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 چکیده  
شناسیِ اصلی این پژوهش توصیف مفصل ابعاد مختلف روش   هدف
پژوهش فنمکس  برای  نگاه  منن  با  هرمنوتیکی  پدیدارشناسی  های 
است. این پژوهش در قالب روش مرور نظامند به دنبال   شناسانهزبان

روش مختلف  ابعاد  که،  است  پرسش  این  به  مکس پاسخ   شناسیِ 
پژوهش فن برای  نگاه منن  با  هرمنوتیکی  پدیدارشناسی  های 

چگونهزبان و  چیستند  ابعاد   اند؟ شناسانه  نمایانگر  پژوهش  نتایج 
روش فن مختلف  مکس  عبارتند  شناسی  که  است  الف.  منن  از: 

رویکردهای آماده سازی طرح پژوهش برای پژوهش پدیدارشناسانه  
ب.  هرمنوتیک مضمونی(  تحلیلی،  تفسیری،  تمثیلی،   )وجودی، 

پروپزال پژوهش ج. روی آوردن به ماهیت تجربه زیسته)جهت دهی  
به پدیده، طرح مسئله پدیدارشناسی، توضیح مفروضات و پیش فهم  

کنیم ن.  زیسته آنگونه که آن را زیست میکندوکاو در تجربه   د.  ها(
شرط های الزم برای توصیف پدیدارشناسانه. ط. رعایت کردن اصول  
پدیدارشناختی تامل  زیسته. ف.  تجربه  درباره  پدیدارشناسی   اساسی 

جنبه  کشف  مضمونی،  تحلیل  توصیفات  )انجام  در  مضمونی  های 
مضمونی  دنیای زیسته، جداکردن تم عبارات، جمع آوری توصیفات  

Abstract  

The main aim of this research is to describe in 

detail the various aspects of Maxvanmanen's 

methodology for the research of hermeneutic 

phenomenology with a linguistic attitude. This 

research seeks to answer this question in the form 

of a systematic review: What are the different 

aspects of Maxvanmanen's methodology for the 

research of hermeneutic phenomenology with a 

linguistic attitude and what are these? The results 

of the research represent the different dimensions 

of Max van Menen's methodology, which are: A. 

Research plan preparation approaches for 

hermeneutic phenomenological research 

(existential, allegorical, interpretive, analytical, 

thematic). B. Research proposal J. Turning to the 

nature of lived experience (orienting the 

phenomenon, posing a phenomenological 

problem, explaining assumptions and 

preconceptions). D. Exploring lived experience as 
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م. نوشتن پدیدارشناسی    از منابع هنری، تعیین موضوعات ضروری(.
 هرمنوتیکی.

نگاه    :هاکلیدواژه با  هرمنوتیکی  پدیدارشناسی  رویکرد 

 .  شناسیمِنِن، روشفَنشناسانه، مَکس زبان 

we live it. N. Necessary conditions for 

phenomenological description. T. Observing the 

basic principles of phenomenology about lived 

experience. F. Phenomenological reflection 

(performing thematic analysis, discovering 

thematic aspects in descriptions of the living 

world, separating the theme of phrases, collecting 

thematic descriptions from artistic sources, 

determining essential topics). M. Writing 

Hermeneutic Phenomenology. 
Keyword: Hermeneutic Phenomenological 

Approach with Linguistic Perspective, Max 

van Manen, Methodology . 

 

 مقدمه 
شود و در این روش های فلسفه تعلیم و تربیت بکارگرفته میروش پدیدارشناختی به عنوان یک روش فلسفی است که در پژوهش

چگونه ادراک کرده است و ما درپی فهم آن تجربه تکینه و منحصر به فردی هستیم که در ای را  کنیم که شخصی پدیدهبررسی می 
ساختار آگاهی شخصی معنی پیداکرده است یا به عبارت دیگر ما در پی فهم همین معنای محوه شده و نهفته در تجربه زیسته شخص  

ی بودن او  ن معنا براتریحضور دارد و اساسی ی در جهان ی توان دریافت که چنین شخصی با چه معناهستیم که با فهم همین معنا می
منن اشاره کرد. توان به هوسرل، گادامر، هایدگر، مرلوپونتی و فناند از جمله می چیست. اندیشمندان متفاوتی به پدیدارشناسی پرداخته 

چون هوسرل محدود به توصیف نیست بلکه عالوه بر توصیف عمل تفسیر نیز صورت می گیرد که تفسیر    1مِنِن فَنمَکس   شناسیروش
شناختی است)دیلتای و شالیرماخر( و هم از نوع هرمنوتیک فلسفی)هایدگر و گادامر( )فن نن هم از نوع هرمنوتیک روشمبرای فن

:    2016  منن به عمل صحبت می همچنین وی  (.  3الف  انسانی و حساس  علوم  به  پداگوژیِ منعطف  و  از  پدیدارشناسی  باب  کند 
نسانی و علوم تجربی فرق  بین علوم اهمچون دیلتای  و  کند  باز می  پداگوژیکیل  را بر روی مسائ  شناسانهبا نگاه زبان  یهرمنوتیک

فَن مِنِن   شود،کند و در هلند از پدیدارشناسی توصیفی صحبت میدر آلمان دیلتای از پدیدارشناسی تفسیری صحبت می  گذارد،می
ی روش یا شیوه . هر کدام از اندیشمندان مذکور،  (ixترکیب این دو است یعنی یک پدیدارشناسی توصیفی تفسیری است)همان:  

اند و  به چاپ رسیده  هایی که در جمهوری اسالمی ایراناند که در مقاالت و کتابخاصی برای پژوهش پدیدارشناختی را پیشنهادکرده
منن  شناسی مکس فن اند، اما اوال به روش پژوهش پدیدارشناختی در فلسفه تعلیم و تربیت پرداخته   رویکردهای  ها وبه توضیح روش 

های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت نوشته خسروباقری و همکاران به عنوان کتاب  پرداخته نشده است)کتاب رویکردها و روش 
منن در آن وجود ندارد( یا به طور مجمل  فنباشد که ردپایی از مکس ربیت می مرجع پژوهشگران ایرانی در عرصه فلسفه تعلیم و ت

است دوما کلی قرارگرفته  اشاره  است که  گوییمورد  این شده  به  پدیدارشناسی منجر  رویکردهای  های صورت گرفته در خصوص 
های اساسی برای  اند که شرطردهبه طور مثال دقیقا مشخص نک باشد امابیان شده توضیحاتی که در خصوص روش اجرای پژوهش 

چیستند؟ پدیدارشناسی  کرده  ،توصیف  بیان  صرفا  و  کجاست؟  پدیدارشناسی  توصیف  در  نوشتن  و  تفکر  زبان،  توصیف  جایگاه  اند 
ای  ها هنوز براند. لذا این خلعآوری توصیف پدیدارشناسی بیان نشدهپدیدارشناسی باید شهودی باشد. یا به طور مثال فرآیندهای جمع

توصیف مفصل ابعاد مختلف    این پژوهش لذا مسئلهشود از دقت پژوهش پدیدارشناسی کاسته شود پژوهشگر وجود دارد که باعث می 
شناسیِ ابعاد مختلف روش  ت است از:رعبا  این پژوهش  پرسش  باشد.های مذکور میمنن برای پرکردن خلعفنشناسیِ مکس روش
پژوهش عبارت    هدف اصلی  . شناسانه چیستند و چگونه اند؟های پدیدارشناسی هرمنوتیکی با نگاه زبان پژوهشمنن برای  فنمکس 

شناسانه به  های پدیدارشناسی هرمنوتیکی با نگاه زبانمنن برای پژوهشفنشناسیِ مکس : توصیف مفصل ابعاد مختلف روشاست از
 گیرد.به روش مروری صورت می مذکور هدف و پاسخ به پرسش این قق  تح  باشد.های وی میوسیله مروری نظامند بر اندیشه 

 
1 Max van manen 
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 پیشینه پژوهش 
ها و شناسی های پدیدارشناسی و تربیتی نسبت به توصیفات صورت گرفته از روشمنن را برای پژوهششناسی فنآنچه بررسی روش 

تعلی  ها و رویکردهای پژوهش درروش ایران، متمایز میفضای پژوهشی فلسفه  تربیت جمهوری اسالمی  کند، جامعیت، دقت  م و 
از سایر دیدگاهکاربردی چنین روش به توصیفات صورت گرفته  به بررسی مروری  شناسی نسبت  بود که چنین پژوهشی  ها خواهد 

های گوناگون پژوهش  رائه طرح ا  ،آوری این توصیفات زیستههایی برای انجام یک توصیف پدیدارشناسی غنی و جمعراهبردها یا رویه
)درحالی در منبع    اصول و شروط الزم برای توصیف پدیدارشناسی  پدیدارشناختی، نحوه نگارش پروپزال در پژوهش پدیدارشناختی،

به بیان توصیف شهودی بسنده شدهاصلی روش تربیت  تعلیم و  به طوری که خود متن ها و رویکردهای پژوهش در فلسفه  است 
توان گفت برای انجام دادن یک توصیف پدیدارشناختی حداقل هشت منن میهودی بودن را توصیف کند اما در دیدگاه فنتواند شنمی

های خود، چگونه  فرضنحوه جهت دهی به پدیده، چگونگی بیان مسئله، نحوه مواجهه با پیش  کرد(،شرط و شش اصل را باید رعایت
های مضمونی در توصیفات دنیای زیسته و جداکردن مضامین عبارات برای انجام تحلیل مضمونی، کشف جنبه  تامل پدیدارشناختی

کل  رویکرد  سه  وسیله  نوشتن  به  چگونگی  خط،  به  خط  یا  دقیق  رویکرد  سازی،  برجسته  یا  انتخابی  رویکرد  اندرزآمیز،  یا  گرایانه 
های پدیدارشناسی هرمنوتیکی با نگاه زبان شناسانه را  فضای نویی از پژوهشپردازد و  پدیدارشناسانه و مالحظات الزم برای آن، می 

الف و   1400ده، ن)فرخ دهددهد و خالء موجود در این زمینه را کاهش می های داخلی در زمینه پدیدارشناسی گسترش می در پژوهش
 ب و س و د(.

 

 روش 
ند برای پاسخ به پرسش اصلی، پرکردن خال ذکر شده در بخش های کیفی است که به روش مرور نظامپژوهش حاضر از نوع پژوهش

( 2021)تانگ و همکاران،    دارای شش مرحلهطرح تحقیق مرورنظامند  شود.  ضرورت و اهمیت و دستیابی به هدف پژوهش انجام می
)بررسی منابع اطالعاتی(    وهش حاضرهای داده برای شناسایی منابع مرتبط با پژها و پایگاهها و کنفرانس .جستجو در ژورنال1زیر است:  

کتاب2 و  کانونی .مقاالت  موضوعات  با  مرتبط  باشند:  معیارها  این  دارای  باید  بررسی  این  در  درج  برای  روش ها  چون  شناسی  ای 
با این    شناسی و جستجوی معنا باشند و منابع ای که مرتبطشناسانه، روش، عمل نوشتار، معرفتپدیدارشناسی هرمنوتیکی با نگاه زبان 

شد.   خواند  حذف  نباشند  کانونی  واژه3موضوعاتی  کلید  یا  جسجو  رشته  کردن  مشخص   Methodology) هایی  . 

ANDMaxvanmanen(  ،)Maxvanmanen(  ،)Hermeneutic phenomenology methodology AND 

Maxvanmanen( ،)Write  AND  Maxvanmanen ( ،)meaning AND Maxvanmanen)  4  انتخاب منابع براساس .
بیان شده   ارزشیابی 5معیارهای  با پرسش   .    این   پژوهشی  سؤاالت  به  پاسخ  برای   مطالعه  آیا  : ارزشیابی  های چون: سواالت پژوهش 

  به  پاسخ  برای  چقدر  است؟، مطالعه  کافی  مطالعه  این  تحقیق  سؤاالت  به  پاسخ  برای  ها  تحلیل  و  ها  روش  است؟، آیا  مناسب  مطالعه
منن در  فن. تجزیه و تحلیل. برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش حاضر تمام آثار مکس6است؟    مرتبط  مطالعه  این  پژوهشی  سؤاالت

)مقاله و کتاب( الکترونیک وی به زبان انگلیسی، مورد بررسی قرارگرفت و از بین آنان آثاری که به موضوعاتی چون    نوشتارهای
شناسی و جستجوی معنا پرداخته شده بود،  شناسانه، روش، عمل نوشتار، معرفت ی با نگاه زبان شناسی پدیدارشناسی هرمنوتیک روش

و کتاب مقاالت  آوری  برای جمع  قرارگرفت،  فهم  و  خوانش  پایگاهمورد  از  وی  ژورنالهای  و  متعددی چون »ها   Googleهای 

Scholar  ،Google Book  ،SAGE  ،Taylor and Francis Group،Springer  ،JSTOR  ،ERIC  ،Elsevier  »...،
شناسی  توضیح روش  های وی به طور خاص به ی آثار فن منن یکی از کتاب استفاده شد. نکته حائز اهمیت این است که از بین همه

وی پرداخته بود که مبنای پژوهش حاضر قرارگرفت، که این اثر عبارت است از:» پژوهش در باب تجربه زیسته: علوم انسانی حساس  
منن در حوزه موضوعی پژوهش حاضر تحقیق  های داده مقاالت اشخاصی که درباب بررسی آثار فن . همچنین در این پایگاه 2عمل«   به

های نمایه مقاالت آثاری که  کرده بودند، مورد خوانش، فهم و تجزیه و تحلیل برای ترکیب قرارگرفت. در منابع داخلی نیز در پایگاه 
 قرارگرفت. ها به یکدیگر، خته بودند مورد خوانش، فهم و تجزیه و تحلیل برای ترکیب دادهمنن پرداشناسی فن به روش 

 

 
2 Researching live Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. 
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 ی نظری هایافته
  با   را  پداگوژی  دولتی  او آکادمی  جاهمان  در   و  شد  بزرگ  و  متولد  هلند(  1942)  4هیلورسوم  در  مننفن   : مکس3منن معرفی مکس فن 

  به   مهاجرت  از   پس.  رساند  پایان  به   دوم  زبان   عنوان   به   انگلیسی  زبان   در   تحصیل  و   5( K-12)   سطوح  تمام  برای   تحصیلی  مدارک
 را(  1973)  دکترا  و(  1971)  ارشد  کارشناسی  مدرک  و  کرد  تدریس  ادمونتون  دولتی  مدارس  در  سال  چندین  وی  ،1967  سال  در  کانادا

شد. او دست به پژوهشی بلندمدت   کانادا  شهروند  1973  سال  در  وی.  گذراند  کانادا  آلبرتا  ، ادمونتون  ، آلبرتا  دانشگاه  آموزش   دانشکده  در
 در مورد پدیدارشناسی و پداگوژی زد. 

