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 Various methodologies have been proposed for 

phenomenology as a qualitative research method. This 

diversity can be divided into two main approaches: 

descriptive phenomenology and hermeneutic 

phenomenology. In this article, while emphasizing the 

inseparable link between philosophy and method in 

phenomenology, an attempt is made to explore the 

philosophical foundations of hermeneutic 

phenomenology and to trace this link in the research 

process. Accordingly, we first refer to the historical 

contexts of the emergence of phenomenology, and 

clarify the relationship between hermeneutic 

phenomenology and descriptive phenomenology, then 

Through the discussion of the views of Heidegger and 

Gadamer, it is shown that philosophical foundations in 

the method of hermeneutic phenomenology play an 

active role throughout the research process and give 

structure and direction to how we deal with issues and 

problems in research. Openness to the phenomenon 

and being in constant dialogue with it, is the most 

important feature of this method that as a praxis, from 

the moment of choosing the subject and encountering 

the research literature and theories to collecting and 

analyzing data and writing the research, it is always 

present and guides in the research. 
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 اطالعات مقاله   چکیده
های متنوعی ارائه شده شناسیبرای پدیدارشناسی به مثابه روش تحقیق کیفی روش

قررار داد  پدیدارشناسری توفریفی و  توان ذیل دو رویکرد عمدهاست. این تنوع را می
ناپذیر فلسرفه و پدیدارشناسی هرمنوتیکی. در این مقاله ضمن تأکید بر پیوند گسست

شود تا مبانی فلسفی پدیدارشناسی هرمنروتیکی را روش در پدیدارشناسی، تالش می
 مورد کاوش قرار داده، پیوند یادشده را در فرایند تحقیق ردیابی کنیم. بر ایرن اسرا 

های تراریخی هورور شود؛ در قسمت نخست به زمینهمقاله به دو قسمت تقسیم می
پدیدارشناسی پرداخته و نسبت پدیدارشناسی هرمنوتیکی را با پدیدارشناسی توفیفی 

شناختی پدیدارشناسی هرمنروتیکی اشراره شناختی و معرفتروشن و به مبانی هستی
ایرم آرای هایدگر و گرادامر ناران داده ایم. در قسمت دوم، از خالل پرداختن بهکرده

کرره مبررانی فلسررفی در روش پدیدارشناسرری هرمنرروتیکی در سراسررر فراینررد پرر وه  
ما با موضروعا  و مسرائل در پر وه     حضوری فعاالنه دارد و به چگونگی رویارویی

ترین گاودگی نسبت به پدیدار و گفتگوی مداوم با آن، موم دهد.ساختار و جوت می
ین روش است کره بره مثابره یرا پراکسریل از لحترا انتخرا  موضروع و خصلت ا
ها و نگارش پر وه  ها تا گردآوری و تحلیل دادهبا ادبیا  پ وه  و نتریه مواجوه

 کند.همواره در تحقیق حضور دارد و آن را هدایت می
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      3 پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی

 

 مقدمه

 نحااو بااه یفاایک ی اااپااهو   بااه عالقااه کنونتااا 1960سااال  از
 اقباال نیا در (1391) کیفلبه نظر . است افتهی  یافزا یروزافزون

 تکثاار: داشاات یاساساا نقاا  دهیااپد دو یفاایک ی اااپااهو   بااه
  اجهانستیز تکثر سو کی از. سمیویتیپوز افول و  اجهانستیز

 ساتیز ی ااوهیش و یزندگ ی اسبک  ا،فر نگخرده تنوع در که
 یتجربا مطالعاه باه نسبت را یاتازه ی اتیحساس ،ابدییم نمود

 ساامیویتیپوز ی ااامعضاا  گاار،ید سااوی از و خااتیبرانگ مسااا  
 ونادیپ یدشاوار ج،ینتاا نبودن یکاربرد ،یریناپذانعطاف  مچون

 و یاجتمااع ی ااپاهو   انیام شکاف و  اهینظر با  اافتهی دادن
. داد ساو  تاازه ی اروش توسعه به را پهو شگران ،روزمره یزندگ

 فارد باه منحصر یفیک ی اروش از یمتنوع فیط ظهور ،نتیجه آن
 ییکاارا تیاواقع از خاا  یی ااجنباه به پاسخ در کی ر که بود

 یفایک ی ااپاهو   در ؛نادیآیم  م گرد آموزه کی حول و دارند
 «آن عکا  ناه و اسات روش ۀکننادنییتع مطالعه مورد موضوع»
 پاهو   روش تنها ناه یفایک پهو   در(. 16  ،1391 ک،یفل)

 از برآماده روش انتخاا  بلکاه شاود،ینما  یتحمآن  موضوع بر
 .است پهو   موضوع اقتضا ات
 ،باوده یبشار ۀتجربا کیا یفیک پهو   موضوع که ی نگام

 تجرباه آن از یانضامام و ژرف یفهما باه دنیرسا یپ در پهو  
 روش نیاا. دیاآیما انیام به یدارشناسیپد روش یپا گاهآن است،

 از قیااعم یفهماا بااه دنیرساا در  اااروش نیتااریکاااربرد از یکای
 یمااریب خشونت، مرگ، عشق، مانند یبشر ی اتجربه و  ادهیپد
 دارشناساانهیپد پهو   حال ؛ با این(1394 ام،یمر) باشد می ...و
 ی ادهیپد تواندیم نبوده، محدود « اتیذ ن و عواطف» قلمرو به

 در و دربرگیارد را ...و خاانواده، شغ ،  مچون یمختلف یاجتماع
 تاا گرفتاه یاجتمااع علاوم از ،یانساان علاوم مختلاف ی اارشته

 محمدپور،) شود گرفته کار به یکاوروان و یدرمانروان و یپرستار
 بار پاهو   موضاوع قیاعم و یانضامام فهام به عالقه(. 1389

 روش از تنهاا ناه کاه اسات استوار یفلسف یی اآموزه و مفروضات
 فرایناد در فعاالناه ینحاو باه بلکه اند،یجداناشدن یدارشناسیپد

 باه منحصار تی و. د ندیم جهت آن به و دارند حضور پهو  
 از یفایک قیاتحق ی ااروش گارید باا اسیق در یدارشناسیپد فرد
 .ردیگیم نشئت جانی م

 ریناپاذگسسات یدارشناسایپد در روش و فلسافه انیام وندیپ
 وجاود یدارشناسایپد نام به یواحد ۀفلسف چی  که یدرحال؛ است
 و مکاتب از یمتنوعگستره  دربردارنده یدارشناسیدپ فلسفه. ندارد

 ،( وسااارل) ی اساااتعال یدارشناسااایپد: اسااات کرد اااایرو
 ،(دوبااوار و سااارتر دگر،یاا ا) یسااتیالیستانسیاگز یدارشناساایپد
 یدارشناساایپد ،(کااوریر و گااادامر) یکی رمنااوت یدارشناساایپد

 یاخالقا یدارشناسایپد و ،(فوکاو و دایادر بالنشو،) یشناختزبان
(. Adams & van Manen, 2008, p.615) (نااسیلو شالر،)
 کاه آنجاا تاا اسات، مشاهود زیان یشناساروش سطح در تنوع نیا

 .  گفت سخن واحد ۀدارشناسانیپد روش کی از توانینم
 بلکاه ،یکاسات کیا ناه تناوع نیا است معتقد( 2018) 1وگ 
. اسات دار ایاپد فهام یبارا یدارشناسایپد ی ااتیظرف نشانگر

ک موضاوع نیا به اشاره ضمن زین( 2014) 2مننَون  کنادیما دیاتأ
 و  ااکیاتکن از یامجموعاه باه را یدارشناسایپد تاوانینم تنها نه

 از ساتیبایم اساسا   بلکه فروکاست، شدهاستاندارد ی ایاستراته
 بارامار  نیاا. کارد زیاپر  یدارشناسیپد در یکردیرو نیچن اتخاذ
 یاز ااین گارفتن نظار در و یآزماودگ باا که است پهو شگر ۀعهد

 .برسد خود منحصر روش به اش یپهو ش
 یبنادطبقه یبرا اریمع فقدان یمعنا به یدارشناسیپدگوناگونی 

 پااهو   در تااوانیماا را عمااده کااردیرو دو طورکلی بااه ؛سااتین
 یکی رمنااوت و یفیتوصاا: کاارد زیمتمااا  اام از دارشناسااانهیپد
(Finlay, 2012; Peoples, 2020; Lopez & Willis, 

ادموند  وسرل، از  یآرا یمبنا بر 3یفیتوص یدارشناسیپد .(2004
باه دنباال  5یعایطب کاردیکردن )در پرانتز گذاشاتن( رو 4اپوخه راه
 یدارشناسایدر مقاب ، پد ؛است داریاز ذاِت پد یفیبه توص دنیرس

 باه خوا ادیما گاادامر و دگریا ا نظارات بر هیتک با 6یکی رمنوت
 نیاا. برساد داریپد کی از قیعم یفهم به یانضمام ریتفاس ۀواسط

 کااه گرفاات نظاار در فیااط کیاا ساار دو تااوانیماا را کااردیرو دو
 ییجاا دارشناساانهیپد پاهو   یبارا شاده ارا ه ی ایشناسروش

                                                           

1. Vagle. 

2. Van Manen. 

3. Descriptive Phenomenology. 

4. Epoche. 

5. Natural Attitude. 

6. Hermeneutic Phenomenology. 
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 1یجاورج یفیتوصا کاردیرو از ؛کننادیما اشغال را دو نیا انیم
  وسارل فلسافه بار دا  یشاد کاه (1994) 2موستاکاس و( 2009)

ک باا که (2015) گرانید و مولز یریتفس کردیرو تا اندیمتک  دیاتأ
 یشناساروش سارآااز را گاادامر و دگریا ا فلسافه ک،ی رمنوت بر

 زیان یگارید ی اایشناساروش انیام نیاا در. د ندیم قرار خود
 کنناد؛یما اشاغال را فیاط سر دو نیا انیم ییجا که دارند وجود

  یااتحل کااردیرو ،(2014) مااننون یریتفساا کااردیرو  ماننااد
 کاردیرو ،(2009) مکااران  و 3تیاسام یریتفس دارشناسانهیپد
 یفیتوصا کاردیرو ،(2006) 4دالبارگ شاانهیبازاند جهاانستیز

