
ن�ام ادمون�د هوس�رل )1938- 1858( 
فيلس�وف بزرگ آلماني و برجس�ته ترين 
چهره س�نت پديدارشناس�ي دير در ايران مطرح نشد، 
اما به داليل مختلف فرهنگي و سياس�ي پش�ت نام هايي 
چون مارتين هايدگر و ژان پل سارتر مكتوم ماند و سال ها 
طول كشيد تا از اوايل دهه 1370 خورشيدي به تدريج به 
طور جدي از سوي عالقه مندان فلسفه به او و ميراثش در 
پديدارشناسي توجه شود. البته در طول 25 سال گذشته 
نيز با وجود انتش�ار آثار فراوان در قالب كت�اب و مقاله  از 
يا درباره هوس�رل و پديدارشناس�ي به صورت ترجمه و 
تاليف، هنوز به ب�اور متخصصان تا جايگاه مطلوب فاصله 
زيادي داريم، ضمن آنكه اهل فن به بسياري از اين تاليفات 
و ترجمه ها نقدهاي اساسي دارند و در مواردي اين انتقادها 
را نيز به صورت مقاله در نشريات يا وب سايت هاي اينترنتي 
يا در س�خنراني ها ارايه كرده اند. بگذري�م كه ميراث اين 
فيلسوف پركار عظيم اس�ت و ده ها هزار صفحه را شامل 
مي ش�ود و بر اين اس�اس آنچه از او به فارسي در آمده )به 
فرض دقت و صحت( بس�يار ناچيز اس�ت. تا حدود 5-6 
س�ال پيش توجه به پديدارشناسي و هوس�رل در ميان 
عالقه مندان به فلس�فه قاره اي داغ بود، اما متاس�فانه در 
دو-سه سال گذش�ته بار ديگر از ميزان اقبال به او كاسته 
شده و بايد اميدوار بود شور و هيجاني كه در يكي-دو دهه 
گذشته نسبت به آثار هوسرل صورت گرفت، از بين نرود 
و همچن�ان متعاطيان جدي فلس�فه از او و آثارش غفلت 
نورزند. در ادامه به بهانه سالروز تولد اين فيلسوف موسس 
روايتي خواهيم خواند از داستان ورود نام هوسرل به زبان 
فارس�ي و مروري خواهيم كرد بر مهم ترين آثاري كه از او 

يا درباره پديدارشناسي اش در ايران منتشر شده است. 

فرديد و هوسرل
به احتمال قريب به يقين نخستين كسي كه ادموند هوسرل 
بنيانگذار پديدارشناسي را به زبان فارسي معرفي كرد، احمد 
فرديد )1289 يا 1283 يا 1373- 1291( بود، انديشمند پر 
حاشيه ايراني كه اگرچه به »فيلسوف شفاهي« ملقب است، 
اما در معدود آثار مكتوبش كه به سال هاي نخستين فعاليتش 
در ايران مربوط مي شود، به معرفي هوسرل و انديشه هايش به 
ايرانيان پرداخت. نخست در مقاله اي با عنوان »نمودشناسي 
در آلمان« كه در ماهنامه ايران امروز، سال اول 1318 منتشر 
شد و نوشت: » هوسرل بيشتر مباحثي را كه از طرف حكماي 
مشا در منطق و الهيات به معني اعم از آنها گفت وگو شده است 
با روش و تعبيرات و اصطالحات خاص مورد تحقيق قرار داده 
و بدين س��ان يك دستگاه فلسفي تازه اي به وجود آورده است 
كه در آلمان از طرف كس��اني ديگر ك��ه از همه آنها معروف تر 
يكي ماكس ش��لر و ديگري مارتين هايدگر است با تغييرات و 

تصرفاتي تعقيب شده است...«. 
نگاهي به نمودشناسي معاصر

 فرديد چندي بعد در مقاله كوتاه مس��تقلي با عنوان »نگاهي 
به نمودشناسي معاصر« در مجله س��خن، سال سوم، 1325 
با عنوان فرعي ادموند هوس��رل به معرفي رئوس انديشه هاي 
هوس��رل پرداخت. او در اين مقاله »تعلم حكمت« را متوقف 
بر »طلب فطرت ثاني« خواند و نوش��ت: »ادموند هوس��رل، 
موسس فلسفه نمود شناسي معاصر... ش��رط اساسي امكان 
تح��ري حقايق اش��يا و امور را ج��ز موقوف ب��ه همين طلب 

 فط��رث ثاني عقل��ي نمي داند.« او كه نخس��ت ب��راي تعبير
 phenomenology از اصط��الح »نمودشناس��ي« بهره 
 مي گرفت، به لحاظ تاريخي رونق اين رويكرد فلسفي را متعلق به 
»  فاصله ميان دو جنگ جهانگير گذشته با انتشار آثار نمود شناسان 
 ديگري چون ماكس شلر )1928- 1874( و نيكوالي هارتمن 
)متولد 1882( و مارتين هايدگر )متولد 1889( و غيره رونق 

