
 

  

 هينظر يقيتطب يبررس
 يشناسداريپد يشناخت جامعه

) آلفرد شوتس هشيبر اند  ديتأك(
  اسالم ينظر يمبان با

  
  12/12/1390: تاريخ تأييد  17/7/1390: تاريخ دريافت

  *سيدحسين فخر زارع __________________________________________________________  

  چكيده
. آمد ديدر غرب توسط ادموند هوسرل پد يفلسف يها نابحر يدر پ، يدارشناسيو روش پد هينظر
در تـالش بـود تـا خـود را از      ،داشـت  ديـ تأك يفرهنگـ  يهـا  و كـنش و الـزام   يه بـر آگـاه  ك يو
 نيـ او در ا. ارائـه دهـد   يذات يشهود معان يبرا يا وهيرها كرده و ش جيرا يها نييو تب ها فرض شيپ

، اسـت  يشـ يكـه بـه نظـرش سرچشـمة كژاند     يعيطب كرديدرآوردن رو قيتا با به تعل ديراستا كوش
كرد  يسع زينگاه و روش بود ن نيآلفرد شوتس كه دنباله رو ا. ديناب نائل آ ياهاز آگ يصورت به
به  يرونيب يها دهيدربارة پد يفيپژوهش توص يآورد و نوع يشناس را از فلسفه به جامعه هينظر نيا

ــيصــورت غ ــه دهــد يرتجرب ــاه. ارائ ــدر ادب يكــه و يميمف ــنظر اتي توجــه  ،خــود وارد كــرد ةي
  .ود معطوف كردشناسان را به خ جامعه
 كه در ينظر يدستاوردها يبه برخ، كه به آن وارد است يانتقادات يبرخ رغم يعل هينظر نيا
 كيالكتيد ريتصو، يعيو در پرانتز گذاشتن جهان طب قياز جمله تعل، شود يدنبال م ياسالم شةياند

  .مشاهده كرد توان يرا م ييمبنا يها هم تفاوت ياما از جهات؛ است كينزد، ...از فرد و ساختار و

  .مندي، ذات و آگاهي جهان، تعليق تجربه، وجه التفاتي و نيت زيست: واژگان كليدي
                                                      

  .اسالمي نگاري پژوهشگاه فرهنگ و انديشه عضو هيئت علمي پژوهشكده دانش نامه* 
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  مقدمه
 *ها آن در ميان انگاره  بيان جايگاه، شناختي پيش از پرداختن به هر نظريه يا روش جامعه

 ؛مبـادي و مبـاني نظـري آن اهميتـي فـراوان دارد     ، خاستگاه، شناسي هاي جامعه و نظريه
اي است كـه   شناسي يك علم چندانگاره جامعه اصوالً، چراكه در يك حركت جزء به كل

لـذا  . دهـد  هاي گوناگون را در دل خود جـاي مـي   هاي مختلف با روش هر انگاره نظريه
ظهـور و بـروز آن    أشناسي پديدارشناسي و منش الزم است در ابتدا جايگاه نظرية جامعه

  .مشخص شود آلفرد شوتسدر انديشة 

  شناسي جايگاه نظريه پديدارشناسي در مباحث جامعه
شناسـي   نظرية پديدارشناسي از جمله نظريات انگارة تعريف اجتماعي در دانش جامعـه 

واقعيـت اجتمـاعي، تعريـف    ( :شناسـي عبارتنـد از   هـاي جامعـه   ترين انگـاره  مهم. است
  :ده استنظريات مختلفي را در خود جاي دا كه هريك )اجتماعي و رفتار اجتماعي

آور آنهـا بـر    دامنه و تأثير الـزام  ساختارها و نهادهاي اجتماعي پهن، واقعيت اجتماعي
هـايي درون ايـن    نظريه). 404ص، 1382، ريتزر( دهد كنشگران را مورد بررسي قرار مي

تـا   دوركيم( كاركردگرايي ساختاري، ...)ولوي اشتراوس ( ساختارگرايي: عبارتند از  انگاره
و ) گرامشـي ، آلتوسر، والرشتاين، ها فرانكفورتي، كوزر، ماركس( ظرية كشمكشن، )پارسونز

  .هاي ماركسيستي انواع گوناگون نظريه
هاي ساخت واقعيت اجتماعي از سوي آنها و كنش  شيوه، كنشگران، تعريف اجتماعي
). 404ص، 1382، ريتزر( داند ها را موضوع اصلي جامعه شناسي مي ناشي از اين ساخت

 شناسـان  پديـده ، )بلـومر ، گـافمن ( كنش متقابل نمـادين : هاي اين انگاره عبارتند از نظريه

                                                      
 يـا  قلمرو ذاتي مسائل و ها ها، روندها، طرح مفاهيم، فرضيه اصلي خطوط پارادايم، فشردة يا  انگاره *

 بـرده  كـار  بـه  نقشـه  يا لمد يك مثابه به كه است شناختي جامعه تحليل و تجزيه در نظري رهيافتي
در  و آورد مـي  در پيكـره  يـك  شـكل  به را نظام يك عناصر از برخي ميان منطقي روابط و شود مي

 پـارادايم  هـر  واقـع  در پـس . كنـد  مي عمل ديگر اجتماع از علمي اجتماع يك متمايزساختن جهت
توسلي، ( هاست يكتكن و تحقيق هاي روش و ها، مكاتب ها، نظريه بينش از اي مجموعه دربرگيرندة

 .)144، ص1380
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  .ها و برخي نئوماركسيست) گارفينگل( نگار شناسان مردم روش، )آلفرد شوتس(
اي اسـت   عوامل تقويت كننده و برحذر دارنـده  آنهاموضوع بررسي ، رفتار اجتماعي

هـاي نظريـه    كه حاوي نظريه) 404ص، 1382، ريتزر( گذارد كه روي اين رفتار تأثير مي
  .باشد مي...) و هومنز( و نظرية تبادل) اسكينر( رفتاري

اند عاليق سنتي رفتارگرايي اجتماعي را با عاليـق انگـارة    اي نيز كوشيده البته عده
لـذا بنابـه تفاسـير و     ؛هاي اجتماعي و انگارة تعريف اجتمـاعي تلفيـق كننـد    واقعيت
هاشورهاي مشتركي در هـر سـه انگـاره    ، ت نظرية مورد بحثممكن اس، هايي قرائت

هـاي  هـا برحسـب مـالك    تذكار اين نكته الزم است كـه چـون پـارادايم   . داشته باشد
ـ  هـاي مخت گونـه ، شـوند  مي مختلف شناخته طـرد متقابـل    از ويژگـي ، شـده  هلـف ارائ
ر هر هاي مختلف دبرخي مصاديق ممكن است از حيثيت ،بنابراين. برخوردار نيست

هـايي مواجـه    با نظريـه ، ها سه انگاره قرار بگيرند و به جهت تداخل معيارها و مؤلفه
بندي موجود از خاصـيت   طبقه، از اين رو. شويم كه در دو يا سه انگاره شناور باشند

  .باشد اي برخوردار ميشبكه

  منشأ نظريه
ن اسـت كـه در   پديدارشناسي يكي از دستاوردهاي علمي قرن بيستم و زاييدة يك بحرا

اين مكتـب   .)79ـ78ص، 1376، دارتيك( العمل نشان داد مقابل رويكرد تحصلي عكس
است و بـا هـدف   ) 1939ـ1859( ادموند هوسرلدر اصل حاصل تالش فلسفي ، يا روش

آغاز شد كه علم مـدرنِ   جاگذاري شد و از آن نظام بخشيدن به فلسفه و علوم انساني پايه
ميان علوم طبيعي ، گرايانة خود تجربه  در رهيافت بيكنو  ميل، تدكارهاي  متأثر از انديشه
خواست متعلق بحـث فلسـفه را    مي هوسرل. طبيعي گسست ايجاد نمود يو علوم ماورا

هـاي   لذا بر آگاهي و كـنش و الـزام   ؛ثابت و اليتغير موجودات قرار دهد) ماهيات( اعيان
سازي فلسفة قرن بيسـتم و شـرح و   نيز سهم او را در فني . فرهنگي تأكيد زيادي داشت

مقصود او از حيث التفاتي اين است  .توان ناديده گرفت نمي» حيث التفاتي« بسط مفهوم
همواره به چيزي بيـرون از  ...) اراده و، تعقل، تخيل، احساس، ادراك( كه قواي شناسايي

ه موفـق  وي با طرح اين نظري. خود و خارج از ذات فاعل ادراك عنايت يا التفات دارند
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ظـاهر و  ، هاي داخل و خـارج  ثنويت( هاي دست و پاگير فلسفه را شد بسياري از نظريه
لـذا   .)532ص، 1384، صـانعي ( حذف كند...) محسوس و معقول و، ذهن و ماده، باطن

از نوعي  ،هاي مابعدالطبيعه بيابد و بدين ترتيب فلسفة او توانست هم جايگاهي در حوزه
مسائل بنيادين  معنا و درك مشترك بپردازد و از اين جهت با شهودگرايي دفاع كند و به

و بـه روش  ) 113ـ112ص، 1387، شرت( كند مورد توجه هرمنوتيك وجه اشتراك پيدا
و هـم در روش تحقيـق   ) 231ص، 1380، هميلتـون ( شود تفسيري درون فهمي نزديك 

  .علوم تجربي سهمي را به خود اختصاص دهد
كردنـد   مـي   ها اين بود كـه تصـور   ند اشتباه پوزيتويستگوي فكرانش مي و هم هوسرل

