنوتیکی می ســازد. لذا توصیف خالص هوســرلی  بــود 
غیرممکــن بــود و از نــگاه هایدگر توصیف دربردارندۀ تأویل اســت. همچنین مســألۀ دیگــر در تفاوت 
دیدگاه این دو متفکر، تاریخ مندی بود. هوســرل منکر زمان بندی هســتی و زندگی انســان شــد، در 
که هایدگر معتقد بود پدیدارشناسی می تواند با همۀ واقع گرایی و تاریخ مندی وسیله ای برای  حالی 

کشف هستی باشد )پالمر، 1377(.

گونــی دارد و امــروزه روش های  گونا شــکال  گســترش خود، اَ پدیدارشناســی در طــی ســال ها بســط و 
گونی، چه بی واسطه و چه باواسطه به پدیدارشناسی ارجاع دارند )جدول شماره 2 و 3(. گونا
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جدول شماره 2- »انواع پدیدارشناسی و فیلسوف های آن«

ف
توضیحاتفیلسوفانواع پدیدارشناسیردی

پدیدارشناسی 1
گادامرهرمنوتیکی هایدگر، 

پیرامون  بررسی ساختارهای تفسیری تجربه )چگونه چیزهای 
آن ها  به  چگونه  و  می فهمیم  را  بشری مان  جهان  در  خویشتن 

می پردازیم(

پدیدارشناسی 2
واقع گرا

گاهی و قصدیت را بررسی می کند. آن هم با این فرض  ساختار آ
حد  تا  که  می شود  حادث  واقعی  جهانی  در  ساختار  این  که 
گاهی  که به نحوی آ گاهی است و چنان نیست  زیادی بیرون از آ

آن را به وجود آورده باشد.

پدیدارشناسی 3
تکوینی

هوسرل متأخر، فوکو، 
ریکور

را  شخص  خود  تجربۀ  جریان  درون  در  چیزها  معانی  تکوین 
بررسی می کند

پدیدارشناسی 4
گزیستانسیال جمله هایدگر، سارترا از  می پردازد.  بشر  انضمامی  گزیستانسیال  ا بررسی  به 

تجربۀ ما از انتخاب اختیاری یا عمل در وضعیت های انضمامی

5
پدیدارشناسی 

تقویمی 
طبیعت گرایانه

گاهی به چه صورت چیزهایی  که آ این موضوع را بررسی می کند 
چنگ  به  یا  می کند  تقویم  هستند  طبیعت  جهان  در  که  را 
گاهی  که آ می آورد و هم داستان با رویکرد طبیعی فرض می کند 

بخشی از جهان است.

پدیدارشناسی 6
تاریخ گرایانۀ زایشی

در  چگونه  می شود  یافت  ما  تجربۀ  در  که  آن چنان  معنا، 
روندهای تاریخی تجربۀ جمعی در طول زمان، زاده می شود.

پدیدارشناسی 7
تقویمی استعایی

و  می شوند  تقویم  استعایی  یا  محض  گاهی  آ در  چگونه  اعیان 
که به نحوی به جهان طبیعی پیرامون ما ربط دارند،  مسایلی را 

کنار می گذارند.
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انواع مکاتب پدیدارشناسی

فیلسوفمکتب

هوسرلپدیدارشناسی استعایی

هایدگر، مرلوپونتیپدیدارشناسی وجودی

گادامرپدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر، 

گزیستانسیالیستی هایدگر، سارترپدیدارشناسی ا

دریداپدیدارشناسی زبانشناسانه

کرده و شــاخه های تازه تری را  پدیدارشناســان دیگــری پــس از مکس ون منن این فهرســت را تکمیل 
برشمرده اند:

جدول شماره 3- »انواع مکاتب پدیدارشناسی«

ژیل دلوزپدیدارشناسی نشانه شناسانه

هوسرل متاخر، فوکو، ریکورپدیدارشناسی تکوینی

آنتونی جی اشتالین بوکپدیدارشناسی تکونی

کار هابرماسپدیدارشناسی انتقادی
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هرمنوتیک
کار رفت. هایدگر از این دانش به شــیوۀ  کتاب مقدس به  این واژه نخســتین بار برای تأویل و تفســیر 
خــاص خــود بهــره می گیــرد. او با به کارگیری این دانش به پس پشــت پرده هایی از هســتی  رفت و به 
جســت وجوی ریشــه های آن پرداخــت و آن هــا را مرئــی ســاخت. هرمنوتیــک آنچه را مکنون اســت، 
آشــکار می کنــد. بــه هنــگام تفســیر و تاویــل، شــیء از خفــا بیــرون می آید و ســپس به مرحلــۀ فهم در 
ســاحت هستی شناســانه خــود نایل می شــود. هایدگــر علم هرمنوتیــک را قوۀ هستی شــناختی فهم 
کشــف وجود اشــیا و نهایتًا اســتعدادهای بالقوۀ هســتی انســان  که موجب  و تأویــل معرفــی می کنــد 

می شود )پالمر،1377:142(.

کار تفســیر، رفتــن از ظاهر  چنــد آمــوزۀ علــم هرمنوتیــک بــرای هایدگر راهگشــا بوده اســت؛ اول اینکه 
بــه باطــن و یا از آشــکار به نهان رســیدن اســت. هرگونــه فهمی، فهم یــک چیز به مثابــه چیز دیگری 
که با ذهــن خالی و بدون هرگونه پیــش داوری نمی توان ســراغ چیزی رفت و  اســت. آمــوزۀ دوم ایــن 
که  آن را فهمید، بلکه هر فهمی همواره از تصویری اجمالی دربارۀ موضوع شــروع می شــود. ســوم آن 
که از آن به دورۀ هرمنوتیک تعبیر می شود. هایدگر فهم را نه  هرگونه فهمی مازم با دوره هایی است 
که دقیقًا هستی شناسانه و مرتبط با خود هستی می داند )صافیان، 1387:  صرفًا شناخت شناسانه، 
15(. پدیدارشناســی هرمنوتیک، خصلت های پدیدارشناســی و هرمنوتیک را یکجا در معانی اصیل 
خــود بــه همــراه دارد. این روش مخصوص هایدگر اســت و انتخاب این طریق، اختاف بارز هوســرل 
و هایدگر را نشــان می دهد. هایدگر معتقد بود روش عقلی ما را به پرســش و پاســخ نزدیک نمی کند. 
چون استدالل های عقلی با مفاهیم چیزها در ارتباط است و چه بسا مفایم مانع از ارتباط مستقیم 