و رواج آن در آلمان « خواند. 
اصطالح شناسي فرديد براي هوسرل

فرديد همچنين اصلي ترين مفاهيم س��نت پديدارشناسي را 
معرفي و براي آنها اصطالحاتي وضع كرد، مثل »وضع طبيعي«، 
»تحويل نمودشناسي«، »وضع نمودشناسي«، »من متعالي«، 
»تعليق حك��م« )اپوخه(، »دي��ده ذات بي��ن«، »بازتابش«، 
»جريان محض وجداني«، »كون التفاتي«، »اضافه التفاتي« و... 
چنان كه از اين تعابير بر مي آيد و از معادل هاي فرديدي انتظار 
مي رود، ريشه بيشتر آنها در سنت فلسفي كهن ايراني- اسالمي 
است و نكته جالب توجه شرح فرديد نيز همين است، يعني او با 
اشرافي كه به زبان هاي مختلف دارد و با آگاهي گسترده اي كه 
از سنت فلسفه موسوم به اسالمي دارد، ميان مفاهيم فلسفي 
غربي و اصطالحات كهن اين سنت فلسفي ارتباط هايي برقرار 
مي كند كه در عين حال كه بحث برانگيزند، اما جالب توجه اند و 
نشان دهنده هوشمندي او و آشنايي گسترده اش با اين سنت 
 intentionality فلسفي هستند. براي نمونه او براي مفهوم
يا به تعبير خودش اضافه التفاتي معادل هايي در سنت فلسفه 
اس��المي مي يابد و آنچ��ه فرانتس برنتان��و )1838-1917( 
»فيلس��وف معروف اتريشي« و استاد هوس��رل مي گويد را با 
»كون التفاتي يا ضافه التفاتي« مقايس��ه مي كند و مي نويسد 
» كس��اني چون ابوالبركات بغدادي )كتاب المعتبر، جلد دوم 
 ص 323( و ام��ام فخر رازي ) المباحث المش��رقيه، جلد اول 
ص 32۶-327( در فلسفه دوره اسالمي به ثبوت آن در مورد 

تحقيق فعل شعور تصريح داشتند «. 
از نظر فرديد » نمودشناس��ي هوس��رل با حذف و طرد وجود 
خارجي از هويات غيرنفساني و بحث در ذوات آنها و بيان نحوه 
تعلق علم و معرفت ما بدان ه��ا و كيفيت التفات آنها به وجود 
خارجي تاسيس شده تحت عنوان خويشتن شناسي، با طرد و 
حذف وجود خارجي صدوري از هويت نفساني و بحث در ذات 
متعالي نفس و كيفيت اشراق وجودي آن به پايان مي رسد«. 

نخستين گام ها تا پيش از انقالب
البت��ه در ادامه آش��نايي هاي ايرانيان با هوس��رل و س��نت 
پديدارشناسي بسياري از اصطالحاتي كه فرديد وضع كرد، 
تغيير كرد كه مهم ترين آنها خود لفظ »پديدارشناسي« است 
كه در همان زم��ان فرديد تغيير كرد. يعني چنان كه ديديم، 
فرديد نخست براي مفهوم phenomenology از اصطالح 
» نمودشناس��ي« بهره مي گرفت، اما بعدا در ويرايش ترجمه 
كتاب »فلسفه عمومي يا مابعدالطبيعه« توسط استاد برجسته 
فلس��فه دانش��گاه تهران يحيي مهدوي )چاپ اول دانشگاه 
تهران، 1347( از اصطالح »پديدارشناسي« استفاده كرده كه 
با اقبال كاربران بعدي مواجه شد. البته چنان كه خواهيم ديد، 
عبدالكريم رش��يديان، يكي از اصلي ترين چهره هاي معرفي 
هوسرل و انديشه هايش به فارسي زبانان، با توجيهات خاص 
خودش )عمدتا براي متمايز كردن مفهوم هوسرل از پيشينيان 
مثل كانت و هگل( از تعبير »پديده شناسي« بهره مي گيرد. 

 غي��ر از مق��االت فردي��د ك��ه به آنه��ا اش��اره ش��د، در آثار 
انگشت شماري نام هوسرل ذكر مي شود، براي نمونه محمود 
 هومن در درس��گفتارهاي فلس��في اش كه بين س��ال هاي

 1337 ت��ا 1340 در دانشس��راي عالي ارايه ك��رده، به طور 
مختصر به هوس��رل مي پردازد و »هيدگر را ذيل ش��اگردان 
هوسرل و از بنيانگذاران اگزيستانسياليسم« معرفي مي كند. 

اث��ر ديگري ك��ه در آن اش��اره اي به هوس��رل ذي��ل عنوان 
فنومنولوژي صورت مي گيرد، كتاب فلس��فه معاصر اروپايي 
نوشته اي. م. بوخنسكي است كه توسط شرف الدين خراساني 
)شرف( استاد فقيد فلس��فه دانشگاه ملي )شهيد بهشتي( از 