منن هشت تعریف از پدیدارشناسی را در فصل اول کتاب »پژوهش در باب تجربه زیسته : علوم انسانی برای یک تعلیم و  مکس فن 
، ص: 1990منن  )فن  است  7زیسته کند. پژوهش پدیدارشناسی مطالعه تجربه می  بیان   6انسانیتربیت حساس به عمل« با عنوان علوم

(. پژوهش پدیدارشناسی مطالعه  9)همان، ص:    افراد حاضر می شوند   8(. پژوهش پدیدارشناسی توضیح پدیده ها آنگونه که در آگاهی9
کنیم.  ماست آنگونه که آن ها را زندگی می   (. پژوهش پدیدارشناسی توصیف معناهای تجربی زندگی10)همان، ص:    است  9ها  ذات

تفکر 11)همان:   به  ملطفت  تمرین  پدیدارشناسی  پژوهش  پدیدارشناسی یک جست12) همان، ص:  10(.  پژوهش  منظور  (.  به  وجو 
ص:   است)همان،  معنا  آن  در  انسان  بودن  شاعرانه 12چگونگی  فعالیت  یک  پدیدارشناسی  پژوهش  ص:    است  11(.  (.  13)همان، 

ای است که زیسته است. مسئله پدیدارشناسی چگونگی  ها یا متون نیست، بلکه مطالعه تجربهواژهناسی مطالعه معنای مفاهیم،  پدیدارش
  این   پدیدارشناسی  فردمنحصربه   (. ویژگی2017منن،  )فن  رسیدن از متن به معنا نیست، بلکه چگونگی رسیدن از معنا به متن است

  با   را  کار  این.  برانگیزد  و  بیان  را  شدهزیست  معنای  ابعاد  انتزاع،   و  بندیطبقه   پردازی،نظریه   سه وسو  مداوم  زدن  کنار  با  که  است
 مفروضات  گرفتن  نظر  در  با  و  کنیم،می  سازیمفهوم  را  آن  که  طورآن   نه  و  کنیممی   تجربه  ما   که  گونهآن   زندگی  به  گیریجهت
 دهد )آدامز و می  انجام  هستیم  آن  در  همیشه  که  مختلف  هایشناسیهستی  و  هاایدئولوژی  و  سیاست  علم،  فرهنگ،  زبان،  هایزمینه

شود نه علوم تجربه، به دنبال فهم معنای زیسته حاکم بر (. پژوهش پدیدارشناسی که در ذیل علوم انسانی بررسی می2017منن،  فن
سانی هم یک زیست جهانی دارد و پژوهشگر باید گیرد هر انزیست جهان است پس این پژوهش در یک زیست جهان صورت می

های زیسته خود جهت  انسان را آنگونه که در زیست جهانش هست، فهم کند. پدیدارشناسی توصیف این است که چگونه به تجربه 
)به    ستهتوصیف نحوه رو کردن ما به تجربه های زیسته است چگونه سمت و سو پیدا کنیم به این تجربه های زی  گیری پیدا کنیم

کنیم. پژوهش پدیدارشناسی بررسی  صورت پیشانظری و پیشا تاملی(. در پدیدارشناسی در باره نحوه بودن فرد در جهان پژوهش می 
گیرد. پژوهش پدیدارشناسانه یک بررسی شخصی و یک نگریستن به صورت  پدیده ها آن چنان که در زیست جهان ما شکل می 

  حال،  عین  است؛ در  تربیتی  خوب  احساس  کند،  می  هدایت  را  من  اقدامات  که  کند اصلیان مییگانه است. وی در خصوص تکینگی بی
( در آموزش ما آنچه را  1988)  مننفن  .ب(1982منن)فن  هستم   حساس  خاص  موقعیت  این  در  فرد  بودن  فرد  به  منحصر  به  نسبت  من

  سالگی  چهار  تا   بتوانند  کودکان  از   بسیاری  اگر   گیریم، حتیکه ممکن است را با آنچه که از نظر تربیتی مطلوب است را اشتباه می 
آموزشی  هایای که هست این است که نظریه کنند اما نکته  مطالعه اولیه سنین آن در باید کودکان که نیست معنا بدان این ،بخوانند 

باشد و به این توجه    ای منحصر به فرد و مورد خاصگویند که شرایط مناسب این کودک چیست؟ نظریه پداگوژیکی باید نظریهنمی
  نگرش  ( معتقد است آنچه1986،1988منن )داشته باشد که اکنون و اینجا و در این شرایط آنجه مطلوب این کودک است چیست؟ فن

منحصر به فرد است( باید بتوانیم با یک نگرش    پردازی  نظریه  نوعی   است،  دانستن  از  خاصی  شیوه  ،بخشد  می  مربیان  به  پدیدارشناختی
نظری وارد زیست جهان فرد بشویم و ارتباط هم از همین جا آغاز می شود که یک ارتباط پداگوژیکی شفقت آمیز    تاملی و پیشاپیشا

برقرار کنیم تا بفهمیم آن چیزی را که اساسی ترین امر بودن است چه چیزی هست؟ در واقع به ذات و به آن معنای حاکم بر زیست 
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4 Hilversum 
 مدرک مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک معلم  5

6 Human Science 
7 Lived experience 
8 Consciousness 
9 Essences 
10 Thoughtfulness 
11 poetizing 
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گیرد. البته پدیدارشناسی می تواند گرایش هرمنوتیکی داشته باشد  ن صورت میجهان پی ببریم. پس این پژوهش در یک زیست جها
ی تفسیر بافت جهانمان است.  که در این صورت به دنبال این هستیم که چگونه آن بافت جهانمان را تفسیر کنیم توصیف نحوه

  تجربه را  دیگران با روابطمان و  خود جهان است ممکن ما که  است ممکن هایراه از بسیاری کشف آن  هدف تفسیری پدیدارشناسی
 مطالعه   برای   محور  متن  و   تجربه  بر   مبتنی  رویکردی  تفسیری  پدیدارشناسی   .(1997منن،  کنیم)فن  درک  معناداری  طور   به   و  کرده

 نسبت به معنا داشته باشد.  ایتواند رویکرد زبان شناسانه (. البته پدیدارشناسی می 2017منن، است)آدامز وفن حیات جهان
با تحلیل آثار    (2021فرخنده)   منن:فنتوضیح مفاهیم اساسی موجود در دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیکی با نگاه زبان شناسانه مَکس 

داخته است:  شناسانه وی پرمنن و براساس آنها، به توضیح یازده مفهوم بنیادین دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیکی با نگاه زبان مکس فن 
.توصیف  7. ذات  6. تخیل  5  16. آگاهی و ساختار آگاهی و حیث التفاتی 4  15و پیشا نظری  14. نگرش پیشا تاملی3  13. زبان2 12. تجربه 1
ترین واژه است، هر انسانی  از بین یازده مفهوم مذکور، تجربه کلیدی  . جهان. 11 . تم10.مقوله های بنیادین وجود انسان  9. معنا  8

کند تا این تجربه زیسته که  ای را با جهان دارد و این تجربه را در قالب زبان به اشکال مختلف شناختی و غیرشناختی بیان می تجربه 
پیشانظری و پیشا تعقلی از زبان است که بتواند چگونه بودن   در درون شخص است، مرئی و آشکار شود. و مراد از زبان نیز آن حالت

انسان را در آن موقعیتی که شخص در آن قرار دارد توصیف کند به طور مثال بتواند توصیف کند تجربه معلم بودن از منظر دیگری 
اختن و نگریستن به پدیده از دیدگاه چگونه است؟ و دیگری معلم بودن را با چه معنایی تجربه می کند؟. پس پدیدارشناس به دنبال شن

دیگری است به همین دلیل پدیدارشناس خودش را از زیست جهان شخص جدا نمی کند و به دنبال آن شکل از زبان هست که  
  بتواند یک ارتباط پدیدارشناختی با آن تجربه پیدا کند و درک کند آن عالم زیسته شخص را و تجربه زیسته وی را به صورت پیشانظری 
و پیشاتاملی از دیدگاه دیگری توصیف کند پی پدیدارشناس برای فهم معنای حاکم بر زیست جهان شخص یک ارتباط ناگسستنی با  

های بیرونی خود را درباره چگونه  ها و برداشتتلقی  نه اینکه خودش را از زیست جهان وی منفک کند و  ،زیست جهان شخص دارد
سازد می   شود آن معنایی که به طور مثال از معلمیاین باعث می   ، دیگری بیان کند، این انفکاکن معنای آن تجربه از دیدگاه  بود

ها معلم نداشته باشد بلکه صرفا یک تلقی و منعکس کردن خود باشد. در نتیجه برخالف دانشمندان که  ربطی به زیست جهان آن
فهمند، های نظری میکنند و سپس جهان را با عینک این سازهمی   ای را بر جهان تحمیلنظری یا نظریه برای شناختن جهان یک سازه

ها را کنار بزند و به خود تجربه برسد و آن را با یک زبان پیشانظری و  پدیدارشناس دنبال آن شکل از زبان است که بتواند این سازه 
ن و مستقیما با خود آن چیز مواجه شدن. و  پیشا تعقلی بیان کند.پیشا نظری بودن یعنی همه دانش های قبلی را در پرانتز گذاشت

های دیگر را در باب اشیا فارموش ما باید به خود اشیا بازگردیم، هرگونه نظریه علمی و یا نظریه  گوید( می xxiv:2002)  17مرلوپونتی
)گذشته   نده نسبت به تجربیاتبینی کنکنیم و سراغ توصیف تجربه انضمامی انسانی برویم. البته باید بین دو تامل گذشته نگر و پیش

پس توصیف باید رو به زبان هایی بیاورد که چنین خصیصه هایی را داراست و چنین    (. 1995،  1991  منن،فن)و آینده( تفاوت قائل شد
این توصیف  توان توصیفی انجام داد اما  خواهد ما در زبان علمی نمانیم در زبان علمی هم میکند. پدیدارشناسی میفضایی را ایجاد می

خواهیم شود زبان همدلی است، زبان همدلی یعنی می پردازد. زبانی که به طور مثال پیشنهاد میاز بیرون به بررسی فیزیکی پدیده می
منظور شخص مقابل را فهم کنیم، فهم کنیم آن چیزی را که اساسی ترین امر برای بودن او است چیست؟. زبان همدلی به دنبال  

گیری کنیم و سنگربندی کنیم در مقابل ه از دیدگاه دیگری است پس اگر ما زبان انتقاد و نقد به کاربگیریم و جبههنگریستن به پدید
  :18همدلی (. زبان 1400)فرخنده،    کند را درک کنیمطرف مقابل آن وقت نمی توانیم معنایی که شخص جهان را با آن زیست می

با   ژست یا رفتار کودک تشخیص دهد.  ،نگاه  ، به این معنی است که فرد می تواند عالئم ظریف را در صدا  داشتن ظرفیت سیمپَتی
اعتماد، برانگیخته شده، غمگین،  یا حالت کودک چگونه است بی  ،سیمپَتی احساس می کنیم که یک تجربه برای کودک چگونه است 

ما با همان روحیه، همان    ، در حفظ جهت گیری سیمپتیک نسبت به کودکان مند.شاد، ماجراجو، ترسان، غم انگیز، عالقه   ،حوصلهبی 

 
12 Experience 
13 Language 
14 Pre-reflective 
15 Pre-theoretical 
16 Intentionality 
17 Merleau-ponty 
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ای نزدیکتر بین خود ما و این کودک ایجاد می شود. سیمپتی اغلب فقط برای بیان  به طوری که رابطه   ،شویماحساس آغشته می
استفاده می احساسات حمایتی ظاهری یا نگرانی  اِمپتی است. تمرین (. درک سیمپ2016منن،  شود)فنهای غیرصمیمی  تی فراتر از 

کنیم بدون اینکه لزوماً تحت  دهد که خود را در تجربه کودک احساس می درون احساسی( نشان می   ،امپتی )به معنای واقعی کلمه
نسبت  تواند خود را جای دیگران بگذارد، در حالی که جدا و از نظر احساسی بی طرف یا  تأثیر آن قرار بگیریم. یک ناظر امپتیک می

تری از طرف مربی  تر و شخصیبه عالیق و ذهنیت طرف مقابل بی تفاوت است. عالوه بر این، پداگوژی معموالً نیاز به درک قوی
نسبت به امپتی دارد. اما برای ورود به زندگی درونی دیگری، باید با غمخواری و عشق خود را به سوی دیگری سوق دهیم. عشق  

(.  2017)شلر،  شویمه دیگری را به عنوان دیگری ببینیم اما خودمان در زندگی درونی او سردرگم نمیشود ککور نیست اما باعث می
حیث التفاتی که خصوصیت مبنایی آگاهی هست، اگاهی داشتن، التفات داشتن و توجه داشتن به چیزی، اگاهی ما همواره معطوف به  

ه سمتی، به سمت آن معنایی که با آن از جهانمان آگاه هستیم، اگاهی  شود باگاهی ما کشیده می  چیزی هست آگاهی ما خالی نیست
پیدا می  ما ساختار  اگاهی  این جهان در  و  است  انسانی  ویژگی خاص  .اگاهی یک  توصیف غنی به معنی  برای داشتن یک  تر  کند. 

