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  دهیچک
 پدیدارهاي مانند ؛گیرد می قرار انسان یآگاه و ادراك ي حیطه در که ستا يزیچ هر داریپد
 ؛شود می گفته زین علم ي ماده به داریپد کلمه اعم يمعنا به .یانفعال و شناسی زیست ،يماد

 معدود از یکی نیا. گیرد می تعلق آن به علم و است متحقق خارج عالم در که يزیچ آن یعنی
 نیا در ما تالش. اند داده ارائه» داریپد« مفهوم از انپدیدارشناس و فالسفه که است یفیتعار

 شود داده پاسخ پرسش نیا به شده یسع و است اکنون تا آغاز از داریپد مفهوم یبررس مقاله
 ...و دگریها هگل، هوسرل، چون اي فالسفه نزد در شده  ارائه فیتعار ایآ و ست؟یچ داریپد که

  ر؟یخ ای است کامل

 بعد کی يدارا که است قیعم قتیحق کی داریپد ي واژه پژوهش نیا هاي یافت ره و جینتا طبق
 داشته انیب را متغیر ابعاد نیا از یکی یلسوفیف هر که بوده ریمتغ ابعاد نهایت بی و ییمعنا ثابت
 يمبنا بر داریپد از یفیتعر انیب دار،یپد از فیتعار نواعي اارائه از پس مقاله نیا هدف. است
  .است کلمه اصالت یفلسفا مکتب اصول

  

   30/2/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله20/2/1398 : تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه) 0 - 1(

  ست؟یچ داریپد
به معناي چیزي است  phainomenon2 یونانی ي ریشه از مأخوذ phenomenology1 اصطالح

عالوه بر این یکی دیگر از معانی . شود مییعنی چیزي که ظاهر و پدیدار  نمایاند میکه خود را 
به معنی تصویر و نیز با   photoلفظ فنومنولوژي درخشش و ظهور است و از همین رو با لفظ

 دارهایپد که پرسش نیا به پاسخ يبرا) 20: 1375الیاده، (. ارتباط دارد» فانوس«لفظ فارسی 
 قیتصد را »فرارونده سمیآلدهیا« کانت. اندازیم می کانت ي ایده به مختصر ینگاه ستند؟یچ

 زهایچ (هانومن و) شوند می آشکار که گونه آن زهایچ() دارهایپد (هافنومن نیب که کرد می
 یاول ي درباره فقط توانیم می ما که بود یمدع و گذاشت زیتما) هستند نفسه فی که گونه آن
 ،اند شده آشکار که طور آن زهایچ ،یآشکارگ ،اه یآشکارگ و )45 -30 ،1929 کانت،(. میبدان

  .اند گرفته قرار توجه مورد یخاص هاي شیوه به که اند یجهان در هاي ابژه یعنی ؛هستند

 که طور آن زهایچ دارها،یپد: اند برده کار به دوم يمعنا در را دارهایپد ان،پدیدارشناس يهمه اما
 اي شیوه به که جهانند يزهایچ بلکه ستندین ینروا هایی وضعیت ها آن هستند، شوند می آشکار
  )10-9 ص1389 ،تیاسم ژوئل(. اند گرفته قرار توجه مورد خاص

 واقع در. شود می افتیدر انسان ادراك توسط که است اي واسطه بی امر خاص، یمعن به داریپد
 که يزیچ هر یعنی شود می اطالق باشد تجربه متعلق تواند می که يامر به داریپد کانت نگاه از
 محض ي ماده مقابل یطرف از یمعن نیا به داریپد ،نماید می تظاهر ما يبرا مکان و زمان در

  )96 :1369،ینوال محمود(. دارد قرار ذوات مقابل گرید طرف از و شناخت

 ،باشد می ذهن و واقع حد دو لقاء حاصل که است یشناخت آن دار،یپد هوسرل، نگاه از اما
 اصالت و یمعن اصالت هاي فلسفه در که گونه بدان هوسرل پدیدارشناسی در پدیدارها نیبنابرا
 در که است یتیواقع داریپد بلکه. ندارد یارتباط محض تیذهن و تیواقع با ،شود می طرحم واقع

 داریپد نیبنابرا) 97 :همان(. است يقصد ای یمعن حاصل گرفته، قرار انسان شناخت ي حیطه
 حد دو برخورد حاصل داریپد بلکه باشد خود مقام خود که ستین یمستقل امر هوسرل، نظر در

                                                             
  فنومنولوژي _1
 فنومن_ 2
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 دو هر واقع و یمعن اصالت از پدیدارشناسی جهت نیا از. است ییشناسا مورد و ییشناسا فاعل
 و فکر تصرف و تأثیر محصول را داریپد هم از ذهن و واقع استقالل از نظر صرف با و کند می گذر
  )همان(. داند می دو هر واقع