آلماني ترجمه و در سال 1352منتشر شد. 
رونق گرفتن هوسرل شناسي در دهه 1370

تا س��ال ها اثر قابل ذكر ديگري كه در آن اشاره اي به هوسرل 
و سنت پديدارشناس��ي صورت بگيرد، به زبان فارسي پديد 
نمي آيد. اما از س��ال هاي آغازين دهه 1370 به تدريج آثاري 
به فارسي ترجمه مي شود كه در آنها به معرفي پديدارشناسي 
و هوس��رل صورت مي گيرد. نخس��تين اثر قابل توجه كتاب 
يازدهم از فصلنامه فرهنگ اس��ت كه در پاييز سال 1371 از 
س��وي پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي منتشر 
شد. در اين شماره اين مجله كه به پديدارشناسي اختصاص 
داشت، مقاالت ارزشمندي چون پديدارشناسي و فلسفه علم 
نوش��ته آرون گورويچ با ترجمه حس��ين معصومي همداني، 
فنومنولوژي و تكنولوژي: فلس��فه نوشته دن ايدي با ترجمه 
شاپور اعتماد، تفكران كانت و هوسرل درباره من ناب نوشته 
جوزف جي كاكلمنز با ترجمه اميرحسين رنجبر، نقد فرگه بر 
پسيكولوژيسم هوسرل نوشته ضيا موحد، چند مفهوم اصلي 
پديدارشناسي نوش��ته آلفرد شوتز با ترجمه يوسف اباذري و 
پديدارشناسي دين نوش��ته داگالس آلن با ترجمه بهاالدين 

خرمشاهي منتشر شد. 
در همين زمان چندين كتاب نيز به فارس��ي منتشر شد كه 
در مقام مقدمه هايي بر پديدارشناسي و انديشه هاي هوسرل 
قابل توجه هستند. نخست كتاب »نگاهي به پديدارشناسي 
و فلسفه هاي هست بودن« نوشته مش��ترك روژه ورنو، ژان 
وال و ديگران با ترجمه يحيي مهدوي است كه حاصل تلفيق 
بخش هاي پراكنده اي از چندين كتاب متفاوت نظير »تاريخ 
فلس��فه معاصر«، »فلسفه هاي هس��ت بودن«، »از هوسرل 
تا مرلوپونتي، هيدگر و مارتين هايدگر« اس��ت كه در بخش 
آغازين آن آراي هوسرل و پديدارشناسي وي مورد بحث قرار 
مي گيرد و تا س��ال ها به عنوان متن درسي براي دانشجويان 
فلس��فه در مقطع كارشناسي مورد اس��تفاده بود. اين كتاب 
در س��ال 1372 توسط نش��ر خوارزمي منتش��ر شد. كتاب 
ديگري كه در همين س��ال )يا به روايتي يك س��ال پيش از 
آن( منتشر شد، نخس��تين اثر هوسرل به زبان فارسي است: 
ايده پديده شناسي ترجمه عبدالكريم رشيديان استاد فلسفه 
دانشگاه شهيد بهشتي از سوي انتش��ارات و آموزش انقالب 
اسالمي منتشر شد. اين كتاب كم حجم شامل پنج سخنراني 
در گوتينگن در س��ال 1907 و نوشته با عنوان رشته افكار در 
اين س��خنراني ها اس��ت. »كتاب كوچك اما پر مغز است كه 
نش��انه مرحله اي مهم در تكامل فكري هوسرل، يعني گذار 
از روانشناسي توصيفي به پديده شناسي استعاليي است. در 
اين كتاب بسياري از مباحث اصلي پديده شناسي هوسرل به 
نحوي موجز مطرح و به صورت بندي هاي نهايي شان نزديك تر 
مي شوند؛ به ويژه در مساله »اگو« كه هوسرل با ترك ديدگاه 
قبلي خود در نفي اگو، آن را به منزله مركز تقليل ناپذير آگاهي 
به رسميت مي شناسد.« در سال هاي آتي چنان كه خواهيم 
ديد، عبدالكريم رش��يديان يكي از اصلي تري��ن چهره ها در 
معرفي هوس��رل و به تعبير خودش سنت »پديده شناسي« 

به فارسي زبانان است. 
رشيديان دو سال بعد )1374( هم كتاب پديده شناسي نوشته 
ژان فرانسوا ليوتار را به فارسي ترجمه كه نشر ني آن را منتشر 
كرد. ليوتار در اين كتاب »پس از توضيحاتي فشرده و عميق 
از اهداف و مفاهيم بنيادي پديده شناسي در آثار بنيانگذار اين 
مكتب ادموند هوسرل و نيز از زبان برجسته ترين نمايندگانش 
نظير هايدگر، مرلوپوتني، س��ارتر، و نش��ان دادن تالش اين 
مكتب براي خارج  كردن فلسفه از تنگناي تقابل هاي سنتي، 
به ويژه تقابل عين- ذهن، به بررسي رابطه پديده شناسي با علوم 
مختلف )روانشناسي، علوم اجتماعي، تاريخ...( مي پردازد و با 
كوش��ش در تعيين جايگاه آن در سير انديشه فلسفي غرب، 