ساارانجام  و (2008) 5ینلاایف یقاایتلف کااردیرو ،(1990) پارسااه
 نیمضاام حفا  ضامن کاه (2018) 7وگا  6یپسااالتفات کردیرو

 .کند عبور دو نیا انیم یدوگانگ از تا کوشد می یریتفس و یفیتوص
 ،یدارشناسایپد یبرا شده ارا ه ی ایشناسروش تنوع وجود با

 کاردیرو شار  و یمعرفا به مقاالت ای  ا  اکت از اعم منابعبیشتر 
 سخن یکی رمنوت یدارشناسیپد از کمتر و کنند می بسنده یفیتوص

 یبارا کاه یاصاطالحات و  ااواژه بیشاتر متاون نیاا در. ندیگویم
 ت،یاما  ذات،،  مچون رودیم کار به یدارشناسیپد روش یمعرف

 و دارناد تعلق یفیتوص یدارشناسیپد اتیادب به ...و جهان،ستیز
 یکی رمناوت یدارشناسایپد فارد باه منحصار و مساتق  تی و از

 ای گونه به است، تر بغرنج رانیا در یحت مسئله نیا. شودیم افلت
 بااا رابطااه در یاثاار چی اا روش ی هفلسااف ی هحااوز در تاااکنون کااه
  ر.ک:بارای نموناه ) اسات نشاده چاپ یکی رمنوت یدارشناسیپد

 ،امیاامر ؛1396، کرسااول ؛1389، محماادپور ؛1395 ،ییبااودال
 و یاعراباا ؛1398 ،یپاارور ؛1385 ،یفاضاال و زادهبیاانق ؛1394

 خاأ نی ما کاردن پارباه دنباال  حاضار مقاله(. 1390 ،ییبودال
 نخسات بخا  در ؛اسات بخا  دو یدارا مقاله. است یپهو ش
 یریاگبهره ضمن گادامر، و دگری ا یآرا بر اتکا با تا شودیم تالش
 گارانید و مولز و (2001 ،2014) مننون یشناسروش از یانتقاد

 یدارشناسایپد یشناساروش یبرا الزم یفلسف داتیتمه( 2014)
                                                           

1. Giorgi. 

2. Moustakas. 

3. Smith. 

4. Dahlberg. 

5. Finlay. 

6. Post intentional. 

7. Vagle. 

 دد ا نشاان تاا کوشاد می دوم بخ  در. َردآو فرا م را یکی رمنوت
 ۀانگاار  ماراه باه بحا مورد یفلساف ی ااآماوزه و یمبان چگونه

 فرایناد ۀ ما در دارناد، معناا و قاتیحق از کاه یفارد باه منحصر
 ییایاپا و اعتباار مچون  یمسا ل و  اهینظر با مواجهه از پهو  ،

 یحضاور قیاتحق نگاارش و  ااداده  یاتحل و یگاردآور تا گرفته
 .بخشندیم جهت و ساختار پهو   به و رنددا فعاالنه

 
 یفلسف داتیتمه

 و یخیتار ی انهیزم به پرداختن با تا شودیم تالش قسمت نیا در
 یمبااان ضااا یا جهاات الزم مقاادمات ،یدارشناساایپد یفکاار

 در یکی رمناوت یدارشناسایپد ۀشناساانمعرفات و شناسانهی ست
 .دگرد فرا م گادامر گئورگ  ان  و دگری ا نیمارت یآرا

 
 یخیتار نهیزم .1

 در کاه است یونانی یاصطالح 8داریپد واژه یشناسشهیر جهت از
 باه داریاپد(. 1385 ،یفاضال و زادهبینق) دارد قرار 9دوسیا برابر

 اشاااره گذرنااده و ریپااذرورتیصاا ،یجز اا محسااوس، موجااودات
 یمعنا باه کاه دوسیاا مقاب ، در ؛دارند وارهیسا ی ست که کندیم
 کاهاشاره دارد  ریرناپذییتغ و یکل   موجودات به ،است ِمثال و دارید

 داریاپد ساطح در شاناخت افالطون، نزد. اندیقیحق ی ست یدارا
 ُمُثا  شناخت به و ندک عبور آن از ستیبایم فرد و است ارزشیب

 .(1376 ،یمجتهد) دیآ نا  
 و اانی از ساوی باار نینخسات یدارشناسایپد یاقاره سنت در
 او 10.شااد گرفتااه کااار بااه 1764 سااال در المباارت  ی ااانر

 نی مچنا و دانساتیم آن اقسام و 11پندار هینظر را یدارشناسیپد
 نقد  یدیاتمه مراحا  در اصال  نیا کاربرد در کانت بخ الهام
 وجاه چی  به یدارشناسیپد کانت نزد حال نیا با ؛بود محض عقل

(. 1391 گلبرگ،یاساا ) نبااود صاارف یپناادار ا ۀمطالعاا یمعنا بااه
 باا اماا کارد، استفاده یدارشناسیپد ۀواژ از باردو تنها کانتاگرچه 

                                                           

8. Phenomenon. 

9. Eidos. 

مثتل،   عنوان بتههم حضور داشته استت.  یسیانگل یدر سنت تجرب داریپد ۀواژ  .10
فلقتد  دارهلیتعلق دارد  و اسلسًل پد دارهلیمعتقد است علم تنهل به پد ومیه دیو ید 

 انتددانستته داریتاصللت پد لی سمیرا فنومنول یاست. مشرب و یهرگونه جوهر
 .(1385  یفلضل و زاده بی)نق

11. Illusion. 
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 ،اماور و ایاشا یعنای دار ایاپد از 1نفسه یف یء ایش کردن زیمتما
نیاز  و شاوندیما ظاا ر ماا ادراک در و  ستند نفسهیف که گونهآن

 تازه یمعنا واژه نیا به دار ایپد از علم به یبشر علم کردن محدود
 رو  یدارشناسایپد باا اصاطال  نیاا(. 1375 ت،یاشم) دیبخش
 یشناساصاورت ینوع به و شد ییمعنا تحول دچار گرید بار  گ 

 یدار ایاپد آن اسااسبر کاه گشت بدل رو  یتکامل و رونده یپ
 بلکاه محا،، ۀجلاو ناه و پنادار و و ام جن  از نه شده، محقق
گا  از و بوده معرفت مراح   شاده آاااز یعلم−شایپ ای یعیطب یآ
 گلبرگ،یاسا ) دیرسایما فلسافه یعنای خاود، یانتهاا باه واست 
 «تیاواقع» باا داریپد ۀواژ رفته رفته نوزد م قرن اواسط از(. 1391

 شاد دفمتارا «شاود دانساته یخاارج تیاواقع کاه یزیچ  ر» ای
 ناازد را داریااپد از تااازه یمعنااا نیااا(. 10  ،1375 ت،یاشاام)

 بدا  در ییگفتارها کتا  در لتونی م امیلیو چون یی اتیشخص
 شدعرر ی ارشناسدیپ  کتا  در  ارتمنفون ادوارد و عهیالطبمابع 
 نازد کاه دیرسا جاا بادان تحول نیا. کرد مالحظه توانیم یاخالق

 ۀ ما باه بلکاه ،یواقع ادراکات به فقط نه داریپد رسیپ. ِاس. یس
  ااایاؤر و االتیاخ مو وم، ادراکات جمله از ذ ن به مربوط امور

 یکوتاا  مادت رسیپ حال نیا با ؛(1375 ت،یاشم) کردیم اشاره
 از یدارشناسایپد یجاا باه تاا داد حیتارج وبهاره بارد  واژه نیا از

 اساتفاده 3«یپهو شهیاند» و 2«یدارپهو شیپد» انند م یی اواژه
 (.62  ،1391 گلبرگ،یاس ) کند

 باه یفلساف و یفکر جنب  کی مثابه به یدارشناسیپد سرآااز
 یمنطقد یهداپدوهه  ناام با  وسرل ادموند اثر و ستمیب قرن آااز

 ات،یاکل قلمارو  مچون فلسفه زمان نیا در. گرددیمباز( 1901)
مانناد  یمکااتب و داد دست از را خود اعتبار ،مطلق امور و اتیما 

 و ،یانگاارینساب باا یخیتاار اصالت ای یانگارخیتار سم،ینوکانت
 یبرخاا و یانگااارسااتیز ،یتجرباا یشناسااروان ساام،یویتیپوز

 ،یجمااد) یافات رواج ینگاریجز ا باا یشناسجامعه ی انحله
 سرساخت مادافع عنوان باه  اانحله نیا برابر در  وسرل (.1385
کوشاید  و شاد ظاا ر مطلق و ینیقی ق،یدق علم کی مثابه به فلسفه

 .کند زنده نو از را فلسفه فرد به منحصر گاهیجا
                                                           

1. Things-in-themselves. 

2. Phaneroscopy–phenoscopy. 

3. Ideoscopy. 

 هوسرل راثیم .2

 نیا یو. است فلسفه آن از علوم انیم در ممتاز گاهیجا  وسرل نزد
 از فلسفه تنها که کندیم فیتعر یافهیوظ اساسبر را ممتاز گاهیجا

 نیا. ندناتوان آن رساندن انجام به در علوم ریسا و دیآیمبر آن ۀعهد
 ق،یادق ییمبناا نهاادن انیابن یبارا تالش جز ستین یزیچ فهیوظ

 ؛شاود آنهاا افتنیا وحادت موجاب کاه علوم یبرا مطلق و ینیقی
 از یعاار و 4فار  یپا بدون یپهو ش به ستیبایم منظور نیبد

 معرفات ایا 6ستمهیاپ افالطون که یزمان از. زد دست 5یداور یپ
 باا  ماوارهنیاز  فلسافه کارد، زیمتماا گمان ای 7دوکسا از را یقیحق

 ،نداشاتن یداور یپا و باودن تعصاب از یعار مانند یی اآرمان
 به  اآرمان نیا پ (. Held, 2003) نمود زیمتما گمان از را خود

 در  وسارل ینوآور. اندنبوده فلسفه در یاتازه ی اآرمان وجه چی 
 .است  اآرمان نیا حصول ۀنحو