چند بعدی نگاه کنیم تا آن جنبه  توانیم از تخیل استفاده کنیم یعنی جنبه های مختلف یک تجربه را تخیل کنیم و سعی کنیم  می
بینند، آن چنان  معنای جهان به معنای جهانی که آنها می  (55:  192006)متیوس  هایی از تجربه که برای ما غایب است هم آشکار شود

آن    ( و یک اسمی روی87:    2016مننکند )فنکنند تغییر یافته است. تم آن تجربه زیسته را ساده سازی میکه در آن زندگی می 
گذارد. چهار بخش بنیادین وجود انسان، زمان، مکان، بدن، ارتباط هستند که در پژوهش پدیدارشناسی به وسیله همین چهار مقوله می

»آموزش    ( در مقاله 1997منن)زمان زیسته، مکان زیسته، بدن زیسته و ارتباط زیسته به کندوکاو در تجارب زیسته می پدازیم. فن 
  پدیدارشناسی   آموزش  طرفداران  که  دارد  وجود  خاصی  های  معنا« به این موضوع اشاره کرده است که، ویژگی  ازپدیدارشناسی و پرسش  

  رایج   تجربیات  بر   تمرکز(  1)  : گذارند  می  اشتراک  به  کنند  می  کار  پزشکی   علوم و  روانپزشکی   روانشناسی،  های  زمینه   در  که   کسانی  با
  برای  تالش  جای به هنجاری گیری جهت( 2) .سنگین متافیزیکی یا شناختی هستی شناختی، معرفت مسائل جای به  روزمره زندگی
  مبنی  ضمنی توافق( 4) عینی.  تجربیات در  تأمل نفع  به  انتزاعی نظریه  زدن کنار به تمایل( 3) .اجتماعی  علوم ارزشی آزاد آرمان حفظ

  . است  روشنگر متون  نوشتن  برای  یافته توسعه استعداد همچنین و  انعکاسی پژوهی  دانش یک مستلزم پدیدارشناختی تحقیق اینکه بر
  پیچیده  انسانی   علوم  هایمتن  اکثر  اندازه  به   تردید،بی   پدیدارشناختی،  متن  منطقی   کند که ساختار( همچنبن اشاره می1997منن)فن

 هدفشان  که   است  مثال  و  مصداق   استعاره،  مانند  مختلف  بالغی  ابزارهای  و   ترکیب  استنتاج،  تحلیل،  استدالل،  شامل  متن  این:  است
  پدیدارشناسی   شناسی معرفت  .دارد  وجود  تفاوت پدیدارشناسانه  متن  خواندن   در  حال،  این با  و.  است  سازیشفاف   و  تبیین تولید،  تهیه،

  تشکیل )  استدالل  البته.  دهد  توسعه   را  نظریه  یا  کند  استدالل  را   نکته   یک  اینکه  تا  دهد  می  نشان  را   "معنی"  اول  درجه   در  که  است   این
  عقلی  استدالل کیفیت حال، این با افتد.می  اتفاق  نیز  پدیدارشناسی گفتمان در( گیرینتیجه  کردن، متقاعد کردن، روشن بحث، دلیل،

 می  ایفا  ای  ویژه  نقش  شعری  زبان  منظور  این  برای  و.  است  چیزی  «دیدن»  و  «دادن  نشان»  پدیدارشناختی  هدف  تابع  علمی  برهان  یا
:  باشد  پدیدارشناسی  بررسی  برای  موضوعی   تواند  می  ای   تجربه  کند که هر وی همچنین در باب موضوعات پدیدارشناسی بیان می  .کند

 .غیره  و دوست یک با قهوه نوشیدن  کسی، با چشمی  ارتباط برقراری  حوصلگی، بی گفتگو، 

 شناسانه برای پژوهش پدیدارشناسی هرمنوتیکی با نگاه زبان  شناسی فن مننطرح روش 

 الف. رویکردهای آماده سازی طرح پژوهش برای پژوهش پدیدارشناسانه هرمنوتیکی : 
 پردازد:بندی طرح پژوهش پژوهش پدیدارشناسانه می منن به شرح پنج رویکرد برای صورتفن

های وجودی زمانمندی)زمان زیسته(، : در این رویکرد توصیف پدیدارشناختی خود را با مولفه   طرح پژوهش براساس رویکرد وجودی  .1
(.در مورد پرسش  172: 2016مننسازیم)فنفضایی)فضای زیسته(، جسمانی)بدن زیسته(، اجتماعی بودن )رابطه زیسته با دیگران( می 

: چگونه وی زمان را متفاوت از سایر  مانند  د را حول پرسش هاییهای پدیدارشناختی خواز معنای پدیده تنبیه شدن، ساختار توصیف
کند؟، چگونه وی مکان را متفاوت از سایر دوستانش که مورد تنبیه قرار نگرفته  دوستانش که مورد تنبیه قرار نگرفته بودند تجربه می 

کند؟، چگونه وی ارتباط ته بودند تجربه می کند؟، چگونه وی بدن را متفاوت از سایر دوستانش که مورد تنبیه قرار نگرفبودند تجربه می 
( از چهار مولفه وجودی به  1986کند؟ برگوم )پداگوژیکی را متفاوت از سایر دوستانش که مورد تنبیه قرار نگرفته بودند تجربه می 

 
19 Matthews 
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( در  106  -101:، صص2016منن)اند که فنعلوم انسانی استفاده کرده  عنوان راهنمای تفسیری در مطالعات اصلی و جذاب پدیده
آن حال و حالتی است   : فضای زیسته )فضایی( فضای احساس شده است   20فضای زیسته  پردازد:توضیح این چهر مولفه وجودی می 

شود که یک مکان به خود گرفته یا معنایی که یک مکان به خودش گرفته یا آن حال و حالتی که با ورود به آن مکان در ما ایجاد می 
  ،عرض و ارتفاع و آن فیزیک مکان نیست. وقتی به فضا فکر می کنیم معموالً ابتدا از فضای ریاضی یا ابعاد طولمراد ما طول و  

گذارد است. فضاهای عظیم یابیم بر احساس ما تأثیر می ارتفاع و عمق فضا صحبت می کنیم اما مراد فضایی که خود را در آن می 
ممکن است بگوییم ما به فضایی که در آن    ،ی در ما ایجاد کند. به طور کلییک ساختمان مدرن بانکی ممکن است احساس کوچک

کنیم، فضا هستیم تبدیل می شویم. فضا یا مکان در پدیدارشناسی معنای فیزیکال ندارد یعنی وقتی درباره فضای زیسته صحبت می
داره مرادمان نیست بلکه مراد ما از فضازیسته   که چنین رنگی داره یا چنین شکلی  3*3*2گیرد و آن اتاق  معنای مادی به خودش نمی 

یک توصیف   شود، مثالی که زده شده است در مورد خانه،در پدیدارشناسی آن احساسی است که با ورود به این مکان در ما ایجاد می
توصیف پدیدارشناسانه غیرپدیدارشناسانه این است که درباه طول و عرض و ارتفاع و رنگ و حجم و شکل خانه صحبت کنیم و اما یک  

این در و دیوارهای خانه احساس آرامش را در من    ،این است که در مورد احساسی که این فضا در ما ایجاد می کند صحبت کنیم
پدیدار می کند، یعنی خانه برای من معنای آرامش و امنیت را داره، خانه خانه است اما جلوه های متفاوتی می تواند به خودش بگیرد  

یکی خانه معنای امنیت و آرامش را به خودگرفته، برای کسی دیگر معنای جنگ و دعوا به خود گرفته است که فرد به خودش  برای  
شود کار داریم، این فرد این  می گوید به خانه نروم بهتر است، یعنی در پدیدارشناسی به آن معنایی که از خانه در ذهن ما نمایان می

: مراد   21ه می کند؟ خانه را با چه معنایی تجربه می کند؟ امنیت و آرامش یا ترس و نا آرامی. بدن زیستهمکان یا خانه را چگونه تجرب
کند، مثال شخصی ممکن  کند آن معنایی که شخص در بدن دارد و تجربه می از بدن زیسته آن حال و حالتی است که بدن تجربه می 

که انسان در پوست و در بدن خود نگنجد نشدنی است اما مراد آن حالتی   است از شدت شادی بگوید در پوست خود نمی گنجم، این
کند و حاال وقتی شخصی مورد تحقیر و سرزنش قرار  کند یعنی بدن یک حالت انبساط بدنی را تجربه میاست که بدن تجربه می 

نیست بلکه حالتی است که بدن    فیزیک بدنی،کند. پس مراد از بدن بگیرد بدن یک حالت جمع شدگی و منقبض شدن را تجربه می 
آن وقتی که بدن در زیر یک نگاه خیره شدن سرزنش کننده قرار بگیرد بدن ممکن است آن لطافت    ،کند به عنوان مثالتجربه می 

)حالت ایجاد شده در بدن جمع شدگی(، آن وقتی که شخصی    خودش را از دست بدهد و یک حالت جمع شدگی در او ایجاد شود
(.  104  -103، صص:  2016منن)فن  شودگیرد یک حالت گشایش و انبساط در بدنش ایجاد می تحسین آمیزی قرار می  تحت یک نگاه

زمان زیسته )زمانی( زمان ذهنی است در مقابل زمان مربوط به ساعت یا زمان عینی قرار دارد. زمان زیسته، آن حالت  :22زمان زیسته 
رسد هنگامی که چیزی برای ما لذت  کنیم، زمان زیسته زمانی است که به نظر می و احساسی است که ما در آن زمان تجربه می  

گذرد مثال عاشق و معشوق چند ساعت هم با هم حرف بزنند انگار  شویم و انگار زمان سریع تر می بخش باشد متوجه گذر زمان نمی 
اند، یا  اند که متوجه گذر زمان طوالنی نشده ردهبخشی تجربه کیک آن گذشته، این زمان در کنار هم بودن را با چنان احساس لذت 

مدتی را روی صندلی دندانپزشک    یا مانند وقتی که  ،شودوقتی در حین یک سخنرانی غیر جالب و احساس خستگی در ما پدیدار می
شود شود و چرا نوبت ما نمی گوییم چرا تمام نمیرود و به خودمان میکشیم تا نوبت ما بشود، انگار زمان جلو نمینشستیم و انتظار می

یعنی این زمانی که گذشت را با حس کسالت و خستگی زیست کردیم. این زمانی که گذشت با چه حالی زیست کردی، چه احساسی،  
. (104:  2016منن  )فن  امید  چه حالی را در تو ایجاد کرد؟ کسالت، حس وقت تلفی و... .امروز رو چه طور شروع کردی؟ با ناامیدی یا با

کند؟، ارتباط زیسته کنی؟ حالت همدیگر را درک میتجربه ارتباط با دیگری ارتباط با دیگری را با چه حسی تجربه می :23ارتباط زیسته 
شویم. در ارتباط زیسته مراد آن زبان متعارفی ای است که با دیگران در فضای بین فردی برقرار میکنیم و با آنها مشترک میرابطه 

کنند. بریم نیست مراد زبان همدلی است، به طوری که دو نفر ممکن است زبان هم را نفهمند اما همدیگر را درک میکه به کار می 
اما ممکنه دو نفر زبان مادری هم رو بفهمند اما حالتشون از هم جدا باشد، زبان در این ارتباط زبان ظاهر نیست همان همدلی است 

به عنوان یک دیگری حضورش مطرح است، تجربه حضور دیگری مطلق یا خداوند این ارتباط  تمام وجود آدم حرف میزنه. خداوند هم  
 (. 106 -104، صص: 2016منن صرفا اجرای دستورات الهی نیست بلکه تجربه حضور او هم است )فن 

 
20 Lived space (spatiality) 
21 Lived body (corporeality) 
22 Lived time (temporality) 
23 lived human relation (relationality or communality) 
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جنبه های اساسی ماهیت فرزندپروری    یهر تنوع  ممکن است  ها،طرح پژوهش براساس رویکرد تمثیلی : با متنوع کردن اصولی مثال  .2
این صورت را روشن کند     تر ای که توصیف شده است را عمیق دار، تجربه زیستهساختارهای معنیمفهوم یا    شودمی باعث    که در 

»بَوتن دای کانس« 171:  2016منن  )فن  24ببینیم را    25(.  پدیدارشناسی  مثالها "پدیدارشناس هلندی در سخنرانی های خود    " علم 
رد، داستان یا مثالی از رهاشدگی فرزند  های گوناگونی برای رهاشدگی می توان آو(.داستان ها و مثال121، ص:  2016منن  نامید)فن

به علت مرگ، رهاشدگی به علت طالق، رهاشدگی به علت خودکشی، رهاشدگی به علت تفریح، رهاشدگی به علت دعوا، رهاشدگی  
 به علت جنگ،رهاشدگی به علت اجبار تا بتوان جنبه های مختلف یک تجربه را روشن کرد. 