دستاوردها و كاستي هايش را نشان مي دهد«. 
كتاب بعدي »پديدارشناسي چيست؟« نوشته آندره دارتيگ 
با ترجمه محمود نوالي اس��تاد پيشين فلسفه دانشگاه تبريز 
اس��ت كه در س��ال 1373 از سوي انتش��ارات سمت منتشر 
شد و به عنوان نخستين كتاب تخصصي كه به طور خاص به 
پديدارشناسي اختصاص يافته است، تا سال ها به عنوان كتاب 
درسي مورد اس��تفاده قرار مي گرفت. البته چنان كه مترجم 
در مقدم��ه كتاب متذكر مي ش��ود، »از س��ال 13۶2 ترجمه 
قسمتي از اين كتاب آندره دارتيگ رييس موسسه كاتوليك 
 ش��هر تولوز« را در اختيار دانشجويانش قرار داده است. كتاب 
» دربرگيرنده مفاهيم پديدارشناسي از ديدگاه هوسرل، سارتر، 
هايدگر، لويناس و ماكس ش��لر اس��ت« و ش��امل اين فصول 
اس��ت: اصالت تحصل برتر، كار علمي، روش شناسي ادراك، 
فلسفه نقادي علوم، زيبايي شناسي اگزيستانس، بازگشت به 
هستي شناسي، بازگش��تي به اخالق و نتيجه. در سال 1373 
بابك احمدي در كتاب »مدرنيته و انديشه انتقادي« در بيان 
رويكردهاي انتقادي به تجدد، در فصل دوم كتابش با عنوان نقد 
خردباوري به انديشه هاي هوسرل به خصوص در اثر مشهورش 
بحران علم اروپايي و پديدارشناسي استعاليي پرداخت. اين 
كتاب توسط نشر مركز منتشر شد. سه سال بعد همين ناشر 
كتاب انديشه هاي هوسرل نوشته ديويد بل را با ترجمه فريدون 
فاطمي به بازار عرضه كرد. كتاب از منظر فلس��فه تحليلي به 
بررسي انديشه هاي هوس��رل مي پردازد و »پس از پي جويي 
ريش��ه هاي آن در آموزش هاي برنتانو، تكام��ل آن در زمينه 
فلسفه رياضي و منطق و پديده شناسي و ديد زيست جهاني را 
دنبال مي كند. رابطه انديشه هوسرل با انديشه هاي متفكراني 
چون راسل، فرگه و ويتگنشتاين نيز از نظر دور نمانده است. « 

نيمه دوم دهه 1370
در س��ال 1375 مجله فرهنگ در ش��ماره 18 خود بار ديگر 
به موضوع پديدارشناس��ي پرداخت و مقاالتي در اين زمينه 
منتش��ر كرد كه برخي از آنه��ا عبارتند از: »انتقادي ش��دن 
پديدارشناسي: هوسرل و مرلوپونتي« نوشته مراد فرهادپور، 
»هوسرل و مساله شناسايي )توجه به حيث التفاتي آگاهي(« 
نوش��ته محمدرضا ريخته گران، »س��رآغاز پديدار شناسي« 
نوشته ريچارد اش��ميت با ترجمه ش��هرام پازوكي، »تاويل 
پديدارشناختي/تاويل استعاليي پديدارشناختي هوسرل« 
نوشته ريچارد اشميت ترجمه ضيا موحد، »دورنماي تاريخي 

نظري��ه التفاتي بودن آگاهي« نوش��ته آورن گورويچ ترجمه 
اميرحسين رنجبر، »آراي هوس��رل درباره بداهت و تجربه« 
نوشته داگفين فولسدال با ترجمه منوچهر بديعي و »اولويت 
ادراك و پيامدهاي فلسفي آن« نوشته موريس مرلوپونتي با 

ترجمه مراد فرهادپور. 
كتاب قابل مالحظه بع��دي »در آمدي پديدارشناس��انه به 
فلسفه دكارت« نوشته پرويز ضيا شهابي، استاد پيشين فلسفه 
دانشگاه فردوسي مشهد و اس��تاد كنوني فلسفه در دانشگاه 
آزاد اس��ت كه در س��ال 1377 توسط نش��ر هرمس منتشر 
شده است. نويسنده در اين اثر تاليفي مي كوشد با رويكردي 
پديدارشناختي و از منظر هوسرلي به تامالت دكارت بپردازد. 
ضياء شهابي البته پس از اين بيش��تر به معرفي انديشه هاي 
ش��اگرد نامدار هوس��رل، يعني هايدگر پرداخت و مقاالت و 
كتاب هايي از او هم چون »س��رآغاز كار هنري« )1379 نشر 
هرمس( و »مسائل اساسي پديدارشناس��ي« )1392( را به 
فارس��ي ترجمه كرد. او همچنين در كتاب »فلسفه و بحران 
غرب« مقاله اي درب��اره هايدگر با عن��وان »مابعدالطبيعه و 
تاريخ در تفكر مارتين هيدگر« نوشته ماكس مولر را به فارسي 
ترجمه كرد. در همين كتاب محمدرضا جوزي مقاله »فلسفه 
و بحران غرب« از هوس��رل را به فارسي ترجمه كرد. هوسرل 
در اين مقاله »به منظور روش��ن ساختن مقوله بحران غرب، 
 )Teleology( بحث خود را از فلسفه تاريخ يا غايت شناسي
انسان اروپايي آغاز مي كند و بدين ترتيب، نقش اساسي فلسفه 