 فار  صااد  ساتیبایما یمقادمات احکام یمنطق لحاظ به
 جاهینت را گارید احکاام کاذ  و صاد  بتوان آن اساسبر تا شوند

 صاد  یو زعام باه. رودیما یگارید ریمسا به  وسرلاما  ،گرفت
 گرید احکام صد  بر بودنیمتک خاطر به یدارشناسیپد در احکام

 یدرسات باه را دار ایاپد چاون انادصااد  احکام نیا بلکه ست،ین
 کاه ساتین نیاا  رگاز دارشاناسیپد کار روش. کنندیم فیتوص

 را داریاپد از فات یتوصا س   و ردیبگ مفرو  را یامور نخست
 او. باشااد مفروضااات آن بااا سااازگار کااه د ااد سااامان یاگونااه بااه

 دقات باا و یداور یپ گونهچی  بدون بلکه کندینم یپردازهینظر
 در. کنااادیمااا فیتوصااا و ناااهیمعا را دار ایاااپد تماااام،  رچاااه

 شاودیما دهیسانج گونه نیا مقدمات صد   وسرل یدارشناسیپد
 (.1375 ت،یاشم)

 باه تنها که است آن گرو در  وسرل نظر مد فیتوص به دنیرس
 ,Moran) میکنا توجاه «شاودیما داده ماا باه 8شاهود در» آنچه

2000, p.9 .)آرماااان آنراه  از کاااه اسااات یااایمجرا شاااهود 
 در. شاودیما محقق 9«ز ایچ خود یسو به  یپ» ۀدارشناسانیپد

                                                           

4. presupposionless inquiry 

5. Prejudice 

6. Episteme 

7. Doxa 

8. Intution 

9. back to the things themselves 
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 شاهود از منظاور کاه کارد مالحظاه تاوانیما یخوب به اتیاضیر
 آنچه ازداریم  یروشن شهود ،2+2= 4 مینیبیم یوقت مثال   ،ستیچ
 مشاا ده درخات یرو بار را اهیس یکالا که ی نگام ای و مینیبیم
م حضور از یشهود ،میکنیم  را خود که میدار اهیس یاپرنده مجس 
 نیاا شاهود یهگیو(. Moran, 2000) اندینمایم ما به تی  قطع با

 .است 1بدا ت به ما تگری دا که است
 کاه اسات آن گارو در قیادق علم کی عنوان به فلسفه یزیریپ

 اسات یاتجرباه بدا ت از منظور. میکن بنا بدا ت بر را آن احکام
 به بدا ت.  ستند حاضر « اتیوضع» و « ازیچ خودِ » آن در که
 موجاود کی کردن تجربه» از است عبارت کلمه یمعنا نیترعیوس

 و معمااول یمعنا بااه تجربااه  اار درواقااع[ و...]آن وجااود ۀنحااو و
 در ِی ذات یادهیا مثابه به را خود[ و... ]ردیگیمدربر را کلمه محدود
 نشان 2کننده افاده قصدِ  کردن پر یبرا شناخت، به  ین یبرا کوش 

 که است صورت نیا در تنها(. 45  ،1398  وسرل،) «د دیم
 یانیابن بار که یعلمآن  یعنی ،گفت سخن  یاص یعلم از توانیم

 معتبار  ماواره قیحقا خواستار و شود می بنا موجه و ینیقی مطلق،
 قیحقاا از منادنظام تیکل کی به دنیرس در گرید علومزیرا  است،

 یدکااارت شااک  وساارل ناازد (.1398  وساارل،) ناادناتوان مطلااق
 باا باار نینخسات .است یعلم نیچن تحقق یبرا روش نیترمناسب
 یزیاریپا یعنای  ،یخاو ۀفایوظ نیترمهم فلسفه که بود دکارت

 .کرد ییشناسا را علوم افتنی وحدت منظور به مطلق یمبان
 انیابن آوردن فرا م را فلسفه ۀفیوظ دکارت با سخن م  وسرل

 علاوم ، زیاراابنادییم وحدت علوم آن اساسبر که داندیم یمطلق
 کندیم دیتأک یو. ندناتوان فهیوظ نیا رساندن انجام به در ییتنها به

 دکاارت ی ااآماوزه در نیادیابن یانقالبا یدارشناسیپدکه  رچند 
 کاه اسات یدکاارت تاأمالت بار اتکا با  مچنان اما کند،یم جادیا

 کاه ای گوناه باه شود،یم بدل ی استعال یافلسفه به یدارشناسیپد
(. 1398  وسارل،) دینام «ییگرادکارت−نو» یِقسم را آن توانیم

 ینایقی یزنادگ در کاه را آنچاه  ار خاود مندروشا شک با دکارت
 باا کوشادیما و د ادیما قرار نقد مورد امکان  یح از ،دیُنمایم

 ی ااداده باه کارد، شاک آن باه تاوانیم که آنچه  ر کنارگذاشتن
                                                           

1 .evidenz: evident استت بتداهت متعلتق هتم و بتداهت هم هوسر، فلسفه در؛ 
 .(1399ن. ک.: فرهنگ فلسفه  انتشلرات حکمت و فلسفه ایران  )

2. meaning intention 

 گارو در را حاضار عصار در سافهلف ییناوزا  وسرل. برسد یهیبد
 یایااح و یدکاارت تاأمالت محاِ،  «شاِم یاندیم من» به بازگشت

 نیا است معتقد و زندیخیبرم آن از که داندیم یی اارزش ۀدوبار
 ییاساتعال یدارشناسایپد باه تیانهادر کاه باشاد می یرا   مان

  ام از را کردیرو دو یو اساس نیا بر(. 1398  وسرل،) رسدیم
 .یفلسف و یعیطب: کندیم زیمتما

 روزماره یزندگ در جهان با ما ۀمواجه ۀنحو به یعیطب کردیرو
 تاا گرفتاه یعلما ی ااتیافعال از مختلف، ی اتیفعال خالل از

 چنان جهان نیا وجود. شودیم مربوط ،...و یاقتصاد ی اتیفعال
م»  انیاب درصادد ک  چی » که شودیم انگاشته «یقطع» و «مسل 

 ؛(52  ،1398  وساارل،) «سااتین هیقضاا کیاا در آن حیصاار
 ینایقی بادا ت سانخ از جهاان وجاود بادا ت اما  وسرل زعم به
 شاک، نیاا. شود یدکارت مندروش شک مشمول تواندیم و ستین

گاا  هجملا از و  سات آن در چاهآن  ار و جهان وجود  را ماانیآ
گاا  تجار  ،یعیطب کردیرو در  وسرل باور به. شودیم شام   یآ

 فیاتحر شادت باه روزمره یزندگ در ما اشتغال ۀنحو ۀواسط به ما
 از انتقاال مستلزم انحراف نیا بر البه(. Moran, 2000) شودیم

 باا را آن  وسارل کاه اسات یفلساف کاردیرو باه یعایطب کردیرو
 قیااتعل 4،گذاشااتن پرانتااز در کااردن، 3اپوخااه مچااون  یمیمفااا 

 .د دیم شر  6یدارشناختیپد  یتقل و 5،یعیطب کردیرو
 کناار باه یعایطب کاردیرو گذاشاتن پرانتاز در ایا کردن اپوخه

 اشااره روزمره و یفر نگ ،یفلسف ،یعلم مفروضات ۀ م گذاشتن
 بلکاه سات،ین مفروضات نیا از افلت یمعنا بهامر  نیا البته. دارد

 مفروضاات نیاا اسااسبر داریاپددر مورد  یداور قیتعل یمعنا به
  یااتقل ،فراینااد نیااا ۀواسااط بااه(. Moran, 2000) اساات

  .شودیم دهینام زین یدارشناختیپد
 یفلساف کاردیرو سااحت باه یعیطب کردیرو ساحت ازاکنون 

 نحو به ما برابر  مچنان جهان یفلسف کردیرو در ؛میشویم منتق 
 در اماا شاود،یما تجربه گذشته  مچون و است «حاضر» ینیمع

 یعنای ، ساتیم جهاان وجاود به یعیطب اعتقاد فاقد ما ساحت نیا
                                                           

3. Epoche 

4. Bracketing 

5. suspension of the natural attitude 

6. phenomenological reduction 
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 ناهامر  نیا. شودیم یناش جهان کردن تجربه از که یاعتقاد مان 
 سااحت در. اسات یداور از زیاپر  یمعنا به بلکه انکار، یمعنا به

 م،یکنایما زیاپر  جهان وجود به نسبت «یریگموضع» از یفلسف
 تاا و دارد شهیر یعیطب کردیرو در ضرورتا   یریگموضع  رگونه رایز

 آن از ساتیبایما ،ردیاگیما فار  یپ را جهان وجود که ییجا
 دنیرس یدارشناختیپد  یتقل حاص (. 1398  وسرل،) کرد زیپر 

 ماورد ۀفلسف یبرا را الزم ییمبنا نق  تواندیم که است یبدا ت به
 .کند فایا  وسرل نظر

 آن بار ساتیبایم فلسفه که یاهیاول نفسهیف ینیقی بدا ت آن
 ماِن . اسات شندهیاند مِن  بلکه جهان داشتن وجود نه شود، استوار

 باه کاه یافلسافه  ر و است احکام ینیقی و یینها یمبنا شندهیاند
. شود یزیریپ آن اساسبر ستیبایم باشد  اشهیر یزیریپ دنبال

 بااه باازرگ بازگشاات» نیااا ،(53  ،1398)  وساارل زعاام بااه
 را بار ی اساتعال تیذ ن به ،ردیگ انجام یدرست به اگر...شتنیخو

 :سدینویم یو. «شودیم
 جهاان «نهادِن  نیالهاللنیب» نیا ،«یدارشناختیپد ۀاپوخ» نیا

 ما آنچه ،برعک  ؛د دینم قرار مح، چی  مقاب  در را ما−ینیع
 فاعا  عنوان باه من م،ییبگو بهتر ای م،یآوریم دست به راه نی م از

 ی ااساتهیز ۀیاکل باا خودم مح، یزندگ آورم،یم دست به تأم 
 عیجم یعنی آن، مح،[ یقصد انیاع] ی اافاده ۀیکل و آن مح،

 نی مچنا ؛اسات یشناسادهیپد عیوس و ههیو یمعنا به « ادهیپد»
 ۀلیوسا باه که است یکل و یاشهیر یروش اپوخه که گفت توانیم