با یک    ،در موضوع مورد نظر را   ،این رویکرد آثار پژوهشی سایر محققان پدیدارشناس  :  طرح پژوهش براساس رویکرد تفسیری  .3
دارد)بلوم و مک   متون آنان را  یهادهد و سعی در غلبه بر محدودیتکیفیت هرمنوتیکی و یک خواندن قوی مورد بررسی قرار می 

یک توصیف  در این رویکرد    ندهی کار متنی وجود دارد. (. بنابراین ، کیفیت هرمنوتیکی مشخصی در این شیوه سازما1984،    26هیو
ی در یک شیوه  ،پدیدارشناختی ممکن است با درگیر کردن نوشتار خود با تفکر برخی دیگر از نویسنده یا نویسندگان پدیدارشناختی

ادبیات موجود پدیدارشناختی   درجه اول خودش به  شود، به عبارت دیگر رویکرد تفسیری ابتدا یا دربوگویی یا تفسیری سازماندهی  گفت 
شان، قبالً شناسایی و  شود و خود را بر اساس بحث در مورد آن متون و مضامین ساختاری که نویسندگانعلوم انسانی متمایل می

ارشناسی های پدیدهایی پیرامون نوشته ( در فصل1964)  27کند. به عنوان مثال ، مسئله تجسم ریچارد زانر ، سازماندهی می اندبحث کرده
  محققیمورد پدیده پدرشدن    در  یا در مثالی دیگر  ، گابریل مارسل و موریس مرلوپونتی تنظیم شده است.بدن توسط ژان پل سارتر
که ذات  (1987)  29( و النگولد1978)  28، مارسل به نشان دادن مستقیم نتایج کارهای سایر محققان چون ممکن است شروع کند  

 بیند. می "اظهارکنش مسئولیت"و  "عهدت"پدرشدن را در 
دراین رویکرد به دنبال نشان دادن این هستیم که چگونه یک پدیده یا تجربه آنگونه که    طرح پژوهش براساس رویکرد تحلیلی:  .4

فته شده و بدیهی بیش از آنکه درک  توسط علوم اجتماعی سنتی ارائه شده است بد فهمیده شده است و چگونه تصورات عموما پذیر
کند. در مرحله بعد، می توان به طور تاملی نشان داد که چگونه  تری از ماهیت یک موضوع خاص را روشن کند، جلو می متفکرانه 
ه  بررسی توصیفات تجربی، مطالب ادبی و پدیدارشناختی و غیر  ،های خاصی با در نظر گرفتن منابع ریشه شناسی و اصطالحی مضمون

 (170، ص: 2016منن،)فن آید.بیرون می 
مضمون در بهترین حالت، یک ساده سازی است. مضمون، آن تجربه  طرح پژوهش براساس رویکرد مضمونی : مضمون چیست؟    .

از نظر    ناختی مقصود یا کلیت بخشی نیستند بلکههای پدیدارشمضمون   البته  (88، ص:  2016منن،)فن  کندزیسته را ساده سازی می
شده است و بنابراین    هایی در تارهای تجربیات ما هستند، که حول آن برخی تجربیات زیسته تنیدهاستعاری، آنها بیشتر شبیه گره 

های درحال پدیدآمدن، به  از مضمون   باید در ابتدادر این رویکرد    (.1985  ،مننشوند)فنهای معنادار زیست میمستقیما به عنوان کل
اصلی مطالعه در مورد پدیده را در ذیل مضامین به   بخشسپس    شود.بای مولدی برای نگارش مطالعه تحقیقاتی استفاده  عنوان راهنم

های خود را دهند. سپس نوشته های اساسی پدیده مورد مطالعه را شرح میکنیم که مضامین جنبههایی تقسیم میها یا بخشفصل
و در اینجا کنیم.  دار هر مضمون را بررسی میهای معنایکنیم و سپس جنبهاندهی میحول مضامین اساسی پدیده مورد مطالعه سازم

(. به طور مثال اگر فردی به  168،  2016منن :  ها به طور سیستماتیک رفتار کنیم)فنچالش این است که چگونه با هر یک از مضمون
.جنبه 1:    (1988منن،  ت و سازماندهی زیر ظاهر شود)فنطور سیستماتیک مضمون درایت پداگوژیک را دنبال کند ، ممکن است سواال

.چگونه درایت پداگوژیک خود را نشان می دهد؟ درایت خود را به  2  ، ...،/30»متاثرکردن«  تدبیر بودن یعنیدرایت چیست؟ با    های
. درایت  4  /کند،...،را حفظ می  یکند؟ درایت فضای کودک. درایت پداگوژیک چه کاری می3یک تاثیر ظریف نشان می دهد،...،/  صورت

اثری . اهمیت درایت برای تدریس چیست؟ با درایت شدن  5  /..،ایت از طریق گفتار واسطه می شود.کند؟ درپداگوژیک چگونه کار می 
 ./گذارد...بر روی کودک می

 
24 see 
25 Buytendijkonce 
26 Blum & Mchugh 
27 Zaner 
28 Marcel 
29 Langeveld 
30 touch 
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از نوع توصیف شده،  آن هم علوم انسانی هایپژوهشپروپزال از  را تجربی هایمنن پروپزال پژوهشفن : 31ب. »پروپزال پژوهش«
های ثابت آماری، تجزیه طرح چون در آنتوان با دقت برنامه ریزی کرد تحقیقاتی تجربی اغلب می یدر یک پروژه زیراکند جدا می

توان یک طرح تحقیقاتی  حتی نمی به را  از نوع توصیفی  و تحلیل، ارائه پرسشنامه، ابزار آزمون و غیره وجود دارد اما در علوم انسانی
ثابت داشت یا پیشنهاد کرد. یک پروپوزال تحقیقاتی علوم انسانی ممکن است به بهترین شکل با ارائه یک روایتی از یک مقدمه بر  

از    ای، ممکن است نمونه ای از شکل پژوهش واقعی، آماده شود. به عنوان مثالهای پژوهش، و ارائه نمونه ماهیت و اهمیت سوال 
ظاهری تفسیر   ، شکل متن  روی  های کنار هم می توان مثالی از نحوه کاررونوشت ساده مصاحبه را نشان دهید. با تقسیم کار در ستون 

دارِمولد براساس این چنین و سایر متون ارائه داد. طرح پژوهش ممکن است قادر باشد یک بحث تجربی از  و نوع نوشتن صالحیت
ند براساس کارهای اولیه ارائه دهد و و ممکن است کسی بتواند مشخص کند که چه منابع علمی مورد مطالعه اآمدهمضامین که بیرون

گیرند و چگونه این منابع با سوال اساسی پژوهش ارتباط دارند. از آنجا که در این نوع پژوهش فعالیت تحقیقاتی با فعالیت  قرار می 
تفسیری  -الزم باشد نشان داده شود که شخص واقعاً قادر به چنین نوشتاری توصیفی  نوشتاری بسیار در هم آمیخته است ، ممکن است

من  «برنامه های تحقیقاتی مشخص از جمله    روایتی از و شخص قادر به ایجاد بینش های اصلی در قالب روایت است. داشتن    باشدمی
من با کودکان »،  «فضای بازی مورد عالقه آنها هستم  گویی با شش کودک دبستانی در موردوریزی برای مصاحبه گفتدر حال برنامه 
من درخواست خواهم کرد که کودکان بنویسند و طراحی کنند فضای بازی »  «،شانزی خواهم کرد و در فضای بازیهمراهی و با
است نوشتن    ممکنهمچنین  و غیره، بسیار اهمیت دارد.  «  گیرمهای بازی کودکان عکس می من از محیط »و    «شان رامورد عالقه 

گشودگی خاصی در    لی از اهمیت کمتری برخوردار باشد زیرامطالعه فع   مطالعه تا بعد از اتمامی  نحوه شناسی از  یک بحث جزئی روش 
کند که ها و منابعی را فراهم می ها علوم انسانی مورد نیاز است که امکان انتخاب خط سیرها و اکتشاف تکنیک ها، رویه پژوهش

 (. 161الف :  2016منن، همیشه در ابتدای پروژه تحقیقاتی قابل مشاهده نیستند)فن
 ج. روی آوردن به ماهیت تجربه زیسته

مطا ماهیتپدیدارشناسی  یا  ذات  یا  جوهرها،  می  لعه  شناخته  زبانی  ساختار  یک  عنوان  به  نیز  ماهیت  و  توصیف است  در  و  شود 
ای برای ما آشکار شود که ازآن پس بتوانیم ماهیت و اهمیت  این هستیم که ساختار یک تجربه زیسته به گونه پدیدارشناسی به دنیال  

است درک کنیم. بنابراین یک موضوع مناسب برای تحقیق پدیدارشناختی با زیر سوال    ای که تاکنون دیده نشدهاین تجربه را به گونه 
همیشه می پرسد که ماهیت پدیده به    پدیدارشناسی بردن ماهیت اساسی یک تجربه زیسته تعیین می شود و به همین دلیل است که

اینکه خواندن برای یک کودک خردسال چگونه عنوان تجربه معنادار چیست؟. خود تجربه خواندن برای کودکان چگونه است؟ یا  
تفسیری ممکن از ماهیت یک تجربه انسانی خاص  ای یادآوری شود که  است؟. برای پاسخ به این پرسش آن تجربه باید به گونه 

درون    اما نکته مهم این است که یک محقق نباید صرفا یک پرسش را همان ابتدا مطرح کند بلکه باید خواننده را به  ساخته شود. 
نکته دیگر در طرح مسئله پژوهش پدیدارشناسی    پرسش بکشاند، تا خواننده از ماهیت پدیده مورد بررسی تعجب کند و شگفت زده شود.

با صراحت برداشت ها، باورها، سوگیری ها، مفروضات، مواضع پیش فرض و نظریه های خود را   این است که بهتر است همان ابتدا
 (. 1984منن، )فنموش قرارنگیرند بیان کنیم تا مورد فرا

ها(:  آن  های توصیف پدیدارشناسی و جمع آوری)ابزارها، فنون یا رویه  کنیمد. کندوکاو در تجربه زیسته آنگونه که آن را زیست می
هایی را برای انجام یک توصیف پدیدارشناسی  کند، راهبردها یا رویهه های انجام پژوهش پدیدارشناسانه صحبت میمنن از رویفنمکس 

 :(77 -53الف، صص:  2016فن منن ) معرفی کند. آوری این توصیفات زیستهغنی و جمع 
های کیفی را شده نباید رنگ و بوی دادهآوریهای جمعدادهدیتاها یا    :32ماهیت داده)دیتوم: چیزی که داده یا اعطا شده است(« .»1

بدهد.داده یا دیتا فقط به جنبه های عینی و رفتاری و قابل مشاهده که در رویکردهای رفتاری و پزیتیویستی به آن اشاره می شود  
ن و حالت ها هم توجه کنیم. خود صرف دست پیدا کنیم و عالوه بر فیزیک به درو  33زندگیزندهشود بلکه ما باید به ابعاد ختم نمی

آید بلکه باید به باطن  های ظاهری تجربه، دیتا به حساب نمی آید صرفا بیان جنبهگفتار و نوشتار تجربه، داده یا دیتا به حساب نمی
 تجربه هم رفت. 
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ان، به عنوان یک تجربه ممکن  های خودم یا تجربه های شخصی دیگر : تجربه   34.»استفاده از تجربه شخصی به عنوان نقطه شروع« 2
هایی که از تجربه زیسته صورت  های زیسته، توصیف پدیدارشناختی نیستند. توصیف از یک موقعیت هستند و صرف توصیف تجربه 

ها شود روی آن ذهنیت هستند، مواد یا دیتاهایی به عنوان یک تجربه ممکن انسانی هستند که می گرفته است و دارای خاصیت بینا 
نیز می د. توصیف تجربه کارکر نقطه آغاز کار یا پژوهش پدیدارشناسانه است تجربه شخصی من پدیدارشناس  به  های زیسته  تواند 

تواند تجربه احتمالی دیگران هم باشد و تجربه دیگران  عنوان یک تجربه ممکن در نظر گرفته شود یعنی تجربه شخصی من می 
کند یعنی امکان من از این  وصیفات پدیدارشناسی نویسنده از فرم های من و ما استفاده می تواند تجربه افراد دیگر نیز باشد. در تمی

موقعیت یا تجربه زیسته من این توصیف است و امکان ما از این موقعیت یا تجربه زیسته ما آن توصیف است یا توصیف هرکسی از  
ای به عنوان یک تجربه ممکن انسانی توجه  س به هر پدیده یک پدیدارشنا  شود.آن موقعیت به عنوان یک امکان در نظر گرفته می 

 کند.می
بریم از لحاظ ریشه شناسانه،کلماتی مانند  می: بررسی معنای الفاظ و کلماتی که به کار35لغات«. »ردیابی منشاهای مربوط به ریشه 3

تواند یکی  های لغات خود میها و منشاها و ریشهاه بریم را از لحاظ ریشه شناسی بکاویم. یافتن خواستگمیکودک یا حضور و... به کار
 های ما و بخشی از توصیف ما را تشکیل بدهد. از دیتاها یا داده

ای از تجربه  : زبان معمولی یک نوع مخزن عظیم است که در آن تنوع باور نکردنی غنی36جو در عبارات اصطالحی«و. »جست4
تجربه خواندن صحبت می کنیم می گویم »او در یک کتاب گم شده است« . این عبارت  بشری در آن نهفته است.مثال وقتی در مورد  

گم شده است؟ این عبارت   ،اصطالحی چه چیزی را می خواهد به ما نشان دهد؟ اهمیت تجربی این عبارت چیست؟ آیا واقعا خواننده
بودن در مکانی، یا احساس بدن و احساس وجود    نشان دهنده این است که خواننده آنچان جذب کتاب شده است که دیگر گذر زمان،

دیگران ارتباط با آنان را از دست بدهد و به هیچ عنوان گم نشده است، اما وقتی کسی همچنین همسفری داشته باشد احساس خسران 
ام خواندن چگونه است؟  و عدم توجه و همراهی او را دارد. این عبارت در مورد ماهیت تجربه زمان و مکان و بدن و ارتباط فرد در هنگ

برقرار   ارتباط  فرد که در کتاب غرق شده است  این  با فضای مطالعه  ماهیت فضای مطالعه چیست؟چگونه ماهیت فضای مطالعه 
تواند جنبه  کند چیست؟. پس این عبارات اصطالحی می کند؟ فضایی که یک مکان را به یک فضای مناسب مطالعه تبدیل می می

از یک تجربه زیسته را برای ما فرآهم کند. پس این عبارات اهمیت تفسیری برای توصیف پدیدارشناسی ما پیدا تامل برانگیز و مهمی  
در پدیدارشناسی باید رایج ترین عبارات اصطالحی که درباره پدیده مورد بررسی ما وجود دارد توجه کنیم زیرا آنان حاصل    کند.می

گوییم که »هر کودکی به یک خانه احتیاج دارد« در مفهوم خانه و  رت اصطالحی را می یک تجربه زسیته هستند. مثال وقتی این عبا
داری از چیزی وجود دارد، و چیزی در حصار دیوارها قرار است حفظ بشود، و از آن مراقبت  یا مسکن احساس قوی مراقبت و نگه

 بشود،که آن کودک است و مراقبت از فرزندپروری و پرورش کودک است.  
از دیگران« . »در5 تجربی  توصیفات  تأکید می: در پژوهش37یافت  تجربه زیسته  بر معنای  پدیدارشناسی همیشه  از  ها  شود. هدف 

تجربیات دیگر مردمان و تامالتشان بر روی تجاربشان، تا به درک عمیقی نسبت به معنای  «وام گرفتن»های پدیدارشناسی پژوهش
خواهیم بدانیم تجربه  ی مختلف آن تجربه بشری دست پیدا کنیم. در پدیدارشناسی میآن تجارب، یا درک عمیقی نسبت به جنبه ها

فرزندپروری چگونه است؟ آیا والدین فرزندپروری را اینگونه تجربه می کنند؟ آیا این معنای پدر و مادر یا معلم بودن است؟ یا وقتی  
کند؟ تدریس معلم را کودک خواندن را چگونه تجربه می   پرسیم تجربه خواندن چگونه است؟ یکدهیم میمیخواندن را آموزش  

 چگونه تجربه می کند؟ آیا تجربه خواندن این معنا را دارد؟.  
پروتکل نویسی تولید متون اصلی است که محقق می تواند بر روی آن ها کار    :38. »پروتکل نویسی )توصیف تجربیات زیسته(«6

بنابراین زمانی که میها علوم انسانی، تجرکند. داده های پژوهش   خواهیم ماهیت یک تجربه یا پدیده خاص بیات بشری هستند. 
)تجربه تدریس یا والدگری( را بررسی کنیم ساده ترین راه پژوهش این است که از افراد برگزیده بخواهیم تجربیات خود را بنویسند.  