و شعب آن را در تحول علوم بازگو مي كند.« 
در پايان اين قس��مت از مرور، ضروري است به ترجمه مقاله 
»عقل گرايي و بحران تمدن اروپايي« نوشته هوسرل توسط 
مراد فرهادپور اش��اره شود كه در شماره 15 فصلنامه ارغنون 
)پاييز 1378( اشاره ش��ود. اين مقاله ترجمه اي از دو بخش 
آخر كتاب هوس��رل با عنوان »پديدارشناس��ي استعاليي و 
بحران علم اروپايي« است. همچنين دانشكده ادبيات و علوم 
انساني دانشگاه شهيد بهشتي در س��ال 1378 ويژه نامه اي 

درباره هوسرل منتشر كرد. 
دهه 1380 و ترجمه خود هوسرل

اتفاق مهم در زمينه معرفي انديش��ه هوسرل به فارسي زبانان 
در س��ال هاي آغازين دهه 1380 با ترجمه كتاب مهمي از او 
توسط عبدالكريم رشيديان رخ داد. رشيديان در سال 1381 
كتاب »تامالت دكارتي: مقدمه اي بر پديده شناسي« نوشته 
هوسرل را با نش��ر ني منتشر كرد. رش��يديان در معرفي اين 
كتاب در مقدمه نوشته است: »تامالت دكارتي جزو آخرين آثار 
هوسرل است و بنابراين مي توان آن را محصول دوران پختگي 
انديشه هاي هوسرل به شمار آورد، به جرات مي توان گفت كه 
مفاهيم پديده شناسي هرگز ش��كل قطعي و نهايي خود را به 
دست نياورد، زيرا هوسرل در هر بازگشت به آنها با رويكرد يك 
آغازكننده، آنها را جرح و تعديل مي كرد. اما با وجود اين تجديد 
مطلع هاي پايان ناپذير، صورت بندي مسائل پديده شناسي در 
تامالت جزو آخرين تالش هاي هوس��رل محسوب مي شود. 
اين كتاب تقريبا همه مس��ائل و موضوع هاي پديده شناسي 
را به گونه اي فش��رده، كه البته گاهي فهم شان را بسيار دشوار 

مي سازد، عرضه مي كند.«
ترجمه تامالت دكارتي در كن��ار ترجمه هاي متعدد ديگري 
كه از آثار فلسفي متعلق به س��نت پديدارشناسي به فارسي 
صورت مي گرفت، موجب شد كه اهميت هوسرل بيش از پيش 
شناخته شود. با اين همه پربيراه نيست اگر بگوييم توجه اصلي 
به هوسرل به واسطه درك تاثير ژرف او بر هايدگر و فيلسوفان 
پس از او مثل امانوئل لويناس، ژان پل س��ارتر، ميش��ل فوكو، 
ژاك دريدا و اصحاب مكتب فرانكفورت و در راس ايشان تئودور 
آدرنو صورت گرفت. از سال هاي مياني دهه 1380 به تدريج 
توجه به هوسرل و انديشه هاي او در زمينه پديدارشناسي اوج 
گرفت. در س��ال 1384 عبدالكريم رشيديان كتاب مفصل و 
تخصصي »هوس��رل در متن آثارش« را با نشر ني منتشر كرد 
كه اثر برگزيده بيست و چهارمين دوره كتاب سال جمهوري 
اس��المي ايران ش��د. »در اين كتاب انديش��ه هاي هوسرل با 
تكيه  مستقيم بر آثار او بازگويي و تحليل مي شود، به گونه اي 
كه خواننده هرچه بيش��تر در فضاي فكري اين فيلسوف قرار 
گيرد. فصل ه��اي گوناگون اين كت��اب تقريبا كليه مضامين 
اصلي پديده شناسي هوس��رل را به تفصيل به خواننده عرضه 
مي كند.« محمدجواد صافيان، دانش��يار دانشگاه اصفهان در 
مقاله اي درباره اين كتاب نوشته است: اين كتاب » گام بلندي 
است در آشناسازي فارسي زبانان اهل فلسفه با انديشه هوسرل 
و مباني پديدارشناسي او. كتاب خواننده را در متون هوسرل 
درگير مي كند و بس��ياري از مباحث اصلي او را بر وي آشكاي 
مي كند... كتاب هوسرل در متن آثارش كار بزرگي است از استاد 

پر كار و بي ادعاي فلسفه.« 
در همين سال )1384( كتاب »در آمدي بر پديدارشناسي« 
نوش��ته رابرت ساكالوفس��كي با ترجم��ه محمدرضا قرباني 
توس��ط نشر گام نو منتشر ش��د. اين كتاب شرحي عمومي و 
قابل اتكا بر انديشه هاي هوسرل نوشته يكي از برجسته ترين 
پديدارشناس��ان امريكايي است. دو س��ال بعد از اين كتاب 
)138۶(، س��ياوش جمادي كتاب حجيم »زمين��ه و زمانه 
پديدارشناسي: جس��تاري در زندگي و انديشه هاي هوسرل 
و هايدگر« را به همت نش��ر ققنوس منتش��ر ك��رد. به گفته 
نويسنده اين كتاب كه در بخش فلسفه غرب بيست و پنجمين 
دوره كتاب س��ال برنده ش��د، »بحث درباره پيدايش، زايش، 
گسترش و بالندگي پديدارشناس��ي آلماني از زمان فرانتس 
برنتانو تا هايدگر متاخر اس��ت. بنابراين كتاب با وجود حجم 
زيادش تمام پديدارشناس��ان را دربرنگرفته اس��ت؛ هرچند 
در ضمن بررس��ي پديدارشناس��ي در آلمان، اشاراتي هم به 
پديدارشناسي مرلوپونتي، سارتر و ديگران شده است اما مثال 
همين پديدارشناسي فرانسوي بطور منظم و سيستماتيك 