 درك نمایند می را خود که طور آن و یمفهوم و یقبل قوالب از برکنار را واقع امر میبتوان ما گرا
 يامر داریپد گرید سخن به. ایم شده نائل ءیش خود ای داریپد ادراك به صورت نیا در م،یکن
 ،نماید می ظاهر ادراك زیح در را خود که چه آن از ریغ به يبار چیه حاصل یعنی است یعیطب

) 98:همان(. ندارد یمفهوم و نگري کلی يصبغه ای اندیشی مصلحت رنگ نوع چیه و ستین
 فاعل از مستقل که ستین محض یواقع امر و نبوده یذهن ماتقدم مفهوم حاصل داریپد نیبنابرا

 دو هر واقع و ذهن آن ي سازنده که است یآگاه ي واسطه بی ي داده بلکه. باشد ییشناسا
  )99 :همان. (باشد می

 ینیع جهان چه اگر که کند می هیتک نکته نیا به خود پدیدارشناسی در زین سارتر پل ژان
 را عبارت نیا سارتر. جهان به نسبت یآگاه از عبارتند جهان قتیحق اما دارد وجود ما از رونیب

) ینفسان من( ي سوژه ذهن در آن وجود به قائم و بسته را جهان و نموده اخذ هوسرل از
  )73: 1330،سارتر(. داند می

شناسی و  معناشناسی و زباني حیطه مکتب اصالت کلمه در هاي مؤلفهیکی از » پدیدار -کلمه«
 گذارد می نقد ي بوته پیشین را به ي فالسفهکه تعریف پدیدار از نگاه  باشد می زبان ي فلسفه

 در قالب مفهوم  رانفسه فی ء شیزیرا معتقد است که هر کدام از فالسفه تنها وجهی از تعریف 
 لذا در  از ابهام قرار دارداي هالهچنان چیستی و چگونگی پدیدار در  همو ؛اند نمودهپدیدار بیان 

فلسفی  - اصالت کلمه در این نگرش ادبیبر بنا»  پدیدار-کلمه«مکتب اصالت کلمه مفهوم 
  .حائز اهمیت وافري است

، »پدیدار«  در مورد مفهومدیدارشناسپ ي فالسفه بیان نظریات هدف ما در این مقاله ابتدا
و در نهایت ) مکتب اصالت کلمه( فلسفی در این نگرش» پدیدار - کلمه« مفهوم ي ارائهسپس

  .با نگاه فالسفه ي گذشته به پدیدارها است»  پدیدار-کلمه« مقایسه ي مفهوم
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  : پژوهشي پیشینه) 0 -2(
ان ارائه شده پدیدارشناسمتعددي توسط  هاي تحلیلتفاسیر و  بررسی مفهوم پدیدار يدرباره
 اما تا جایی که ؛شود می این تفاسیر استفاده ي برگزیدهکه در این تحقیق از موارد است 

 شرح و بیان تعریف پدیدار از نگاه ، تمامی تفاسیراند کرده تفحصنگارندگان این مقاله تحقیق و 
ري و تعاریف جدید چندان مشاهده  در این زمینه بیان نوآوو  شرق و غرب بوده استي فالسفه

 غرب و شرح به طور خالصه، ي فالسفهدر این تحقیق سعی شده عالوه بر تعاریف . شود نمی
 بع این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشتهبه ط. عاریف، تعریفی نو ارائه شودضمن نقد این ت

  .ردگی می و براي اولین بار در این مقاله مورد بررسی قرار سابقه نداشته

  : تحقیقهاي مسئله) 0 -3( 
 به هاست آن به گویی پاسخ مسائلی را که این نوشتار در پی توان میچه بیان شد،   آنبربنا

  :صورت زیر خالصه کرد

   پدیدار چیست؟- 1

   به چه صورت است؟پدیدارهانقش کلمه در درك و دریافت  - 2

  ه است؟ چگوننفسه فی ء یشچیست و ارتباط آن با »  پدیدار-کلمه« - 3

  :روش پژوهش) 0 -4( 
  .باشد می، بنیادي، توصیفی و تحلیلی اي کتابخانهروش پژوهش به صورت 

  :مبانی نظري تحقیق) 0 - 5( 

  :پدیدار از نگاه فالسفه) 1 -5(
  .پردازیم می »پدیدار« در مورد مفهوم انپدیدارشناس و فالسفه نظرات یبررس به حال
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  افالطون) 1 - 5 -1( 
 نینخست افالطون. است آن داریپد ای نمود و نفسه فی ء شی فیتعر فلسفه یاساس مسائل از یکی
 قتیحق افالطون نظر از. شود می قائل آن داریپد و نفسه فی ء شی زیتما به که است یلسوفیف