مثابـة   تـوان بـه   اند و مـي  شناسي فقط علوم وقايع و حوادث شناسي و تاريخ و انسان روان
طريقه منكر كيفيت خاص امـور انسـاني    ولي اين ؛طبيعي از اين علوم استفاده كردعلوم 
انسـان را در تظـاهرات    آنچـه  ،انـد  هرچند تبيين علمي وقايع اجتمـاعي ضـروري   .است

لـذا بايـد    ؛هاي ذاتـي و اصـلي اسـت    گوناگون زندگي رهبري مي كند مربوط به ارزش
ارمغـان ايـن حـوزه     .)145ص، 1386، نراقي( ها برآمد درصدد شهود ماهوي اين ارزش

هاي مختلف فكـر و   اين گفتار بود كه مطالعة عيني امور و صورت، براي علوم اجتماعي
هاي حاكم در هر اجتماعي را  موقعي ميسر است كه ما بتوانيم ارزشعمل در يك جامعه 

ايـن  ). 146ص، همـان ( ها امور را قابل فهم گـردانيم  مطالعه كنيم و از طريق اين ارزش
واسـطه در   پديـدارهايي اسـت كـه بـي     دربـاره نظريه به دنبال پژوهش و آگاهي مستقيم 

د ساختارهاي ماهوي يا ذاتـي ايـن   كوش لذا پديدارشناس مي؛ شوند تجربيات ما ظاهر مي
بازگشـت بـه خـود    « با عنوان هوسرلآنچه در تعابير  ،بنابراين. پديدارها را توصيف كند

 ،اند هايي كه در تجربه آگاهي به ما داده شده به معناي بازگشت به داده ،وجود دارد» اشيا
  ).119ص، 1382، اللهي آيت( نه در تجربة خارجي ازعالم ،باشد مي

، ريتـزر ( سرچشمة تحريـف و كژانديشـي اسـت   ، معتقد بود رويكرد طبيعي هوسرل
اطمينان كامل به تفكـر تحصـلي رو بـه     1880چون از سال  ،از طرفي .)327ص، 1382

ها آزاد كـرده و   ها و تبيين فرض وي نيز در تالش بود تا خود را از پيش ،تزلزل نهاده بود
وي  .هود معـاني ذاتـي تـدارك ببينـد    اي براي شـ  روشي براي توصيف پديدارها و شيوه

اصطالح پديدارشناسي را هم براي روش خاص و هم براي اصول و مبادي فلسفي خود 
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كند و  به كار برده و در مبادي فلسفي خود از خودآگاهي مبتني بر پديدارشناسي آغاز مي
يقن تواند و بايد بـر مطالـب متـ    تفكر پافشاري دارد و معتقد است انديشمند مي أبر منش

خـود   او نيز همچون برخي فالسفه معاصـر  .ها و تمايالت غالب آيد تكيه كند و بر ذهن
  :مباني و حدود علم با اين دو سوال مواجه بود كه دربارههمواره 

 اعتبار عام و فراگير دارد؟ ،كند آيا قوانيني كه علم كشف مي .1

سـتند و بـه حـاالت    معناي عينيت داشتن چيست؟ آيا آن قوانين قراردادي صـرف ني  .2
  رواني بستگي ندارند؟

 ،علوم طبيعي به آنچه قابـل مشـاهده و آزمـايش تجربـي بـود     ، گرايي در تفكر تجربه
هاي اجتمـاعي همچـون    تقليل داده شده بود و در علوم اجتماعي نيز با تأكيد بر واقعيت

اي از  وعـه مانند كاركردگرايي ساختاري كـه مجم  ،هاي كالن اجتماعي اشيا با ارائة نظريه
گونـه   ايـن  .هـاي اجتمـاعي تأكيـد شـده بـود      بر تبيين پديـده ، هاي دروني هستند عليت

باعث انتزاعي شدن معرفت علمي يا اجتماعي شـده و آن را از   هوسرلبرخوردها به نظر 
لذا كوشـيد تـا فراينـد كسـب آگـاهي و تجربـه مـا را از        ؛ سازد زندگي روزمره جدا مي

اثباتي  اين نگرش در تقابل با نگرش صرفاً. عي بررسي نمايدهاي طبيعي و اجتما واقعيت
 يـا جهـان زيسـته    )life world( قرار دارد كه قصد دارد با طرح مسـئلة زيسـت جهـان   

)lived world( ـ  زدگي و منطق ماشين، زدگي با آنچه جهان معاصر را با نوعي علم  يگراي
ذهن تـابعي از عـين دانسـته     در معرفت علمي كه همواره. مقابله كند ،مواجه كرده است

اهميـت كـار   . تلفيـق شـود   دو بـا همـديگر   شود اين در پديدارشناسي سعي مي، شود مي
شناسي در اين است كه وي به شدت يك فيلسوف بلندپرواز بود كه  براي جامعه هوسرل

 رد كند و مجدداً ،هاي قبلي را با اين عنوان كه فاقد بنياد هستند خواست تمامي فلسفه مي
دان آغـاز كـرده    عنوان رياضي وي كارش را به .ه چيز را بر مبناي يقين مطلق بنا سازدهم

رفـت   بود و آرزويش اين بود كه فلسفه بايد به همان يقيني دسـت يابـد كـه گمـان مـي     
عناصـر  ، يـابي مـاهوي   پس از ريشه هوسرل). 1379، پرستش( رياضيات داراي آن است
  :كند هار محور اصلي ارائه ميخود را حول چ ختياصلي روش پديدارشنا

  ؛تعليق حكم درمورد موضوع مورد مطالعه .1
  ؛آن به پديدارهاي آگاهي تأويل .2
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  ؛آنهابخشيدن به  ابه منظور معن آنهاتمركز بر ذات و ماهيت  .3
هـاي آگـاه    در چارچوب روابط اذهان يا درون ذهنيت سـوژه  آنهادستيابي به عينيت  .4

  .)79ص، 1382، خاتمي( براساس همدلي
هاي مختلفي كه در  پردازي سال از تأسيس اين نظريه و نظريه پنجاهپس از گذشت 

تـاكنون تعريـف    ،شناختي پديد آمده است دين و جامعه، اخالقي، هاي فلسفي ساحت
هاي زيادي قرار  لذا برخي آن را در معرض چالش ؛روشني از آن به دست نيامده است

هاي زياد  ها و توانايي اي داراي قابليت توان آن را نظريه يم ،اما در سوي مقابل .اند داده
هـاي   هـاي متنـوعي در حـوزه    و خاستگاه صـورت  أاست منش  چراكه توانسته ؛دانست

رفـت از بحـران    آن را بـراي بـرون   هوسـرل جهـت كـه    مختلف دانشـي باشـد و از آن  
همچنـين ايـن    .دفراوان داراهميت  ،بنيان نهادنوزدهم هاي جديد در پايان قرن  فلسفه

: ماننـد  مورد توجـه قـرار گيـرد؛   هاي گوناگون  ها و صورت تواند با رهيافت نظريه مي
مـوريس  و  ژان پل سـارتر رهيافت ، تحت عنوان فنومنولوژي استعاليي هوسرلرهيافت 
تحت  پل ريكورو  مارتين هايدگرتحت عنوان فنومنولوژي وجودي و رهيافت  مرپونتي

  .تيكعنوان فنومنولوژي هرمنو
دو ، وارد شـده  هوسـرل جزئي كه به اين انديشة نوپـاي فلسـفي    هايگذشته از ايراد

چالش مهم درست يا غلط در فراروي اين نظريه قراردارد كه توجه به آن حائز اهميـت  
معناكه معيارهاي قضاوت دربارة انسجام اعمـال   بدين ؛نسبيت فرهنگي است ،يكي .است
متغير بوده و خصلت فرهنگي  ها انها و زم در فرهنگ بلكه، هاي عقلي نيستند ثابت وجز

يعني هر واژه وقتي تحليل  ؛شناختي است نسبيت زبان ي،ديگر .و نسبيت فرهنگي دارند
را  كه ما معناهايي درحالي ،دهد در درون زبان خود معنايي را مي ،شود پديدارشناختي مي

هـاي اصـلي و اساسـي     ه ويژگين، ايم پيدا كرده ،شود كه در اين زبان به شخص داده مي
  .خود آن شخص را

الزم است به محط اصـلي بحـث   ، پس از آشنايي اجمالي با خاستگاه نظري موضوع
آلفـرد  شناسي پديدارشناسـي از ديـدگاه    در اين نوشتار كه بررسي نظريه يا روش جامعه

  .پرداخته شود، است شوتس
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  فكري در پديدارشناسي  اصول
هـايي   ها و ايـده  شود و داللت شناسي نزديك مي آخر به جامعههاي  مگاپديدارشناسي در 
كنـد كـه از    را وادار مـي  شـوتس افـرادي همچـون   ، دهد شناسي ارائه مي كه براي جامعه

ازفضـاي محـض    را هوسـرل او پديدارشناسـي  . شناسي پديدارشناسي بحث كنـد  جامعه
ي آگـاهي را  ها نايد بنيما با معتقد بود هوسرل. ي كردعوارد دنياي اجتما و بيرونفلسفي 

 ،هـاي خـارجي اسـت    محدوده مستقيم حواس با واقعيت علمي را كه در بيرون كشيم و
 كـه در  را مي گويـد مـا بايـد همـان علمـي      شوتسما ا، كنيم) تعليق يا در پرانتز( هاپوخ

  .دهيم مورد مطالعه قرار ،هاست ارتباط مستقيم با واقعيت
ليل و توصيف زندگي روزمـره و حـاالتي   اين حوزة دانشي غرض اصلي خود را تح