گا  اتیح با  مراه مح،، مِن  مثابه به را خودم من آن  محا، یآ
 تماماا   ینیع جهان آن، ۀلیوس به و آن در که یاتیح خودم، به متعلق

 دارد، وجاود من یبرا که گونه  مان به قا  یدق و دارد وجود من یبرا
[ تاویکوگ] شامیاندیم عنوان با را هانیا ۀ م دکارت...  کنمیم درک

 ،ساتین یگارید زیچ من یبرا جهان یطورکل به ؛کندیم مشخص
گا  یبرا یشمیاندیم نیچن در که آنچه جز  اعتباار و وجود من یآ

 (.57−56  ،1398  وسرل،) دارد
 وجاود ،یعیطب جهان وجود از مابرداشت  گونه  ر در نیبنابرا

 یذاتا تقادم با یوجود مثابه به «شندهیاند مِن » ای «مح، یاگو»
 کیا یعایطب دکاریرو سابب نی ما باه. شودیم گرفته فر  یپ

 بار  ماواره رایز دارد، یثانو یاعتبار صرفا   و یستن  یاص کردیرو
 (.1398  وسرل،) دارد قرار ی استعال ۀحوز فر  یپ

 دانیم نیا در د،یگشایم ما یبرا را «شمیاندیم» دانیم اپوخه
 شاده داده ماا باه واساطهیبا نحو به که است یرفتنیپذ یزیچ تنها

 ایاا «اتیوجاادان» بااه خااود ی اسااتعال باادا ت از  وساارل. باشااد
گا »  جاانیا در. شاودیم ر س ار شندهیاند مِن  «انیجر حال در یآ
 و کناد تصرف و دخ  آن در تواندینم اپوخه که دارد وجود یزیچ
 کیا یحااو و شده مربوط جهان به که است یریکث اتیوجدان آن

گا  ۀستیز  ر ای و شمیاندیم  ر: » ستند فرد به منحصر ۀرابط  یآ
 عنوان باه) افاده مورد عنوان به را اش1متعلق و کندیم افاده را یزیچ

 نیاا هااآن از کادام ر و کندیم حم  خودش در( قصد کی متعلق
 ماثال   ؛(1398  وسارل،) «د ادیما انجام خودش ۀویش به را کار

 ۀخاطر و کندیم افاده یادراک نحو به را خانه کی خانه، کی ادراک
 کیا  یاتخ و کنادیما افااده خااطره عنوان به را خانه آن خانه کی

 ۀساتیز  ار» .... و کنادیما افااده یالیخ نحو به را خانه آن خانه،
گا  گاا  یعنای بودن یقصد نیا و است 2یقصد یاستهیز ،یآ  یآ

 در را 4اششاهیاند متعلاق 3شامیاندیما مثابه به که بودن یزیچ از
 یهگایو  مان نیا(. 73  ،1398  وسرل،) «کندیم حم  خود

گا  نیادیبن  .است یالتفات  یح یعنی ،یآ
 عنوان در meditation ۀواژ گرید ی اداللت از که گونه  مان

 د،یاآیمابر 5یدکاارت تاأمالت یعنای  وسارل، مهام آثاار از یکی
 ره یبارا و است اضتیر یحت و زیپر  مراقبه، ینوع یدارشناسیپد

 باه. شاد گاام م او باا قدم به قدم ستیبایم  وسرل مراد به بردن
  وسارل کاهرا  یریمسا یفیک ی اپهو   در شناسانهروش لحاظ

 ،نخسات: کارد زیمتماا  ام از مرحلاه ساه در توانیم ،دیمایپیم
 کاردیرو برابار در) دارشناساانهیپد کاردیرو ساتیبایم پهو شگر

 در را اشمطالعه مورد داریپد از یانمونه ،دوم ؛کند اتخاذ( یعیطب
گا  به داریپد نیا ورود ۀنحو در و گرفته نظر  کننادگانمشارکت یآ
 ذات فیتوصا باه اطیااحت و دقات با سوم، و شود قیدق قیتحق در

 ۀسارلوح اصا  ساه نیاا(. Giorgi, 2007) ب اردازد شادهآشکار
 یفیتوصا یدارشناسایپد روش بار کاه اسات یی اپهو   یتمام
 .اندیمتک

                                                           

1. Cogitatum 

2. Intentional 

3. Cogito 

4. Cogitatum 

5. cartesian meditations 
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 یکیهرمنوت یدارشناسیپد به یفیتوص یدارشناسیپد از .3

  وساارل، شاااگرد نیتاارمهاام دگر،یاا ا نیمااارت بااا یدارشناساایپد
 یاساسددد مسدددا ل در یو. شاااد نیادیااابن یتحاااول دساااتخوش

 یانساان باودِن  انیم در 1،نیدازا به اشاره با (1398) ی ارشناسیپ 
 نگاام  و اسات وجاود کاردنفهام اشیوجود شأن و شاخصه که

 برداشات ،یشناسی ست در یروش مثابه به یدارشناسیپد از بح 
  یتقل یو زعم به. کشدیم  یپ را یدارشناختیپد  یتقل از یگرید

 یزیاچ آن و اسات یدارشناسایپد در نخست گام 2یدارشناختیپد
اینکاه  یعنایامار  نیاا. وجود به موجود از نگاه برگردان جز ستین

 کناار را موجاود باه نسابت  یخاو یشاگی م و روزماره افتیدر
 نیاا اگار. میشاو ر سا ار موجود نیا وجودِ  فهم یسو به گذاشته،

 گاام کی از توانیم م،یبدان یمنف یگام را روزمره نگاه از نظر عزل
 خاود رسااندن آن و گفات سخن یدارشناسیپد روش در زین مثبت

 یبرساااز را مثباات گااام نیااا دگریاا ا. اساات وجااود ناازد بااه
 کاه آنجاا از. ساتین مااجرا انیپا نیا اما. نامدیم 3دارشناسانهیپد

 و امکانااات اساات، یخیتااار یموجاود سااتان یاگز بنااابر نیادازا
  ماواره اسات، ریامتغ یخیتاار ی ااتیاموقع اساسبر رشیتفاس

 دلیا  نی ما باه. اسات یخیتاار تیموقع و 4فراد   ریتأث تحت
 کاه اسات یساوم گاام گارو در وجاود از  یاصا یفهم به دنیرس

 6ِی واسااز مگار ساتین یزیاچ» یبرانداز نیا. دارد نام 5یبرانداز
 و اندنمودهیم ااِلعمالیضرور نخست که 7فراداد میمفا  ِی انتقاد

 «انادگرفتاه تئنش هاآن از که برگرداند یی اسرچشمه به را هاآن دیبا
 است نیا مهم ۀنکت حاضر بح  یبرا(. 39  ،1398 دگر،ی ا)

 یپاا شاودیما موجاب فهم، و ریتفس بر دیتأک سبب به دگری ا که
 یدارشناسایپددیدگاه  از. شود دهیکش یدارشناسیپد به کی رمنوت
 کاه کلماه ی وسارل یمعناا در یدارشاناختیپد ِ  یتقل یکی رمنوت

 ناامطلو  تنهاا ناه اسات،  افر  یپ و باور ا قیتعل دربردارنده
 نسبت ستیبایم پهو شگر عو ، در ؛است ناممکن اساسا   بلکه

                                                           

1. Daseinانستلن لی سوژه یجل به دگریهل را  و این واژه «یبودگ−آنجل» یمعنل به ؛ 
 .  است سلخته

2. Phenomenological reduction 

3. Phenomenological construction 

4. Tradition 

5. Destruction 

6. Deconstruction 

7. Traditional 

 شاوا د پرتاو در بتواند تا اشدب اری وش موجود  یپ از یباور ا به
 گارو در مهام نیا به دنیرس. بکشد پرس  به و بسنجد را هاآن تازه

 باودن اری وشانیاز  و قیتحق موضوع ای یگرید به نسبت یگشودگ
 پهو شاگر مدام و فعاالنه یشیبازاند ۀواسط به  ایریسوگ به نسبت
 افاق زشیآم حاص  معنا گر،ید یانیب به ؛(Finlay, 2012) است
 در کردن اپوخه پ  است، موضوع ییمعنا افق و پهو شگر ییمعنا
 ییمعناا افاق گارفتن دهیناد جز ستین یزیچ کلمه ی وسرل یمعنا

 ریتفسا و فهام طیشارا از ییمعناا افاق نیا کهیحال در پهو شگر،
  .است

 
 یکیهرمنوت یدارشناسیپد ک  یهرمنوت و گادامر دگر،یها .4

 از پرسا  طار  باه را ماا یکی رمناوت ِی دارشناسایپد ِک ی رمنوت
 یدارشناسایپد. کنادیم تی دا یکی رمنوت یدارشناسیپد یمعنا

 و یدارشناساایپد: اساات شااده  یتشااک جاازء دو از یکی رمنااوت
 :اسات جزء دو از متشک  خود زین یدارشناسیپد واژه. کی رمنوت

  φαινὀμενονۀشااااایر از کاااااه( Phenomen) فناااااومن
(Phainomenon) یلاااوژ و (Logy )شااااهیر از کااااه λόγος 
(Logos )خااودش» کااه اساات یزیااچ یمعنا بااه داریااپد .اساات 
 و د نادهنشاان خاود کاه یزیاچ ،«د دیم نشان−خودش−در−را

 بیشاتر زین لوگوساگرچه (. 38  ،1398 دگر،ی ا) است آشکار
 «نسابت» ایا « یادل» ،«فیتعر» ،«مفهوم» ،«حکم» ،«عق » به

 باه لوگاوس. است «گفتار» آن نیادیبن داللت اما است، شده ریتعب
 از" گفتاار در کاه است یزیچ ساختن آشکار» یمعنا به گفتارۀ مثاب
 اسااس نیاا بار(. 43  ،1398 دگر،یا ا) 8«شاودیم "گفته آن
 باه دادن مجاال» :از است عبارت دار ایپد گفتار ای یدارشناسیپد

  ماان باه خاودش، باا د ادیما نشاان را خودش که یزیچ کهنیا
« د ادیما نشاان خاودش باا را خاودش کاهشاود  دهیاد یاوهیش
 خاود یساو باه»  یپا یعنایامر  نیا(. 46  ،1398 دگر،ی ا)