 تنها يماد عالم يایاش و است محقق »مثل« عالم در ها آن معقول ذات ای اءیاش ي نفسه فی
  )485-475: 1380 افالطون،(. متفاوتند خود اصل با که هستند نفسه فی قیحقا نیا از ينمود

 ي نفسه فی قتیحق از ریغ که یابد درمی را نمودهایی فقط عالم نیا در انسان افالطون، نظر در
 از سر و بشکافد را عالم سقف آن، عروج و نفس تکامل با تواند می انسان نیهم اما هستند مثل
  )248-247 ،همان(. کند مشاهده هستند که گونه آن را لمث قیحقا تا کند رونیب آن

 را تفاوت نیاار دیپد و نفسه فی ء شی انیم هاي تفاوت به شدن قائل وجود با افالطون نیبنابرا
 انیم تیثنو قالب در افالطون از پس کیکالس يفلسفه واقع در .داند می ياالمرنفس تفاوت

 تیواقع و قتیحق محسوس عالم دگاهید نیا در .یابد می توسعه معقول ذات و محسوس عالم
  )46: همان(. دارد قرار آن يورا که است يزیچ از يداریپد و نماد تماماً بلکه ستین

 ملکوت همان یقیحق يایدن که نیا انیب با نیفلوط مانند نوافالطونیانی افالطون، از بعد
. اند ورزیده تأکید داریپد و ولمعق ذوات زیتما بر است، يماد يایدن مقابل ي نقطه و ها آسمان

 نوسیآگوست داد رواج را افالطون کالم که يشمندیاند ترین مهم اما) 113: 1370 ل،ینگدیهال(
 قیحقا نیا نباشد، چه و باشد اي اندیشیده ذهن چه که داند می سرمدي يامور را قیحقا او .بود

  )119: همان. (متمایزند محسوس امور از و صادق

  نتکا) 1 -5 -2( 
 یعنی ،دانست می امر دو محصول را شناخت مسئله نیا با مواجهه در کانت یوسط قرون از پس

 خواهد معرفت حصول به منجر عامل دو نیا بیترک و ذهن عملکرد و یحس اتیتجرب ای شهود
  )26: 1380 ،ییطباطبا(. شد

 از .بود واهدنخ زین معرفت متعلق ضرورتاً نباشد، یحس ي تجربه متعلق چه آن هر نیبنابرا
 يزیچ یعنی نهد می نام »داریپد« آید می دست به یحس ي تجربه در که را چه آن کانت یطرف
 ادراك فاهمه مقوالت از یکی قالب در تواند می فقط و است گرید زیچ از یحالت ای نمود کی که
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 ندیدرآ شهیاند به مقوالت وحدت با مطابقت در ییایاش عنوان به نمودها که ییجا تا: شود
 است داریپد فقط کانت نظر از نیبنابرا ؛)Langton.rae,2006:248(. شوند می دهینام »داریپد«

. است خارج شناخت ي حیطه از است داریناپا چه آن هر و باشد شناخت متعلق تواند می که
 »نومن« او که را چه آن و است فنومن ای داریپد تنها معرفت متعلق که است معتقد کانت

 اساساً و مطلق طور به باشد، داشته وجود داریپد يورا است ممکن که یمبهم امر یعنی نامد می
  )scharfstein,ben ami, 1998:499 (.است خارج معرفت دسترس از

 در که داشت آن از اي تجربه توان می تنها و کرد تجربه هست که گونه آن را ءیش توان نمی رایز
 که رسد می نظر به. گیرد می صورت یذهن يفاهمه مقوالت رهگذر از و زمان و مکان چارچوب

 فاعل ذهن با مواجهه در و کند می افتیدر را خود خواص) یذات نه( یخارج یعلت از داریپد
 خود یخارج علت به نسبت که نیا نیع در و شود می بندي صورت آن مقوالت طبق بر شناسا
 گرید زیچ با که شود می یقتل مستقل يامر ذهن در گیري شکل از پس است، محض يرابطه
  .ندارد رابطه

  یفاراب) 1 - 5 -3( 
 ارائه تیواقع از ارسطو که يریتفس و ارسطو یفلسف دستگاه نقد در یفاراب گرید يسو از

 ءیش لیتحل با یفاراب ،یابد می دست تیماه و وجود یکیزیمتاف زیتما يهینظر به ،دهد می
 را آن تیواقع که است ء شی وجود نیا که ندک می انیب ت،یماه و وجود عنصر دو به موجود

  )47: 1405 ،یالفاراب (است آن وجود به ءیش تشخص تمام و دهد می لیتشک

  سینا ابن) 1 -5 -4( 
 عدم با همراه که است متقرر يامر تیماه ،سینا ابن »تیماه به وجود يافاضه« يهینظر در اما
 مبدأ به یراقاش وجودي ربط یعنی وجود ي ضهافا با و) 5: 1375 ،سینا ابن. (است معدوم تیماه

