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  چكيده
  با سياسياي علوم شناسانه اصطالحات انديشهاين مقاله به بررسي ارتباط معرفت

شناسي و بررسي اين مهم ذيل مراجعه به دانش اصطالح. شناسي مدرن پرداخته استمعرفت
به باور نويسنده، . انجام شده استبه آن راه يافته،  اي كه اخيراًشناسانه معرفت تأمالت
پژوهي بدون رواداشتن در عرصه دينسياسي اي علوم گيري از اصطالحات انديشه بهره

شناسي اين گروه از اصطالحات، در مدارجي، نوعي اغتشاش ثر در تبارهاي معرفتتأملي مؤ
روي هاي پيششناسانه را سبب شده است و تا حدي امكاني و آشفتگي اصطالحمفهوم

هاي سنتي و به ويژه  شناسيمفاهمه علمي و نقد پژوهشي اين اصطالحات را، از منظر معرفت
ثر از ، متأپيشنهاد مقاله براي عبور از اين وضعيت. ديني، محدود و غيردقيق نموده است

ادموند هوسرل، تعليق معنايي اصطالحات پيش از  »اسانهشناسي پديدارشنمعرفت«نظريه 
شان، به مثابه پديدارهايي حامل تظاهرات معرفت شناختي، مراجعه به آنها و تالش جهت فهم

گيري اين مهم با حضور ذهني پژوهشگر در منظومه معرفتي مؤثر در شكل. است
چنين رويكردي تمهيدگر بختي . آيد اي پديدارشناسانه، فرادست مياصطالحات، به شيوه

اي آنها از منظر دين پايه نقد« و »ايفهم صحيح اصطالحات مدرن انديشه«جدي جهت 
نقدهايي از اين دست، هم چنان كه خواهد آمد، هسته معنايي اصطالحات . است »پژوهي
تفاوت شناختي ماي علمي را ميان دو حوزه معرفتكشد و مكالمهاي را به پرسش مي انديشه

  .گرددديني و غيرديني سبب مي
   :كليدي هايواژه

شناسي شناسي، پديدارشناسي، معرفتپژوهي، معرفتدينعلوم سياسي، شناسي، اصطالح
  .خه، تعليق پديدارشناسانه، هوسرلپديدارشناسانه، اپو
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  مقدمه
انديشه علوم سياسي جديد شرط الزم براي فعاليت مؤثر علمي  1ايشناخت مفاهيم پايه
اي در كشور بيانگر نوعي متأسفانه نگاهي به ادبيات موجود انديشه. ناقدانه در اين حوزه است

اين اغتشاش . اي در معرفي اين مفاهيم مهم و كليدي استاغتشاش مفهومي و ابتذال ترجمه
اي از تأمالت مؤثر واقع گرديده است گيري زنجيرهلاي انعكاسي، در شكو ابتذال، به شيوه

ادبياتي از . شناسانه، بايد آنها را دچار آشفتگي روشي و محتوايي دانستكه در نگاهي آسيب
شناسد و نه در ارائه محتوايي  گونه كه بايد و شايد، مياين دست نه جايگاه مفاهيم را، آن

حاصل آنكه، در مدارجي، . گرددموفق ظاهر ميرود، سان كه انتظار ميكارآمد و فاخر، آن
در مكالمه در حوزه انديشه مواجه هستيم و ستروني بر گروهي از  2با نوعي ابهام خفي

  .گرديده است يابد، حاكماي مي گاه كه خصلتي ترجمههاي بحث و نظر، به ويژه آنعرصه
بر اهميت و  سياسيمطالعه اصطالحات حوزه انديشه علوم نكته شايان ذكر اينكه 

جا و اين«واره هايي مناسبِ ، در نهايت، درانداختن طرحاولويتي ابتنا دارد كه غرض از آن
 ،ه ادبيات متناسب با نيازهاي خويشتن، تالش جهت ارائبه زبان ديگر. است 3»اكنون ما

، در به اين ترتيب. راني است كه در پسِ مراجعه به انديشه جديد قرار داردانگيزه پيش
مند نيست و در جهت هدفي ديگر قرار به انديشه جديد اصالتبسياري از مواقع، مراجعه 

اي سرسري و غيرعلمي را سبب شود؛ چرا جا است كه اين نبايد مراجعهگيرد؛ نكته آنمي
  .مان نخواهد آمدكه در اين صورت حاصل مراجعه به كار هدف غايي

اي گيري از اصطالحات انديشهناشي از بهره شناختيهاي معرفتاين مقاله به دشواري
  .مباحث در سه بخش سامان يافته است. پردازدمي »پژوهي دين«سياسي در علوم 
 پردازيم؛در بخش نخست مقاله، به تقرير معنا و تعريف مفاهيم مركزي نوشتار مي 

در . ددر اين بخش مي آي 4شناسيپژوهي و اصطالحمعناي دو اصطالح كليدي دين مشخصاً
اي علوم سياسي را در روي استفاده از اصطالحات انديشهبخش دوم توضيح مشكالت پيش

در  5»شناسانههاي اصطالحمشغوليدل«در اين بخش از . كنيمپژوهي بررسي ميعرصه دين
هايي كه آوريم؛ زمينهارتباط با اصطالحات مدرن حوزه انديشه سخن به ميان مي

                                                      
1. Basic concepts 
2. Latent ambiguity 
3. Our now and here 
4. Terminology 
5. Terminological concerns 
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پژوهي را در مسير استفاده از اصطالحات مدرن در عرصه دين 1شناسانههايي معرفت دشواري
جهت  2»روش پديدارشناسي«گيري از بهره بخش سوم نوشتار به پيشنهاد. اند سبب شده

پژوهي گشايي از معناي مصطلحات علوم سياسي پيش از كاربرد آنها در عرصه دينپرده
هاي معرفتي در تأمالت بديع ر بر حوزهناظ 3»هاييرديابي امكان«. اختصاص يافته است

 .پديدارشناسانه ادموند هوسرل جهت انجام اين مهم از جمله مباحث ديگر اين بخش است

  مفاهيم مركزي نوشتار
و » يپژوه دين«و به طور خاص دو اصطالح در اين بخش مفاهيم مركزي نوشتار 

  .مي دهيمرا توضيح » شناسي اصطالح«
 را آن يبرخ: است درگرفته يفراوان مجادالت يپژوه نيد فيتعر در :پژوهيدين. 1
 در. انددانسته 5»نيد مطالعات« و 4»ينيد مطالعات« رينظ ياصطالحات يبرا گريد ياترجمه

 از يفيتعار در. ستين مقاله نيا در اشاره مورد فيتعر با مالزم ،»يپژوهنيد« صورت نيا
  و فارغ از هر گونه تأمل ناقدانه كامالً وهيش لحاظ به توانديم يپژوهنيد دست نيا

 انجامديني  ديني و درون يا تركيبي از تأمالت برون ينيد برونو ضمن تأمالت  ديني،درون
 ينيد اتيغا به نگرانهبرون ياتيغا آخراالمر است ممكن يمطالعات نيچن كه چنانهم. رديگ
 اصول به ناقدانه توانديم هم معنا نيا در يپژوهنيد .و تجويز نمايند رنديگ نظر در را
 :1380حيدري كاشاني، (. با آن مطالعه خود را سامان دهد همدالنه هم و افكند نظر نيد نياديبن

127-139(  
 و »يپژوهنيد« اصطالح انيم يزگذاريتما با تا اند دهيوشك يبرخدر مقابل اين رويكرد، 