 یفهما  ماواره فهم نیا دگری ا زعم به. هاآن فهم منظور به 9«ز ایچ
                                                           

رود  متی کتلر بته گرید  علوم در که گونه آن متداولش  یمعنل در را logy. هوسر، 8
 یشنلست(  جلمعتهpsychology) یشنلست (  روانbiology) یشنلستستیز  ملنند

(sociologyو... به  ) یم کلر(.83ص  1385  یجملد: کر.) ردیگ 
 ادمونتد توست  بتلرنینخستت کته بتود یآرمتلن زهتلیچ ختود یستو  به رفتن شیپ. 9

 از متفتلوت یروشت یو؛ شتد مطتر   یدارشنلسیپد در چهره نینخست هوسر، 
 یدارشنلستیپد» عنوان بل آن از که بنددیم کلر به آرملن نیا تحقق جهت دگریهل

 پرانتتز در لیت اپوخته دربردارنتده روش نیتا هوستر، نتزد. شودیم لدی «یفیتوص

                                                            
                                                            



      9 پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی

 

 سانت باا ونادیپ در را یدارشناسایپد امار نی ما و است یریتفس
 و فهام امکاان طیشارا از پرسا  آن در کاه د دیم قرار یانهیرید

 یعنای اسات، داشته یمحور گاهیجا  مواره آن شدن حاص  ۀنحو
 .کی رمنوت

 و شااده مشااتق hermeneuein یونااانی فعاا  از کیاا رمنوت
 در کی رمنوت یریکارگبه. است 2رکردنیتفس و 1کردنانیب یمعنا به

 در حیمسا داناانیاله یریتفس ی اپهو   به کردن ریتفس یمعنا
 علاوم ی انهیزم ریسا به آنجا از رفتهرفته و گرددیمباز  فد م قرن

 اشااره در واژه نیا هامروز. شد دهیکش حقو  و فلسفه مانند یانسان
 تاا گرفتاه هینظر و فلسفه از شود،یم مربوط ریتفس به کهآنچه ر به

 از(.Moules & et al, 2015) رودیم کار به کردن ریتفس 3عم 
 نیاا ی ااشهیر چهاگر. شودیم ادی ریتفس علم عنوان به کی رمنوت

 خااطر باه مادرن عصار در اماا رساد،یما باساتان وناانی به علم
 گااادامر و دگریاا ا ۀواسااط بااه. افااتی دوباااره یاتیااح رماخریشااال

ل کیاا رمنوت  ساااحت از و گذرانااد ساار از را یانقالباا یتحااو 
 گار،ید انیاب به ؛شد منتق  شناسانهی ست ساحت به شناسانهروش

 دگری ا اما بود، ز ایچ فهم یبرا یروش کی رمنوت دگری ا از  یپ
 از دارد، یکی رمناوت یادیابن ،ی ست از یفهم  رگونه کهنیا انیب با

 ی ست شدن آشکار ۀنحو عنوان به بلکه روش عنوان به نه کی رمنوت
 و جهان از ما فهمدر مورد  متأمالنه یتیفعال کی رمنوت. کندیم ادی

 ,Gadamer) کنادیما آشاکار را خاود فهم نیا که است یصور

1976, p.18). فلسافه مثاباه به را کی رمنوت گادامردر یعملا یا 
از  و است یبشر یزندگ یجداناشدن جزء فهم ، زیراگرفتیم نظر
 ۀنحاو با ارتباط در ضرورتا   ،است فهمدر مورد  که یافلسفهرو  این
 Moules & et) دارد قرار 4شانی ست وجوه از  اانسان افتیدر

al, 2015, p.9 .)یعنای ،یکی رمناوت یدارشناسایپد بیترت نیبد 
 .ریتفس خالل از  یخو کردن آشکار یبرا دار ایپد به دادن مجال

 باردن کاار باه از یدارشناسیپد شودیم موجب داریپد به تعهد
 نیاا. کناد اجتناا  داریپد با مواجهه در شدهنییتع  یپ از یروش

                                                           

 جهتت داریتپد بته دادن فرصتت و زهتلیچ به نسبت ملنیعیطب کردیرو  گذاشتن
گله در شیخو  کردن آشکلر  .است یآ

1. to say 

2. to interpret 

3. Practice 

4. Existence 

 بلکاه دارشناساانه،یپد پاهو   باودن قاعادهیبا یمعنا باه نهامر 
. اسات مطالعاه ماورد داریاپد بار روش نکاردن  یاتحم یمعنا به
 ی اااایشناسااروش» ساات،ین صاالب یروشاا یدارشناساایپد
 و یطراحا جهات یاگاناهی روش چی ا. متکثرناد یدارشناختیپد

 ,Vagle, 2018) «نادارد وجاود دارشناساانهیپد پاهو   انجام

p.10)مااورد داریااپد از ییمعنااا چی اا یدارشناساایپد نی مچناا ؛ 
 گارفتن نظار در باا بلکاه رد،یگینم مفرو   یپ از را اشمطالعه

 و آشاکار خالل از داریپد تا د دیم اجازه 5کردار کی مثابه به فهم
 & Moules) کند تی دا را پهو    یخو قتیحق کردن پنهان

et al, 2015 .)را آن دگریا ا کاه اسات یزیاچ مساتلزم امار نیا 
 و ،(Heidegger, 1999, p.12) نامادیم 6«کالیراد یاری وش»

 آن باا ساتنیز و داریاپد برابار در یصابور و یگشاودگدربردارنده 
 .  است

 از قیاعم یفهما باه دنیرسا دارشناسانهیپد پهو   از  دف
 و میتعما یپ در یدارشناسیپد رو نیااز ؛است مطالعه مورد داریپد
 و  اااریامع خوا ادینما روش نیاا. ساتین  ااافتاهی یسازیکم  
 کناد،  یتحم داریپد بر را «ینیع» اصال  به و سخت ی ااسیمق

 ,Vagle) برسد داریپد یمعنا از یترژرف فهم به خوا دیم بلکه

. کنادیما هیتشاب شاعر باه را دارشناساانهیپد اثار مننون(. 2018
 آنکاهیبا) کارد خالصاه را شعر کی یمعنا توانینم که طور  مان

 زیان دارشناساانهیپد پاهو   انجاام در ،(بارود دست از  یمعنا
 یخللا آنکاهیبا زد، یساازخالصاه و میتعما باه دست توانینم
 ی ااداللات (.Van Manen, 2001) شود وارد داریپد یمعنا به
 باه منحصار برداشات پرتو در که شودیم آشکار ی نگام مهم نیا

 .شود مالحظه قتیحق مفهوم از یکی رمنوت یدارشناسیپد فرد
 احکاام انطبا  یمعنا به قتیحق یکی رمنوت یدارشناسیپد در

 اساتقرا ایا و اسیاق حاص  ای و( صد  مطابقت هینظر) واقع امر با
 باا اشیوناانی یمعناا در ایاالث. اسات 7ایالث یمعنا به بلکه ست،ین

 ،«افشااا» ،«تیمیصاام» ،«صااراحت» ،«صااداقت» ،«قااتیحق»
 اسات متارادف «یگشاودگ» و ،«دنیکشا رونیاب» ،«یدگیناپوش»
 و قاتیحق دگریا ا(. Van Manen, 2014؛ 1385 ،یجمااد)

                                                           

5. Practice 

6. radial wakefulness 

7. Aletheia 
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 ایا یقیحق. ردیگیم نظر در یدگیپوش و یدگیناپوش ۀمثاب به را خطا
 مجااال ۀمثاباا بااه گفااتن در کااه معناساات نیااا بااه بااودن دهیناپوشاا

 خفاا از ،شاودیم گفته سخن آن از که]را[  یا ستنده» شدن،دهید
 ایا دادن شادن دهیاد مجاال ینامخف یزیچ مثابه به و آوردن رونیب

 دادن بیافر  ماان "باودن کااذ "اسیاق نی ما بار. کردن کشف
... دادن قرار یزیچ یجلو را یزیچ یعنی است، پوشاندن یمعنا به
 دگر،ی ا) «زدن جا ستین آن که یزیچ عنوان به را آن بیترت نیبد و

 1یاظهاارات دادن دسات به شام  صرفا   فهم پ (. 44  ،1398
 حالاات کاماا  فهاام شااام  بلکااه ساات،ین جهااان در مااورد

 باه جهان افتنیدر یعنی فهم معنا، نیا در. است 2جهان−در−بودن
در ماورد  منفارد ی ااگازاره کشاف نه و خصو  هب نحو آن ای نیا

 اسات یشارح بلکه 3،واقع امور از یاُپشته نه ریتفس پ . تیواقع
 مثابه به جهان دگری ا زعم به. واقع امور شدن ممکن چگونه ۀدربار

انناد م باه جهاان بلکاه نادارد، وجاود  ازیچ ۀمجموع ای زیچ کی
 زباان در آن فهام خاالل از و آن در مشاارکت با که است یرخداد
  رگاز ریتفسا کاه دگری ا از دهیا نیا دریافت با گادامر. دارد وجود

 یناوع مثاباه باه را ریتفسا د،یاآینم دست هب یافتادگتک و انزوا در
 ماا به که ستین یزیچ صرفا   یبشر یزندگ. ردیگیم نظر در تجربه

 کی پرس ، کی ۀمثاب به بلکه م،یکن حیتشرآن را  تا باشد شده داده
 و دیاآیما کند،یم پنهان و آشکار را خود که است یزیچ و ارجاع

 ریتفسا به ورود کی رمنوت فهیوظ. است ب اا و حاضر و رود،یم
 (.Moules & et al, 2015) است امور نیا

 سه در را آموزه نیا یو. است ریتفس حاص  فهم گادامر زعم به
 فهم فرایند و (گر یتأو) خواننده متن،: کندیم یبندصورت مقوله

 ،تیامرجع: اسات یهگایو ساه یدارا ماتن  ار(. 1390 شرت،)
 و است واحد ک  کی متنحال،  با این ؛صد  یمحتوا و اطالعات

 تاا گرفتاه جماالت و کلمات از ،متن یاجزا تک تک یعنیامر  نیا
. کنناد انیاب را یواحاد یمعناا تا اندآمده  م گرد... و  اپاراگراف