 ءیش ز،ین سینا ابن یفلسف ساختار در که شود می لیتبد موجود تیماه به )الوجود واجب(
. ستین مطرح آن داریپد و نفسه فی ءیش زیتما و است تیماه و وجود از یبیترک خود نفسه فی
 اتیماه و دارد تحقق الذاتب و اوالً که است نفسه فی یقتیحق وجود زین مالصدرا نظر از

 از وجود تبع به و بالعرض و ثانیاً که هستند خاص وجودات ظهور ای وجود یقیحق نور هاي اشعه
  )112: 1360 ،يرازیش نیصدرالد(. اند شده مند بهره قتیحق
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  مالصدرا) 1 -5 - 5( 
 شود می فاضها ها آن به وجود که داند مین متقرر يامور را اتیماه ،سینا ابن برخالف مالصدرا

 وجودات از ينمود و جلوه که است نیا به تیماه اعتبار تمام و است اتیماه منشأ وجود بلکه
 مطرح داریپد و نفسه فی ءیش زیتما مالصدرا نظر در نیبنابرا) 35: همان. (است جزئی و خاص
 اردیپد ای نمود ت،یماه و است نفسه فی ءیش ای آن قتیحق ءیش وجود که معنا نیا به .است

  .یابد می بروز و ظهور وجود تبع به که است ءیش

  هگل) 1 -5 -6( 
 از تحقق اي مرحله که تجلی روح و دانست میهگل پدیدارشناسی را تحقیق در باب پدیدارها 

 البته عین ،آید میجا و اکنون به دست  پدیدار سیر ذات است، حقیقتی که این. آن است
 و صیرورت آن است و رسیدن به علم و شناخت  از سیراي مرحلهحقیقت مطلق نیست ولی 

  )32: 1371مجتهدي، (. مطلق مستلزم توجه به همین علم و شناخت پدیدار است

 ؛نامد می »فنومن« ای »دهیپد «است بوده »ءیش« تر پیش را چه آن خود ي فلسفه در هگل
 و ادهم از ءیش .کند می نقض را اش وجودي استقالل آن، کامل یوابستگ که يزیچ یعنی

 صورت بوده، زیچ ذات ای یدرون یهست »خود به بازتاب« عنوان به ماده .آید می فراهم صورت
 ای يگرید به بازتاب يجنبه نیا. شود می شمرده یرونیب یهست ای »يگرید بازتاب« زین

 حکم در »صورت« رو نیا از. شود می سبب را زیچ یگدهیپد که است يگرید به یوابستگ
 خود ماده و گیرد می بر در را ماده صورت اما ؛شود می دانسته ذات حکم در »ماده« و شینما
 به صورت از اي پاره ای صورت زین ماده یعنی ده،یپد ي زمینه ای ذات پس. است صورت از اي پاره

  )1410 :هوسرل. (است »دهیپد« صورت یول ،رود می شمار

 ندیفرآ قیطر از بلکه خود، در قطف نه ،شود می ظاهر چه آن ي همه داریپد گر،ید عبارت به
 صورت ترین ساده با امر نیا و دارد یتجل است بشر تفکر يبرا يضرور يندیفرا که یکیالکتید

 نیا پدیدارشناسی از هگل مقصود واقع در )همان( .آید می دست به روح مطلق ي ایده تا یآگاه
 در که است روح نیا يو نظر به .است مطلق روح ظهورات و جلوه هست که چه آن هر که بوده
 نومن« جز يزیچ پدیدارشناسی يو نزد در قتیحق در. است کرده دایپ مختلف ظهورات خ،یتار
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 رو نیهم از و است یشناختن »مطلق« که بود معتقد کانت برخالف يو رایز ستین »یشناس
  )همان( .کرد می فیتوص روح ای من عنوان با را مطلق

ار با هستی یا با  است که میان پدیداي رابطهانت در تصور  هگل و کپدیدارشناسیفرق اساسی 
 چون مطلق گوید می اما هگل  شناخت استغیرقابلنظر کانت هستی   به.مطلق وجود دارد

  )4: 1384دارتینگ، ( .شناختنی است بدان جهت به عنوان من یا روح قابل توصیف است

 از طرفی هگل ارزش پدیدارها و ؛یستاصالتی که پدیدارها براي کانت داشتند، نزد هگل دارا ن
چرا که در پدیدار نیز . پذیرد نمی، داشت میرا در حصول شناخت، آن گونه که افالطون بیان 

، هر چند که شناخت کامل نیست و دهد می از دیدار رخ اي گوشه یا  از عین شناختاي لحظه
. کند مییده نمایان آن را باید تاریخی و تکاملی دید که در نهایت جوهر خود را در پد