پديدارشناسان معتقدنـد گرچـه عمـوم    . گيرد در نظر مي ،از آگاهي كه با آن مالزمه دارد
ي ريـ شـكل گ  گيدادن چگـون  بـراي نشـان  ، كنند عوالم روزمره را بديهي تلقي مي، مردم
رار اصـ  ختيشـنا  جامعـه  يبا نگاه شوتس. شناختي نياز است به يك تحليل پديده ،عوالم

ارائه دهد  )Non-empirical( هاي پيراموني را به شكل غيرتجربي دارد توصيفي از پديده
گـردد و    تواند به كمـك تجربـه معلـوم    ها نمي و نشان دهد كه درستي يا نادرستي گزاره

وي بر آن است تا از ماهياتي بحث  .توانند يقيني باشند نمي و ذاتاً تجربي نوعاً  هاي گزاره
. شوند يافت مي) از حيات اجتماعي ها ناتجربة انس( يك نوع خاص از تجربهكند كه در 

شود كه در شكل مـدرن   اي از فلسفة اجتماعي قلمداد مي شاخه، پديدارشناسي اجتماعي
درآميختـه و بعـدها در اثـر     سـارتر و  هايدگر، يركگور كيخود با تفكر اگزيستانسياليستي 

، 1387، پـور و محمـدي   جاليـي ( بديل شـد شناسي ت به يك سنت جامعه شوتسفعاليت 
سـعي كـرد نشـان دهـد      ،گرفته بـود  هوسرلاش را از  كه ريشة انديشه شوتس .)129ص

همه چيز اين عالم مـي  ؛ يكي از اشيا يا يك دسته از اشيا در كنار ديگراشيا نيست، پديده
تر از يك پديدار چيزي فرا. البته بايد به طريقي خاص به آن نگريست، تواند پديده باشد

 واقعيتـي اجتمـاعي اسـت و صـرفاً    ، امر ظاهري است و به هر شكل و صورتي كه باشد
  .شود بودنش اطالق مي بودنش براي همگان و عيني مباتوجه به مسلّ

هـا   شناسـان بـراي پديـده    پديـده  ه،عمـد طـور   بـه و  هوسـرل هاي مهمـي كـه    گي ويژ
  :شمرند عبارتنداز مي بر

 ؛هـا هسـتند   هاي ضروري و ثابـت پديـده   ني ماهيات ويژگييع ؛ها بودن پديده ماهيت .1
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امـا شـكل    ،شـوند  ماهيت او محسوب نمـي  وبزرگي و كوچكي براي كيف جز مثالً
  .كلي خارج گردد چون ممكن است از حالت كيف به ؛ماهيت آن است وجز

هارا نه از طريق انتزاع كه از طريـق شـهود    يعني ماهيت پديده ؛ها بودن پديده شهودي .2
يعنـي بـراي    ؛انـد  هايي خوداعتبـاربخش  هاي شهودي گزاره گزاره؛ آوريم دست مي به

  .شود ارائه داد تر از خودشان نمي احراز درستي آنها مدركي قوي
 )epoch( آيند كه در اصطالح به آن اپوخـه  دست مي ها از طريق تعليق وجود به پديده .3

  .گويند مي، يا در پرانتزنهادن
، فاعـل عمـل  : عمل داراي چهار عنصر است هر( ي و وجه التفاتيمند نيت، قصديت .4

  .)رابطة فعل با مفعول، مفعول عمل، فعل عمل

  مباني نظري پديدارشناسي
قلمـداد  » پديـده « شـناختي هرچيـزي را يـك    شناختي و انسـان  از نگاه هستي، اين نظريه

انسان بدون  كوشد به هستي وجودي آغاز راهي است كه پديدارشناس مي ،كند و اين مي
دغدغة اصلي ، ها و بدون واسطه داوري شناخت فارغ از پيش. واسطة آن پديده نائل شود

شود كه در تركيـب بـا    بخشي از هستي تصور مي، پديدارشناسان است كه طي آن انسان
بايد شناخته شود و شـناخت هريـك بـدون شـناخت ديگـري ميسـر       ، آن و همراه با آن

تـوان   دت و تالزم هميشگي را ميـان سـوژه و ابـژه مـي    در اين نگرش نوعي وح. نيست
عنوان يـك نهضـت فلسـفي آن بـود كـه تنهـا راه        مدعاي پديدارشناسي به. مشاهده كرد

در كانون توجـه ايـن   . است» پديده« آدمي بررسي جهان و اشيا همچون درستشناخت 
پديدارشناسـان  . قـرار دارد  ،شوند كه در آگاهي ظاهر مي چنان ها آن مطالعه پديده، نهضت

 _لذا ثنويت جسـم  ؛شوند هردو در تجربه و نه بيرون آن يافت مي، معتقدند عين و ذهن
هـاي ميـان    بحث بر سر مناسـبات و بـرهمكنش  ، لذا در اين نظريه. نهند ذهن را كنار مي
 ،و علم حضوري و علم حصولي اسـت و در نهايـت  ، جوهر و عرض، ذهنيت و عينيت

خواهد صـورت گيـرد    ها مي ترين روش ترين و صحيح بشناخت جامعه بر اساس مناس
ها را از طريق آگاهي مستقيم و شهودي توصيف نموده و تفاوت احكام تجربي  كه پديده

  .كند پذيربودن آن بيان مي با احكام منطقي را در ابطال
اي  بندي تقسيم ،بدايع تفكر اوست وداراي اهتمام است و جز شوتسآنچه در انديشة 
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تفاوت اصلي ميان علوم طبيعـي   ،به اعتقاد وي. دارد» قلمرو جهان اجتماعي« است كه از
طـور مسـتقيم بـه مشـاهدة      و علوم انساني در آن است كه در علوم طبيعي دانشمندان به

ها  مشاهده و تبيين پديده، برعكس ،اما در علوم اجتماعي .پردازد مي آنهاها و تبيين  پديده
مردم در تجربة واقعي و روزمره زنـدگي و در ارتبـاط    ،اولبار : كند طي مي را دو مرحله

مشتركي  ديدگاهكند و در جريان ميان ذهنيت به  با هم امور انساني را تصوير و تبيين مي
 ،انـد  آنچه را كه مردم به ترتيب فـوق بـه تصـوير كشـيده     ،در مرتبة دوم؛ يابند دست مي

سـازي تصـورات    نساني به دوبـاره گيرد و علماي علوم ا موضوع دانش اجتماعي قرار مي
را در چهـار   ختيشناسي پديدارشـنا  در جامعه شوتسسهم . پردازند مي آنهامردم و تبيين 

چهار قلمرو اجتمـاعي  او اين  .)359ص، 1380، توسلي( جو كردو توان جست قلمرو مي
 ل و ابزار تحليلي تصور مي كند كه هركدام از آنهـا بـه درجـه در   ئاصورت تيپ ايد را به
  :عبارتند از هاي مزبورقلمرو. شود پذيري آن مشخص مي نبودن و تعي دست

  ؛)folgwelt =آيندگان( قلمرو اخالف .1
  ؛)vorwelt =گذشتگان( قلمرو اسالف .2
 ؛)umwelt( قلمرو تجربة مستقيم .3

 ).mitwelt( قلمرو تجربة غيرمستيم .4

بودن موقعيت بـراي   سدر دستر( اين چهار قلمرو را بر اساس درجة نزديكي شوتس
) آيـد  اي كه توسـط كنشـگر تحـت نظـارت درمـي      درجه( پذيري و درجه تعيين) كنشگر

قلمـرو  . اهميـت چنـداني ندارنـد    شـوتس بـراي   اول و دومقلمرو . تشخيص داده است
نيـز   گذشتگانقلمرو . است بيرونبودنش از دايره كار علمي وي  نامتعين دليل بهآيندگان 

لحاظ زماني دورتر  هاي مردمي را كه به توان كنش دشواري مي ا بهام، هرچند متعين است
. فارغ از نگاه امروز و مقوالت و نظام مفهومي رايج تفسـير كنـيم  ، از ما زندگي كرده اند

قرار گيرد كه او بـه پيـروي از    شوتستواند در دستور كار  قلمرو گذشته به اين دليل نمي
تنها با تعليق تجربه  ؛قرار داد را بايد در پرانتزمعتقد است تجربه گذشته  هوسرلاستادش 

تواند به شـكل نـاب از واقعيـت اجتمـاعي      محقق مي، قراردادن آن» پرانتز« گذشته و در
سـوم و  هـا و اشـكال خـاص تنهـا در قلمروهـاي       صورت واقعيت تجربي به. دست يابد

جهان گذشـتگان  ، از اين فهم و تحليل علمي. كند خويشتن را براي ما عرضه مي، چهارم
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  .اش ناممكن دليل ماهيت عدمي كننده است و جهان آيندگان به براي ما دشوار و گمراه
هاي علمي اجتماعي خود  آن توجه دارد و در بررسي به شوتساي كه  ترين جنبه مهم

است كه به آن جهـان معاصـران گفتـه     )Mitwelt ( قلمرو ،دهد مورد امعان نظر قرار مي
بـا   معمـوالً  ها ناانس، اي از جهان اجتماعي است كه در آن ران جنبهجهان معاص. شود مي

تر سروكار دارند و نه با كنشـگران   ها و يا با ساختارهاي اجتماعي گسترده هاي آدم نمونه
اين قلمرو كنشگر از آزادي و خالقيت قابل توجهي  در). 337ص، 1382، ريتزر( واقعي

آن زياد است و هرچه درجـة ناشـناختگي    چراكه درجة ناشناختگي در ؛برخوردار است
ذهـن   تواننـد بداننـد در   زيـرا نمـي   ؛تراسـت  تر و علمـي  بررسي علمي دقيق ،بيشتر باشد