  یاتأو یبارا میبتوان که شودیم موجب متن وحدت و یک ارچگی
 دهر کااه یتیفعااال، میکناا آماادو رفاات آن کاا  و اجاازا انیاام مااتن

 باه گار یاتأو باه نسبت گادامر دگاهید. شودیم دهینام یکی رمنوت
                                                           

1. Assertions 

2. mode of being-in-world 
3. Facts 

 و گار یاتأو نظار، نیابراساس . است دگری ا یآرا از متأثر شدت
 یی ااسانت بارراثیام و اسات یخیتار یموجود بشر نوع اساسا  
 واجاد  یپ از گر یتأو اساس نیا بر. شودیم زاده آن در که است

 سانت ۀواساط باه کاه اسات یفر نگا ی نجار اا و دانا  ینوع
 .شاودیم دهینام فهم ساختار یپ و است شده منتق  او به یخیتار
  ماواره ماتن باا گر یتأو ۀمواجه فهم، ساختار یپ نیا موجب به

ک دیبا. است یداور  یپ ینوع دربردارنده  یداور  یپ که شود دیتأ
 یداور  یپا. ساتین یمنفا ییمعنا بار یدارا وجهچی  به نجایا در

 ،یفارد ،یعااطف یامقولاه فار  یپا .فار  یپ داشتن یعنی
 تصورات و باور ا از یامجموعه به بلکه ست،ین یروان ای یشخص
. اسات بارده ارث باه یخیتاار سانت از گر یتأو که کندیم اشاره
 فهم به افتنیدست. است متن با گر یتأو یتالق حاص  فهم فرایند

ریم دو نیا زشیآم ۀواسط به  یسااختار ا یپ ۀواسط به. شودیم س 
 یموضاوع بر را معنا تا شودیم سریم گر یتأو یبرا امکان نیا فهم
 یکی رمناوت دور وارد بیاترتنیبد و شود فهم بناست که فکندیفراب

 حاصا  فهام. نامادیما  ااافاق زشیآم را فرایند نیا مراگاد. شود
 نیاا در فهام. است گر یتأو ییمعنا افق و متن ییمعنا افق زشیآم

 حاال و( ماتن) گذشاته که است تازه یمعنا کی مولد  مواره معنا
 (.1390 شرت،) زدیآمیم  م در را( گر یتأو)

 ینااوع ،یبشاار ی اااکاان  ریسااا  مچااون فهاام گااادامر ناازد
 ۀشادنیایتع  یپا از ی ااهیارو باه  یاتقل قاب  و است  یپراکس
 ی ااروش بارخالف ؛(Gadamer, 2007) ستین شناسانهروش

 موضااوع از یاایزدانااهیزم و انتاازاعدربردارنااده  کااه یسااتیویتیپوز
 آن در کاه اسات یجمع ۀفرآورد کی یکی رمنوت فهم اند،پهو  

 و یابد دست می داریپد فهم به گرانید با تعام  ۀواسط به پهو شگر
؛ رسدیم خودش از یاتازه فهم به زین پهو شگر فرایند نیا در البته

 گاادامر کیا رمنوت کاه ستین معنا بدان  رگزامر  نیا حال، نیا با
ک رهش ه قتیحق کتا  مقدمه در یو. است روشیب  کندیم دیتأ

 ,Gadamer) اساات دارشناسااانهیپد اساسااا   یو کااار روشکااه 

  یاتحل. اسیق بر نه و است یمتک استقرا بر نه کی رمنوت (.2004
  ام کاه یتعامل است؛ جزء و ک  انیم تعام  مستلزم یکی رمنوت

 و کندیم ممکن را یانضمام ی اتیوضع از فرد به منحصر یفهم
 کردن عم  و فکرت، نظاره یبرا را یاتازه ی اامکان و  اپرس   م

 دربردارناده کاه معناا بدان است، محورافق کی رمنوت. دیگشایم
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 و حاال ریتفس جهت شده،دانسته آنچه و گذشته منابع از یریگبهره
 Moules & et) است ندهیآ ی اامکان از مانفهم به دنیبخش انا

al, 2015.) 
 

 قیتحق ندیفرا در یکیهرمنوت یدارشناسیپد

 سااحت در یکی رمناوت یدارشناسیپد که یفرد به منحصر موضع
 ساحت در ناگزیر ،کندیم اتخاذ یشناختمعرفت و یشناختی ست

 سراسار کاه ای ؛ باه گوناهکنادیم آشکار را خود زین یشناختروش
 و اعتباار مانناد یمساا ل و  ااهیانظر باا مواجهه از ق،یتحق فرایند

 ی مگ ق،یتحق نگارش و  اداده  یتحل و یگردآور تا گرفته ییایپا
 پاهو   باه فعاالناه کاه  ساتند یایفلساف ی اآموزه به معطوف

 .د ندیم جهت
 
 هینظر با مواجهه .1

 از متفااوت اساساا    ااهیانظر با یکی رمنوت یدارشناسیپد ۀمواجه
 یدارشناسایپد خالفبار ؛اسات دارشناسانهیپد یکرد ایرو ریسا

 و کناد می اپوخاه را یمفهوم ی اچارچو  و  اهینظر که یفیتوص
 بااه نسابت یکی رمنااوت یدارشناسایپد د ااد،ینما راه قیااتحق باه

 دیابا حاال نیا با ؛است گشوده یمفهوم ی اچارچو  و  اهینظر
ک  از مرسااوم ۀویشاا بااه یکی رمنااوت یدارشناساایپد کااه شااود دیااتأ
 یدارشناساایپد گاار،ید عبااارت بااه ؛کناادینماا اسااتفاده  اااهیاانظر

 هاآن آزمون و  اهیفرض دنیکش رونیب جهت  اهینظر از یکی رمنوت
 باه دادن جهات یبرا  اهینظر از بلکه کند،ینم استفاده تیواقع با

 و  ااساوژه ،یریاگنموناه باه مرباوط ماتیتصام اتخاذ و پهو  
 یدارشناسایپد یگشودگ نی مچن ؛بردیم بهره قیتحق ی اپرس 
 یبارا را راه تنهاا ناه ،یمفهاوم ی اچارچو  به نسبت یکی رمنوت
 ی ااافتاهی و  اداده ریتفس یبرا یمفهوم ی اچارچو  از استفاده

 باه نسابت پاهو   شاودیما موجاب بلکاه کناد،یم باز قیتحق
گااه و اری وشابر آن،  یمتک ی افر  یپ  & Lopez) 1باشاد آ

Willis, 2004; Vagle, 2018.)  
                                                           

ک ریتفست و کیت( بتر هرمنوت2001) متننون ملنند یبرخهرچند  حل،  نیا بل. 1  دیتتأ
 پتووهش در هتلهیتهمچنلن معتقد بته اپوخته کتردن ن ر  بلره نیا در امل کنند یم

 یکیهرمنتوت یدارشنلستیپد یهتلآموزه از یتخط امر نیا نگلرنده ن ر به. هستند
 قترار یمهمت ینقتدهل معرض در را خود یشنلسروش کلر نیا بل مننون و است
 .است داده

 هاداده یگردآور .2

 نسبت در ستیبایم را دارشناسانهیپد پهو   در مصاحبه گاهیجا
 یدارشناسایپد ۀفلسف در گفتگو و زبان که در نظر گرفت یتیا م با
 را آن و دانساتیما وجاود ۀخان را زبان دگری ا. دارد کی رمنوت و

 نظاار در کااردن وضااع یمعنا بااه ،legen یآلمااان ۀواژ بااا ماارتبط
 کناد؛یما دیاتأک « یاص یگفتگو» و الوگید بر گادامر. گرفتیم

 باشاند، آن تی ادا یپ در کهآن یجا به نیطرف آن در که ییگفتگو
 نیچنا در. کناد تی ادا را هااآن تاا د نادیما فرصات گفتگاو به

  یپا از کا  چی ا و ساتین شاده نیایتع  یپ از جینتا ییگفتگو
 (.Moules & et al, 2015) ستیچ گفتگو حاص  داندینم

 و ساتین نیطارف انیام برابار یگفتگاو کیا مصااحبه اگرچه
 اماا کند، تی دا را مصاحبه ستیبایم اشفهیوظ بر بنا پهو شگر

 یکی رمناوت یدارشناسیپد یبرا مصاحبه ییگفتگو خصلت حف 
 یمعنا باه Conversa ینایالت ۀشیر از 2گفتگو ۀواژ. است یاساس

 داشااتن، مناازل» یمعنا بااه Conversari و «چرخاناادن  اام بااا»
 مصااحبه اساس نیا بر. است «زدنپرسه  مبا و داشتن مصاحبت

 شاودیما نیایتع متقاب  نحو به آن جهت که است یتعامل یتیفعال
(Moules & et al, 2015 .) یپهو شااا سااانت در پااا 

 یگاردآور قیعم ی امصاحبه اهر از بیشتر  اداده» ،یدارشناسیپد
  (.262  ،1389، محمدپور) «شوندیم

  یادل باه دارشناساانهیپد پهو   در قیعم ی امصاحبه البه
 اصا  حاال نیاا با ؛است یی امصاحبه نیچن ییگفتگو خصلت
 شاودیم موجب مطالعه مورد داریپد به نسبت پهو شگر یگشودگ

 و مشاا ده مانناد  اداده یگردآور گرید ی اوهیش به نسبت یو که
 بااز...( و  اانوشاتهدسات  اا،تیاحکا) موجود یپ از ی امتن

 بساتر در را داریاپد میبتاوان بهتر که شودیم موجب امر نیا ؛باشد
 یپهو شا نیچنا در که آنجااز. کنیم مطالعه اشیانضمام و یعمل

 م،یساتین یآماار ی مبساتگ یبررس ای و  یآزما سه،یمقا دنبال به
 پااهو   ی ااامصاااحبه ۀ ماا کااه ناادارد وجااود یضاارورت چی اا
 یبرخا در یحتا شاوند، انجاام شک کی و کسانی دارشناسانهیپد

. شودیمدانسته  نامطلو  یکار نیچن دارشناسانهیپد ی اپهو  
 یفرصت مثابه به مصاحبه گرفتن نظر در دارد، تیا م نجایا در آنچه