تری از آن تجربه دست  توصیف آن بپردازیم تا به درک عمیق قبل از اینکه از دیگران بخواهیم یک تجربه را توصیف کنند خودمان به  

 
34 Using Personal Experience as a Starting Point 
35 Etymological 
36 Searching Idiomatic Phrases 
37 Obtaining Experiential Descriptions from Others 
38 Protocol Writing (Lived-experience descriptions) 



  
 

 

60                                                                                 (1140 اتبستان، 30، شماره شتم)سال ه  مطالعات علوم اسالمی انسانی 

تجربه را همان طور که آن را   . شما نیاز دارید که1هایی برای نوشتن یک توصیف تجربه زیسته بیان می کند: پیدا کنیم.وی پیشنهاد
بیان علت  از  تا حد ممکن. در موقع توصیف کردن  البته  اید توصیف کنید،  بیان توضیح های علی، تعمیم و  ها یعنی  زیست کرده 

چرا اینقدر   ،.بیان اینکه چه چیزی باعث بیماری شما شده است]بدون قضاوت کردن توصیف کن[تفسیرهای انتزاعی خودداری کنید 
کند. به شما کمکی نمی  ،کودکان تمایل دارند بیشتر از خانه در فضای باز بازی کنند  کنیدیا اینکه چرا احساس می  ،شنا را دوست دارید

. تمرکز  3عواطف و غیره.    ،خلق و خوی  ،همانطور که هست؛ تقریباً مانند حالت ذهنی: احساسات  ،توصیف کنید  39. تجربه را از درون 2
یک تجربه خاص.    ، یک اتفاق  ،یک ماجراجویی  ،وقایع خاص  خود را بر یک مثال یا حادثه خاص از موضوع تجربه بگذارید: توصیف

بوییدن    ،. به احساس بدن5برجسته است.    ،. سعی کنید روی مثالی از تجربه تمرکز کنید که به خاطر زنده بودن یا مانند اولین بار4
 خودداری کنید.. از زیباسازی گزارش خود با عبارت و اصطالحات فانتزی 6 .صدای آنها و غیره توجه کنید ،چیزها

ها یا داده های خوبی برای پژوهش پدیدارشناسانه در اختیار ما بگذارد.  مصاحبه می تواند دیتا   :40)داستان زندگی شخصی(«  .»مصاحبه7
های آوری تجربه . ممکن است به عنوان ابزاری برای کاوش و جمع1در یک پژوهش پدیدارشناسانه هرمنوتیکی مصاحبه دو هدف دارد:  

. مصاحبه ممکن  2رسانند.  تری نسبت به پدیده های انسانی می ها منابعی هستند که ما را به درک عمیق باشد، که این تجربه   زیسته
است با یک مصاحبه شونده برای فهمیدن معنای تجربه باشد. همانطور که با دیگران درباره تجربه آنها از یک پدیده خاص مصاحبه 

مفید باشد اما    ممکن است  ، ه زیسته شده نزدیک باشیم. اگر بپرسیم که یک تجربه چگونه است؟ضروری است که به تجرب  ،کنیممی
 شخص یا واقعه خاص فکر کند سپس کل تجربه را به طور کامل کشف کنید.   ، موقعیت  ، بهتر است از فرد بخواهید که به یک نمونه

بررسی نحوه ورود کودکان به زندگی    ، ممکن است بخواهیم از همان ابتدا  ،اگر بخواهیم در مورد روند مادر شدن با زنان مصاحبه کنیم
اول انضباط بدهیم. برخی پژوهشگران تصور    قبل مصاحبه کردن ما باید پرسش های اساسی خود را در وهله آنها را شروع کنیم.  

نکته قابل تامل این است که اغلب شود اما چنین تصور و امیدی بیهوده است.  های اساسی نماین میکنند در حین مصاحبه پرسشمی
خاطرات و تر برای ترغیب دیگران به جمع آوری  سکوت ممکن است روشی با درایت  الزم نیست اینقدر سوال بپرسید بلکه صبر یا

ادامه داستان باشد. گاهی کافی است جمله آخر را به صورتی سوال برانگیز بیان کنید » پس شما می گویید مردم به جای صورت شما 
...؟«. برای پیش بردن گفتگو  توانید بپرسید »آیا می توانید مثالی  تری می   41به سمت تجربه عینی  به دستان شما نگاه می کردند 

.چگونه اولین بار ایده بچه دار شدن به وجود  1ای از پرسش های اساسی مصاحبه:  نمونه  ؟« و غیره.بیه چه چیزی بودبزنید؟« یا » ش
آیا شما همیشه تصور می کردید  .4  آیا این یک نوع تصمیم گیری واقعی بود؟.  3  چگونه در مورد بچه دار شدن تصمیم گرفتید؟.2  آمد؟

درموردش چه  .  7  کسی چیزی گفت؟.  6  در مورد این موضوع با شوهر خود صحبت کردید؟  چگونه.5  که روزی بچه دار خواهید شد؟
. از چه  9شما قبل از مادر شدن چگونه به مادرشدن نگاه می کردید و بعد مادر شدن چگونه نگاه می کنید؟  .  8  احساسی داشتی؟

.  14  چه حسی داشت؟.  13  نه از آن آگاه شدی؟چگو .  12  کشف حامله بودن چگونه بود؟ .  11  تونی یک مثال بزنی؟می .  10  طریقی؟
 که   آمیز،دست   رویکرد  یک  آوردن بهچگونه آن را به همسرتان و غیره اعالم کردید؟. روی.  15  مالقات یا گفتن دیگران چگونه بود؟

  عالوه.  نیست  درستی  راه  وضوح  به   دهد،می   گوش  و  نشیندمی   سپس  و  دهد  شرح  را  تجربیاتش   خواهدمی   بیمار  از  سادگی  به   فرد  آن  در
  نیاز پیش  یک  باشد،  گوید، می  بیمار  که  آنچه  با  مواجهه  در  خود  نظری  مفروضات  در  نظر  تجدید  آماده  باید  شخص  اگرچه  این،  بر

  برعکس، .  کنیم  خلع شدهتعیین  پیش  از  هایایده  از  را  خود  ذهن  ابتدا  در  که  نیست  این  وجه  هیچ  به  مصاحبه  انجام  برای  شناختیروش
.  است  شده  گرفته  پدیدارشناسی  نظریه  از  که  مفاهیمی  است،  خاص  کامالً  مفاهیم  و  ها  ایده  پرتو  در  مصاحبه  انجام  مورد   در  چیز  همه

 همچنین  موضوع  این.  نیست  شخص  اول  تجربه   به  عالقه  و  ذهن  بودن  باز  معنای  به  صرفاً  پدیدارشناختی  مصاحبه  یک  انجام  نتیجه،   در
 .(2020)زهاوی،  بپرسد درستی  سؤاالت دهد می امکان  فرد به  که است جامع نظری چارچوب یک کارگیری به  و اتخاذ به
غیرمستقیم نزدیک   : این روش برای جمع آوری مطالب تجربی از دیگران، به روش مشاهده42های کوتاه تجربی(«  . »مشاهده)قصه8

های نوشتاری از آنان اغلب دشواری دارد. بنابراین  کردن با کودکان خردسال، تهیه توصیفباشد. به عنوان مثال گفتگو و مصاحبهمی
کنید، با آنها صحبت کنید، با عروسک بازی کنید، نقاشی بکشید،  برای دستیابی به تجربه کودکان خردسال، بهتر است با آنها بازی  

 
39 inside 
40 Interviewing (the personal life story) 
41 concrete experience 
42 Observing )the experiential anecdote ( 
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آوری اطالعات بپردازید. روش  دهند دنبال کنید و در حین چنین اقداماتی به جمع آنها را در فضاهای بازی و کارهایی که انجام می 
گر و مشاهده  ی بین تلقی مشاهده« مستلزم این است که فرد همزمان هم ناظر و هم شرکت کننده باشد تا فاصله43»مشاهده دقیق 

ای از  های مشاهدهها و مدلشونده کم شود. یعنی محقق علوم انسانی برخالف محققان علوم تجربی و رفتاری که با استفاده از الگو
فاصله را با    پردازند، با شرکت کردن در زیسته جهان یک شخص،ه مشاهده عینی می طرفه بها به طور یکآماده و چک لیستپیش

تر کنند. مشاهده ما نباید از دنیای آن شخص جدا باشد. برای تبدیل نشدن به یک ناظر بیرونی  واقعیت و زیست جهان آن شخص کم
کند باید هوشیاری هرمنوتیکی داشته باشیم تا  های از پیش موجود بررسی می صرف که صرفا رفتارهای بیرونی را براساس دانش 

بتوانیم معنایی که در درون دنیای هر شخص وجود دارد، آن معنای تجربه زیسته شخص رو کشف کنیم نه صرفا تلقی و برداشت  
 خود را که این برداشت و تلقی من با دنیای آن شخص، با معنی و تلقی خود مشاهده شونده فاصله داشته باشد.  

دهند که پدیدارشناس ها و شعرها و... تجربیات عملی خوبی را در اختیار ما قرار میها و رمان: داستان44وصیفات تجربی در ادبیات« . »ت9
هایی مانند عشق، غم، بیماری، ایمان، موفقیت،  پدیده  ممکن است استفاده کند.  هادر توصیف و برای افزایش بینش عملی خودش از آن

دهد که از سازند. و تجارب اساسی زندگی را نشان می ها را میمبارزه یا از دست دادن، چیزهایی هستند که رمان   ترس، مرگ، امید،
توان تجربه کرد که معموال  های اساسی زندگی را میآن به بعد در دسترس خوانش تفسیری ما است. رمان جایی است که چنین تجربه 

ای ه برسیم. شعر بیان شدیدترین احساسات در شدیدترین حالت است. و شعر زبان غنی نداریم و به درک بیشتری نسبت به یک تجرب 
تر توصیف کند به همین دلیل ما در نوشتار هرمنوتیکی یا پدیدارشناسی  تواند تجربه های زیسته را به صورت هرچه زنده دارد که می 

 شویم.با استفاده مکرر از خطوط متون شعری مواجه می 
ای برای مطالب تجربی هستند. منبع غنی   نامه توصیف یک زندگی است و: زندگی 45مه منبعی برای مواد تجربی« . » زندگی نا10

آموزان  خواهند از زندگی دانش به خصوص زندگی آموزشی اشخاص دارند. مربیان می   مربیان همیشه عالقه خاصی به زندگی نامه
یا به آن ها کمک کنند. البته پدیدارشناسی معطوف به معنای وجودی است، اما  بینش خاصی به دست بیاورند، تا آن ها را درک کنند 

کنیم چون نامه به معنای فردی و شخصی معطوف است پس نباید این دو را اشتباه گرفت هر چند از زندگی نامه استفاده میزندگی 
 )امیرفرخنده و رضوان محمدی(داستان را فهم کردیم،ما    توصیفاتی از تجربه زنده افراد است. یک نمونه از یک بیوگرافی: آنطور که

کند و داستان زیر داستان مادری است که، زندگی مشترکش با کودکش در حالی که نه ماه او را در شکم داشته است را توصیف می 
: یک دفترچه خاطرات لحظه تولد فرزندش را لحظه مرگ این زندگی مشترک می داند. بیوگرافی ای از کتاب فیلیس چسلر، با کودک،  

هم به    -فقط نه ماه!    -روزانه از نقش مادرانگی. سال گذشته من فوت کردم. زندگی من بدون تو پایان یافت. زندگی مشترک ما  
پایان رسید: ناگهان و برای همیشه، وقتی که من را به دنیا آوردی. متولد شدن در مادری شدیدترین دردی است که من تاکنون 

ام. زندگی  یک ساله است. من ده هزار سال در یک چاه باستانی افتاده  ،ن یک مادر تازه متولد شده هستم: سن شما دقیقاًشناخته ام. م
سرخ شده، برای شکستن. جیغ زدن. من این   شود که پوست کنده شود: ناچیز، اخیر. گره های شکمم، ناخن هایمخودم تهدید می