هـاي كلـي از طريـق     لذا دانش آنها از يكديگر محـدود بـه نمونـه    ؛گذرد ديگران چه مي
ـ  شـوتس قلمرو جهان معاصران نزد  ،بنابراين). 339ص، همان( هاي ذهني است تجربه ه ب

چون نه تحت تسلط كنشـگران واقعـي آزاد و    .1 :دو جهت قابل بررسي اجتماعي است
چون دانشـمند اجتمـاعي در ايـن     .2 ؛هاست بلكه تحت تسلط نمونه، بيني غير قابل پيش

. هـاي موجـود در آن را تشـخيص دهـد     تواند نمونـه  كند و لذا بهتر مي جهان زندگي مي
سـازي   حل مسئله را در نمونه ذهني است و راهمطالعة علمي معناي  شوتسمسئلة اصلي 
  .داند كه شاخص قلمرو تجربه اجتماعي غير مستقيم است عقل سليم مي

ت ئاز سرگذشـت خـاص او نشـ   ، فرد هر انسـاني  ديدگاه منحصربه، شوتساز نگاه 
اش بسـتگي داشـته و در آن محـدود     عالوه فهمش نيز به تجارب زندگي هگيرد و ب مي
امـا   ؛زبـاني مشـترك دارنـد   ، همه افراد، در قلمرو فرهنگي واحد حتي گرچه؛ شود مي

هـا بـه شـيوة فـردي      استفاده از گرامر و سـاخت جملـه  ، معاني واژگان و اصطالحات
بـرد كـه مبـين     ن بهـره مـي  هـاي معـي   گونة خاصـي از واژه  صورت گرفته و هركس به

ها بـر   ديدگاهلذا . چگونگي استفاده خاص از زبان مشترك بنا به تجربة شخصي است
زيرا هركس آن را از  ؛بندد شود و واقعيت واحد از ميان رخت بر مي اين پايه متعدد مي

آگاهي هـركس از وجـود دنيـا و صـور مختلـف تجلـي و       . نگرد جايگاهي خاص مي
). 141ص، 1388، محمدي اصـل ( دليل يكساني جهان براي همه نيست، دگرگوني آن

بـرخالف علـوم طبيعـي در عرصـة     ، تقد استمع شوتسشناختي نيز  در حوزة معرفت
شناسي براي فهم كامل واقعيت بايد اعتقاد به واقعيت عينـي يكسـان را كنـاري     جامعه
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زيـرا نتـايج   ؛ نهاد و به مطالعة يكتايي وضـعيت همـت گمـارد و از تعمـيم پرهيخـت     
واقعيت مكشـوف اجتمـاعي   ، بر اين سياق. شود پژوهش در زمينة يكساني عرضه نمي

خود پديدار اهميت دارد و بحـث   از اين نگره صرفاً .نمايد تابع تجديد نظر مي پيوسته
 .)142ص، 1388، محمدي اصل(؛ كند معنا جلوه مي از حقيقت يا صور گوناگون آن بي

 ،عالقه چنداني ندارد ها ناشناسي پديداري به مطالعة روابط انس جامعه ،در اين صورت
درست  گويد مي شوتس. دهد د امعان نظر قرار ميبلكه اصل پديدة روابط را بيشتر مور

بايد مـورد   هاست و معرفت ذهني انسان هاي ذهني و ها همان آگاهي است كه واقعيت
آگاهي يا  .شود بيرون گرفته مي معاني از ها و اما اين معرفت وآگاهي، مطالعه قرارگيرد
 اين مواد خـام را  ذهن شود و بيرون وارد ذهن مي صورت مواد خام از همعرفت ابتدا ب
شـود كـه كـنش     صـورت الگوهـاي رفتـاري تبـديل مـي      هسپس ب كند و دستكاري مي

خـام مـي    ها مواد واكنش ها و همين كنش ذهن دوباره از. كنشگران را هدايت مي كند
امـا نـه    ،مهـم اسـت   سشـوت بـراي   يمعنـاي  ساختارهاي آگـاهي و  ،بنابراين ....گيرد و

  .كنشگران ن با جهان خارج وارتباط آ بلكه در ،محضصورت  هب
شناختي و  و ديگر پديدارشناسان با عنايت به مباني معرفت شوتستبع او  و به هوسرل

اي دست  گونه انگاري رايج به از آن معاني تحصل، بودند در پيش گرفتهشناختي كه  روش
فـرض  ، انگـاري   تحصـل . انـد  كشيده و ميدان و فضاي جديدتري را فـراراه خـود نهـاده   

اي اسـت كـه نگـرش     درواقع نظريـه . كنند طوركه خودشان را آشكار مي همان ؛ستاشيا
يعني اينكـه تنهـا شـكل درسـت دانـش براسـاس        ؛دهد علمي تمام دانش را تشكيل مي

شـود و بـر مبنـاي علـوم طبيعـي و تحصـلي اسـت و توسـط          پديدارهاي طبيعي بنا مي
ــه مــذهب  .شــود هــاي آزمايشــي تصــديق مــي ش رو  اصــالت علــم ايــن نظريــه كــه ب
)Scientisism( ؛گرايي علم منجر شده است انگاري و تقليل به فروكاست ،معروف است 

شناسي وظيفة خـود   در جامعه شوتسدنبال او ديگران و از جمله  در ابتدا و به هوسرللذا 
لذاسـت كـه   ؛ هـا را كنـار بگذارنـد    فـرض  اند كه به آغاز راه برگردند و همة پيش دانسته
  .»گرايان راستين هستند تحصل ،پديدارشناسان«: گويد مي هوسرل

هاي طبيعي و اجتماعي از خصـايص   پديده، رغم ديدگاه اثباتي معتقد بود علي شوتس
معنـاي  ، هـاي اجتمـاعي   هاي طبيعي برعكس پديده پديده زيرا؛ كيفي متمايز برخوردارند
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بلكـه  ، ارنـد و جهان اجتماعي نيز نظيـر جهـان طبيعـي عينيـت ند     دروني و ذاتي ندارند
هـاي اجتمـاعي را    پديـده ، توان با الگوهـاي علـوم طبيعـي    جهاني است ذهني و لذا نمي

امـا  ، آيـد  نظر واقعي مي جهان گرچه به). 80ص، 1386، تريگ( نحو عيني بررسي كرد به
كردن پويش ذهني است كه بر زبان اتكا  اي از فعاليت مربوط به بروني اين امر فقط نشانه

و مكالمـات را در جهـان اجتمـاعي     هايي برآمده از ادراك و تفسـير  تجويد و شناخ مي
شناسي پديداري به جاي توجـه بـه مناسـبات     جامعه ،سان بدين .رساند منصة ظهور مي به

به اين توجه دارد كـه مـردم   ، كنش اجتماعي با عوامل اقليمي و فيزيكي و فيزيولوژيكي
  ).143ـ141ص، 1388، محمدي اصل( كنند دربارة چه چيزهايي صحبت مي

شناختي نيز پديدارشناسي هيچ اولويتي به معنـاي طبيعـي كلمـه     در مبناي معرفت
 مـثالً ، انگـاري  تـوان ماننـد تحصـل    يعني نمـي  ؛براي علوم يا علم خاصي قائل نيست

فيزيك را علم اصلي قرار داد و گفت بقيه علـوم را بايـد بـه فيزيـك فروكاسـت يـا       
 ،شـود  ا از اين ديدگاه جهان منحصر به جهان فيزيكي نمـي لذ؛ علم نيستند آنها اصوالً

ها و خود انسان بـا همـه تخـيالت و     فرهنگ، ها بلكه جهاني است مشحون از ارزش
 ،حين انجـام كـار   در، وقتي مشغول امور روزمره هستيم ،مثال رايب. آمال و افكارش

توجـه مـا بـه     مثابة فردي مشغول نداريم و فرصت چنداني براي انديشيدن به خود به
بـا   يشـيئ  جـوي يـك  و اگـر بـه جسـت    مثالً .بدان مشغوليم چيزي است كه مستقيماً

دنبــال آن  آن مشخصــات را در ذهــن داريــم و بــه، گــرديم مشخصــات خاصــي مــي
كنـيم و ديگـر بـه خـود      گرديم و ميدان ديدمان را هم به همان اندازه تنظـيم مـي   مي
را وجـو   جسـت اما اگر خود فعاليـت   .انديشيم نميوجو  جستمثابة فردي مشغولِ  به

كـردم؟   چـه مـي   تر كنيم و از خود بپرسـيم  ابژة تأمل قرار دهيم و ميدان ديد را وسيع
 ،ايـم  ها نگريسته ايم و به كليت تر كرده اينجا چون ميدان ديد را وسيع... و كجا بودم؟

و  آمـده برحسـب افـراد    دسـت  واقعيت اطالعـات بـه   ،بنابراين. شود تر مي راحت كار
  ).299ص، 1383، اديبي و انصاري( متفاوت خواهد بود ،آگاهي آنان

مفهوم « گيرد اش به كار مي در نظريه شوتسدر اين راستا يكي از مفاهيم كليدي كه 
شده  تعيين است و منظور چارچوب فرهنگي و از پيش »جهان حياتي و جهان اجتماعي

 اسـت  عناصـري است و داراي  زندگي اجتماعي و تأثير آن بر افكار و كنش كنشگران



 

 

161  

رس
بر

 ي
 يقيتطب

ظر
ن

 هي
معه

جا
 

اخت
شن

يپد ي
ناس

رش
دا

 ... ي

اين عناصر  .ندده را تشكيل مي» زندگي روزمرّه« شده در كه بخشي از واقعيت پذيرفته
  :عبارتند از
 تمـامي تـار و پـود   ترين صـورت دانـش اسـت كـه در      كه بنيادي ،ها به مهارت دانش