  مطالعات از يرشدروبه و عيوس اًنسبت گروه بهپژوهي را مشار  دين ،»ينيدمطالعات«
 و ندبرخوردار يانسان علوم قاتيتحق ياستانداردها از هم كهكنند  معرفي معاصر شناسانهنيد
كم دارند و از آن منظر به حوزه مطالعاتي خود، دست نيد با همدالنه ينگاه ،يسطوح در هم

 از يبرخ نقد به تواننديم ييكردهايرو نيچن البتهنگرند؛ در قالب تعهدي عمومي مي
 يينقدها ،حال نيا با ؛آورند يرو مدارانآوردهاي تاريخي ديني، از جمله رهنيد محصوالت

 كه ،ينيد تعهد ينوع از محقق و گرددينم منجر ينيداصول و مباني  ينف به دست نيا از
                                                      

1. Epistemological difficulties 
2. Phenomenological method 
3. Traces of contingencies 
4. Religious studies 
5. Religion studies 
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 به ،يكرديرو نيچن ذيل. كنديم يانيپا يدفاع است، ذومراتب و مشكك يامر خود طبعاً
   )37- 35: 1388خسروپناه، (  .ديآيم انيمبه سخن» ينيد مغالطات و بهايآس شناخت« نمونه،از عنوان

 كنيم به اين گروه از مطالعات نظرياد مي» پژوهيدين«در اين نوشتار هنگامي كه از 
پژوهي اشاره به به زبان ديگر، دين. ايمپژوهي مراد كردهداريم و چنين معنايي را از دين

مدارانه هستند و مشغول مناسبات دينكند كه در فرآيند تحقيق، به يك معنا، دلميمطالعاتي 
  .انداي خود، بر نگاهي همدالنه با دين ابتنا گرديدهكم در برخي از مباني پايهدر نهايت، دست

در ماهيت،  1در تعريفي مشهور، مطالعه فلسفي دانش را شناسيمعرفت :شناسيمعرفت. 2
در نگاهي سريع به تاريخ  (BonJour: 2002, 1) .اندهاي آن دانستهمحدوديتاقتضائات و 

اسي، در تقارير مدرن آن، شنتوان گفت كه رويكرد جدي به معرفتتطور انديشه جديد مي
بررسي ابعاد مختلف دستگاه ادراكي انسان و توضيح نقش فعال  .مالت كانتي استمديون تأ

ارزش «و  »محدوده فاهمه«پرسش از . ي هستندشناسعرفتفاهمه از جمله مباحث مهم م قوه
   »1«.گيردين رويكردي موضوع مطالعه قرار ميذيل چن »معرفت

 ،يسياساي علوم منظور از اصطالحات انديشه :اي علوم سياسياصطالحات انديشه. 3
گر مدرن است كه روايت سياسياي از واژگان تخصصي علوم  گسترده مجموعه نسبتاً

چنان كه اين اصطالحات، هم. اي اين عصر و عرصه هستندمالت انديشهنظري و تأ مفاهيم
ني معرفتي زادگاه خود رشد طرف نيستند و مستقل از مبادي نظري و مباخواهد آمد، بي

انتقال اين مفاهيم  فرآينداي كه نوشتار به آن خواهد پرداخت چند و چون مشكله. اند نيافته
به اين ترتيب پاي نوشتار به دانش . معناي مورد اشاره استپژوهي در به حوزه دين

شناسي و  به بررسي معناي اصطالح ابتدارو الزم است از اين شود؛شناسي كشيده مياصطالح
  .است بخش نخست نوشتار به اين مهم اختصاص يافته. رابطه آن با امور معرفتي همت گماريم

شناسي شكل گرفته ي تعريف اصطالحاي براهاي گسترده تالش :شناسياصطالح. 4
 اند؛ در مقابل گروه وسيعتريشناسي به مثابه هنر ياد كردهبرخي از اصطالح: است

هاي شناسي را حايز ويژگيبرخي نيز اصطالح اند؛شناسي را يك علم معرفي نموده اصطالح
 2)نفوترميا( شناسياصطالح يالملل نيب اطالعات مركز. اندزمان علم و هنر دانستههم

وگو در باب ماهيت  عالوه بر گفت. كرده است يمعرف نيسپليد كي را يشناس اصطالح
هايي نيز در ارتباط با امكان انجام آن در يك زبان يا بيش از يك شناسي، بحثاصطالح

شناسي امكان يا انگيز ديگر در عرصه اصطالححوزه مطالعاتي پرسش. زبان درگرفته است
                                                      

1. Philosophical study of knowledge 
2. International information center for terminology (INFOTERM) 
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 علوم انساني، از يك زبان به زبانصطالحات تخصصي، به ويژه در عدم امكان ترجمه ا
  . ديگر است

شناسي بلكه تعريف آن را نيز هاي مطالعه اصطالحدست نه تنها حوزهمجادالتي از اين
 اند ضمن عبور از مجادالتيهرحال گروهي از محققان كوشيدهبه .مشكل نموده است

هاي مختلف تعريف كمابيش جامع، مجموعه ديدگاه ايشناسي را به گونهگونه، اصطالح اين
بر اين اساس، ضمن تفكيك . نمايند و با اين كار، دركي فراگير از آن به دست دهد

شود كه هدف  زبانه و دو يا چندزبانه، توضيح داده ميشناسي به دو عرصه تكاصطالح
اصطالحات «ز فهم گيري مشكالت ناشي امطالعه فرآيند شكل »2«1زبانهشناسي تكاصطالح
تمركز بر  »3«3شناسي تطبيقيكه هدف اصطالحدر يك زبان است؛ درحالي 2»تخصصي

. باشد مي 5ميان اصطالحات دو يا چند زبان، در بستر يك موضوع مشخص 4تشخيص تعادل
(Strehlow, 1993: 23) شناسي، در نهايت نگرانه اصطالحدر تالشي مشابه جهت تعريف جامع

. است 7مفاهيم به 6زدن شناسي دانش يا هنر برچسب اصطالح: معرفي شده استگونه اين
)Ibid(8 مطالعات «شناسي را بايد از جنس آن دسته از آنچه مشخص است آنكه اصطالح

هاي مختلف ديگر  زباني، به عرصه هاي صرفاً دروندانست كه فراتر از حوزه 9»پايهزبان
شناسي را مورد توجه  ن دانش رابطه زبان و معرفتكشند؛ از جمله ايدانشي نيز سرك مي

  . دهدقرار مي
  :توان در دو حوزه مهم بازشناختشناسي را ميبستر فراخ اصطالحبه هر حال 

  گرفته تا اصطالحات 11از زبان روزمره 10:)به لحاظ حوزه استعمال(حوزه استعمال زباني  - 
  

                                                      
1. Unilingual terminology 
2. Specialized terms 
3. Comparative terminology 
4. Identification of equivalence 
5. Given subject field 
6. Labeling 
7. Concepts 
8. Ibid. 
9. Language based studies 
10. Usage domain 
11. Daily language 
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 .شناسانه شناسايي كردطالحصاتوان در زمره مطالعات هاي مشخص را ميدانش 1فني
اي از شناسي با زنجيرهاصطالح 2:)هاي فرازبانيبه لحاظ ارتباط با تحليل(هاي فرازباني تحليل - 

آن است، توضيح مشغول دل مقالههمچنان كه اين  هاي تاريخي ومالت منطقي، تحليلتأ
  .شناختي مرتبط گرديده استشناختي و روشمباحث معرفت

هاي فرازبانيِ حاكم بر جريان معنايابي اصطالحات آن را شناسي به زمينهتوجه اصطالح
 يهاكنش«مطالعه . تبديل كرده است 4ايرشتهو ميان 3اي جهت مطالعات تطبيقيبه عرصه
  ياجتماع يهاشهيربررسي «و  5»گريدكي بر مختلف يهادانش اصطالحات متقابل