 (.Vagle, 2018) است داریپد از ترقیعم یفهم به دنیرس یبرا
                                                           

2. Conversation 
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 هاداده لیتحل .4

 در تااوانیماا یسااخت بااه ،دیگاار یفاایک ی اااروش  مچااون
 زیمتماا  ام از  ااداده  یتحل از را  اداده یگردآور یدارشناسیپد

 انجاام قیاتحق فراینددر  و انددهیتن  مدر شدت به دو نیا ، زیراکرد
 ی مگا یدارشناسایپد یبرا شدهارا ه ی ایشناسروش. شوندیم

 نیاا از  یاتحل روش نیا. استوارند ک −جزء−ک   یتحل وهیش بر
 ک  با رابطه در ستیبایم یمرکز یمعان که که ردیگیم تئنش دهیا
 گرفتاه نظار در یتارگساترده ی انهیزم با ارتباط در یعبارت به ای و

 کاردن جادا باا سا   و  ساتند یمتکا آن بر یمعان نیا که شوند
 یلایتحل تیاکل باه هااآن دادنقارار  ام باا گفتگو در و متن یاجزا
 باه مطالعه مورد داریپد از یفرد به منحصر یمعنا که دیرس یاتازه

 .(Vagle, 2018) د دیم دست
 را یدارشناسایپد در  اداده  یتحل یکل مراح ( 2020)  لزیپ

 :شماردیمبر نیچن
 مطالعاه باه پهو شاگر: ناامربوط ی اداده حذف و مطالعه .1

اکل در  اامصاحبه ۀشدیسینورو متن قیدق  تاا پاردازدیما اشتی 
 در نی مچنا ؛برساد کنندهمشارکت  ر داستان فهم به بیترت نیبد

 ی ااجملاه مانناد یرضاروریا و ناامربوط اطالعاات مرحله نیا
 .گذارد می کنار را یتکرار
 باه توجاه باا پهو شاگر :هیااول ییمعناا یواحد ا ساختن .2

 مبااادرت هیااول ییمعناا یواحاد ا ساااختن باه پاهو   موضاوع
 از یی اایهگیو که است  اداده از یاقطعه ییمعنا واحد. ورزدیم

 .کندیم آشکار را یبررس مورد ۀدیپد
 یواحااد ا اساااسبر: یینهااا ییمعنااا یواحااد ا ساااختن .3

 سا   و شاوندیما ساخته یاتازه ییمعنا یواحد ا ه،یاول ییمعنا
 باه ؛بودناد داده دسات به گانکنندمشارکت که یفاتیتوص ۀواسط به
 .شودیم دهیبخش عمق تازه ییمعنا یواحد ا نیا

 از کیاا ر ۀتجرباا: یموضااع ی اااتیااروا کااردن جاادا .4
 ۀواساط باه و شود می برجسته هیدرونما جهت از کنندگانمشارکت

 .ندیآیم  م گرد میمستق ی اقول نق 
 ،یموضاع ی ااتیاروا اساسبر: یکل ی اتیروا ساختن .5

 در کنندگانمشارکت ی اتیروا. شوندیم ساخته یکل ی اتیروا
 .ابندییم وحدت یکل تیروا کی

 ی ااافیتوصاا بیشااتر در کااه یی اااِتاام: یکلاا فیتوصاا .6

 گذاشاته بح  به ؛اندداشته وجود یضمن نحو به کنندگانمشارکت
 .دنشویم ارا ه منسجم و یکل فیتوص کی البق درشده، 
 یلایتحل روش طرفادار( 2015) گارانید و ماولز حاال نیا با

 شاده نییتع  یپ از ی اروال و  اهیرو بر یمبتن بر کمتر که  ستند
 متفااوت یکی رمناوت یپهو ش در  اداده  یتحل هاآن نظر به. است

  یاتحل ک،یا رمنوت در ، زیارااست یپهو ش یکرد ایرو ریسا از
 خصاالت یدارا باشااد، داشااته اناهی مگرا خصاالت کااهآن از  یبا

 باه یکی رمناوت  یتحل که است معنا بدان امر نیا. است انهیواگرا
 باشااد، موضااوع باار حاااکم واحااد مضاامون یپاا در کااهآن یجااا

 موضوع از مافهم به که است یاگشوده ی امصاحبت دربردارنده
  ماان  یتحل یکی رمنوت پهو   در پ . دبخشیم قوت و عمق
 از و موضاوع باا یچندوجه ۀمواجه سراسر در ریتفس. است ریتفس
 و شار  و  اامصااحبه ماتن ۀچندبار قرا ت و موضوع اتیادب میان
 رونیاب  رچناد هاآنا وجود ب. د دیم رخ یریتفس ی اگمانه بسط

 باشاند، ساودمند ریتفسا یبرا تواندیم متن از  اهیمادرون دنیکش
 دنیرس بلکه  ا،هیمادرون دادن دست به نه  یتحل یینها  دف اما
 و اساات ریتفسا خاالل از پاهو   موضاوع از تارقیاعم فهام باه

 دنیرس یبرا  اداده به دنیبخش نظم یبرا یابزار صرفا    اهیمادرون
 (.Moules & et al, 2015)  ستند مقصد نیا به

 
 اعتبار .5

 اسیمق کی. اعتبار پهو   راجع به صد  و درستی پهو   است
 ،است  یادعا مورد که را آنچه بتواند که است اعتبار یدارا یزمان

 را عتباارا اناواع مختلاف یار اایمع اسااسبر. بسانجد یدرسات به
 3، مگارا 2،یبرسااخت 1،ییمحتاوا: کارد زیمتماا  ام از تاوانیم

 & VanderStoep 7یرونایب 6،یدرونا 5،اناهیگو یپ 4،یافتراق

Johnson, 2009).) 
 موضااوعات از  مااواره یفاایک قیااتحق ی اااروش در اعتبااار

فراوان  فیتعار ارا ه در  م را آن بازتا  و است بوده زیبرانگمناقشه
                                                           

1. Content Validity 

2. Construct Validity 

3. Convergent Validity 

4. Discriminant Validity 

5. Predictive Validity 

6. Internal Validity 
7. External Validity 
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 1،اعتمااد تیقابل  مچون یلیبد میمفا  یریکارگ به در  م و آن از
 4،یریپاااذانتقاااال 3،یریپاااذناااانیاطم 2،ناااانیاطم تیاااقابل

 در اعتباار 8،یحسا اعتباار 7،ییکنا اعتبار 6،ربط 5،یریپذقیتصد
 11باودن دییاتأ قابا  و 10،قیاتحق ۀیارو ۀیاپا بر اعتبار 9،تیموقع

و  Vagle, 2018; Lincoln & Guba, 1985) کارد مالحظاه
 اسات معتقاد وگا  دارشناسانهیپد پهو   بارهدر(. 1391 ک،یفل

 بااا و داریااپد بااا پهو شااگر مااداوم یریاادرگ بااا پااهو   اعتبااار
. شودیم نییتع ،(داریپدکنندگان  )تجربه پهو   کنندگانمشارکت

 داریاپد باه نسبت تیحساس و یگشود مستلزم مدوام یریدرگ نیا
 (.Vagle, 2018) است قیتحق فرایند سراسر در مطالعه مورد

 اسات معتقد یو ؛کندیم اتخاذ ترکالیراد ینگرش مننوناما 
ا روش در که گونهآن اعتبار،  یفایک ی ااروش ریساا یحتا و یکم 
 و اسات ناساازگار دارشناسانهیپد پهو   با اساسا   شود،یم مطر 

 زعام باه. دارد قرار یدارشناسیپد ۀشناسانروش چارچو  از رونیب
 اصالت یابیارز در ستیبایم را دارشناسانهیپد پهو   اعتبار یو

. کرد جستجو پهو   در شده مطر  ریتفاس بودن مستدل و  ارتیبص
 کننادگان،مشاارکت باازخورد مانناد یاشادهنییتع  یپ از هیرو چی 

 پاهو   بار اعتباار اریامع عنوان باه تاوانینما را  اروش یبندمثل 
 یمباان از برآماده دیابا اعتباار یار اایمع. کارد اعماال دارشناسانهیپد

 .(Van Manen, 2014) باشند پهو   ۀشناسانروش

 باه پاساخ در را دارشناساانهیپد پهو   در اعتبار سنج  یو
 :داندیم ریز ی اپرس 

 قارار معتبار ۀدارشناسانیپد پرس  کی یمبنا بر پهو   ایآ −
 ۀتجربا ایا داریاپد کی یراست به پهو   ایآ گر،ید عبارت به دارد؟
  د د؟یم قرار پرس  مورد را یانسان

 است؟ گرفته انجام یتجرب فاتیتوص یمبنا بر  ا یتحل ایآ −
                                                           

1. Trustworthiness 

2. Credibility 

3. Dependability(420ص  1391) کیدر فل یلیجل یترجمه از هلد ؛. 
4. Transferability 

5. Confirmability 

6. Relevance 

7. Ironic 

8. Sensual validity 

9. Situated validity 

10. Procedural validity 

11. Confirmability 

 شناساانهداریپد اتیاادب بار مناسابای  گوناه به پهو   ایآ −
 است؟ یمتک

 توسااط خااودش بااه دنیبخشاا تیمشااروع از پااهو   ایااآ −
 کناد؟یما اجتناا  دارشناسانهیرپدیا ی اروش اعتبار یار ایمع

Van Manen, 2014, p.348−349)). 
 پاهو   بار تاوانینم را کلمه جیرا یمعنا در «اعتبار» مفهوم

 کناد،یما اشااره ماننون که طور  مان ؛کرد اعمال دارشناسانهیپد
 ساخن یکی رمناوت پهو   در اعتبار از میتوانیم یصورت در تنها

 ۀشناسااانروش یار ااایمع اساااسبر را مفهااوم نیااا کااه مییبگااو
 .میکن فیتعر یکی رمنوت یدارشناسیپد

 
 ییایپا .6

 و دارد اشااره پاهو   در رفتاه کاار باه اسیامق انساجام به ییایپا
 در انادازه چاه تاا اسیامق کی کهنیا سنج  جهت است یاریمع

 گارید یابزار ا با ای و افراد از یگرید ی اگروه با ای گرید ی ازمان
 & Vander Stoep) رساادیماا کسااانی جینتااا بااه ساانج 