مورد بررسي قرار نگرفته است.«
از پژوهش هاي منطقي تا فلسفه به مثابه علم متقن

در سال 1387 محمدرضا قرباني »درآمدي بر پژوهش هاي 
منطقي« نوشته هوسرل را ترجمه و نشر گام نو آن را منتشر 
كرد. اين كتاب از مهم ترين آثار هوس��رل است كه با ويرايش 
اويگن فينك در سال 1913 نوشته شده و در سال 1939 به 
چاپ رس��يده اس��ت. به تعبير فينك اين كتاب »يك شاهد 
تاريخي از خود تفس��يري خاص از پديدارشناسي هوسرل« 
اس��ت. ديگر كتاب هوس��رل كه در س��ال 1388 با ترجمه 
غالمعباس جمالي به فارس��ي توسط نشر گام نو منتشر شد، 

»بحران علوم اروپايي و پديدارشناسي استعاليي: مقدمه اي 
بر پديدارشناس��ي« بود كه چنان كه آم��د بخش هايي از آن 
پيش تر توسط برخي مترجمان در نشريات منتشر شده بود. 
كتاب از واپس��ين آثار هوسرل است و آخرين تحوالت فكري 
او را نش��ان مي دهد. در معرفي آن آمده است: » وي در كتاب 
حاضر طي سه بخش تحليل نويني از علوم اروپايي، مشكالت 
آن و راه حل براي اين مش��كالت ارايه مي كند. هوسرل سعي 
دارد تغيي��ري خاص و منحصر به ف��رد از ماهيت و ذات علم 
چ��ون پديدار عرضه كند و ذات علوم جديد را چون پديداري 
با مكانيسم دروني آشكار سازد و مشكالت بنيادبرانداز آن را 
ناش��ي از غلبه مذهب اصالت طبيعت مي داند و اش��اره دارد 
كه اين مذه��ب نمي تواند به خاطر تعارض با آزادي انس��ان، 

امكان هاي استعاليي ذهنيت را دريابد.«
فلس��فه به مثابه علم متقن ديگر كتاب هوسرل است كه در 
سال 1389 با ترجمه مشترك بهنام آقايي و سياوس مسلمي 
توسط نشر مركز منتشر شد. در مروري بر كتاب مي خوانيم: 
» فلسفه به مثابه علم متقن مقارن با چرخش كامل هوسرل 
از رويكرده��اي روانش��ناختي گرا به نگارش درآمده اس��ت. 
ترديدي نيست كه اين دوره سرآغاز سمت گيري هوسرل به 
سوي يك پديده شناسي استعاليي يا ايده علم كلي است. در 
اين معنا كتاب فلسفه به مثابه علم متقن كه به گمان بسياري 
از مفسران آثار هوسرل مانيفست پديده شناسي او محسوب 
مي شود، بازتاب دهنده واكنش هاي اوليه وي به ماهيت علم 
جديد است، علم جديدي كه از نظر او شكلي پوزيتيويستي به 
خود گرفته بود و خود را تنها علم معتبر و روش اش را نيز يگانه 
روش حقيقي قلمداد مي كرد.« هوسرل در ابتداي كتاب در 
سيري تاريخي به آرمان كهن فلسفه يعني تبديل شدن آن به 
علمي متقن اشاره مي كند و مي گويد: »فلسفه از سرآغازهاي 
خود اين ادعا را مطرح كرده است كه علم متقن باشد، آن هم 
علمي كه باالترين نيازهاي نظري را برآورده كرده و از ديدگاه 
اخالقي- ديني امكان زندگي اي را كه به وسيله معيارهاي خرد 

محض تنظيم شده است، فراهم سازد.«
درباره هوسرل

از ميان ديگر آثار جديد منتشر ش��ده درباره پديدارشناسي 
و هوس��رل مي توان به اين آثار اش��اره كرد: »پديدارشناسي 
هوس��رل« نوش��ته دان زهاوي با ترجمه مش��ترك مهدي 
صاحبكار و ايمان واقفي و ويراس��ته علي نجات غالمي )نشر 
روزبهان، 1392(، »جنبش پديدارشناسي: درآمدي تاريخي« 
نوشته هربرت اشپيگلبرگ با ترجمه مسعود عليا )نشر مينوي 
خرد، 1391(، »ژاك دريدا، ايده آليس��ت يا واقع گرا: بررسي 
خوانش دريدا از هوس��رل« نوشته مش��ترك تيموتي موني 
و كوين موليگن با ترجمه مهدي پارس��ا )نشر فرهنگ صبا، 
1388(، »پديدارشناس��ي: پيش نويس هاي چندگانه مقاله 
بريتانيكا نوش��ته هوس��رل با همكاري مارتي��ن هايدگر« با 
ترجمه علي نجات غالمي )نشر روزبهان، 1391«، »مجموعه 
مقاالتي درباره پديدارشناس��ي« گزيده و ترجمه علي نجات 
غالمي )منبع اينترنت، 1391(، »هوس��رل« نوش��ته ديويد 
وودراف اس��ميت با ترجمه س��يد محمد تقي شاكري )نشر 