  شناسياصطالح. بارور تحقيقاتي هستندهاي از جمله اين عرصه 6»اصطالحات ياسيس
 يي محصلمعنا ياسيس و ياجتماعدانشي،  مناسبات از فارغنمايد كه مصطلحات مي تأكيد

 و يابيتطور ،يريگشكل سطوح در اي پيوسته و مداوم،؛ چه آنكه به شيوهابنديينم
: ك.براي مطالعه بيشتر ر(. درنيگيم قرار يرامونيپ يهاتيوضع از ثرأمت ،ريتفس اي يمعناگذار

1999 Cabre, Strehlow, 1989 /(  
  شناسيهاي مطالعه دانش اصطالححوزه انگيزترينبحث و تريناز جمله اصلي

توجه  شناسياز اين دهليز به اصطالح اين نوشتار عمدتاً. است 7»اصطالحات يسازهمسان«
يِ مراد از انمع ناشي از عدم همسانيِآن هستيم تا مشكالت معرفتي  در اين مقاله بر. نمايدمي

پژوهانه ممكن ديناي ها در سياق مطالعهرا با آنچه از آن سياسيعلوم اي انديشهاصطالحات 
تر شناسي، كه پيشبا مددگيري از تعريف استرلو از اصطالح. اراده شود بررسي نماييم است

شناسانه  طالعات اصطالحتوان گفت كه هدف نوشتار آن را در زمره گروهي از مآمد، مي
انتقال يك  ناشي از فرآيندمشكالت معرفت شناختي مطالعه مشغول دهد كه دلقرار مي

تر، مقاله در پي در نگاهي دقيق. هستندديگر  ايمعرفتي به حوزه اياصطالح از حوزه
توضيح اانتقال يك اصطالح از يك حوزه معرفتي به  ضمننحرافي است كه عوجاج و ا
اي علوم ات انديشهمطالع« ،شناختياين دو حوزه متفاوت معرفت افتد؛يگر اتفاق ميحوزه د
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آن است كه ذيل معطوف به تالش ما نه تنها  »4«.است »پژوهيدين«و  »غربيسياسي 
را در عرصه  روي طرح اصطالحات علوم سياسيهاي پيشنامكا ،شناسانهاي معرفتمطالعه
  از ناشيشناختي هاي معرفتگشودگي ها يا عدمپژوهي رصد كنيم و گشودگيدين
روشي براي  ،به پيشنهادعطف بلكه  ،پژوهي توضيح دهيمرا در دينآنها گيري از بهره

گيري از هرهكاربرد آن جريان بروشي كه  دارد؛تر به اين حوزه رويكرد عالمانه
  هايآسيبتر خواهند نمود و از ي محققانهپژوهدر دين اصطالحات علوم سياسي را

  »5«.تر خواهد داشتهايي مصونگيريشناسي در كمين چنين بهرهمعرفت
اي علوم سياسي در گيري از اصطالحات انديشهشناختي بهرههاي معرفتدشواري

  پژوهيعرصه دين
طرف مضامين بي« كنندههرسد، ارائ، برخالف آنچه به نظر ميسياسياصطالحات علوم 

 .هستند 2»دارشناختي جهتبه لحاظ معرفت« هايِبلكه بيانگر رهيافت نيستند، 1»ارزشي
دركي : كشدسازانه آگوستيني از زبان را به پرسش مي شناسي جديد درك سادهدانش زبان
اين رويكرد كه از آن با . كردمعرفي مي 4اي انعكاسي، بيانگر اموررا، به شيوه 3كه واژه

شود زبان را پلي مطمئن جهت احضار ذهني امر ياد مي 5شناسيعنوان تئوري كالسيك زبان
 .نمود برقرار مي هماني ميان اصطالح و مفهوماي، كمابيش، اينديد و رابطهبيروني مي

(Lombardi, 2007: 23)»6« 
ل به پيچيده بودن روابط ئسازانه آگوستيني، قاشناسي جديد، با عبور از رويكرد سادهزبان

توجهي از  را موضوع گروه قابل 8و داللت 7مدلول 6،ميان دال تنسبداللت گرديده است و 
يز بر پيچيدگي شناسي جديد نشناسي، اصطالحبه تَبع دانش زبان .مطالعات قرار داده است

گرديده است؛ با اين تفاوت كه سطح پرسش را از نسبت ميان دال و  روابط داللت ابتنا
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نموده  2در اشاره به مفاهيم تخصصي علوم 1هاي مصطلحمدلول متوجه عرصه خطير داللت
شناسي، عالوه بر مشكالت حوزه شناخت، از مشكالتي سخن در واقع دانش اصطالح .است

از يك عرصه تخصصي به انساني آورد كه در مسير انتقال اصطالحات علوم به ميان مي
  :توان توضيح داداين مشكالت را در دو سطح مي .دهدعرصه ديگر رخ مي

شدن اصطالحات در جريان انتقال از ذهن يك متخصص به ذهن  مشكالت ناشي از خصوصي يكم،
خصوصي  3هاي مهم طرح اصطالحات در ميان متخصصان،از ويژگييكي  :متخصصي ديگر
ها بر آن پاي گونه كه هرمنوتيسينهاي انتقالي معنا، آنفرآيندكه است؛ چرا 4شدن مفاهيم

 ،حاصل اين. هستند 5»تفاسير فرامتني«فشارند، در معرض تبديل شدن به توابعي از مي
 ،به ديگر سخن. است 6»هاي فردي دانش در علوم نظريانزواي زمينه«شخصي شدن 

هاي علوم انساني را تهديد شخصي شدن مصطلحات علمي از جمله مخاطراتي است كه عرصه
تنها  الح توسط متخصصان، در مدارجي، نهاصط توان گفت كه جريان فهمحتي مي كند؛مي

تابعي از مناسبات عاطفي و احساسي  بعضاً بلكه ،اي از تفاسير متفاوت علميوابسته به زنجيره
هايي از اين دست را ثيرپذيريشناسانه تأدر تفكيكي زبان. حاكم بر ايشان نيز هست

  .اند ثيرپذيري مجازي نام نهادهتأ
انتقال معنا ياد  فرآيندبر  مؤثراز سه قوه شناسي كه اصطالحشويم در اينجا بايد يادآور 

از يك ذهن سياسي هر سه اين قوا و استعدادها در جريان انتقال اصطالحات علوم . كندمي
 9.و قوه مجازي 8قوه ارتباطي 7قوه ارجاعي،: به ذهن ديگر در معرض شخصي شدن هستند

(Temmerman 2000, xiii )  قوه ارجاعي به مراجعه مداوم هر فرد به شيوه كاربرد اصطالح
قوه ارتباطي به تحوالت ناشي از ارتباطات پيوسته زباني ميان . نمايدميتوسط ديگران اشاره 
كند و قوه مجازي به مناسبات احساسي حاكم بر فهم اصطالحات توجه متخصصان اشاره مي

  معبرِ انتقالِ معنا، هميشه اين بيم را برجسته حضور اين سه امكان و قوه در هر. دهدمي
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  شده فهم گردند و مفهوم، در جريان انتقال،اي شخصي  كند كه اصطالحات به شيوهمي
  مصطلحات علمي راهكاري است كه 1»سازياز انفراد خارج«. دچار تحولي نسبي گردد

  »7«(Strehlow, 1988: 4-12) .دهدجهت پرهيز از اين وضعيت پيشنهاد ميشناسي اصطالح
شناختي مؤثر در معناي اصطالحات و مشكالت ناشي از آن در جريان انتقال هاي معرفتدوم، ويژگي