.  فرایند تحقق آزادي در تاریخ استي منزله هگل، شرح و تکامل آگاهی بشر به پدیدارشناسی
  )17: 1384جهانبگلو، (

  هوسرل) 1 -5 -7( 
 عرصه نیا در لسوفیف ترین مهم اما اند کرده ارائه ینظرات داریپد مورد در زین يگرید ي فالسفه
 از را انسان یآگاه گر،یکدی از واسطه بی و باواسطه یاهآگ کیتفک با که ؛باشد می هوسرل

 یتینیع یحت است ممکن و شوند می ظاهر يو ذهن در واسطه بدون که یذهن پدیدارهاي
 خاص یالتفات وجه دو یذهن تیفعال هر است معتقد هوسرل .کند می مطالعه باشند، نداشته

 لیدل به خاص ي لحظهیک  در پردازد می تفکر به موردش در ما ذهن که يزیچ یعنی دارد
. نباشد ینیع يموجود ،یذهن وجه آن است ممکن که آن حال ،شود می موجود یذهن التفات

  )18 :1386 هوسرل،(

 ای و نمایاند می را خود که يزیچ يمعنا به phainomenon یونان یي ریشه از يفنومنولوژ
  .شود می ظاهر که يزیچ یعنی داریپد و کند می داریپد

 مکان و زمان در که يزیچ هر یعنی باشد، تجربه موضوع تواند می که يامر به داریپد عواق در
 حاصل که داند می یشناخت نوع آن را داریپد هوسرل. شود می اطالق ،نماید می تظاهر ما يبرا

 شناخت ي حیطه در که است یتیواقع داریپد. باشد تیذهن و تینیع ي محدوده دو بیترک
 است اي واسطه بی امر خاص، يمعنا به داریپد .است یتین و معنا حامل و گیرد می قرار انسان
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 را خود که گونه آن را موضوع کی میبتوان اگر .شود می افتیدر انسان ادراك توسط که
 ادراك به که است صورت آن در م،یکن درك نیشیپ هاي قالب و ها مفهوم از برکنار و نمایاند می
 است، یعیطب يامر داریپد بگوییم توانیم می گرید اعتبار به .ایم هشد نائل موضوع خود ای داریپد
 ؛ستین ،نماید می ظاهر ادراك ي محدوده در را خود که چه آن از ریغ به يبار چیه حامل یعنی
  )همان (.ندارد یمفهوم يصبغه ای اندیشی مصلحت رنگ نوع چیه و

 يبرا است آغاز ینوع بلکه بد،ای خاتمه ادراك کی با که ستین يامر داریپد جهت نیهم به
 خود با میمستق لقاء یدارشناسیپد .ستین متصور آن يبرا یانیپا که شتریب ییشناسا و افتیدر

 وجود ادراك، موضوع بدون ادراك واقع در. باشد می آن ي واسطه بی تیماه درك و موضوع
 ادراك مورد مرا از ادراك نبودن یخال نیهم و است يزیچ ادراك همواره ادراك پس .ندارد
 عالم موضوعات با همواره ما .شود می دهینام توجه ای تین پدیدارشناسی اصطالح در که است
 از مراد .آورد می وجود به را داریپد که است واسطه بی هاي نسبت نیهم .میدار ینسبت یهست

 ریاس و یکل میمفاه که آن از قبل است موضوع خود با میمستق مالقات ،واسطه بی هاي نسبت
 مبدل يجماد به را داریپد الیس تیواقع و بدهند یخاص رنگ آن به شانهیاندصالح اغراض
 در تیماه نیبنابرا ؛بدهند تیمطلق شهیهم يبرا تیواقع هاي جلوه از اي جلوه به و سازند

 داریپد صورت به انسان ادراك و یآگاه شعور، در که است يزیچ آن از عبارت پدیدارشناسی
  .شود می آشکار

 نظر در باطن بدون ظاهر و ظاهر بدون، باطن و است ختهیآم هم به باطن و ظاهر دار،یپد هر در
 واقع در .باشد قتیحق از منقطع که ستین صرف نمود و ظاهر تنها داریپد .شود نمی گرفته

 موضوع و ییشناسا فاعل باطن، و ظاهر نیماب يصور یدوگانگ که است آن بر پدیدارشناسی
 استقالل ذهن و نیع يبرا پدیدارشناسی .ببرد نیب از را نیع و ذهن وجود، و تیهما ،ییشناسا