از شـود و از درجـة بـااليي     زيرا به ندرت ترديدآميز مـي  ؛حضور دارد» زندگي روزمرّه«
   ؛رفتن مانند مهارت در راه ؛قطعيت برخوردار است

انگيـز بـوده    اي است كه زمـاني بحـث   لهئحل مشخص براي مس كه راه ،سودمند دانش
اما به سطح بااليي از قطعيت  ،چون و چرا ندارد گونه دانش اعتباري بي هرچند اين. است

  ؛دست يافته است
هـاي   و از همة صـورت  عادي استكه صورت دانش  دانش ،ها به دستور العمل دانش

 العمل فروشنده به مشتريان مانند عكس ؛نواخت است همه يك با اين .ديگر متغيرتر است
  ).344ص، 1382، ريتزر(

 در اپوخه بر .تعليق تجربه گذشته يا اپوخه است شوتساز مفاهيم اصلي در انديشه 
واسـطه   يم و بـي و امكان دريافت دانش به شكل مسـتق » مواجهه حضوري با واقعيت«

آوردن يـا در   در تعليـق  اپوخه يا بـه . شود هاي ذهني تأكيد مي فرض بدون توجه به پيش
عنوان شكل نابي از  به بلكه صرفاً ،عنوان تجربه يعني محقق تجربه را نه به ؛پرانتز نهادن

بـه وام گرفـت كـه او     هوسـرل اين مفهـوم را از   شوتس. قرار دهد توجه دورآگاهي م
؛ دانسـت  شـناختي مـي   رويكرد طبيعـي را مـانع كشـف فراگردهـاي پديـده     ديدگاه يا 

را در پرانتـز   دانسـت و آن  ايدئولوژي را مانع كشف واقعيـت مـي   ماركسكه  گونه همان
 هوسـرل  .)375ص، 1386، هـرش ( تا نگاه فيلسوف به خودآگاه معطوف شود ،گذارد

يافته بـا جهـان    بسيار ساماناي  به شيوه ها عموماً دربارة ديدگاه طبيعي معتقد است آدم
ــي ــد برخــورد م ــده   كــنش .كنن ــال و بســيار پيچي ــرد فع ــران پيوســته در فراگ اي از  گ

در حـال سـامان   داننـد كـه    نمـي  غالبـاً  آنها، همه با اين .بخشيدن جهان درگيرند سامان
درمـورد ايـن جهـان ترديـد روا      ،رو انـد و از همـين   شـان  جهان اجتماعي بخشيدن به

 لـذا . هاي فرهنگي جهان حيـاتي دارنـد   چون و چرا به جنبه يكردي بيدارند و رو نمي
گذارنـد تـا   بفيلسوفان بايد بتوانند رويكرد طبيعي خود را در پرانتز  معتقد بود هوسرل

و بـه  ) 327ص، 1382، ريتـزر ( هاي آگـاهي را كشـف كننـد    ترين جنبه بتوانند بنيادي
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، ق خـويش را از مـدار ديـدگاه طبيعـي رهـا نسـازد      تا محق. جوهر آگاهي دست يابند
موجود نگذرد تا به ذات   الناسي را كنار نگذارد و از رهگذر واقعيت عيني ادراك عوام

هرگز به ، برسد _كه فارغ از هرگونه محتواي تجربي است _آگاهي و صورت ناب آن
در نظريـه را   لذا در اينجا توجـه بـه نـوعي شـهود    . توليد انديشه نيز نائل نخواهد آمد

اين اسـت   ،گذاريمبمراد از اينكه بايد جهان بيروني را در پرانتز . توان مشاهده كرد مي
گرچه ما از راه حـس بـه پديـدارها     .كه نبايد در محدودة انطباعات حسي باقي بمانيم

بـه   .شوند يا همراه ماهيت براي ما معلوم مي اهميشه همراه معن آنهااما  ،شويم نائل مي
 اهويت يا نـوعي شـهود معنـ   ، شهود، هاي حواس هت است كه در وراي دادههمين ج

  .وجود خواهد داشت
تشـخيص   ،مورد توجه قرار گيرد شوتسيكي از مباحثي كه الزم است در كار نظري 

برخـي نگـاه    .نگـري اسـت   لحاظ جزءنگري يا كـالن  هاي اجتماعي به نگاه وي به پديده
ند و معتقدند اين ديدگاه به انسـان منفـرد و جـدا از    كن گرايانه قلمداد مي را تقليل شوتس

شناسي خرد منحصر شـده و   به جامعه ،بنابراين ؛اش توجه و تمركز دارد موقعيت طبقاتي
صـورت   بـه  پديـداري تقريبـاً  شناسـي   جامعه از مطالعه در مسائل كالن غافل مانده است

، فريـار ( دي داردشناسي توصيفي صرف در آمده و كاربرد تجربـي بسـيار محـدو    جامعه
جهـت كـه خلـق واقعيـت اجتمـاعي را توسـط كنشـگر         از آن شوتس). 195ص، 1373
 رابـرت بيرشـتت  از سوي برخي مانند دليل به همين  واحد تحليلش فرد است و، داند مي

  .نقد شده است، گرفتن ساختار گسترده در جامعه به دليل ناديده) 1384، ريتزر(
كـه همـواره    اند گرايي دانسته وي را ضد تقليل هاي برخي ديگر ديدگاه، در عين حال
كند و معتقدند چون  اجتماعي يا فيزيكي تأكيد مي هاي پديده )Totality( بر نوعي كليت

به چارچوب فرهنگـي كـه   ، جوي كشف معناي ذهني كنشگران استو در جست شوتس
 ،ا كار نداردبه اجزا و اشي شوتس. كند ثر است هم توجه ميوبر افكار و كنش كنشگران م

 كـه او در قلمـرو تجربـة غيـر مسـتقيم      همچنـان  ؛ها و الگوهـا توجـه دارد   بلكه به نمونه
)Mitwelt( تـر   بلكه با ساختارهاي اجتماعي گسترده ،با كنشگران واقعي سر و كار ندارد

  .ها سر و كار دارد و نمونة آدم
اي كـه   گرايانـه  ختهاي فردگرايانه و نيز سا از برخي سويه  اما شايد بتوان گذشته
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هـاي وي   يـك تصـوير ديالكتيـك از ايـده    ، شـود  يافت مـي  شوتسدر برخي عبارات 
تـوان   دامنه در نظريـه و روش وي مـي   هاي فراگير و پهن زيرا هم تبيين؛ دريافت كرد

تحـت   ،از طرفـي  هـا  ناانسـ  شوتسبه نظر . دامنه هاي خرد و تنگ يافت و هم تحليل
، ريتـزر (، هـا  قادر به برداشتن ايـن الـزام   و از طرف ديگر، اند اجتماعي  نيروهاي  الزام

هـاي   عنوان ايجادكننده فعال صـحنة اجتمـاعي توانـايي    تا بتوانند به) 333ص، 1382
  .منصة ظهور برسانند خود را به

گرچه پديدارشناسي خود نوعي متدلوژي تحليل پديدارهاي اجتمـاعي نيـز شـناخته    
بايد  ،طور اجمال توضيح دهيم را به شوتسشناختي  وشمبناي ر بخواهيم اما اگر ،شود مي
هاي اساسـي كـار    گيري يكي از جهت. سخن گفت ،كار او نهاده بر هوسرلكه  تأثيرياز 

عنـوان   به خواست فلسفه را او مي؛ بررسي علمي ساختارهاي بنيادي آگاهي بود، هوسـرل 
گرايي و آمـار   عناي تجربهعلم از ديدگاه او به م ،همه با اين ؛تحول بخشد ،يك علم دقيق

  :شناسان دو اثر عمده گذاشت كار روي پديده اين .نبود
شناس امروزي از ابزارهاي تحقيق علم اجتماعي امـروزي   شناسان پديده بيشتر جامعه .1

نيز بازانديشي جدي و منظم در بارة سرشت و ساختمان  آنها. كنند همچنان پرهيز مي
  ؛دهند آگاهي را ترجيح مي

بـه نظـر آنـان     .كننـد  شناسان امروزي از شهود مـبهم و رقيـق طرفـداري نمـي     دهپدي .2
  ).327ص، همان: ك. ر( دقيق و منظم است يكار ،پردازي دربارة آگاهي فلسفه

مواضـع  ، هـاي معاصـر را دربردارنـد    اصوال اگرچه بسياري از موضوعاتي كه مناقشه
اي  رنظرگرفتن رويكردي مقايسهاما واكاوي و تحليل هركدام با د ؛چندان جديدي نيستند

اهميتـي  ، هاي علمي بـه تحقيـق و بررسـي جهـان اجتمـاعي      گيري ويژه در قبال جهت به
شناســـيِ  نظريـــه و روش جامعـــه). 26ص، 1ج، 1389، پـــور  محمـــد( كليـــدي دارد

هـاي   علم را در چنبرة محـدوديت  در تالش است خود را از آنچه شوتسشناختيِ  پديده
لذا در برابر نگرش پوزيتويستي كه جهان معاصر را بـا نـوعي    ؛سازد رها ،خود قرار داده