شخصي شدن مفاهيم در فرآيند انتقال معنا  :شناختي به حوزه ديگراصطالح از يك حوزه معرفت
به  2اپيستمهتر، در فرآيند انتقال مفاهيم از يك بيانگر تمام مشكل نيست؛ معضل جدي

شناختي اين مسئله از ارتباط پيوسته ميان مفهوم و تبارهاي معرفت .دهداپيستمه ديگر رخ مي
گيرند شناختي شكل ميهاي معرفت از آنجا كه اصطالحات، در ميانه زمينه. شودآن ناشي مي

 گيرييابند بهرهگردند و اهميت ميشناختي پيشنهاد ميو در دل يك عرصه فراخ معرفت
سادگي ممكن  كم بهطرف دستاي خنثي و بي هاي ديگر معرفتي به شيوهاز آنها در عرصه

 نيا. نمود اشاره 3)رگفتا اي( »گفتمان« ايترجمه اصطالح به توانيم نمونه رايبنيست؛ 
 زيحايي، اروپا مختلف يهازبان درو نيز  شناسانه،معرفت متفاوت يها عرصه در اصطالح

 8،هابرماس 7،فوكو 6،سوسور 5،چهين 4،كانت: است دهيگرد متفاوت يمعان از يارهيزنج
 هئارا ياوهيش به را آن و اندكرده مراد اصطالح نيا از ييمعنا كي هر 10،باتلر و 9فركالف

 13،ييساختارگرا 12،يفلسف ييتجددگرا 11،ياجتماع مطالعات ،گريد يمنظر از. اندداده
 طرح به زين 15يمعناشناس و مسينيفم ،)مدرنيسمپست(يي پساتجددگرا ،14ييپساساختارگرا
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اين همه در حالي است كه اين اصطالح عمالً در  .اندپرداخته متفاوت يمعان در مفهوم نيا
  هايشناختي معاصر غرب پيشنهاد گرديده است كه به رغم تفاوت دل مجموعه معرفت

 2ايدر سرحدات تئوريك پايه 1»هاي معرفت شناختي سازگاري«خانوادگي، بيانگر درون
شناسي در اصطالح«اي با عنوان در مقاله »8«مؤيد ديگر آن كه توماس بلكلي. خود است
شناختي دهد كه اصطالحات مشابه در دو زمينه معرفتنشان مي» شناسي شورويمعرفت

 .اندهاي معنايي فاحش و كاربردهاي علمي متفاوتي يافتهغربي و كمونيستي تفاوت
(Blakeley, 1964: 232-238)»9«  

  رـاگ چرا كه ؛ است ترجديحتي پژوهي در عرصه دينگرديدن  اوتـان متفـامكاين 
كه در مرزهاي پاياني آن نوعي ارتباط  -  شناختي در درون انديشه غربيهاي معرفتتفاوت

و گردد آفرين ظاهر ميتفاوت - ي ميان شقوق مختلف آن برقرار استخانوادگي معرفتهم
  تر، در معنايابي اصطالحات در دو حوزهاگر چنين وضعيتي، به صورت تشديد شده

معاني و شان، مدرن 3شناسانههاي سنخ ي غربي و كمونيستي، به رغم شباهتشناختمعرفت
  چنين موقعيتي در طبعاً ،شودكاربردهاي متفاوتي را براي اصطالحات مشابه سبب مي

معرفت شناختي تر شكاف جدي معرّفكه ) آن له ازمطابق تعريف مختار مقا(پژوهي دين
   .يابدتر ظهور ميمؤثراي  ، به شيوههاي مدرن استبا عرصه

دقت از گيري بيبهره: گونه بازگو كردتوان ادعاي نوشتار را اينمي به اين ترتيب
اغتشاش  پژوهي سطوحي ازدر دين برآمده از انديشه جديد غربيانديشه سياسيِ اصطالحات 

سبب شده ) در ايرانپژوهي دينعلوم سياسي و (عرصه اين دو مفهومي و اصطالحي را در 
، در برخي از مواقع، دچار پيچيدگي و اختالل نموده در آنها جريان مفاهمه علمي را است و
توان گفت كه اين اختالل گاه ستروني مطالعه را سبب شده است و در توليد حتي مي ؛است

هايي از آن نافهميدني بودن و استعداد واقع گرديده است كه خصلت بارز بخش ثرمؤادبياتي 
  .و نامرجِع به امور علمي استزا هاي تورمجهت پرگويي

  اصطالحات پديدارشناسي
اصطالحات شناختي در جريان انتقال بيانگر مشكلي معرفت ،چه در بخش پيشين آمدآن
 پديدارشناسي مقاله جهت حل مشكل،هاد پيشن. استپژوهي به عرصه دين سياسيعلوم 
پژوهي كاربرد در دينتر مدلول آنها هنگام جهت فهم دقيقاصطالحات اين  شناسانهمعرفت

                                                      
1. Epistemological consistencies 
2. Basic theoretical boundaries 
3. Typological similarities 
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علوم غربي  عمدتاًاز اصطالحات  قابل اتكاءتربه تحصيل فهمي  چنين رويكردي. است
و توجهي، مشخص  تا حد قابل ها را هاي معرفت شناختي آنرساند و زمينه سياسي مدد مي

 پژوهياين اصطالحات را در دين كاربرد ،هاي معرفتيبرمال شدن زمينهاين . نمايدميبرمال 
توضيح  :گردده ميمباحث اين بخش در دو سطح ارائ .نمايدمي ترو محتاطانه ترعالمانه

ري گيشناسانه ادموند هوسرل و توضيح بهرهمعناي پديدارشناسي و نيز پديدارشناسي معرفت
ه پيشنهادي جوي ارائمقاله پياز بخش اين  .مقالهشناختي در موضوع از پديدارشناسي معرفت

اصطالحات  2شناختيهاي معرفتپديدارشناسانه از ريشه 1گشاييجهت پردهشناختي روش
  »10«.پژوهي استآگاهانه آنها در دين طرح دفـبا ه سياسيدرن علوم ـم

  جايگاه آن به مثابه روشتعريف پديدارشناسي و تقرير 
هاي از جمله بخت 3شناسان بر اين باورند كه پديدارشناسي اصطالحاتبرخي از اصطالح

بر  مؤثر 4»تعامالت و اتفاقات محيطي«طرفانه از شناسي جهت تحصيل شناختي بياصطالح
به كاربرد صحيح اين رويكرد  ،به اعتقاد اين افراد. جريان كاربرد اصطالحات است

جهت شناسايي و  5كه به ايجاد بصيرت الزمرساند؛ چراحات كمكي شايان مياصطال
هم منجر  دقيق و غيرقابل انكار ميان اصطالحات نزديك بههاي ظريف، توصيف تفاوت

رداختن به گامي فراتر از پهدف ما  »Beynon, 2001 (»11: ك.براي مطالعه بيشتر ر( .شودمي
شناسايي مناسبات محيطي  :گفته استسيك پيشپديدارشناسي اصطالحات در معناي كال

هاي پياپي آنها بر اساس مقتضيات ويل رفتنكم بر شيوه فهم مصطلحات و نحوه تأحا
اند، از مند به دانش پديدارشناسي مطرح كرده هشناسان عالقكه اصطالح گونهپيراموني، آن

يا كمتر (برد اصطالحات نميهاي معرفتيِ پسِ اهميت برخوردار است؛ ولي راه به درونمايه
اي ، كه اصطالحات آن باردار زنجيرهسياسيعلوم ها در انديشهتئوريك  در عرصه). بردمي