عزیزم شیرین!   ،کتاب را برای ترسیم نقشه تبار خود می نویسم. برای کاهش سرعت نزول من. برای آمدن از تو ممنونم جد کوچک
ه همه چیز  که ب  -کند. شما  کنی، مانند یک ماشین سازی قدیمی که به آرامی کار میتر می کنی، مرا عمیقچگونه من را معتدل می 

قدرتمندترین معلمی هستید که من می دانم. دیشب، در یک وان گرم و کف سفید خوابیده بودم، ناگهان دوباره از تو    - نیاز دارید  
در آنجا، در من بود. من این را نمی دانستم.    -آریل    -خوابی. تو  باردار شدم. من گریه کردم، آگاه از این که دیگر در زیر قلب من نمی 

کامالً گرد و با ردپای شما. اثبات   ،کنی تا به دنیا بیایم؟ این شکم نرموقتی مرا ترک می   ، هر سال در زمستان غمگین می شودویلی  
بدون اینکه پا به زمین بگذارید. اولین ماه شما، فضانورد   ،ایداینجا جایی است که شما قدم گذاشته  ،اصل شما، عبور شما از آن. اینجا

من تبدیل خواهم شد به زمین، دگرگون خواهم شد: دیگر باکره نیستم، بلکه مادری است که با یک کودک    ،کوچک. به خاطر تو
ایم. در حالی که من باردار بودم. در حین زایمان. از لحظه تولدت. همیشه من واقعیت  ازدواج کرده است. آریل بدان: ما همیشه جدا بوده

(. نکته : چیزی که در این 282  ، 281سی می تواند از ما دو نزدیکتر باشد؟ )صص:  کردم. و چه ککامال جداگانه شما را درک می 

 
43 Close observation 
44 Experiential Descriptions in Literature 
45 Biography as a Resource for Experiential Material 



  
 

 

62                                                                                 (1140 اتبستان، 30، شماره شتم)سال ه  مطالعات علوم اسالمی انسانی 

بیوگرافی مهم است، شرح چسلر است، یعنی ممکن است مادران دیگر هم نقش مادرانگی را اینگونه فهم کرده باشند و تجربه احتمالی 
 سایر زنان هم باشد. 

های انعکاسی از  : چنین منابعی حاوی گزارش46ان منابع تجارب زندگی شده« مجالت و گزارش ها به عنو  ،. »استفاده از خاطرات11 
تواند در درک پدیدارشناختی آن ارزش پدیدارشناسی هستند. خاطراتی که در مجالت آماده است می  تجارب بشری هستند که دارای

 ل خود تامل کنند.آموزان خاطرات خود را بنویسند تا در حازمان و مکان به ما کمک کند. همچنین دانش 
: در پدیدارشناسی از هنر )شعر و داستان و رمان و نمایشنامه و...( به عنوان متن برای  47. »هنر به عنوان منبع تجارب زیست شده« 12

تواندکمک کننده باشد مثال یک تصور نقاشی یا یک مجسمه نوشتن پدیدارشناسانه استفاده می کنیم اما هنرهای غیرگفتمانی هم می
 تواند در فهم کیفیت یک تجربه زیسته به ما کمک کند. موسیقی یا فیلم برداری و... می یک 

خواهیم در مورد تجربه پدربودن  . با مثال بخواهم شروع کنم مثال اگر ما می1: 48. »کنکاش کردن ادبیات پژوهش پدیدارشناسی« 13
ار را کرده است یا نه اگر انجام داده است سواالت پژوهش آن  توصیف پدیدارشناسانه کنیم باید بررسی کرد که آیا قبال کسی این ک

توان از آن ها هم استفاده کرد، مثال ممکن های نزدیکی به پژوهش ما وجود داشت می چقدر با ما فرق دارد. همچنین اگر پژوهش
رشناسانه کرده باشد در این  است کسی درباره روند پدر شدن، یا کسی در مورد درگیری فعال پدر در زندگی کودک، توصیف پدیدا

خواهیم از دیدگاه های دیگران استفاده کنیم نباید آن ها را همین  . آن وقتی که می2توان از این متن ها هم استفاده کرد.  صورت می
.  3یا نه.  طور در کار خود ادغام کنیم و نباید بدون نقد بپزیریم. یعنی بینش های دیگران را نقد کنیم که آیا بینش درستی هستند  

یک    دانشمندان بزرگ علوم انسانی در این زمینه در ذیل روش پدیدارشناختی هر کدام یک روش و سبک خاصی برای نوشتن دارند
دارند انگار با فهمیدن سبک خاص نوشتن هر دانشمند، می توانیم روشی را ابداع کنیم که قدرت نوشتن و روش ما    امضای شخصی

 کار دیگران، محدودیت کار خود و دست آوردهای کار ما را مشخص می کند. . مطالعه4را باال ببرد. 

 ن. شرط های الزم برای توصیف پدیدارشناسانه 

:  کند: تعیین نخستین شرط الزم برای توصیف پدیدارشناسانهشرط الزم برای توصیف پدیدارشناسی را بیان می  ( هشت1400فرخنده)
ای در ساختارآگاهی او رخ داده است و حال ما نحوه بودن او را توصیف  اشد که بازنمایی پدیدهبرای توصیف باید موجودی وجود داشته ب

کنیم. پس نخستین شرط وجود شخص دارای آگاهی و تجربه زیسته است. تعیین دوم شرط الزم: وجود مهم است اما توصیف می
می  بنیادهایش صورت  براساس  وجود  ینحوه  است.  دومین شرط الزم  که  تجربه گیرد  ما  زمانی  عنی  و  مکان  یک  در  جهان  با  ای 

داریم)مکانمندی و زمانی بودن وجود( و این تجربه در ارتباط با جهان صورت گرفته است)ارتباط زیسته( و بدن ما در این موقعیت 
شد. تعیین سومین شرط  ی بنیادی وجود انسان در آن موقعیت را در برگرفته با هازیستی داشته است)بدن زیسته(. توصیف باید مولفه 

موقعیت  زنجیرهالزم: شرط  و  بودن  زنجیره مند  تجربه ساختاری  تجربه:  بودن  موقعیت  وارد  از  تجربه  وار  توصیف  های  و  دارد  شده 
رط به موقعیتی زنده و برجسته در آن تجربه دارد که قابلیت بررسی پدیدارشناسانه داشته باشد. تعیین چهارمین ش  پدیدارشناسانه توجه

الزم: اصیل بودن نحوه روکردن ما به تجربه زیسته چهارمین شرط الزم است : پیشا نظری، پیشا تاملی، درونی بودن توصیف است.  
کند از معنای مانیم بلکه ظاهر حکایتگری میگراها در حد ظاهر نمی ها و عینی ما از درون توصیف می کنیم و برخالف پوزیتویست

ای با جهان داریم قرار است این تجربه  شرط الزم است: ما تجربه زبان پنجمین پیش  یین پنجمین شرط الزم:حاکم بر تجربه زیسته. تع
ها بر زبانی سوار است و  را در قالب زبان های گوناگون که روحی اصیل دارد یعنی پیشا نظری بودن و.... توصیف کنیم. این ویژگی 

طنی هم هست، فقط رد و بدل کردن کلمه نیست. پس توصیف باید رو به زبان هایی  زبان به کاررفته فقط زبان ظاهر نیست، زبان با
خواهد ما در زبان علمی نمانیم در زبان  کند. پدیدارشناسی می بیاورد که چنین خصیصه هایی را داراست و چنین فضایی را ایجاد می 

پردازد. زبانی که به طور مثال پیشنهاد  زیکی پدیده میتوان توصیفی انجام داد اما این توصیف از بیرون به بررسی فیعلمی هم می
خواهیم منظور شخص مقابل را فهم کنیم، فهم کنیم آن چیزی را که اساسی ترین  شود زبان همدلی است، زبان همدلی یعنی می می

  زبان انتقاد و نقد به کار   امر برای بودن او است چیست؟ زبان همدلی به دنبال نگریستن به پدیده از دیدگاه دیگری است پس اگر ما
گیری کنیم و سنگربندی کنیم در مقابل طرف مقابل آن وقت نمی توانیم معنایی که شخص جهان را با آن زیست بگیریم و جبهه

 
46 Diaries, Joumals, and Logs as Sources or Lived Experiences 
47 Art as a Source of Lived Experience 
48 Consulting Phenomenological Literature 
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  )شهودی بودن( زبان های خاص خود را داراست. تعیین ششمین شرط الزم:  کند را درک کنیم. پس توصیف پدیدارشناسانه اصیلمی
توجه به رابطه زبان و تفسیر ششمین شرط الزم است: آن وقتی که زبان را ترکیبی از معنا و صوت یا تصویر بگیریم متوجه    معنا و

کنیم یعنی های زبانی بازتابیده شده است را تفسیر میای که در قالبشویم در پشت زبان، معناست. پس وقتی داریم تجربه زیسته می
کنیم. پس زمانی می توانیم بگوییم که توصیفی پدیدارشناسانه نوشته شده  ر آن تجارب وجود دارد دست پیدا می داریم به معنایی که د

نوشتن و معنا : در پدیدارشناسی    است که توصیف نظر به معنا داشته باشد و به درون تجربه سفر کرده باشد. تعیین هفتمین شرط الزم:
گیری در انتهای مقاله نیست این نوشتن ماست  نوشتن متوقف به نوشتن یک گزارش یا نتیجه   نوشتن در ابتدا تا انتها جریان دارد و

کند. نوشتن روش ماست و نوشتن ما نباید ببین درک و تجربه و  شود و آرام آرام به سوم معنا حرکت میکه در انتها ختم به معنا می
های پدیدارشناسانه است. نوشتن فکر را روی کاغذ اصالح  بان تامل و عمل فاصله ایجاد کند. نوشتن روشی است که صاحب این ز 

 ،50دیدن معادل دانستن 49کند. نوشتن همان توانایی دیدن و رویت کردن معناست«کند و آنچه درونی است آشکار و بیرونی می می
اصیل برای دست یابی به  معناست. توصیف را شاید بتوان همان نوشتن با زبان همدالنه و روحی    52و درک کردن   51احساس کردن

رسد که پرسشی برای هایی میتفکرهشتمین شرط الزم است. توصیف پدیدارشناسانه به نقطه   معنا دانست. تعیین هشتیمن شرط الزم:
کند، به تفکر  شخصا ما را درگیر می  دهد. یعنی این نوع از توصیف خاصیت حکایتی دارد. پس توصیف پدیدارشناسانهتامل را شکل می 

 کند. کند و حتی رغبتی در ما برای کنش ایجاد می سپس حس تفسیر را در ما ایجاد می شود وکشیده می
 ط. رعایت کردن اصول اساسی پدیدارشناسی درباره تجربه زیسته. 

اصول اساسی پدیدارشناسی درباره تجربه زیسته پرداخته است و در  ( در مقاله»پدیدارشناسی در معنای اصلی آن« به  2017منن)فن

. برای یک تحقیق پدیدارشناختی، درک این که تجربه انضمامی 1  امر روش شناسی پدیدارشناسی بر تجربه زیسته تمرکز کرده است: 

. معنای روش شناختی و  3  یابی به معنای اصیل یک پدیده است. . هدف پدیدارشناسی دست 2 شامل چه چیزی است، ضرورت دارد. 

»این تجربه    «، ه است؟این چگون»توانیم پرسش اساسی پدیدارشناختی طرح کنیم:  وم تجربه زیسته در این است که می اهمیت مفه 

کنیم. اصطالح تجربه »زیسته« با پیشاتاملی بودن ایم را بازیابی میای که در گذشته داشته . در پدیدارشناسی تجربه 4  چگونه است؟«

پردازیم، فوراً ای که همین لحظه در حال زیست کردن آن هستیم میکند و به محض اینکه به تامل و تفکر برروی تجربه برابری می 
کنیم، ایم. هر لحظه که بر تجربه در حال زیستن تامل میایم یا از آن خارج شدهاز سپهر زنده یا حساسیت حیات تجربه زیسته دور شده

باشد، سپس بر روی این تجربه اولیه و خام روند و بهترین کار بازیابی تجربه به صورت گذشته نگر میهای زیسته از بین میآن لحظه

. تجارب زیسته خام هستند و باید با پرسشی چون این تجربه زیسته چگونه  5  بازیابی معانی زیسته محو شده بپردازیم.  تامل کنیم و به

است؟، یک مواجه پدیدارشناختی با آن داشت تا بتوان آن معانی زیسته را بازیابی کرد. تا زمانی که این مواجهه پدیدارشناختی با تجربه  
به هیچ نوع تجربه عمیق، رویداد اساسی یا منبع پنهان معنا اشاره    «تجربه زیسته»ح پدیدارشناختی  زیسته صورت نگرفته است اصطال

فن منن به نقل از هایدگر    برعکس، تجربه زیسته فقط نام تجربه زندگی معمولی است که ما را در خود ادامه می دهد.  -کندنمی
عین  میبیان در  و  معنادار  روزمره  زیسته  تجربه  که  یا  کند  »غنی«، »عمیق«، »پنهان«  چیز غیرمعمولی  هیچ  است.  حال سطحی 

و بپرسیم: »این    مگر تا زمانی که یک پرسش پدیدارشناسانه را مطرح کنیم  – »اسرارآمیز« در مورد زندگی تجربه زیسته وجود ندارد  

زدگی  ارد: به این معنا که مانع شتاب. ویژگی پدیدارشناختی »تجربه زیسته« هدف اصالحی د6  )پدیده( تجربه زیسته چگونه است؟. 