و تجزيـه و  ، ات شـهودي يـ ذهني يا نظر، هاي متافيزيك زدگي مواجه كرده و انديشه علم
، 1386، عضـدانلو ( داننـد  هاي ناب منطقي را خارج از قلمرو دانـش حقيقـي مـي    تحليل
درصـدد بـود در    هوسـرل كه  مچنانه ؛پردازد اي براي مقابله مي به طراحي شيوه، )26ص
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رخنه كرده تا ساختار اساسي  ،سازند هاي گوناگوني كه كنشگران در جهان واقعي مي اليه
معتقد بود بايد رويكرد طبيعي را رها كرده تا بتواند بررسـي خـواص    آگاهي را دريابد و
تبع او در  بهنيز  شوتس. كند آغاز ،از آن برخوردارند ها ناكه همة انس را يكنواخت آگاهي

كند كه در يـك   ماهياتى پژوهش  ةاش بر آن است كه دربار شناسي پديدارشناختي جامعه
 لـذا ؛ شـوند  يافـت مـى   _ها از حيات اجتمـاعى  يعني تجربه انسان _نوع خاص از تجربه

 آگـاهى  كـه  اصـل  ايـن  جملـه  از .كـرد  معطـوف  قوانين از اى مجموعه به را خود توجه
 اجتمـاعى  آگـاهى  اينكـه  ،اسـت  خـاص  تنشـى  داراى كامل هوشيارى سبب به اجتماعى
 مـا  اينكـه  ،پذيريم مى ،شود مى عرضه ما به را آنچه واقعيت ما ،است شك تعليق مستلزم
 شـما  نظر به طور همان فرض به بنا جهان ،گيريم مى فرض ممسلّ اصل را ها ديدگاه تقابل
 حركـت  هـدفى  سـمت  بـه  كه است آن بر ما معمول نگرش اينكه ،من نظر به كه آيد مى
  .كنيم مى تجربه فعالمان خود عنوان به را خويش، خود ما اينكه و كنيم
 مشـترك  موضـوعات  و خـارج  دنيـاي  بـه  آدمـي  ذهن طبيعي گرايش شوتس نظر به

 را امـوري ، روزمـره  زندگي در ساده و طبيعي طور به آدميان كه كند مي ايجاب اجتماعي
 و ممسـلّ  امـوري  را آنهـا  و بخشـند  معنـا  آنهـا  به و كنند تفسير ،دارند سروكار آن با كه

 ةجنبـ  ايـن  بـه  كـه  اسـت  اين اجتماعي پديدارشناسي اصلي ةوظيف. پندارند انكارناپذير
 شود روشن تا بپردازد، ستآنها طبيعي گرايش و مشترك يا عام شعور حاصل كه مردمي
 جريان همان ،ناي و شود مي پرداخته و ساخته مردم توسط اجتماعي هاي واقعيت چگونه
  ).359ص، 1380، توسلي( است پديدارشناسي در ذهني  ميان
شـاهد   ،واقـع  در ،اجتماعي دارد از واقعيت شوتسمالحظة تحليل و تبييني كه  با
، ويـژه فلسـفه آمـده    ها و نيز افتراقات با آنچه در علـوم اسـالمي بـه    اي مشابهت پاره

، بـوده  شـوتس و هـم   هوسـرل ن اي كه هم دغدغة اصلي ذهـ  ترين مسئله مهم. هستيم
 و همچنـين  گرايـي  تقليـل  بحراني است كه در علم پديد آمـده و آن را دچـار نـوعي   

كرده بود و در انديشه اسالمي اين بحـران از ابتـدا مـورد توجـه بـوده و       گرايي تشبيه
، براي توضيح. دانش مورد توجه قرار گرفته است هاي تهاي پردازش ساح مكانيسم

  .رسد نظر مي وري بهضراي  مقدمهذكر 
صـورت روشـمند و علمـي     خود را به هاي پرسشبشر پس از آنكه توانايي پاسخ به 
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علوم را به دو دستة كلي  ،و بر اين اساس علم و فلسفه را مالزم يكديگر يافت،  پيدا كرد
تـوان   خـوبي مـي   ههاي اسالمي غناي آن را ب بندي كرد كه در ميراث مكتوب انديشه طبقه

  :دمشاهده كر
بحـث از  ( دانشي است كه موضوع آن مستقل از ارادة انسـان اسـت  ؛ نظري  حكمت. 1

  :ها هستند كه شامل سه دسته از دانش) كه هستند اشيا آنچنان
  :شامل )الهيات( فلسفه اولي )الف
  ؛)رياضيات( فلسفة وسطي )ب
  .)طبيعيات( فلسفه سفلي )ج
 پذيرد ارادة انسان تحقق مي دانشي است كه موضوع آن با خواست و؛ حكمت عملي. 2

  :باشد كه داراي سه ساحت مي) كه بايد باشند بحث از اشيا آنچنان(
  ؛)سطوح فردي( اخالق )الف
  ؛)سطوح مياني( تدبير منزل )ب
  .)سطح كالن( تدبير مدن )ج

بـه دو  ، اما دنياي مدرن زماني كه انديشة متناسب با مقتضـيات خـود را توليـد كـرد    
در  ،گرايي متعصبانه گرديد و از ديگرسـو  اسير تقليل ،از سويي: دمصيبت سترگ مبتال ش

، ه عرصـة موضـوع  سـ  معناكه انديشة اجتماعي كه در بدين ؛گرايي رها شد برهوت تشبيه
تنها به حوزة طبيعيات بـا   ،جامعيتي كامل در ابعاد نظري و عملي داشت،  و روش هدف

مع اجتمـاعي و انسـاني بـه    هـاي جـا   و پديـده  يافـت هاي پوزيتويستي كـاهش   برداشت
پديدارشناسي نيز چنين بحران و عارضه را در . گرديد  هاي تجربي و طبيعي تشبيه پديده

كردن آن را از اين بحران دارد  ونربيلذاست كه سوداي  ؛عرصة دانش احساس كرده بود
سـفة  اينجا با دانـش و فل  رغم شباهتي كه تا اما به؛ آورد و جهان طبيعي را به تعليق درمي

را تـا   بسـياري پديدارشناسي در ميانة راه مانده است و هنـوز منـازل    ،اسالمي پيدا كرده
با طرح پديدارشناسي تكويني  هوسرلكه امعن بدين ؛رسيدن به حقيقت علم در پيش دارد

دادن بـه امـر زيسـته     آغاز كـرد و بـا ارجـاع   » جهان زندگي« ةتحقيقات خودش را دربار
امـا خـود بـه دليـل تـأمالت فلسـفي        ؛دنموا تاريخ آن را قطع پيوند معرفت ب، واسطه بي

هرچند پديدارشناسي را  شوتس. نتوانست از سطح ذهن به سطح عين عبور كند، محض
بـا نفـي   كوشـيد  و  با امور اجتماعي و زندگي روزمـرّه در ظـاهر بـه هـم نزديـك كـرد      
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او نيـز   همه ينا اب .زدميان نظريه و واقعيت اجتماعي پيوند برقرار سا ،هاي انتزاعي روش
  .غيرمستقيم و اننزاعيات شبه هوسرلي گرفتار شد ةدر قلمرو تجرب

معتبر و داراي  احكام منطقي دين قلمداد شده و ضرورتاً، مباني نظري در منطق ديني
استنتاجي حاكم بـر علـوم    ـ  تواند مورد ابطال تعميم تجربي حقيقت الزامي است كه نمي

ر اين رويكرد هردو انديشة عملي و نظري بشـر مـورد اهتمـام    ضمن اينكه د؛ قرار گيرد
گردد و عقـل   جدي است و كمال انساني در مرتبة عقل نظري به عقل مستفاد منتهي مي
تهذيب بـاطن  ، عملي نيز داراي مراتبي است كه تهذيب ظاهر با التزام به احكام شريعت

فنـاي  ، لمي و معارف دينـي كردن نفس يا صور ع نوراني، و تطهير قلب از صفات ناپسند
اند كـه تمـام اينهـا در     نفس از ذات خود و قطع نظر از غير خداوند از جمله اين مراتب

از انجام تا فرجام جهان در ساية حكومت عقل ناب كه جوهرة ، قالب يك نگاه فرايندي
  .پذير است امكان ،آن عبادت و رسيدن به خداست

روش و هـدف بـه   ، از قبيل موضوع  دانشهمچنين در انديشة اسالمي ابعاد مختلف 
بـا توجـه بـه ابعـاد     ، موازات يكديگر از اهتمام زيادي برخوردار است و در هرسه زمينه

هرگـز دانـش بـه انتزاعيـات بسـنده      ، و هـدف  در موضوع. رود مختلف علم به پيش مي
در . شـود  عينـي فروكاسـته نمـي    بـه سـطح تجربـه و فعـاليتي كـامالً      نگهي،وا ؛كند نمي
هـاي اجتمـاعي    ابعاد وجودي كـه در زنـدگي بشـر و واقعيـت     ةشناسي نيز به هم شرو

دو به همراه  قياس و تعقل و اين استقرا در كنار  روش. شود عنايت كافي مي ،حضور دارد
گر در تبيين و بررسي وقـايع و  يشناسي مطالعات با يكد تعبد و شهود و سلوك در روش

جانبه را به دست  خورند و يك روش تحليل همه ميهاي انساني و اجتماعي پيوند  پديده
بـه تعبيـر    _گرچه سعي دارد خـود را  شوتسو حتي  هوسرلاما پديدارشناسي . دهند مي

گرايي كه پوزيتويسم  وارهاند و از تقليل ،كه فلسفة معاصرش ساخته از بحراني _هوسرل
 ه دانش معاصر عموماًاما باز هم نتوانسته خود را از برزخي ك ،دوري گزيند ،پديد آورده

 كه در آن كانتبرخالف نظر ، در پديدارشناسي. خود را جدا سازد ،در غرب پديد آورده
هـاي ظـاهري كـه قـوانين اجتمـاعي از آن      »نمـود «در اينجـا  ، قابل شناخت نبـود » بود«