بايد در سطحي معرفتي اتفاق افتد و  اتاز مفروضات فلسفي هستند، پديدارشناسي اصطالح
به .  گرددبرمال در توليد آنها مؤثرمصطلحات علمي با مراجعه به معرفت  »الضميرما في«

در عرصه پديدارشناسي بيش از هر  6ساز ادموند هوسرلمالت تاريخكه تأرسد نظر مي
وي، به مثابه پدر . امكاني از اين دست را فراچنگ آورد ي،انديشمند معاصر ديگر

                                                      
1. Uncovering 
2. Epistemological roots 
3. Phenomenology of terminology 
4. Environmental interactions and events 
5. Necessary insight 
6. Edmund Husserl  )1859 -1938(  
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كشاند و اشاراتي به هاي معرفتي ميپديدارشناسي، پاي پديدارشناسي را، از جمله، به عرصه
 .دهدي معرفتي اصطالحات فيلسوفانه ارائه ميآن جهت فهم مبادي و مبانهاي جدي امكان
 نخست هوسرلِ تر الزم است يادآور شويم كه منظور از هوسرل در اين نوشتار،پيش

وي در اين برهه از زندگي . است) انه خوددارشناسيپد مالتأت از دوره نياولهوسرل در (
 و اصوقُ تيغا كه هاي معرفتي بود حوزهدر  يدارشناسيپد ينوعمعتقد به  يشعلمي خو

  »12«.است مخاطب ذهن ييمعنا محصور نظام كشف آن يينها هدف
علوم اي انديشهرويكرد پديدارشناسانه هوسرل به كار فهم اصطالحات  ليدل دو به
  :آيدپژوهي ميگيري از آنها در عرصه دينپيش از بهره سياسي

 عرصه در يشناختروشهاي گيريشناختيِ هوسرل جهت بهرهپديدارشناسيِ معرفت  استعداديكم، 
امكان انجام  1»شناسي پديدارشناسانهمعرفت«هوسرل با طرح مفهوم  :شناسانهاصطالح مطالعات

  در سطور »Macdonald, 2008: 68 (»13:ك.براي مطالعه بيشتر ر( .اين مهم را فراهم آورده است
شناسانه هوسرل در توضيح  هاي معرفت روي ضمن مراجعه به يكي از تالشپيشِ

  .كنيمبررسي مي اصطالحات اين مهم را
گيري نسبي جهت يسازگاربه معناي  يمعرفت سميرئالبر  هوسرل يشناختمعرفت كرديرو دوم، ابتناي

  ما  هدف :در تأييد امكان شناخت امر بيروني است پژوهانهنيد مالتأتآن با  يشناختمعرفتكالن 
كاربرد اصطالحات  ييافزادقت هتج در هوسرل ادموند دارشناسانهيپد مالتأت از يريگبهره

از  سوم و دوم هوسرل عدم دفاع به توجه با. استپژوهي در دين اي علوم سياسيانديشه
 بارسدكه مفاهيم مبتني بر اين دو دوره از تأمالت هوسرلي كمتر رئاليسم معرفتي به نظر مي

اين در حالي است كه هوسرل نخست  .باشند قابل انطباق ينيد يشناسمعرفت ياهيپا اصول
  )42: 1381رباني گلپايگاني، : ك.هاي انديشه هوسرل رجهت مطالعه دوره( .رويكردي متفاوت داشته است

ترين مراجعه ما به هوسرل ذيل يكي از نوآورانه :معناي پديدارشناسي معرفتي از منظر هوسرل
جهت توضيح رويكرد . گيردشكل مي »شناسي پديدارشناسانهمعرفت«مفاهيم وي با عنوان 

 در پديدارشناسي 2»سبك پديدارشناسانه هوسرلي«به ابتدا هوسرل در اين زمينه الزم است 
هاي هايش را در تحليل موقعيتهوسرل از همان ابتدا تفاوت. بپردازيموي معرفت شناختي 

  هاي مبتني بربل بررسيدر مقا وي. سازدشناختي با دكارت مشخص ميمعرفت
رايج در انديشه غربي، به بررسي مقدورات رويكرد پديدارشناسانه  3»سنتيشناسي معرفت«

                                                      
1. Phenomenological epistemology 
2. Husserlian-style phenomenology 
3. Traditional phenomenology 
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 1»تقليل پديدارشناختي«پديدارشناسي هوسرل با طرح . دهدشناسي توجه نشان ميبه معرفت
   »14«(Spiegelberg, 1960: 690) .گرددآغاز مي

 2»واقعيت استعاليي«كاهش ،نخست :شودشناخته ميبا دو شاخصه شناختي ارتقليل پديد
يا به عبارت  4به وسيله تعليق نمودن 3 (Husserl:1970,152-153)»واقعيت پديدارشناختي«به 

محدود ساختن آنچه  دوم، 6فاصله؛ همه مالحظات مبني بر وجود 5ديگر، در پرانتر قرار دادن
. است 8»آشكارـ درنگ خودبي«است به آنچه كه  7كه به مثابه حقيقت پذيرفتني

(Husserl, 1967: 3)  پديدارشناسي تقليل معرفت شناختي در اين دو اصل چراغ راه فهم
پديدارشناسي در ادبيات هوسرل دچار ديگر ابعاد اين حال شناسايي  با. هوسرل است

موضوع را  هوسرلي ها، معناي پديدارشناسياين پيچيدگي. توجهي است قابل هايپيچيدگي
در نهايت بسياري از شارحين هوسرل ماحصل . گوهاي فراوان قرار داده استوگفت

پديدارشناسي مطالعه تجربه انسان « :انددادهگونه توضيح اين رويكرد وي به پديدارشناسي را
  حاضر ايهايي است كه چيزها خودشان را بر ما و از طريق چنين تجربه انسانيراه و مطالعه

هاي پديدارشناسانه را بايد بيت تالشاز اين منظر شاه  9(Sokolowski, 2000: 2) .»كنندمي
  و» هاداوري - ارزش«نهادن  و كنار »15«)75: 1378حقي، ( »مراجعه به خود امور«در 

  .در فرآيند تحقيق دانست )337: 1382وگو با ملكيان، گفت(» هافرضپيش«
ذهن خود با ذهن  10تطبيق دادنخواهد به هاي معرفتي ميهوسرل از پديدارشناس حوزه

. در جاي وي قرار دهد فيلسوفي كه در مرحله شناخت وي است بپردازد و خويش را موقتاً
  به (Husserl: 2008, xx) .سازداصطالحات ويژه او را ميسر ميمعناي يابي به اين كار راه

  به نه هوسرلي، برخالف رويكرد كالسيكپديدارشناساشناسي اين ترتيب معرفت
                                                      

1. Phenomenological reduction 
2. Transcendental reality 
3. Phenomenological reality 
4. Epoche 
5. Bracketing 
6. All considerations of its spatial existence 
7. What is acceptable as true 
8. Immediately self-evident 

  .تواند امر بديهي يا حتي امر مشهود باشدترجمه ديگر مي
9. " Phenomenology is the study of human experience and of the ways things present 
themselves to us and through such experience."  (Sokolowski, 2000: 2) 
10. Adjusting 
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در رويكرد . نمايدكيد ميذهن پديدارشناس تأ 1هاي شناختيشناسي، بر تجربهمعرفت
به فهمي از ) »16«به آن 2»رويكرد طبيعي« ،يا، به قول هوسرل(شناسي كالسيك به معرفت