  )همان(. ستین قائل

  دگریها) 1 -5 -7( 
 فعل از ،گردد برمی آن به فنومن ي واژه که نومنونیفا یونانی اصطالح دگریها نگاه از اما
. است آمده کارآش و دهنده نشان خود ،دهد می نشان را خود که يزیچ یمعن به ينستایفا
 گفتار مثابه به لوگوس مفهوم به داریپد از مفهوم نیا که است نیا جالب) 38: 1389 دگر،یها(
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 که يزیچ ساختن آشکار به که است بوده یونانی دلون يمعنا به ییابتدا ي ریشه در که است
 تري دقیق صورت به را گفتار نقش نیا ارسطو. است کینزد ،شود می گفته آن از گفتار در

 یونانی ي ریشه بنابراین) 43: 1389 دگر،یها(. داند می )دادن نشان خود جانب از( ينستایآپوفا
 و ساختن آشکار با ادیبن در دو، هر در شهیر نیا و گردد برمی ينستایفا به لوگوس و داریپد

 و افتهی تینیع يزیچ يمعنا به لزوماً نه لوگوس و داریپد واقع در .است نسبت در شدن آشکار
 تا .است دادن »دنید مجال« بلکه ،)است قتیحق بروز از اي گونه خود که( منطق يمعنا به نه
 و زهایچ قتیحق فهم تیوضع نیا در. دهد نشان خود ي شیوه به خود، در را خود بتواند يزیچ

 خودش _در_ را خودش« که است يزیچ داریپد نیبنابرا شود می مهم شانیآشکارگ ي نحوه
 آشکار گفتار، عنوان به لوگوس و» دهد می نشان را خود خود، قیطر از البته دهد می نشان

 نویفا از یواک انیم یشکل زین ينستایفا .شود می گفته آن از گفتار در که است يزیچ ساختن
 به دیبا را داریپد اصطالح پس. است دادن قرار ییروشنا در و ییروشنا در آوردن يمعنا به

. دانست است آشکار که يزیچ یعنی دهد می نشان _خودش_ در را خودش که يزیچ مثابه
 در توان می را ها آن که اند ییدارهایپد ها،هستنده يهمه دگاهید نیبنابرا )38: 1389 دگر،یها(

 خدا، از اعم هاهستنده دگریها نظر در. دهند نشان را خودشان خودشان، تا داد قرار نور پرتو
 لوگوس مفهوم) 295: 1381 دگر،یها(. دارد تفاوت یهست با و ستا ...و ها ایده درخت، ،انسان

 نسبت و لیدل ف،یتعر مفهوم، حکم، عقل، به را آن که است فلسفه نیادیبن میمفاه از زین
 گیرند می نظر در است شناخت بر یمبتن که یعقل را لوگوس شتریب. اند کرده ریتفس و ترجمه

 و اي ریشه يمعنا است معتقد دگریها اما کند می صادر یاحکام مفهوم و لیدل يمبنا بر که
 و کیستماتیس بروز اي گونه به مفهوم و حکم عقل، نیبنابرا ؛است گفتار مفهوم، نیا نیادیبن

 يمعنا به لوگوس. کنند می لیتحم شده انیب که يگفتار بر را خود که هستند یکیزیمتاف
 را خود خودش، جانب از خودش، ،شود می گفته آن مورد در که يزیچ آن گذارد می گفتار
 تا دارد دادن مجال نقش )دادن دنید مجال (يمعنا به گفتار دگریها نظر از .دهد می نشان

 و شود می گفته آن از را چه آن تواند می گفتار ثانیاً و ددهن نشان را خود ابندی مجال زهایچ
 تواند می صوت نیا و صوت ان،یب اعالن، مانند است یدهندگخودنشان از یمتفاوت اشکال يدارا
 و دهد مین رخ قتیحق اي گزاره فرم در لزوماً گفتار نیا نیچنهم. باشد گفتن در ای نوشتن در
 سکوت،. طلبند می را دادن نشان خود از متفاوت هاي مجال بودنشان، ي شیوه به توجه با زهایچ

 در پدیدارشناسی پس .باشد زهایچ بروز مجال از يگرید اشکال تواند می ...و لمس ،یقیموس
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 به زهایچ آن تا )پدیدارها( شود می گفته اش درباره که چه آن به دادن مجال یعنی دگریها نزد
  .کنند آشکار را خودشان خودشان، ي شیوه

  کلمه اصالت مکتبپدیدار از نگاه ) 2_1( 

  محورحواس کلمه) 2_1_1(
 ابتدا از طریق حواس یان و پدیدارها، درك اعگرا تجربه و چه گرا عقلاز نگاه اغلب فالسفه چه 

و  پنجگانه صورت خواهد گرفت یعنی حواس پنجگانه از طریق بینایی، شنوایی، بساوایی، بویایی
 هاي داده عقل و فاهمه، ي قوه و سپس ذهن به کمک بندد می بر چشم نقش تأثريچشایی 

 پیشین دست ي فالسفه ي گفته و به تصورات بسیط یا مرکب به کند میحواس را ترکیب 
 نقش پذیرفتن حتی بینایی بدون شعوري پیشینی قادر به درك و ي قوهاما آیا چشم و  ؛یابد می