ـ   هاي مصنوعي و قـانون  اعضاي جامعه را در تنگناي قالب، اند جمله  ي محصـور هـاي علّ
اين واقعيت اصلي كـه همـان واقعيـت     .دارند شان دور نگه مي قعيت اصلينموده و از وا
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» نيـت « در پشت قوانين مصنوعي جامعه محصور شده و تنها با شناخت، پديداري است
كـه   گونـه  همـان ). 168ص، 1387، تنهـايي ( گاهانه قابل شناخت و دستيابي اسـت آعمل 

لعات ديني و اسـالمي همگـام و   شناسي در مطا تا اينجا پديدارشناسان با روش پيداست،
هـاي   بايسـت قـدم   اما براي وارهاندن خود از دام انتزاعات محـض هنـوز مـي    ؛همزبانند

در ايـن  ، اش هست هايي كه در انديشه ابهام ةرا با هم شـوتس اگرچه ؛ داشتند بلندي برمي
  .توان پيشروتر دانست زمينه مي

توجه به فرد يا ساختار ، ي اسالميبا مباني نظر  از ديگر مباحث اين نظريه در مقايسه
ــا پديدارشناســي؛ اســت ــده، يعنــي آي ــه و   پدي ــه روابــط فردگرايان هــاي اجتمــاعي را ب
نگـرد؟   دامنه مي گسترده و پهن، يا آن را از زاوية نگاهي جامع ،كاهد شناختي فرومي روان
 تـوان در  مـي  شـوتس هـايي در موضـع    گرچه ابهام، كه در بخش قبل گفته شد گونه همان
هايي در جهت ارائة يك ديدگاه ديالكتيكي كرده اسـت   همچنين وي تالش، باره ديد اين

اما هنوز رويكرد غالب او ، كه تا حدي به مباني نظري انديشمندان اسالمي نزديك است
  ).195ص، 1373، فريار( جزءنگرانه است يديدگاه ،كه معروف هم هست همچنان

پيونـد ميـان   ، توجه به آيات و روايات استن اسالمي كه معطوف به در نگاه متفكرا
، 1384، مطهري: ك. ر( خوبي مشاهده كرد هتوان ب را مي آنهافرد و جامعه و تأثير متقابل 

  ).433و  96صص، 1417، طباطبايي /26ص
 ،آنكـه بـراي جامعـه    ،يكـي : كلي قابل استنباط اسـت  ةرگن دو، دربارة هستي جامعه

 بـاره بـه   آثار آنان قايل نيست كه نظريات در اين ال وافع وجودي ممتاز از وجود افراد و
شناسـي   شناسـي را بـه روان   جامعـه  معروفند و وجود جامعـه را نپذيرفتـه و  » فردگرايي«

 نظري كه جامعـه را داراي وجـودي ويـژه و    ،ديگري؛ كاهندمانند آن فرومي اجتماعي و
زمـرة   از انـد و  شـده  رمشـهو » گرايي جامعه« به دانند كه نظريات در اين دستهخاص مي

  .گردانندشناسي باز مي شناسي را به جامعه نظرياتي هستند كه روان
عنـوان يـك كـل     به جامعه و امت نه تنها به شود كه توجه مشاهده مي قرآن در آيات
عناصـر آن نيـز مـورد     هـا و  بخـش ، امور اجتماعي اجـزا  ها و بلكه پديده ،معطوف شده

شـود كـه در   اين نتيجه گرفته مي، وجه به مجموعه آياتو با ت مالحظه قرار گرفته است
فرد نيز نوعي  ،عين اينكه جامعه موجود است و روح جمعي از واقعيت برخوردار است



 

168  

 هف
سال

هم 
د

 /
ان 

بست
تا

13
91

  

. اندكمال استقالل و شخصيت دارد و داراي روح خاص به خود است و هردو با هم در
  .هم به پويايي آن هم به حالت ايستايي جامعه عنايت دارد و ،قرآن

جامعه بر ديگري ديـده   تقدم يا اصالت هريك از فرد و اگرچه در آيات صراحتي بر
احكام الهي اسـت كـه گـاهي منطبـق بـا       تقدم قوانين و ،و آنچه صراحت دارد شودنمي

اي مواقـع   درپـاره  و در راستاي تـأمين منـافع اكثريـت    ،زماني ديگر و منافع اقليت است
وجود جامعه در عين اسـتقالل  ، ه به مجموعه آياتاما با توج، مخالف منافع هردو است

  ).415ص، 1372، كليمشي برزگر( شوداستنباط مي ،فرد
 هـاي اثبـات امكـان و    يكـي از راه  ،از قرآن فراوانيبا استناد به آيات  طباطبايي عالمه

اثبـات برخـي    ارائـه و ، اعمـال آنهاسـت   افراد و وجود حقيقتي به نام جامعه كه فراتر از
اشـخاص   كـه قابـل اسـتناد بـه افـراد و      دانداحكامي مي مشهود و و ظاهر خصوصيات

 طاعت و، عمل، فهم، شعور، كتاب، اجل، وجود، قرآن براي امت ،به همين دليل .نيست
براي نمونه به اين هفت  وي .)96ص، 4ج، ق1417، طباطبايي( معصيت قائل شده است

ا  « ؛)34: اعراف(» ولكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ«: كندآيه استناد مي تَابِهـى إِلَـى كعةٍ تُد؛)28: جاثيـه (» كُلُّ أُم 
»ملَهمةٍ عكُلِّ أُم108: انعام( »ل(ةٌ« ؛دقْتَصةٌ مأُم منْهم «)؛)66: مائده » آنَاء اللَّه اتتْلُونَ آيةٌ يمةٌ قَائأُم

اء      « ؛)5 :غافر(» ةٍ بِرَسولهِموهمت كُلُّ أُم« ؛)113: عمران آل(» اللَّيلِ ولٌ فَـإِذَا جـ سـةٍ ر كُـلِّ أُمـلو
مولُهسكه قابل انتساب بـه فـرد    را برابر فرد مقاومت جامعه درهمچنين ). 47: يونس(» ر
). 97ص، 4ج، ق1417 ،طباطبـايي ( دانـد واقعيتي به نـام جامعـه مـي   گواه وجود  ،نيست
بـا  ، قوانين تـاريخ  هاي اجتماعي واثبات سنت و رمزبو نيز با استناد به آيات صدرشهيد 

 هاياسـتناد ، بـه جـز مـوارد مزبـور     ).140ـ 136ص، تا ، بيصدر( نظر عالمه همنواست
آل و ، قـوم ، بـه اصـحاب   _حكايت طورچه به چه از زبان خود و _قرآني كه هويتي را

كـه داراي   نشان از وجود يك روح و ارادة جمعـي دارد  ،دهدفرهنگي خاص نسبت مي
  .خصوصياتي جدا از وجود تك تك افراد جامعه است

وابستگي آنان به جامعه  جامعه به معناي عدم استقالل افراد و اثبات وجود البته لزوماً
 عنوان شخصيتي واقعي مورد خطاب قرار گرفتـه و فرد نيز به، بلكه درنگاه آيات، نيست

جامعه هـردو   و توان دريافت كه فرداز مجموعه آيات مي. است... هالك و، داراي اجل
 ؛اعتنـا دارد  هـا  تهـاي امـ  بدين جهت است كه قرآن به تـاريخ ؛ از واقعيت برخوردارند
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  .براي جامعه مانند اشخاص حيات قائل است كه به اشخاص اعتنا دارد وگونههمان
 سـاختن روشـن تـالش او بـراي    بـا وجـود  نيز  شوتس ختياگرچه ديدگاه پديدارشنا

گرايـي و   اي از فـرد  آميـزه  كوشـد ميهر حال او  اما به ؛آميز است ابهام، بارهينمطلب در ا
  .گرايي را در تأمالت خود نشان دهد جمع

توجـه هـردو نظـر بـه     ، از ديگر مباحث نظرگاه پديدارشناسي با نگاه فلسفة اسالمي
تجسم بصري يا تفسير درستي است از ، يك دريافت ايدتيك، شهود. مسئلة شهود است

فراينـد شـهودي در تحقيـق    . رود نچه در توصـيف پديـدة تحـت بررسـي منظـور مـي      آ
طور انجامد و مستلزم آن است كه محققان به پديدارشناسي به درك مشتركي از پديده مي

جابجـا  ، يابد درمورد پديده ظهور مي  ها را تا زماني كه درك مشترك تخيلي و ذهني داده
معـاني  ، شهود در ادراكات مختلـف  ظاهراً). 408ص، 1389، پور محمد( و واكاوي كنند

عنـوان يـك روش   ديني بـه  ةبا آنچه در انديش متفاوتي را با خود به دنبال دارد و مسلماً
هر حال بـا توجـه بـه اينكـه فهـم       اما به ؛هايي دارد تفاوت ،براي فهم حقايق رايج است

گرايانـه نشـده و بـه     هاي اثبـات  منحصر به تحليل آنهاواقعيات اجتماعي و روش تحليل 
  .هاي زيادي دانست دو را داراي قرابتتوان آن مي، ابعاد هنجاري نيز توجه شده

بينانه باشد كـه تصـور   خوش بسيار، تذكار اين نكته ضروري است كه شايد اين نگاه
هايي را در آستاني نهاده كه با فلسـفه اسـالمي و دانـش و     قدم، شود اين روش يا نظريه

اي كـه بـا    گرايانـه  هـاي اثبـات   اما در قبال نظريـه ، ديني همداستان شود انديشة اجتماعي
، گرايانه است اش درصدد تحديد مسائل انساني به ابعاد تجربه مدعاهاي تماميت خواهانه