بدون (دانم چه خود مينموديم كه بر پايه آنشناختي توجه ميانديشه ديگران از منظر معرفت
در مقابل، ؛ يافتتحقق مي )فردي كه صاحب باور است ورود به چارچوب ذهن

گزيدن  سكنا. خواند ميفرا 3 »گزيدن در ذهن آن فرد سكنا«پديدارشناسي هوسرل ما را به 
اي شخصي ندارد و به مناسبات اپيستمولوژيك مشترك ميان جنبه در ذهن ديگران، صرفاً

 سنجانه معاني نهفته در هر اصطالحِتبررسي نسب :كنداي از انديشمندان نيز اشاره ميمجموعه
اي شناختي، به شيوهترين فيلسوفان همفكر در يك حوزه معرفتبه كار رفته در ادبيات مهم

هاي ذهني هاي ناشي از ويژگيتطبيقي و مقارن، معبر مهمي است كه ما را، فراتر از تفاوت
صطالح در دل حوزه هر يك از اين افراد در طرح آن اصطالح، به معناي مشترك آن ا

كه نگاه تطبيقي، پديدارشناس معرفتي حاصل آن. كندشناختي مورد مطالعه هدايت ميمعرفت
آورد كه ني از معنا در درون يك اصطالح نايل مييقرا به درك مخرج مشترك يا قدر مت

شناختي مشترك و توان به مثابه معناي اصطالح مورد مطالعه در يك حوزه معرفتاز آن مي
شناخت ذهنيت يك انسان كه  نه صرفاً ،آنچه براي هوسرل اهميت دارد .مشخص ياد نمود

ر چند اين عرصه عملي در به ديگر سخن، ه است؛ 4»عرصه عملي پديدار«راه يافتن به 
ترين مؤثرولي بايد توجه نمود كه از جمله  ،يابدفردي تحقق مي هاي شناختيِموقعيت

هاي مشترك معرفتي اپيستمولوژيك مشابه در زمينهگيري آن مناسبات مات شكلمقو
قالب  توان درهايي هستند كه آنها را ميدهنده قدر متيقنههاي مشترك ارائاين زمينه. است

ناختي ش هاي متفاوت در درون يك رويكرد فراگير معرفتا حوزهيها شناسيمعرفت
ها براي نشان ترين نمونهناسبتاز جمله م (Bernet, 2005: 163). بندي كردشناسايي و طبقه

در تالشي قابل  ،شناسي هاي انديشه پديدارشناسانه هوسرل در عرصه اصطالحدادن قابليت
است كه وي خود در بررسي پديدارشناسانه بخش نخست قضيه معروف دكارت توضيح 

را ذيل  5كند تا كوگيتو ست؛ هوسرل سعي ميانجام داده ا) يا كوگيتو( »من مي انديشم«
امكان  6شناسانهتا ذيل تعليقي معرفتاسانه مورد بررسي قرار دهد، ملي پديدارشنتأ

                                                      
1. Cognitive experiences 
2. Natural attitude 
3. Dwelling on the mind of that person 
4. Sphere of actual phenomena 
5. Cogito 
6. Epistemological epoche 
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 فروضِ پسِ اصطالح كوگيتو را فراهم آورد و سپس، در گام بعدي، از منظر 1آشكارسازي
گيري در شكل مؤثرهاي  فرضپيش نخست نسبت به فرآيندآگاهي تحصيل شده در 
به اين ترتيب پديدارشناسي وي . آگاهانه آن نمايد اقب آن، ردكوگيتو، اقدام به نقد، و متع
  گيري كوگيتو رادر شكل مؤثرفروض  دهد كه امكان ردرا در وضعيتي قرار مي

در ) هاآن ها و رد فرضبرمالسازي پيش(به دو گام اصلي  در ذيل »17«.نهد اش ميرويپيش
شان تفصيل ناين بيان اهميت . پردازيممي رشناسانه هوسرل در باب كوگيتوپديدا تأمالت

  :عملي پديدارشناسي معرفت شناختي استچندوچون دادن 
هوسرل ذيل رويكردي  :هاي پسِ كوگيتوفرضشناسايي پيش گام نخست،

اين سه پيش . كندفرض در كوگيتوي دكارت شناسايي ميپديدارشناسانه سه نوع پيش
شناختي و هاي متافيزيكي، روشفرضيشپ: بندي كرد گونه طبقهتوان اينمي فرض را
   .است 3»وجود جوهر«فرض متافيزكي دكارت در كوگيتو پيش 2.شناختي غايت
به عنوان  4گيري از روش قياسي علومشناختي دكارت در كوگيتو بهرهفرض روشپيش

 فرض غايتپيش. است 6»يقين هادي به حقيقت« به مثابه و 5»تفكر عقالني«مدلي براي 
 7شناسانه دكارت نيز انجام تحقيقي است كه جهت غايي آن توجيه متافيزيك يا علمي ويژه

  (Cunningham, 1976: 3) .است 8در واقع تحقيق وي در پي ايجاد نوع خاصي از فعليت.است
در گام دوم هوسرل هر سه  :هاي دكارت در طرح كوگيتوفرضرد پيش گام دوم،

 فرض متافيزيكي دكارت در طرح كوگيتووي پيش .كند مي را رد يادشدهفرض پيش
موافق  9فرض گرفتن ماهيت واقعيتپذيرد كه با پيش را به اين دليل نمي) وجود جوهر(

كه جوهر دچار مشكلي اساسي است؛ چرا  به اعتقاد هوسرل مفروض گرفتن وجود. نيست
آغاز انديشه امر و  چنين فرضي به فقدان بداهت ضروري، كه بدون آن هيچ چيز در بادي

شناختي دكارت را در فرض روشهوسرل همچنين پيش. انجامدشود، ميپذيرفته نمي
                                                      

1. Uncovering 
2. Metaphysical, methodological and teleological presuppositions 
3. Existence of substance 
4. Deductive method of sciences 
5. Rational thought 
6. The sure guide to truth 
7. Specific metaphysics or science 
8. Actuality 
9. The nature of reality 
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به اعتقاد وي از آنجا كه هدف بررسي  .كندمي رد) قياسي گيري از روشبهره(كوگيتو 
هاي اي يقيني براي همه عرصهتوجيه پايه »انديشم پس هستم من مي«دكارت در جمله 

. اي را پيش از توجيه آن مفروض بگيردتواند هيچ روش علمينميمعرفت علمي است، او 
توجيه متافيزيك يا علمي «انديشانه دكارت را مبني بر فرض غايتهوسرل همچنين پيش

خاص مخالف  »فعليتي«كند كه با هرگونه مطالعه معطوف به به اين دليل رد مي »ويژه
است كه قابل  1يا متافيزيك محتمل قطعي بر فراز هر علم جوي بنيادي مطلقاًاست و پي

  (Ibid: 3-4) .ه باشدارائ
  پژوهيگيري از پديدارشناسي معرفتي در عرصه دينبهره

دكارتي، در تحليلي بنيادين به  تأمالتدهندگان  هوسرل، به مثابه يكي از ادامه
كوشد با پردازد و مي ساز كوگيتو ميهاي اصطالح مهم و تاريخفرضبرمالسازي پيش

ل از اين اصطالح دكارتي نائ ه نقدي معرفتيشناسانه به ارائمددگيري از پديدارشناسي معرفت
علوم دست در مراجعه به مصطلحات غربي اتخاذ رويكردي از اين رسدبه نظر مي. آيد

توان خطر كرد و ادعا حتي مي نيز ميسر باشد؛ پژوهيآنها از منظر دين و نقد تحليليسياسي 
شناختي مدرن و ديني امكان بارورتري را، نسبت به آنچه هاي معرفتكه تفاوت نمود