   ذهن خواهد بود؟ي صفحهالنفسه بر  فیء شیاز یک 

 پذیرفتن ذهن از یک پدیدار که منجر به تأثیرتا به حال فالسفه انطباع عین بر ذهن و 
؛ و هیچ یک اند کرده ذهن تعریف ي پیشینه، بدون رضف پیش را بدون شود می تصور گیري شکل

در واقع هیچ . پذیرد می را تأثر که چگونه ذهن از طریق حواس یک انطباع یا اند کردهتشریح ن
 .اند کرده ناي اشاره پیش از انطباع و کارکرد ذهن در چگونگی پذیرفتن انطباع ي مرحلهیک به 

  )231: 2ج :1396آذرپیک و همکاران، (

 تأثرکه آیا ذهن پیش از پذیرفتن انطباع یا   اول این.شود می مطرح سؤالجا چندین  یندر ا
 است؟ یا نه از پیش به شعوري مجهز است که به محض دریافت رنگ بی سفید و اي صفحه

؟ پاسخ واضح کند می بندي دسته را تعریف و تجزیه و تحلیل و ها آن از طریق حواس ها داده
 که ذهن یک لوح پندارند می اي عدهو  ه به فطري بودن امور معتقدند از فالسفاي عده .است

که آیا انطباع یک پدیدار بر ذهن در انسان و حیوان به یک صورت   دیگر اینسؤال. سفید است
   اما تفاوت در کجاست؟! خیرمسلماًاست؟ 

» ر داردمحوذهن انسان ساختاري کلمه«:  در یک جمله نهفته استها پرسشبه این پاسخ ما « 
  مکتب اصالت کلمه به فطري بودن امور در قالب بنابراین  ؛است» کلمه«و جنس آن از 

و انطباع پدیدارها بر ذهن انسان و حیوان را به علت  معتقد است»  ژنتیکی کلماتيخزانه«
حیوان از طریق در محور است و  در انسان از طریق حواس کلمه که-تفاوت در دریافت آگاهی 
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و هوش  محور است شعور انسان کلمهغالباًزیرا  ؛داند میاز هم متفاوت و متمایز  - عشعیزبان تش
بنابراین درك یک انسان با درك غریزي  ؛باشد میحیوانات حاصل درك زبان تشعشعی 

به این ترتیب . دباش میمتفاوت  محور که خاص انسان است،حیوانات از لحاظ زبان کلمه
 بدون کلمه پدیدارهامحور و درك  انسان نیز کلمهياس پنجگانه گفت که حوجرئت به توان می

 ء شی توان نمی نیست؛ و پدیدار را رو روبه نفسه فی ء شیزیرا انسان با یک  ؛باشد میممکن ن
 رو روبه»  پدیدارها_کلمه«محور با ي کلمه تعریف کرد بلکه ذهن و حواس پنجگانهنفسه فی

زیرا ذهن در بدو مواجهه با  ؛ات موجودیت نخواهد یافتهیچ پدیداري، بدون حضور کلم. است
و این یعنی م و بدون صورت دریافت خواهد کرد  گنگ، نامفهوتأثريیک چیز، انطباع یا 

 را که به کمک تأثرمحور که فطري انسان است این انطباع یا اما شعور کلمه ؛شکل بی اي توده
که از جنس   پیشینی ذهنهاي مؤلفهساس  بر اشود میحواس پنجگانه دریافت  اعضا و جوارح

 یا درك بندي مقوله... و ، از لحاظ جنس، شکل، رنگ، امتداد، ماده، کمیت، کیفیتاند کلمه
 و تصور دست تأثر ذهن این مقوالت را تجزیه و تحلیل و ترکیب و به . خواهد کرداي مشاهده

، عضو افزایی هممه، حاصل  درك و دیدن یک چیز از نگاه مکتب اصالت کلمثالً. خواهد یافت
 هرگاه یکی از این سه مختل و بینایی در سر، مرکز بینایی در مغز و شعور بینایی در ذهن است

 درك تمایزاتی و تشخیصی نخواهد و ؛شود می دیدن و درك چیزها دچار نقص و نارسایی شود
قوه و مرکز آن  عضو، افزایی هممحور و حاصل  کلمهکامالًپس درك توسط حواس پنجگانه . شد

آذرپیک و (. باشد میمحور در ذهن که از جنس کلمه است، و شعور کلمه اندام در مغز
 این در حالی است که فالسفه اي مانند جان الك، از کیفیات )198: 1ج : 1396همکاران، 

محسوس به منزله ي تصورات یاد می کند،  و تصورات را دو دسته ي تصورات بسیط و مرکب 
الك سردي و سختی تکه یخ، بو و سفیدي گل زنبق و مزه ي قند را مثالهایی از . می داند