  .هاي بلندي را پيموده است قدم
منطق و ، اخالق، پديدارشناسي گرچه با حصارهاي تنگي كه پوزيتويسم براي دين

مخالفت كرد و از اين جهت اين نظريـه اهميـت خاصـي يافتـه      ،ه بودمتافيزيك ساخت
هـاي مختلـف فكـري را مجـذوب      كه بسياري از انديشمندان در حوزهتا جايي ؛است

حتـي  ؛ مواجهة آن با قوانين اخالقي همچون امور عيني است، در عين حال .خود كرد
خشـيدن بـه قـوانين    ببـا عينيـت   دخداونـد درصـددن   گاه در ارائة براهين اثبات وجود

عطي اين قوانين اخالقي را بيان كنند كه در فلسفة اسـالمي  ضرورت وجود م، اخالقي
). 124ص، 1374، اللهـي  آيـت ( اين نوع نگرش از اساس مورد انكـار و ترديـد اسـت   
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هـاي   و ديگـران بـه ابـژه    شوتس ،تبع آنو به هوسرلمفاهيم اخالقي در پديدارشناسي 
بخشي اين مفـاهيم توسـط    كه در نگاه اسالمي قوامدرحالي ،اند خاص نسبت داده شده

  .هاي ذهن است فعاليت
اند كه جهاني كـه دانشـمندان براسـاس     اگرچه پديدارشناسان توجه به اين مطلب داشته

ي هـا نايك جهان در ميان جهـ  صرفاً ،عنوان تنها جهان موجود باور دارندبه، ثنويت دكارتي
هايي را  مگا ،و از اين لحاظ اند ايجاد نگاهي جديد به انسان بودهدر پي  ،بنابراين .بسيار است

لذا توجه  ؛آغاز تحولي در تفكر جهان تجدد است ،دارد كه اين خود  فلسفة اسالمي همراه با
كنندة شـكل  شناسي كه تعريفلحاظ هستياما به ؛اي به خود گرفته است روند فزاينده، به آن

ارتباط فاعل شناسا و مفعـول   روشنگرشناسي كه  معرفت و ماهيت واقعيت است و از لحاظ
  .توان مشاهده كرد هاي را مي شناسي تهافت صورت منطقي است و نيز در روششناسايي به

و ديگران اين است كه حامل  شوتساز ديگر تأمالت مهم و اساسي به پديدارشناسي 
معيارهاي  ،طي آننوعي نسبيت فرهنگي در نظريه و اصول فكري حاكم بر آن است كه 

ها و شـرايط   بلكه در فرهنگ، هاي عقلي نيستند ثابت وقضاوت دربارة انسجام اعمال جز
  .متغير بوده و خصلت و نسبيت فرهنگي دارند هاناو زم

اندازهاي  منوط به چشم ،گرايي اينكه چه چيز حقيقت دارد و درست است در نسبيت
 پـويمن لذا به تعبير ؛ ها هستند ها يا فرضيه كنندة تئورياجتماعي افرادي است كه ارزيابي

يعنـي  ؛ كنندة درستي و نادرستي امـور اسـت  ها تعيين ها و نظريه فضاي عصرها و جامعه
مطابق واقعيـت  ، ها پردازي ممكن است حقيقتي در عصر و زمان و براساس نوعي تئوري

 و پـويمن ( ايـن انطبـاق نيـز متغيـر گـردد     ، اما در صورتي كه شرايط متقاوت شد ؛باشد
شـود كـه مسـتلزم     گرايي چيزهايي گفته مـي لذا در نسبيت ؛)102ـ96ص، 1376، لوئيس

هاي بشري همگـي   چون معرفت، ختيپديدارشناگرايي نسبيتدر . شرايط متفاوتي است
كـه در انديشـة    درحالي؛ شود امري ناتمام قلمداد مي ،درك مطلق، شود بشري دانسته مي

طور ثابت وجـود دارنـد    فتي و بسياري از اصول اخالقي بهمعر، اصول اعتقادي، اسالمي
از واقعيـت   ،در حقيقت از سنخ جمالت خبري بـوده ، شان ظاهر انشايي فكه گاه برخال
 گيرنـد  لذا تابع ساليق و شرايط و فضا و تـاريخ خـاص قـرار نمـي     ؛دهند عيني خبر مي

  ).102ـ97ص، 1385، ديگران خواص و(
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نظريـة   ةدربـار  آلفـرد شـوتس  هـاي   شده عمدة انديشـه در جدول زير سعي در پايان 
شناسي پديدارشناسي با توجه به مباني نظري ايشان از جمله نوع نگاه انديشة وي  جامعه

آورده شود و برخي افتراقات و تشابهاتي كه ايـن نظريـه بـا    ، هستي و معرفت، به انسان
  .نشان داده شود، ها و مباني اسالمي دارد انديشه

  مباني نظري
 آلفردشناسي پدارشناسي  جامعه

  شوتس
افتراقات با مباني 
  نظري اسالم

مشابهت با مباني نظري 
  اسالم

مباني 
  شناسي معرفت

ذهن و آگاهي انتزاعي  بر تأكيدـ  
  ؛ذهني و الزامات فرهنگي

، عالقمند به صورت ناب آگاهيـ 
  ؛محتواي تجربي فارغ از

جهان ذهني زيربناست و ـ 
توان به  بارويكرد طبيعي نمي

كه  ماركسبرخالف ( شناخت رسيد
  ؛)گذاشت ايدئولوژي را در پرانتز مي

آگاهي چون قابل دسترسي ـ 
پس بايد به  ،علمي نيست

  ؛سازي متوسل شد نمونه
شناختي و  نسبيت گرايي معرفت ـ

  ؛فرهنگي
  .تعليق جهان طبيعيـ 

تأكيد اسالم هم ـ  
بر ذهنيت و هم 

  ؛عينيت است
، صورت ناب آگاهيـ 

محتواي تجربي نيز 
  ؛شود حاصل مي

رويكرد طبيعي ـ 
ي از شناخت بخش
 مورد لحاظ در( است

  ؛)فلسفه سفلي
هم آگاهي و هم  ـ

نمونه آرماني 
  ؛دسترسي است

وجود معيارهاي  ـ
  .معرفتي، اعتقادي

محتواي تجربي اصل ـ  
  ؛نيست

هاي  وجود نمونه ـ
آرماني براي توصيف 

  ؛جهان واقعي
ا رسيدن به جوهر اشيـ 

، در نگاه پديدارشناسي
شبيه علم حضوري در 
  ؛فلسفه اسالمي است

انكار  ترديد وـ 
  .گرايي علمي تقليل

مباني 
  شناسي انسان

 ،كنشگر پذيرندة منفعل نيستـ  
بلكه ايجادكنندة فعال صحنة 

  ؛اجتماعي است
در سر كنشگر  آگاهي صرفاًـ 

بلكه در رابطة ميان او و  ،نيست
  ؛هاي جهانش است شناخته

 ها از انسان: تصوير ديالكتيكـ 
طرفي تحت الزام نيروهاي 

قادر به  ديگر اند واز طرف اجتماعي

  
  
  
  
  
كنشگران مورد نظر ـ 

  ؛اي نه نمونه ،اند واقعي

توجه به كنشگر ـ  
عنوان فاعل مختار در  به

  .عين توجه به ساختار
  



 

172  

 هف
سال

هم 
د

 /
ان 

بست
تا

13
91

  

  مباني نظري
 آلفردشناسي پدارشناسي  جامعه

  شوتس
افتراقات با مباني 
  نظري اسالم

مشابهت با مباني نظري 
  اسالم

  ؛برداشتنش
او با كنشگران واقعي Mitweltدرـ 

ساختارهاي  بلكه با ،سروكار ندارد
ها  و نمونة آدم تر اجتماعي گسترده

  .سروكار دارد

  
  

مباني 
  شناسي هستي

توان به  بارويكرد طبيعي نميـ  
بلكه بايد  ،تفسير جهان دست زد

  ؛آن را كنار زد و رها كرد
ميان واقعيت اجتماعي داراي ـ 

  ؛است قلمرو متمايز چهار
بكله در  ،معنا در ذات اشيا نيست

  . ر با اشياسترابطه كنشگ

  
  

يكي از رويكردهاي ـ 
جهان تفسير  تفسير

طبيعي است در كنار 
  ؛رويكردهاي ديگر

توجه به رويكردهاي ـ 
هنجاري در كنار 

  .گرايانه اثبات

  
  
  
  شناسي روش

، دامنه هاي پهن به دنبال تبيينـ  
 گرچه در اين( كالن و فراگير است

  ؛)هايي هم وجود دارد مورد ابهام
زاعي دارد و خود را خصلتي انتـ 

  ؛سازد جهان واقعي نمي درگير
پرهيز از ابزارهاي تحقيق علم ـ 

اجتماعي امروزي و ترجيح باز 
  ؛انديشي در ساختمان آگاهي

پردازي و  فلسفه آگاهي و تأكيد برـ 
آگاهي  يا بازانديشي درباره عملكرد

جهان ذهني زير ( معناسازي و
   .)بناست

روش تحليل همه  ـ
اعم از  _جانبه است

وحي ، استنتاج، استقرا
  ؛)و شهود

تبيين جهان واقعي ـ 
هاي  راه يكي از

  ؛شناخت واقعيت است
استفاده از تحقيق ـ 

  .علم اجتماعي
  

  
  
  
  
شهود بخشي از فهم ـ 

حقايق است كه به درك 
مشتركي از پديده 

  .انجامد مي
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