پژوهان جهت روي دينكرد، پيشهوسرل در نقد پديدارشناسانه اصطالح كوگيتو دنبال مي
همدالنه نسبت به آنها  ناقدانه و بعضاً فهم مصطلحات غربي و تدارك و تمهيد نگاهي بعضاً

ي مؤثردهنده زمينه  هاي از اين دست ارائفت شناختيهاي معركه تفاوتآورد؛ چرافراهم مي
از آنجا كه  ،به ديگر سخن يابد؛است كه پديدارشناسي بر بستر آن معنا و مفهوم مي

است كه مبناي ي از تجارب معرفتي در شناخت معنمشغول گروهپديدارشناسي معرفتي دل
تي بيانگر استعدادي شناخ شناختي است، تمايز دو حوزه معرفت هاي معرفتآنها تفاوت

 به اين ترتيب .اي معرفت شناختي استتوجه جهت رويكرد پديدارشناسانه در مطالعهقابل
گزيدن در ذهن  ناسانه به اصطالحات به معناي سكنارويكرد پديدارش بايد گفت از آنجا كه

 نگام استفاده از هر اصطالح تخصصيحامالن آنها، جهت فهم معناي مورد نظر ايشان ه
اي مدرن را در عرصه علوم انساني پژوهان هنگامي فرصت شناخت مفاهيم پايهدين است،

 سياسياي علوم كنند كه قبل از هر چيز به تعليق برداشت خود از مصطلحات پايهكسب مي
ميان انديشه جديد و انديشه قديم همچون عدالت مشترك لفظي  جديد، كه برخي از آنها

  پژوهانپس از اين تعليق پديدارشناسانه است كه دين. دهستند همت گمارنباور دين
اين . اين مفاهيم جديد نمايندگزيدن در ذهن مولدان  توانند سعي خويش را متوجه سكنامي

                                                      
1. Possible 
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يابد مدرن هنگامي تحقق ميعلوم سياسي اي گزيني در ذهن حامالن اصطالحات پايه سكنا
مدرن شناسي ن و معرفتي، از زبانِ معرفتهايي بنيادياي از پرسشپژوهان به زنجيرهكه دين

دست  هايي از اينگويي به پرسشپاسخ. شان، پاسخ بدهندمورد مطالعه اصطالحدر باب 
قرار سياسي پژوهانه وگوهاي انديشهپديدارشناسانه را در عمق گفتشناسي است كه معرفت

هاي ه زمينهمطالع در مسير شناخت يك مصطلح علمي بهرا  پژوهشگر دينيدهد و  مي
تواند در  دست مي هايي از اينپرسش. كندهدايت ميدهنده به آن  سازنده و تبارهاي شكل

 ه يك مفهوم در گفتمان علوم سياسي معاصردهندهارائ چرا :واقع شوند مؤثرانجام اين مهم 
ها به اين به چنين توضيح و متعاقب آن معتَقدي باور يافته است؟ با كدام اصول و روش

ها و خود اين اعتقاد را اين اصول و روش 1يافته است؟ كدام زمينه باورمنديباور دست
بايست در كار باشد تا الذكر، كدام تجربه ديگر مي كل داده است؟ عالوه بر موارد فوقش

  يافت؟ چگونه دنياي وي از دنياي من متفاوت استمي وي به چنين باوري دست
كه من ) و يا بالعكس(ست كه او چيزي در دست دارد ؟ آيا تفاوت در اين ني)شودمي(

  تر بايد دنبال توضيح تفاوت گرديد؟اي فراگيربه شيوهآيا نبايد ندارم؟ و يا آنكه 
سخن «است نه  »شنيدن« ياد شده،هاي هايي براي پرسشيابي به پاسخ راه دست

هاي داوريپديدارشناسانه، ضمن پرهيز از ارزششناسي معرفت ،به سخن ديگر ؛»گفتن
، به جاي توضيح انديشه ديگران يشناخت معرفت تحليل معمول در رويكرد كالسيك به
خواهد تا به ديگران گوش بسپاريم و هاي خويشتن، از ما ميانديشه ديگران از منظر ارزش

   (Pietersma, 2000: 4). اي مشابه با ايشان قرار دهيمخويشتن را در موضع تجربه مرتباً
حال اين شنيدن مبادي معرفتي اصطالحات به سخن گفتن مؤثر و عالمانه در باب با اين

سازي پديدارشناسانه زمينهشناسي معرفتانجامد؛ چه آنكه ويژگي آنها در مرحله بعدي مي
مايه نقد كند كه دستاي را ايجاد ميآگاهيپديدارشناسي اين . جهت نقد اصطالحات است

در مسير مطالعه پژوهي دينبه كار امكاني گيري از چنين هرهب. گرددمعرفتي اصطالحات مي
اين نقد  پژوه را در موقعيت استراتژيكو دين آيدميعلوم سياسي اصطالحات غربي 

  .دهد شناسي ديني قرار مياز منظر معرفتاصطالحات 
فرآيند شناخت مفاهيم در  2»سازي روشيروشن«سخن آنكه هوسرل ما را به  كوتاه
پديدارشناسي هوسرل در  مغز »18«(Marius van Leeuwen, 1981: 6) .خواند ميافلسفي فر

توصيف پديدار است؛ به اين ترتيب وظيفه پديدارشناسي آن است كه براي تالش براي 
                                                      

1. Background of belief 
2. Methodical elucidation 
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 ،اطمينان يافتن از دقت توصيف در برابر تمايل ذهن جهت فرارفتن از توصيف به استنتاج
پس از آن است  )202- 201: 1381حقي، ( .باقي بماندگر ذات پديدار مقاومت كند و توصيف

اروي پديدارشناس شناسي خويشتن فركه فرصت نقدي آگاهانه و عالمانه از منظر معرفت
  .شود معرفتي گشوده مي

  گيري نتيجه
 تأمالتگيري از تواند با بهرهپژوهي ميادعاي اين مقاله آن است كه جريان دين

به رفع ) شناسي پديدارشناسانه به مثابه روشمعرفتگيري از بهره(نخست  هوسرلِ
اي علوم انساني و سياسي در فضاي مي شكل گرفته در طرح مفاهيم انديشهاغتشاشات مفهو

پژوهي و علوم وگو ميان دينگيري فضاي عالمانه گفتشكلمدد رساند و به پژوهي دين
پژوهان بايد پيش از هر دين ،يابي به اين هدفجهت دست. انساني و سياسي كمك نمايد

گذاري شناخت پيشيني خود از اصطالحات مشغول به تعليق درآوردن يا در پرانتزچيز دل
هايي كه به طرح پرسش در اين مرحله الزم است تا. باشندو سياسي علوم انساني اي انديشه

نند و دهد دست زايشان را در جايگاه معرفتي صاحبان و حامالن اصطالحات جديد قرار مي
. اي تحليلي، بپردازندهاي حاكم بر آن اصطالحات، به شيوه فرضبه اين ترتيب به فهم پيش

اهميت اين رويكرد عدم تحميل ناخواسته ذهنيت برآمده از انديشه خود بر اصطالحاتي 
  .دارندديني شناسي است كه تباري متفاوت با معرفت

پژوهي كشور فضاي مطالعات دين اي علوم سياسي درمتأسفانه طرح اصطالحات انديشه
از چنين دقتي كمتر برخوردار بوده است و اين طرح و بسط معموالً به معناگذاري 

نقدي كه از اين منظر . خودخوانده و خودخواسته براي اين اصطالحات منجر شده است
است؛ متوجه ادبيات علوم سياسي جديد گرديده است نيز در بسياري از مواقع، قابل اتكا نبوده 