ای، مفهومی، از پیش  ای کلیشهشود و از درک زودهنگام تجربیاتمان به شیوه در فهم و درک معنای محو شده در تجربه زیسته می 
ته باشد، ما کند. اگر هیچ کتمان، پنهان یا محو معناداری وجود نداشای، نظری، جدلی یا بدیهی محافظت مینامهشده، زندگی تعیین

 کنیم.  نیازی به پدیدارشناسی نخواهیم داشت، زیرا معانی زیسته وجود روزمره خود را با وضوح کامل درک می
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 ف. تامل پدیدارشناختی:  
معنا انسان بودن مربوط به معناست، در علوم انسانی در پی  -تحقیقات علوم انسانی مربوط به معناست  :  53« »انجام تحلیل مضمونی.  1

توان به عنوان ساختارهای تجربه درک کرد. بنابراین  معنای حاکم بر زیست جهان. مضامین پدیدارشناسی را می   هستیم، در پی کشف
کنیم تعیین کنیم که چه مضمون هایی را داراست، ساختارهای تجربی سعی می  ،کنیممیهنگامی که ما یک پدیده را تجزیه و تحلیل  

 (. 78الف، صص :  2016منن، )فندهندکه این تجربه را تشکیل می 
 هستند  ما  تجربیات  هایشبکه  در  هاییگره   شبیه  بیشتر  پدیدارشناختی  مضامین  :زیسته  دنیای  توصیفات  در  مضمونی  هایجنبه  کشف  .2

 قدرت  زمانی  مضامین.  شوندمی   تجربه   معنادار  هایکل  عنوانبه   بنابراین  و  چرخندمی  هاآن  دور  خاصی  شدهزیست   جربیاتت  که
  فرمول  هیچ  که   است  این  هااین   همه   نکته  .ببریم  پیش  را   پدیدارشناختی  توصیفات   تا  دهندمی  اجازه  ما  به   که   دارند  پدیدارشناختی

  به  اشاره برای  فقط موضوعی  عبارت یک .بکشد تصویر به را تجربه  این کامل راز و رمز  تواندنمی احتماالً  واحد بیانیه یک یا مفهومی
 (. 92 -90الف، صص:  2016منن، )فناست پدیده از ای جنبه

  منبع   زیسته  تجربه  توصیف  هر  یافت و  اشکال  یا  عبارات  از  بسیاری  در  توانمی   را   شده  تجربه   : توصیفات  54« عبارات   تم  جداکردن».  3
قرارگرفته شده است. درهر توصیفی چیزی برای جمع آوری   توصیف  که مورد   است   ایپدیده  مضمونی  هایجنبه   کشف  برای  درخوری

  جداسازی   یا  کشف  بسوی  رویکرد  سه  توانیممی  کلی  طور  به.  تر باشداطالعات وجود دارد و ممکن است توصیفی از توصیف دیگر غنی 
  « اندرزآمیز  یا  گرایانهکل  رویکرد( »1( : )95  -92:  2016  مننفن)  درنظربگیریم  ها  متن  از  برخی  در  پدیده  یک  مضمونی  های  جنبه

   «خط  به  خط یا دقیق رویکرد(» 3) «سازی برجسته یا انتخابی  رویکرد( »2)

 همان  دریافت  تواند،می  مهم  عبارت  کدام  پرسیم،می  و  کنیممی  توجه  کل  یک  عنوان  به  متن  به  ما  نگرانه،  کلی  خواندن  رویکرد  در(  1)
واقع در . کنیم بیان  را معنا این عبارتی، چنین تدوین با کنیممی  سعی سپس  باشد؟ کلی طور  به  متن، اساسی اهمیت یا اساسی معنای

 . کنیممی  بیانآن را  شودمی  برداشت آن از معنایی چنین که عبارتی یک در و کنیممی پیدا را متن اساسی معنایدر این رویکرد 

  یا   پدیده  درباره  عبارات  یا  هاگزاره  کدام  پرسیم،می   و  خوانیممی  یا  دهیممی   گوش  بار  چندین  را متنی  انتخابی،   خواندن  رویکرد  در(  2)
 کشیم، می   خط  دورش  را   عبارات  این  سپس  رسند؟می  نظر  به  معنا  کنندهواضحو   بخشوضوح  یا  اساسی   منحصرا  شده  توصیف تجربه
  آن   برای  تفسیری  و تاویل  و  کنیممی  پیدا  را  متن  یبرجسته  جمالتدر واقع در این رویکرد  .  کنیممی  برجسته  یا  کشیممی  خط  زیرش

 نویسیم. می

 کدام  پرسیم،می   و  کنیممی   نگاه را  شده  بندیدسته   جمالت  یا  جمالت  تک   تک  مادقیق  یا  باجزئیات یا  مفصل  خواندن   رویکرد  در  (3)
  با   را  جمله  هر  و  کنیممی   جدا  هم  از   را  متن  جمالت  شده؟ توصیف  تجربه  یا  پدیده  درباره  کندمی  افشاگری  جمله،  دسته  کدام  یا  جمله
 .دهد؟می نشان ما  به  را تجربه  از معنایی یا ماهیتی چه چیزی، چه جمله هر که دهیممی  پاسخ پرسش این  به  بعد خوانیم،می دقت

 تمثیلی،  تحلیلی،  مضمونی،  صورت  به  پدیدارشناختی  نوشتار  متنیِ   سازماندهیِ  برای  فوق  پیشنهاد(  173:  الف، ص  2016)مننفن
  ممکن   یا.  گیرد  قرار  استفاده  مورد  است  ممکن  فوق  روشهای  از  ترکیبی  بلکه  هستند  متضاد  دودو به   نه  و  اندکامل  نه  وجودی  یا  تفسیری

  تا  باید  شود،می  اتخاذ  پدیدارشناختی  مطالعه  در  که  متنی  رویکرد   که  داشت  توجه  باید  حال،  این با.  شود اختراع  متفاوتی  سازمان  است
به نمونه زیر توجه   .شود گیریتصمیم رسد،می  نظر به آن مناسب که پژوهشی روش و بحث مورد پدیده  ماهیت اساس بر زیادی  حد

  تواندنمی شود،  می  خسته   ،  کندمی   درگیر  خود  تکالیف  در را  همه  او   دارم؟  انتظار  پسرم  از   حد  از بیش   آیا  که  امکرده  فکر   اخیراً»کنید:  
  و باشد آرامش در خود کالس های بچه همه مثل باید که حالی در  کندآسان می کار یک انجام صرف را هاساعت  و کند فکردرست 

  برای  ایده  هزار  او  .دهد  انجام  دوباره  را  کار  همه  است  مجبور  و  خواندمی  اشتباه  را  ها  دستورالعمل  او.  ببرد  لذت  خانوادگی  زندگی  از
انباشته   پرونده به  دیروز بنابراین . بنویسد  هم بتواند را آغازین یک جمله حتی  که رسدنمی  نظر  به  اما دارد،  ها گوریل مورد در  گزارشی

  تعداد  این  که  خصوصاً  دوباره آن ها را دسته بندی کردم،  مقصر بودن کردم و  احساس  نوعی  به  من.  کردم  نگاه  مدرسه   در  رابی   شده
  او هوشی ضریب نمره یا موفقیت به. است  شرط و قید بدون البته او به  من امید و عشق و. دارند شخص یک مورد در  کمی چیزهای
 انجام  باید  کاری  چه  که  بگویند  من  به  بود  قرار  آنها.  خیر  یا  است  خاص  راب  که  بگویند  من  به  اعداد  این  نبود  قرار  اما.  ندارند  بستگی

برو   تنبل  تو   ،   هی   بگویم،  و   کنم  جنجالی  را  او   و  کنم  تحریک  کنم،  مسخره  تکالیف  مورد  در   را  او   که  ندارد   اشکالی من  برای  آیا:  دهم
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  درست  توانید   نمی هستید خسته خیلی وقتی مطمئناً»  ، شاید  یا احمقی کنی، اینکه  جای به  تمام کن، مدرسه  در  را کارها این از  برخی
 «.دهید انجام را تکالیف  این شام از قبل و بروید  خانه به  زودتر  باید هرچه. کنید فکر

و  دارد مشکلی مدرسه کار  در فرزندش  کندمی احساس که بینیممی  را مادری ،خوانیممی را متن رویکرد کل گرایانه یا پندآمیز: وقتی
 خواهدنمی   انجام دهد قرارگرفته است. این مادراین وضعیت مانند ابری بر ورای امیدهای او برای اینکه فرزندش به خوبی تکالیفش را  

  که  بداند   خواهدمی   او   ، دیگر  عبارت   خرج کند.به  او   نگرش  یا  هاتوانایی   یا  ،مدرسه   تجربه   به   نسبت  کودک، یا  به   حساسیتش را نسبت 
  ،دهد  انجام   کاری  چه  یا  ]مثال اگر بهش بگویم ای تنبل، خنگ مشکلی دارد یا نه؟[  چیزی بگوید  باید چه   فرزندش  با  برخورد  در

  طور   به توانمی  را  فعال  حساسیت  کودک خود، رفتار کند. این  احساسات  نسبت به  فکورانه  حال عین  در  و  مفید  روش  تابرحسب یک
  که   بداند   بتواند  باید  والدین   کنیم از فرمول اندرزآمیز پیروی کنیم: یکما سعی می   برداشت کرد. بنابراین  درایت  مفهوم  با  درخوری

 . کند رفتار کودک نفع   و به کودک به نسبت  درایت با باید چگونه 
  به   که  را  جزئی  جمالت  یا  جمالت  از  برخی  توانیممی  آیا  باشد؟  برجسته  که  دارد  وجود  عباراتی  آیا  :سازی  برجسته  یا  انتخابی  رویکرد

 . ]متن را پیدا کن و تاویل و تفسیری برای آن بنویس یجمالت برجسته [کنیم؟ انتخاب ،هستند را والدین تجربه  مضمونی از نظر
 :کنیممی  بررسی  را زیر موارد 

 . «دارم انتظار پسرم از حد از بیش آیا که ام کرده فکر من». 1

 نیست. است و چه چیزی خوب  خوب چیز برای کودک چه دهند تشخیص باید والدین

 «. است شرط و قید  بدون  البته  او به  من امید و  عشق». 2

 . است  امید والدین اساسی   تجربه
 «.دهم انجام کاری چه بگویند من به  بود  قرار آنها». 3

 .دهند انجام باید کاری چه که بدانند باید دائماً والدین
 .بخوانیم دقت با را  جمله خوشه یا جمله هر باید  ابتدا  :خط  به خط یا دقیق روش -

 دارم؟ پسرم از زیادی انتظار آیا که است آمده پیش برایم  سوال این اخیراً (1 جمله

می    ساده  کار  یک  انجام  صرف   را  هاساعت   و   فکرکند  صاف  تواندنمی  شود،می   خسته  کند،می   درگیر  خود  تکالیف  در   را  همه   او   (2  جمله
 اشتباه  را  ها  دستورالعمل  او.  ببرد  لذت  خانوادگی   زندگی  از  و  باشد  آرامش  در  خود  کالس  های  بچه  همه  مثل  باید  که  حالی  در  کند
  حتی  که رسدنمی نظر  به اما دارد، هاگوریل مورد در گزارشی برای ایده هزار او. دهد انجام دوباره را کار همه است مجبور و خواندمی

 .بنویسد  ابتدایی، بتواند یک جمله

دوباره آن ها   تقصیر کردم و و احساس نوعی به من. کردم نگاه مدرسه در رابی انباشته شده پرونده به دیروز بنابراین (4 و 3 جمالت
 دارند نشان می دهند.  شخص یک مورد در کمی چیزهای تعداد این که خصوصاً را دسته بندی کردم،

 .ندارند  بستگی او  هوشی ضریب نمره یا موفقیت به . است شرط بدون  البته  او به من امید و عشق و) 5 جمله

 :دهم انجام کاری چه که بگویند  من به بود قرار آنها - نه  یا است خاص راب که بگویند من به  اعداد این نبود قرار اما (6 جمله

  شیطون  تو  ،  هی»  ،   بگویم  و  کنم،مسخرش  و  کنمبرانگیخته   اذیت کنم،  تکالیفش   مورد   در  را  او  که   ندارد   اشکالی  من   برای  آیا  (7  جمله
  توانید  نمی ایدخسته  خیلی وقتی مطمئناً» ،  شاید باید بگویم  یا ،«کن تمام مدرسه،  در زدن گول جای به   را کارها این از  بعضی  ، تنبل

 «.دهید انجام را تکالیف  این شام از قبل و بروید  خانه به  زودتر باید.  کنید فکر درست
 کند.معنا یا ماهیتی را مورد تجربه فرزندپروری فاش می که هر جمله یا دسته جمالت چه  پرسیم می حال

 ها.که ما چگونه تواقعات والدینی را داریم که دو دل هستند نسبت به آن  دهدمی نشان ( 1جمله
 . دهند می معنا ما انتظارات به رویدادها یا وقایع ، خاص های موقعیت چگونه که دهد می نشان (2 جمله

 .کنیم بررسی کودک به  متفاوت نگاه  برای  تالش با  را  خود انتظارات کنیم می سعی  چگونه که دهد می نشان  (4 و 3 جمالت
 . است  نهفته امید از تری اساسی  احساس  ، باشیم  داشته گرامی است ممکن که خاصی انتظارات زیربنای که دهد می نشان (5 جمله

 .کنیم زندگی کودک این  با چگونه که بدانیم خواهیم می زیرا کنیم درک را کودک یک خواهیم می ما که دهد می نشان (6 جمله

 کودک دارد.   به  نسبت  تدبیری با عملکرد گیری ممکنی بسوی یک به جهت نیاز ما فهم چگونه  که دهد می نشان (7 جمله 
 ( 95-92: 2016منن)فن
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 زیست جهان تجربی کارها،  همه منشأ پدیدارشناس همچنین و هنرمند : برای 55«هنری منابع از مضمونی توصیفات آوری . »جمع4
هنرمندان ماهیت برخی تجربیات را در قالب ادبی و پدیدارشناس ماهیت برخی از تجربیات را در توصیف پدیدارشناسی    . است  انسانها