حكمت، 1393( . 
غير از اينها مجله كتاب ماه فلس��فه شماره 29 خود در بهمن 
1388 را به پديدارشناسي اختصاص داد و در آن طي مقاالت 
متعددي به جنبه هاي مختلف انديشه هوسرل و پديدارشناسي 
از جمله زندگي و آثار او، ترجمه آثارش به فارسي، جنبه هاي 
مختلف پديدارشناس��ي و... پرداخت. تا جايي كه به موضوع 
يادداشت حاضر )هوس��رل در ايران( مربوط مي شود، در اين 
مجموع��ه علي رضا صادقي در مقاله اي ب��ا عنوان »بحران در 
بح��ران« به نقد ترجمه غالم عباس جمال��ي از »بحران علوم 
اروپايي و...« پرداخت و نوش��ت: »ترجمه فارس��ي اين كتاب 
نتوانس��ته اس��ت حداقل ترين معيارهايي را كه براي ترجمه 
يك كتاب، به ويژه كتاب فلس��في، الزم است برآورده سازد.« 
سهراب ملكي نيز در مقاله »دقت در ترجمه!« به نقد و بررسي 
كتاب انديشه هوسرل ديويد بل پرداخت و كوشيده نشان دهد 
كه مترجم در ترجمه برخي مفاهيم كليدي هوسرل مثل ايده 
يا واژه هاي نوئما و نوئس��يس موفق نبوده اس��ت. البته در اين 
مجموعه نقدهايي نيز به ترجمه »تامالت دكارتي« و كتاب هاي 
»هوسرل در متن آثارش« و »زمينه و زمانه پديدارشناسي« 
صورت گرفته كه به تندي دو نقد مذكور نيست و در نگاه كلي 

آنها را مثبت ارزيابي كرده اند. 
مقاله هايي در زمينه پديدارشناسي

همچنين در اين سال ها مقاالت متعددي از يا درباره هوسرل 
به فارسي ترجمه و تاليف شده است، ضمن آنكه در دانشگاه ها 
پايان نامه هاي متعددي به وجوه مختلف انديشه او اختصاص 
يافته اس��ت كه ذكر اس��امي همه آنها در حوصله متن حاضر 
نمي گنج��د و در پاي��ان تنها به اس��امي برخي از آنها اش��اره 
مي كنيم: »تز ديدگاه طبيعي و تعليق آن« نوشته هوسرل با 
ترجمه ضيا موحد، فصل نامه فرهنگ، سال 9، ش 2، )تابستان 
1375(؛ »پديدارشناس��ي محض: روش آن و بستر پژوهش 
آن« نوشته هوس��رل با ترجمه علي نجات غالمي )وب سايت 
مترج��م(؛ »حافظه به مثابه آگاهي يك ب��ار ديگر در تقابل با 
ادراك و تخيل محض« نوش��ته هوسرل با ترجمه علي نجات 
غالمي )وب س��ايت مترجم(؛ »مقدمه جلد دوم پژوهش هاي 
منطقي« نوشته هوسرل با ترجمه علي نجات غالمي )وبسايت 
مترجم(؛ »علم دقيق فلسفه« نوشته هوسرل با ترجمه عباس 
محمدي اصل، ايران، )22 فروردين 1378(؛ »پديدارشناسي 
و انسان شناسي« نوشته هوسرل با ترجمه جالل تبريزي، نامه 
فلسفه، سال 1، ش 1، )پاييز 137۶؛ »فلسفه و بحران انسان 

اروپايي« نوشته هوس��رل با ترجمه مريم طاهري، نامه 
مفيد، )آبان 1385(؛ هوسرل و پديده شناسي نوشته 
عبدالكري��م رش��يديان، كتاب ماه فلس��فه، ش 71، 

)ش��هريور 1382(؛ هوسرل و سه مرحله فكري او و 
علت اين تحوالت نوشته علي نجات غالمي )منبع 
وبسايت نويسنده(؛ »اگو از ديدگاه الكان و هوسرل« 

نوشته حسن فتح زاده، متافيزيك )مجله 
دانش��كده ادبيات و علوم انساني 

اصفه��ان، پايي��ز و زمس��تان 
1388(؛ »نظريه شهود در 

پديدارشناسي هوسرل« 
نوشته عابد كانور، نامه 

مفيد، )آبان 1385(. 