اي از اين دست در مقام فهم ادبيات علوم سياسي، مجالي پژوهانههاي دينچرا كه تالش
رو در پديدارشناسانه به هسته معنايي نهفته در اصطالحات حامل آنها نداده است و هم از اين

در مقابل، در . موقعيتي كه براي نقد عالمانه اين مصطلحات مورد نياز است قرار نگرفته است
اي انساني و سياسي از اتخاذ چنين رويكردي، نقد معرفت شناختي اصطالحات انديشه فرض

پژوهي مستعد آن است كه راه به نقد مباني معرفتيِ پسِ اصطالحات ببرد؛ نقدي  منظر دين
گونه كه هستند و در دل پردازد و به نقد آنها آنگونه به هسته معرفتي اصطالحات مياين

  .گردندمي گونه كه بر ما ظاهرپردازد نه آنشوند مي شان ظاهر ميهاي سازندهگفتمان
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  هانوشتپي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي قابل توجهي با  شناختي در انديشه ديني تفاوتتاريخ تحول و تطور توجه به مباحث معرفت .1
  .ختدر بخش سوم اين مقاله به اين مهم خواهيم پردا. رويكرد مدرن دارد

  نيز براي اشارهMonolingual terminologL  عالوه بر اصطالح مورد اشاره از .2
  .رودبه كار مي »زبانهتك شناسياصطالح«

  چندزبانهشناسي اصطالح :شوداين دو حوزه را شامل مي ،تطبيقيشناسي اصطالح .3
)Multilingual terminology( دوزبانه شناسي اصطالح و)Bilingual terminology(.  

  .تر تعريف اين دو حوزه آمد پيش .4
 در شناسانهاصطالح يقيتطب مباحث به ورود از شيپ مقاله فهيوظ كه ستا يضرور نكته نيا تذكر .5

 نيچن در ثرؤم يشناختمعرفت نهيزم به محدود آن فهيوظ و ابدييم انيپا حوزه دو نيا
  .شتريب نه است ييها استفاده

  اعترافات آگوستين را گشاينده رويكردي مهم در عرصهزبان به كار گرفته شده در كتاب  .6
هاي مبتني بر  با نگاه) Semiotics(شناسي اند كه مطابق آن نمادكالسيك دانستهشناسي زبان

  .آميزد فلسفه زبان درمي
  ولي جهت مطالعه آن مراجعه به مقاله ،غرض مقاله پرداختن به اين مبحث نيست .7

"special languages, Tterminology, planning and standardization" ليف أت
) Wolfgang Nedobity(و ولفگنگ ندوبيتي ) Christian Galinski(كريستين گالينسكي 

  (Strehlow, 1988: 4-12)  :شودكتاب توصيه مياين در فصل نخست 
8. Thomas j.Blakeley )1931 -1989.( في هاي فلس توماس بلكلي محققي بود كه در زمينه

به عنوان ويراستار علمي مجله  1959وي از سال . نمودمرتبط با مطالعات شوروي تالش مي
مشغول به كار در اين ژورنال ) Studies in soviet thought( »مطالعات در انديشه شووري«

  .حضور وي نقشي مهم در شهرت علمي اين مجله بر جاي نهاد. علمي گرديد
در توصيف علت تفاوت معناي اصطالحات در ) Problem areas( »حوزه مسئله«وي از سه  .9

شناسي اين سه حوزه هستي. كند هاي فلسفي متفاوت ياد مي جريان استفاده از آنها در گفتمان
/ فيزيكي با عين و ذهن  /هاي روان نسبت پديده(شناسي ، روان)نسبت هستي با ايده و واقعيت(

  .هستند) ...شناختي با استعال ونسبت پديده هاي (شناسي و معرفت) روح
آيد،  آنچه در اينجا مي. دار و ذوجوانب قرار گيرد اي دامنه چنين رويكردي بايد موضوع مطالعه .10

ه شواهدي موجد دقت جهت مطالعاتي مستقل ئبيش از هر چيز، طرح پيشنهادي قابل توجه و ارا
  .دار است و دامنه

 مطابق. اندزده مثال) ابزار(» Tool« و) لهيوس(» Instrument« اصطالح دو به نمونه عنوان به .11
 اصطالح، دو نيا يها تفاوت ييشناسا بخت كه است دارشناسانهيپد يكرديرو ليذ تنها ليتحل نيا
 يمنطق يها ليتحل نهبه اعتقاد اين افراد،  .گردد يم شناسان اصطالح فراچنگ ق،يدق يا وهيش به
 در مذكور اصطالح دو ظهورات رانگيب ك،ي چيه ،ينيپس يانتزاع يها يبندجمع و ينيشيپ

  .و تنها راه رويكرد پديدارشناسانه به آن است بود نخواهند استفاده ينيع يها تيموقع
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 ينيتكو يدارشناسيپد به »سوم هوسرلِ«. دارد نظر استعاليي يدارشناختيپد به »دوم هوسرلِ« .12
  .آورد يم يرو

  اي جانب هوسرل را بايد سرآغازي براي زنجيرهپديدارشناسانه از شناسي طرح مفهوم معرفت .13
  )Martin Heidegger(پس از وي هايديگر . از تأمالت فيلسوفانه پس از وي دانست

، متأثر از هوسرل، اين مسير را ادامه دادو به بسط رويكردي روي آورد كه مبتني )1976- 1889(
  .شناسانه بودبر پديدارشناسي هستي

فرآيند تحولي انديشه خود، تقليل پديدارشناسي را به كار برده  هوسرل به صور مختلف، و در .14
خود هيچ گاه به دركي دقيقي از اين مفهوم دست ي بر اين باور هستند كه وي حتي برخ. است

آنچه در اينجا مد نظر است عمدتاً به دوره نخست رويكرد وي به اين مفهوم توجه . نيافته است
كتاب اين متفاوت هوسرل تقليل از پديدارشناسانه يا اپوخه  جهت مطالعه تعاريف مختلف و. دارد

   Spiegelberg, 1960: 690: گردد توصيه مي
) zuden sachen selbstو به آلماني  To the things themselves(مراجعه به خود امور  .15

  .جايگاهي كليدي در پديدارشناسي هوسرل دارد
هاي ري ميان پديدارشناسي و وضعيتگذاهوسرل در سراسر ادبيات ويژه خود در تفكيك .16

وي بر اين باور است كه  .ورزيداصرار مي »رويكرد طبيعي«غيرپديدارشناسانه بر كاربرد  اصطالح 
بسيط و خطابين  هاي پديدارشناسانه است و عمالً هاي نگاه رويكرد طبيعي فارغ از توانمندي

  .است
دليل مراجعه ما به اين . أمالت وي استدكارت مبحثي بسيار مهم در ت» كوگيتو«نقد هوسرل به  .17

بخش از ادبيات هوسرل تبعي و به منظور ارائه مثالي از شيوه پديدارشناسي يك اصطالح بسيار 
طبعاً حوصله اين مقاله اقتضاي پرداختن به سطوح متعدد و متنوع اين . مهم توسط هوسرل است

ردد در حد نياز مقاله جهت تدارك مثالي اي مبسوط ندارد و آنچه ارائه مي گ مسئله مهم را به شيوه
  .قابل توجه است

اي مشخص،  شناسي، به شيوهشناسانه رويكرد پديدارشناختي هوسرل به معرفت خصايص روش .18
ريكور به طرح پديدارشناسي، به مثابه روش، ذيل سه سطح . توسط پل ريكور دنبال شده است

 .معنا، سوژه و زمينه: پردازدمي
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