Johnson, 2009 .)هیانظر اسات معتقاد( 1391) کیفل روِش  و 
 از  اداده اگر. است پهو   یبرا ییایپا اریمع ۀکنندنییتع پهو  

 و ،دانیام در گرمشا ده نیچند از ؛شوندیم یگردآور مشا ده راه
 گارمصااحبه چناد از مصااحبه،راه  زا  اداده یگردآور صورت در

 باا ک  کی ۀمثاب به قیتحق فرایند  رچه یکل طور هب و شود استفاده
 اما ؛بود خوا د شتریب پهو   ییایپا شوند، ثبت یشتریب اتیجز 

 ۀمثابا باه ییایاپا از برداشاتی گوناه ر کاه کندیم دیتأک تینها در
 کناار ساتیبایم را یتکرار جینتا و  اداده به دنیرس یبرا یاریمع

 قیاتحق ی ااروش از کیا ر باودن خاا  به توجه با و گذاشت
 روش باا منطبق و فرد به منحصر یفرمول به تا کرد تالش دیبا یفیک
 یدارشناسایپد در نگارش نیا. دیرس پهو   در شده گرفته کار به

 .شودیم کالیراد ممکن یجا تا یکی رمنوت
 باه دنیرسا و پاهو   یریتکرارپذ یبرا یاریمع مثابه به ییایپا

. نادارد تیموضاوع دارشناسانهیپد پهو   یبرا اساسا   کسانی جینتا
 را یکساانی جینتا موضوع کی در مورد دارشناسانهیپد پهو   تکرار

 ینااوع یادارشناسااانهیپد پااهو    اار ، زیااراآوردینماا  مااراه بااه
 یساازآزاد دنباال باه که است یبخش تیمشروع و یابیباز اکتشاف،
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 گفتگاو یبارا تاازه ی ااامکاان گشاودن و گذشته قیحقا از موضوع
 (.Van Manen, 2014; Moules & et al, 2015) است

 
 دارشناسانهیپد نوشتار .7

 تاا قیاتحق یابتادا از یفایک پاهو   در که است یتیفعال نوشتن
 و 1گازی  رو نیاااز ؛دارد فعاالناه حضاور پاهو   یینهاا نگارش

 یفایک ی اپهو   در نوشتار مختلف یژانر ا (2009)  مکاران
 دارشناساانهیپد و یکی رمناوت نوشاتار از ؛اندکرده زیمتما  م از را

 . ... و ییروا نوشتار ک،یاتنوگراف نوشتار تا گرفته
 شاادت بااه یجهتاا از نوشااتار یکی رمنااوت یدارشناساایپد در
 ارتقاا  نر حد تا گرید جهت از و ردیگیم خود به یفلسف یاصبغه

 یناوع  یپا از یادارشناساانهیپد پهو    ر مننون نزد. ابدییم
 اسات یمتکا یتحاوالت بر باره نیا در یو استدالل. است نگارش

 ن،یتگنشتایو دگر،ی ا ۀواسط به و  وسرل از پ  یدارشناسیپد که
 از چارخ  شاا د فالسافه نیاا با. گذراند سر از دایدر و کور،یر

 باه 3(صاد  یقایتطب هیانظر  ماان ایا) 2مرجع−نام یمعنا ۀینظر
 ریتفاسا نق  و معنا ظهور 4بافتارِ  بر که می ست ییمعنا ۀینظر یسو

ک معناا افتنیاقاوام در  ااانسان  ,Van Manen) کننادیما دیاتأ

 نیتاریانقالبا ا،یاالث مثاباه به قتیحق از دگری ا برداشت(. 2014
  ماان از نوشاتن گار،ید انیاب باه ؛است مذکور چرخ  از نمونه
 کردن آشکار ریمس در ریتفس ۀواسط به که است شده آااز یالحظه

 کاردن ترجماه صارفا   نگاارش پا . میاگذارده قدم داریپد یمعنا
 نوشاتار،  نگاام باه. ستین نوشتار به(  امصاحبه یگفتگو) گفتارِ 
 یریاگفاصله حاص  که ردیگیم خود به 5شانهیبازاند خصلت زبان

 اشهیااول یمتنا بساتر از گفتاار نوشاتار،  نگاام به. است گفتار از
 قارار یگارید یمتنا بساتر در نگاارش ۀواساط به و شودیم خارج

  مااواره نوشااتن بااا. کناادیما دایااپ یاتااازه سرنوشاات و ردیااگیما
 ,Van Manen) شاودیم گشوده متن برابر در یاتازه ی اداللت

2014.) 
 ریتفاسا نوشاتن. شاودیما محقاق نوشاتن باا تنها کی رمنوت

                                                           

1. Higgs 

2. Name−Reference 

3. Correspondence Theory of Truth 

4. Context 

5. Reflective 

 از مافهم ساختار یدگرگون سبب بسا چه و آنها افتنی عمق موجب
 روشان معناا، دادن ،یکی رمناوت نگاارش یهگیو. گردد می دهیپد

 موجابکاه  اسات ای گوناه باه  اداده یبندمفص  و روابط کردن
 باه تاا دگارد یما موجب امر نی م و شود داریپد از ما فهم قیتعم
 یکی رمناوت نوشاتار. میبرس یاتازه ی ا یآشکارشدگ و  ارتیبص
 م،یسایبنو یریسوگ بدون میتوانینم ما که است یمتک آموزه نیا بر

 آن باا منتقداناه یامواجهاه و شاناخته را  اایریسوگ میتوانیم اما
 میکنا روشان میتوانیم یکی رمنوت نوشتار ۀواسط به. میباش داشته

 جهان به چگونه و میکنیم استدالل چگونه م،یشیاندیم چگونه که
 انیام «گفتگوگراناه» یتیفعاال یکی رمنوت نوشتار. میبخشیم معنا

 (.Loftus & Trede, 2009) است مخاطبان و داریپد سنده،ینو
 ۀمرتبا به شدهیگردآور ی اداده که است نگارش فرایند اب تنها

 دهیافهم نیادیابن نحو به قیتحق ی اپرس  و ابندییم ارتقا ریتفس
 پاهو  ،  ادف بیاترت نیباد تاا شودیم داده پاسخ آنها به شده،

 Van) دگارد محقاق داریاپد از قیاعم یفهما باه دنیرسا یعنای

Manen, 2014.) 
 

 یریگجهینت

 اساساا   دگریا ا باا اماا ،دکار یگاذارهیپا را یدارشناسیپد وسرل 
 کاردیرو دو در را تفااوت نیاا نماود. یافت متفاوت ییسوو سمت
 و یفیتوصاا یدارشناساایپد یعناای ،یدارشناساایپد روش در عمااده
 یمباان بار کاردیرو دو نیاا از کی ر. میکرد مالحظه یکی رمنوت

 روش یریکاارگ هبا در شاان فهام کاه دارناد قارار یفرد به منحصر
 .است یضرور یدارشناسیپد

 نظاار در  یپراکسا یناوع را فهاام یکی رمناوت یدارشناسایپد
 آن باه یزنادگ در یانساان  ار بلکاه پهو شگر، تنها نه که ردیگیم

 توانیم را یکی رمنوت یدارشناسیپد سبب نی م به ؛زندیم دست
 باه کاه دانست فهم شدن محقق ۀنحو در مورد یعمل ۀفلسف ینوع

االنه نحو  شاودیم گرفته کار به پهو شگر جانب از شانهیبازاند و فع 
 شااروط از آن باا ماادام یگفتگاو و داریااپد باه نساابت یگشاودگ و

 یدارشناساایپد یباارا فلساافه تیااا م امااا ،اساات آن یضاارور
 یبارا شناساانهروش یمباان کاردن فارا م باه محدود یکی رمنوت

 پاهو   آاااز تاا پایاان از یفلساف ی اآموزه نیا. ستین پهو  
 اسات، قیاتحق ریمسا در پهو شگر تگری دا تنها نه و رددا حضور
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 جاا یا را مساا   باه تازه نگاه و متحول زین را پهو   فرایند بلکه
 . کندیم

 کااه میگفتاا سااخن یی اااامکااان و  اااتیااظرف از نجااایا در
 یرو باه یفایک قیاتحق روش مثاباه باه یکی رمنوت یدارشناسیپد

 روش  ار مانناد یکی رمنوت یدارشناسیپد اما ،دیگشایم پهو  
 یی اجنبه از است، سودمند و را گشا یی اجنبه از که گرید یفیک
 و فهام در نیاز  ااتیمحدود نیا فهم. دارد یی اتیمحدود گرید
 در تاا کنادیما کمک و بود خوا د ثرؤم روش نیا بهتر یریکارگ به

 ما مناسب روش نیا ایآ که میبفهم نماپهو   ی اپرس  با رابطه
 نیاا یفایک پاهو   در ،شاد اشااره که طور  مان ؛ریخ ای ست 

 آن باه پارداختن یبرا یروش چه از کندیم نییتع که است موضوع
 .میکن استفاده

 اناا منظور باه رانیاا در یاارزناده ی اتالش اگرچه ان،یپا در
 نیاا اماا ،اسات گرفتاه انجاام یشناساداریپد اتیاادب به دنیبخش

 یدارشناسایپد با رابطه دربوده، و  یفلسف سطح در شتریب  اتالش
 یاریبسا کار یجا یانسان علوم در یفیک قیتحق روش کی مثابه به

 قیتحق روش در یدارشناسیپد گاهیجا نییتب و شر  از ؛دارد وجود
 و یفیتوصاا یدارشناساایپد ۀجانباا مااه و قیاادق سااهیمقا و یفاایک

 در عماااده کاااردیرو دو عنوان باااه یکی رمناااوت یدارشناسااایپد
. یدارشناسایپد در نگارش و نوشتن گاهیجا تا گرفته یشناسداریپد

 یهیباد بیشاتر کاه دارد تیا م جهت نیا ازویهه  به ،ریاخ موضوع
 نگااارش پاا  در کااه یفلسااف ی اااآمااوزه از و شااودیماا انگاشااته

 تحقاق یبرا که یی امهارت و  اکیتکن از و  ست شناسانهداریپد
 .شودیم افلت ،است یضرور  اهآموز نیا
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