فلسفه

7سياستنامه
هوسرل به روايت » فيلسوف شفاهي«
به احتمال قريب به يقين نخستين كسي كه ادموند هوسرل بنيانگذار پديدارشناسي را به زبان فارسي معرفي كرد، احمد فرديد )1289 يا 1283 يا 1373- 1291( بود، انديشمند پر حاشيه ايراني كه اگرچه به »فيلسوف 
شفاهي« ملقب است، اما در معدود آثار مكتوبش كه به سال هاي نخستين فعاليتش در ايران مربوط مي شود، به معرفي هوسرل و انديشه هايش به ايرانيان پرداخت. نخست در مقاله اي با عنوان »نمودشناسي در آلمان« كه 
در ماهنامه ايران امروز، سال اول 1318 منتشر شد.
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اقبال به هوسرل
در طول 25 سال گذشته 
با وجود انتشار آثار فراوان 
از ي�ا درب�اره هوس�رل و 
پديدارشناسي به صورت 
ترجمه و تالي�ف، هنوز به 
باور متخصصان تا جايگاه 
مطل�وب فاصل�ه زيادي 
داري�م، ضمن آنك�ه اهل 
فن به بسياري از اين آثار 

نقدهاي اساسي دارند.

نقد خردباوري 
باب�ك  در س�ال 1373 
احمدي در كتاب »مدرنيته 
و انديش�ه انتق�ادي« در 
بيان رويكردهاي انتقادي 
به تج�دد، در فص�ل دوم 
كتاب�ش ب�ا عن�وان نق�د 
خردباوري به انديشه هاي 
هوس�رل به خص�وص در 
اثر مشهورش بحران علم 
اروپايي و پديدارشناسي 
اس�تعاليي پرداخت. اين 
كتاب توس�ط نش�ر مركز 

منتشر شد.
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هوسرل در ايران

كتابخانه 

نخستين كتاب درباره »ديپلماسي ديجيتال« منتشر شد
»ديپلماسي ديجيتال« نخس��تين كتاب گزارشي و تحليلي 
درباره رابطه ديپلماسي و فناوري هاي جديد ارتباطي، ترجمه 
و منتشر شد. در سال هاي اخير گسترش ابتكارهاي ديجيتال 
در سياست خارجي، چيزي كمتر از انقالب در رويه ديپلماسي 
نبوده است. فناوري هاي ديجيتال، روابط اجتماعي افراد و روش 
دولت ها را در اعمال حاكميت بين المللي تغيير داده اما دولت ها 
دريافته اند كه اين فناوري ها داراي ظرفيت تغييراتي بسيار در 

روابط بين دولتي است. به عنوان نمونه، استفاده از رسانه هاي 
اجتماعي براي مقاصد ديپلماتيك، بر اين نكته داللت دارد كه 
روش هاي تعامل ديپلمات ها با مديريت اطالعات، ديپلماسي 
عمومي، برنامه ري��زي راهبردي، مذاكرات بين المللي و حتي 
مديريت بحران تغيير كرده اس��ت. كتاب حاضر كه نخستين 
اثر در اين موضوع به ش��مار مي رود، انديش��مندان مشهور و 
سياستگذاران باتجربه را گرد آورده است تا اين شكاف تحليلي 

را پر كند. هدف كت��اب، تئوريزه كردن ماهيت ديپلماس��ي 
ديجيتال، ارزيابي رابطه آن با اش��كال سنتي ديپلماسي و نيز 
بررسي شرايطي است كه در آن ديپلماسي ديجيتال به سياست 
خارجي آگاهي مي دهد و آن را تنظيم يا محدود مي كند. كتاب 
با بررسي مفهوم ديپلماس��ي آغاز مي شود و در ادامه، رويكرد 
دولت هاي مختلف را در چگونگي به كارگيري شيوه هاي نوين 
ديپلماسي مورد مداقه قرار داده است. استفاده دولت اسالمي 

)داع��ش( از فناوري هاي جديد، عملك��رد هيالري كلينتون 
و جان ك��ري در قامت وزير خارجه امريكا، تاثير ش��بكه هاي 
اجتماعي در وقايع بهار عربي و تح��والت خاورميانه، از ديگر 
نكاتي است كه در اين كتاب- به طور آماري و براساس داده ها - 
خواهيد خواند. اين كتاب از مجموعه مطالعات ديپلماسي جديد 
انتشارات راتلج است كه با رويكردي تطبيقي، دنبال پيشبرد 
تحقيقات در مورد ديپلماسي بين المللي است. »ديپلماسي 

ديجيتال« را كورنليو بي��وال و ماركوس هلمز فراهم كرده اند. 
بيوال دانشيار رشته مطالعات ديپلماتيك در دانشگاه آكسفورد 
انگلستان و هلمز دانشيار رشته حكومت در كالج ويليام و مري 
در ويليامزبورگ ويرجينيا اياالت متحده امريكاست. كتاب با 
ترجمه رعنا كاظمي مهرآبادي و با مقدمه دكتر محمدكاظم 
سجادپور در 42۶ صفحه با قيمت 39000 تومان از سوي بنگاه 

ترجمه و نشر كتاب پارسه منتشر شده است. 

محسن آزموده
158 سال از تولد  بنيانگذار  پديدارشناسي  گذشت
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عبدالكريم 
رشيديان يكي 

از اصلي ترين 
چهره ها در 

معرفي هوسرل 
و به تعبير 

خودش سنت 
»پديده شناسي« 
به فارسي زبانان 

است