ای از جهان تفاوت دارد بلکه یک فعالیت وجودی تامل  کند. یک بیان هنری اصیل با تقلید از یک حادثه و رویداد یا پدیدهفهم می
تفاوت پدیدارشناسی با متن    .کندمی   خلق   دوباره  را   آنها  ،تجربیات  از   رفتن  فراتر   با  باشد، که هنرمندبرانگیز بر روی یک متن هنری می 

  تالش   پدیدارشناسی که  حالی  در  ،کندمی  تمرکز  خاصی  حادثه  یا طرح  روی  و  کندمی  رها  ضمنی  صورت  به  را  هنری، ادبیات مضامین 
  ذات  یا   جهانی  کیفیت  به   که  حالی  مشخص را توسعه بدهد، تا مضامین آن را روشن کند در   56یک روایت  سیستماتیک  طور  به  کند  می
 (. 98 -97الف:  2016 است)فن منن، وفادار تجربه از خاصی نوع

گیرند  ، باید مضامین که توصیفات پدیدارشناسی حول آنان قرارمی تریابی به یک توصیف کاملبرای دست  ضروری:  موضوعات   . تعیین5
  و   زن  زندگی  به  کودک  ورود   نحوه (  1: )شامل  توان   می  را  مضامین  این  فرزندپروری،  را تعیین کنیم. به عنوان نمونه در مورد پدیده

امید. ابتدا تمرکز    با  زندگی   عنوان  به  کودکان  با  زندگی(  3)   .خود  زندگی  در  فرزندان  برای  فضایی  کردن  فراهم  و  فرزندآوری(  2)  مرد،
گر پر کردن این  های دیگر دغدغه مصاحبهباشد در مصاحبهبر روی جمع آوری هرچه بیشتر توصیفات شخصی و تجربیات زیسته می 

یی شده  های بعدی مضامینی که توسط محقق شناساباشد. سپس در مراحل بعدی مصاحبههای بیشتر میتوصیفات تجربی با تمثیل 
ممکن است در گفتکوهای بعدی بیشتر انعکاس پیدا کنند مخصوصا زمانی که محقق و مصاحبه شونده برای تفسیر اهمیت مضامین 

ی معنای پدیده که آیا واقعا این تجربه اینگونه است؟ فرآیند مصاحبه به  کنند. سپس با این پرسش درباره اولیه گفتگو و همکاری می 
  کنند می  هدایت  جمعی  یا  فردی  بین  زمینه  سمت  به  را  خود  تأملی  طور  به  طرف  دو  هر  آن  در  شود کهیل مییک گفتگوی تفسیری تبد

  تحقیق   «زایمان  درد»  پدیده  مورد  در  که  دانشجویی  مثال،  عنوان   به.  دهدمی  قرار  دید  معرض  در   را  پدیدارشناختی  مسئله  اهمیت  که
  شرح   نویس  پیش  زنان   سپس.  گرددبرمی   دهد،می  انجام  تجربه   این  درباره  تفسیری  گفتگوهای  آنها  با  که  زنانی  به  بار  چندین  کند،  می

  زایمان  درد  زیسته  تجربه  ماهیت  مورد  در  بیشتر  گذاشتن  اشتراک  به   برای  شروعی  نقطه  عنوان   به  پدیدارشناسانه  مضامین  از  را  او  بعدی
 تا ماهیت پدیده بیشتر روشن شود.  خواندندمی  غیره و

 م. نوشتن پدیدارشناسی هرمنوتیکی : نکات قابل مالحظه 
شود و نوشتن یک محصول نوشتن به عنوان روش: در پژوهش پدیدارشناسانه نوشتن از همان ابتدا آغاز می  . مالزمت زبان گفتاری:1

کند و دوما زبان  شود و آرام آرام به سوی معنا حرکت میتم به معنا می نهایی نیست نوشتن در ابتدا تا انتها جریان دارد که در انتها خ
  به   صرفاً  نوشتن  پدیدارشناسی علوم انسانی،  های خود را بیان کنیم. درتوانیم به وسیله آن تجربه ای است که می تنها راه و گوینده 

بلکه نوشتن روش ماست. تحقیقات علوم انسانی نوعی نوشتن است. خلق    شودنمی   پژوهش  فرآیند  وارد  نهایی  مرحله   یا  گام  عنوان 
پدیدارشناختی هدف فرایند تحقیق است. و این نوشتن در خدمت سواالت تحقیق باید باشد. بنابراین ما باید همیشه به    ]نوشتن[متن

 (. 111: 2016منن )فن این سوال توجه داشته باشیم که : تحقیق و نوشتن در خدمت چه چیزی است؟
منن معتقد فن  گردد.بازمی   سکوت  به   و  خیزدبرمی  سکوت از   گفتار  گوید:   می(  1982)  57ها و قدرت زبان: بولنو . سکوت و محدودیت 2

گوناگونی    های  به طور خاص دسته  هرمنوتیکی  پدیدارشناسی  در  و  کلی  طور  به  انسانی  علوم  هاپژوهش  در  (114  -112:  2016)  است
  اوقات  بعضی.  صحبت نکردن است  همان  ، است سکوت تحت اللفظی  اللفظی  تحت  سکوت  دارد. اولین نوع سکوت،  وجود  سکوت  از

 بخواهیم  اینکه   تا  بیاید  وجود   به  تریتامل   پاسخ  است   ممکن  اغلب  ، سکوت  فضای  این   از.  است  نوشتن  یا  صحبت  از   کردن بهتر  سکوت 
  اغلب   ،نوشتن  در  ،ترتیب  همین  به.  در حد پرحرفی کردن است  چیزی  که  سواالتی پرکنیم  یا  نظرات  با  را  به طور نامنظم فضای سکوت

است.این سکوت زمانی است که ما با امر    58است. دومین نوع سکوت، »سکوت معرفی شناختی«   کمیت  از  مهمتر  کیفیت  گوییممی
( توضیح داده است  1969)59اند. برای مثال پوالنی فالسفه مختلفی به این نوع از سکوت کردن اشاره کرده  شویم.ای مواجه می ناگفتنی 

ای از ناگفتنی ها وجود دارد که فراتر از محدوده صحبت دانیم بیش از آنچه که ما می توانیم بگوییم«. یک محدود غنیکه »ما می
سومین نوع    ا در یک سطحی داشته باشیم ولی نتوانیم آن را به زبان بیاوریم.کردن و نوشتن عادی ما است. ما ممکن است دانشی ر
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از    آن سکوتی که شاید یا حتی  سکوت، سکوت هستی شناختی است، سکوت وجود یا سکوت زندگی خودش. بعد  به طور خاص 
شود ان یک سکوتی در فضا حاکم میترین سخنرانی، گفتگو و خواندن وجود ما را فرا بگیرد یعنی بعد از آن سخنرانی درخشدرخشان

 ای رسیدن که تمام وجودشان را سکوت فراگرفته است. و همه به یک نقطه 
  گفتمان   برای   که  مواردی  باشند،اما  داشته  گوناگونی  عملکردهای  است  ممکن  حکایات  شناختی: روش   ای  وسیله  عنوان   به  . حکایت3

برخوردارند. ما   یک نیروی عملی خاصی از  ها .حکایت 1 :باشند داشته  را  زیر  های ویژگی توانند می ،هستند اهمیت  دارای انسانی  علوم
  . حکایات2  .کنیم  جستجو  را  تأمل  و   موقعیت  بین  ،تفکر  و   زندگی  بین  رابطه   تا  کنندمی   وادار  را  ما  آنها  کند.را وادار به یک عملی می 

 افالطون  هایشناسی، نوشته   روش  سطح  میسر کند.در  اند راهایی که هرگز نوشته نشده است نقل آموزه های معینی یا حکمت  ممکن
 موارد  و(  منو)  فضیلت  آموزش   ،(اندیشی  هم  ،فئدروس)  عشق  ،(لیز)  دوستی  مانند  بشر  بنیادی  تامالتی غیرمستقیم یا حول تجربیات 

 مدبرانه)پیام( بیان بشود تا گیرنده حکایت یک  پیام یا پاسخی  عنوان  حکایت به  یک  است  ممکن  روزمره  زندگی  . در3  .است  دیگر
حکایت باید این خاصیت را دارا   .است  دشوار  روشن  زبان  به  آن  بیان  صورت،  این  غیر  در  کند، کهلمس  ،حقیقت معینی را درک کند

 نیم.  باشد که باعث بشود ما یک موقعیتی را لمس کنیم، درک ک

نامید..   ها«»علم مثالپدیدارشناس هلندی در سخنرانی های خود پدیدارشناسی را    60بَوتن دای کانس«»  ها:. متنوع کردن مثال4

به علت    های گوناگونی برای رهاشدگی می توان آورد، داستان یا مثالی از رهاشدگی فرزند به علت مرگ، رهاشدگیداستان ها و مثال
طالق، رهاشدگی به علت خودکشی، رهاشدگی به علت تفریح، رهاشدگی به علت دعوا، رهاشدگی به علت جنگ،رهاشدگی به علت  

پدیدارشناختی تحقیقات  در  کرد.  روشن  را  تجربه  مختلف یک  جنبه های  بتوان  تا  روشن  ،اجبار  ازتوصیف،  ویژگیهای  هدف  کردن 
کند. به کمک می  ،دهدکه به آشکار کردن آنچه که ماهیت یا ذات پدیده را تشکیل می  ساختاری پدیدارشناختی یک پدیده است

کند که، سعی در  اشاره می   »چیزی«که به    62تماثلی  ،است  61هر توصیف پدیدارشناختی به یک معنا، فقط یک نمونه   ،عبارت دیگر
پیشانظری بودن و پیشاتاملی بودن توصیف است  توصیف آن داریم. یک توصیف پدیدارشناختی توصیف کردن اصیل، بدون قضاوت، 

توصیف پدیدارشناسی یک مثال است که از مثالها تشکیل شده است. اگر توصیف   ،که توصیف فقط یک مثال است. به بیان متفاوتی
هوم یا ساختارهای  کند. این به ما اجازه می دهد تا مف به اصطالح شفافیت خاصی پیدا می  ،آنگاه  ،از نظر پدیدارشناختی قدرتمند باشد

 «.  63ببینیم»  ترای که توصیف شده است را عمیق دار، تجربه زیستهمعنی
  هدف.کندمی  بیرونی  ،است  داخلی  تعبیری  به  که  را  آنچه.  کند  می  اصالح  کاغذ  روی  را  فکر  ،نوشتناست:    عمل  و  تأمل  واسطه  . نوشتن5

  تاملی شکل که به ما،  زیسته تجربه زیست جهان ما، های جنبه از  برخی ساختن: است  زبانی پروژه یک اساساً انسانی علوم تحقیقات
  یک  فقط انسانی علوم محقق یک برای  نوشتن اما. دارد نوشتن برای  تعهد به   نیاز انسانی علوم تحقیقات.است  درک قابل و فهم قابل

  برای .  است  آن  ذات  نوشتن  -   نوشتن است  عملیات  تحقیق:  نیست  نوشتن   شامل  صرفاً  تحقیق  ،64بارت  نظر  از.نیست  تکمیلی  فعالیت
  کامالً  دیگر  طرف  از  نوشتن  و  خواندن  و  طرف  یک  از  تأمل  و  تحقیق  های  فعالیت  مرلوپونتی  و  سارتر  ،هایدگر  ،هوسرل  مانند  محققانی

 . نیست تشخیص قابل
تفکر را    ،خارجی کند. نوشتن ، که به نوعی درونی استواحد اندیشیدن ما است: نوشتن دائماً به دنبال این است که آنچه را  . نوشتن6

با این وجود درک ما را    ،تجربه ما را از جهان خالصه می کند  ،آورد. نوشتنتفکر را به عمل می   ، کند و با این وجوداز عمل تجزیه می 
 نیز از جهان به طور خالصه بیان می کند.

 

 گیری بحث و نتیجه
برج نکات  یافتن  زبان پژوهش حاضر درپی  نگاه  با  پدیدارشناسی هرمنوتیکی  رویکردهای  فنشناسانه مَکس سته دیدگاه  درباره  منن 

آوری توصیفات تجارب زیسته و  ها و ابزارهای نوشتن توصیفی غنی یا جمع سازی طرح تحقق پدیدارشناسانه هرمنوتیکی، رویه آماده
دهند کارایی پژوهش پدیدارشناسی در تعلیم و تربیت انجام می  تجزیه و تحلیل توصیفات بوده است. پژوهش حاضر برای محققانی که
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آوری توصیفات غنی پدیدارشناسانه، با مشخص  دارد و در آماده کردن طرح تحقیق براساس پنج رویکرد و با ارائه ابزارهای متنوع جمع
منن بر این است که این رویکرد فن  رساند. برتری رویکردبه پژوهشگران یاری می  های علوم انسانیکردن پروپزال خاص پژوهش

های شود روی جنبه )مدل دلیتای( نیست بلکه ترکیبی از این دو است. پیشنهاد می  )مدل هلندی( یا تفسیری صرف  توصیفی صرف 
تفسیری فنخاص پدیدارشناسی  پژوهش  یعنی مصاحبه شونده  تر  از دیدگاه فن منن  تفسیری  مثال مصاحبه  به طور  منن کار کرد 

 تر معنای حاکم بر تجربه زیسته. شود برای کشف عمیق پژوهشگر در فرآیند تحقیق می همدست
توصیف و تفسیر یا    منن به این اشاره دارد که پژوهش پدیدارشناسی در دو بعد در هم تنیدهپژوهش پدیدارشناسی هرمنوتیکی فن

های متنوعی را منن برای هر بعد رویکردها یا رویهگیرد که فنآوری توصیفات زیسته و تجزیه و تحلیل توصیفات صورت میجمع
داند که نوشتن روش آن است یعنی نوشتن خود روش پژوهش است و این  منن پژوهش را یک پروژه زبانی می دهد. فنارائه می 

 گیرد.تها صورت می ننوشتن فقط در بعد تهیه یک گزارش نهایی کاربرد ندارد بلکه نوشتن از ابتدا تا ا
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