 بر ما عارض کدام از این تصورات فقط از راه حواسزیرا هر . تصورات بسیط به شمار می آورد
از سوي دیگر ذهن می تواند از تصورات بسیط مایه ) 95: 1388، 5کاپلستون، جلد( . می شود

هیوم نیز مانند الك همه ي ) 96: همان(  . فعال تصورات مرکب بسازدگیرد و با آنها به وجهی
و ادراکات را به انطباعات و تصورات . محتواي ذهن را از سرچشمه ي تجربه بیرون می کشد

و تصورات را به . انطباعات داده هاي بی میانجی تجربه مانند احساسات اند. بخش می کند
.          ی کنداعات در اندیشیدن و استدالل وصف منسخه ها یا صورت هاي ذهنی خفیف انطب
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واضح است که فالسفه در ادراك پدیدار ها  ماهیت حواس پنجگانه  و  چگونگی )  281: همان(
   .   و مرادشان از حواس همان درك بی واسطه است. درك را مشخص نمی کنند

  پدیدار - کلمه) 1-2 -2(
 سپس و یصوت تصور ابتدا داریپد کی از کنند می ورتص که شناسان زبانفالسفه و  نگرش وارون
ي پنجگانه حواس توسط ابتدا انسان ذهن در گرفت خواهد شکل) یذهن تصور( ای ییمعنا تصور
 که محورکلمه شعور توسط ذهنمان در ییمعنا ناهمگون، و شکل بی ي توده کی ازمحور، کلمه
 ي توده (زیچ آن از یدرک ای معنا ما دال، از شیپ یعنی بست خواهد نقش ماست یذات و يفطر

 شکل معنا ای درك نیا به کرد میخواه یسع سپس ،افتی درخواهیم را) شکل بی ناهمگون
 با ما یصوت تصور از قبل حتی یعنی ؛آوریم می يرو کردن تصور و دنیکش ریتصو به و میبده
 واقع در میهست رنظ مورد داریپد به دادن شکل و معنا کردن تر پررنگ درصدد کردن ینقاش

 ينوشتار ي جوهره. است گرفتن شکل حال در مرحله به مرحله کلمه گیري شکل با زین داریپد
 يقرارداد طبق و بعد يمرحله در و شود می خلق يزیچ هر از هیاولنقش نگاره هاي  در کلمه
 ي توده و شود می گرفته نظر در یخاص اصوات ينوشتار و ییمعنا هاي جوهره يبرا یجمع

 و شد خواهد صوت و شکل و معنا در یهماهنگ و انسجام يدارا رفته رفته هیاول شکل بی
 نام به يندیفرا گیري شکل به منجر داریپد با يگفتار و ينوشتار ،ییمعنا هاي جوهره افزایی هم

  )237: 2ج: 1396آذرپیک و همکاران، ( .شد خواهد گذاري نام و داریپد_کلمه

 نیب متقابل ي رابطه واقع در .شود می نیمع و مشخص اي کلمه با ما نذه در داریپد هر نیبنابرا
 .است داریپد و يگفتار و ينوشتار ،ییمعنا هاي جوهره افزایی هم از فراتر یکل کلمه و داریپد

 کلمه، گیري شکل با واقع در .داد خواهد یزبان ينشانه لیتشک داریپد و کلمه متقابل يرابطه
 کلمه با یشباهت وجه که یپدیدارهای سپس و شود می فیتعر ما يگرامهکل شعور در زین داریپد
 يرابطه .شوند می فیتعر نیشیپ یزبان هاي نشانه آن توسط باشند داشته نیشیپ يدارهایپد -
  :داد نشان ریز شکل توسط توان می را داریپد -کلمه نیب
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. شود می شامل را ها مصداق و میمفاه انواع بلکه ستین خارج جهان در ء شی کی صرفاً داریپد
 گذشته در. است داریپد کی ي دهنده لیتشک شود می مرتسم ذهن بر که ییمعنا هر واقع در

 نومن وجود به یپ فنومن از ما یعنی بود نومن ای معقول ذات بازتاب اي آیینه همانند فنومن
  .گردید می داریپد ما بر و شتدا برمی نومن از پرده فنومن و بردیم می

 پدیدارها و یمعن يرابطه کهدر مکتب اصالت کلمه  گراقیعم شناسی معنی نگاه از و امروزه اما
 انواع بلکه ستین خارج جهان در مصداق تنها و ء شی کی صرفاً داریپد کند می یبررس را

 موجود خارج جهان در ءیش صورت به که ها آن چه. شود می شامل را ها مفهوم و ها مصداق
 چه پس .دهند می لیتشک را ها مفهوم و اند گرفته شکل یآدم ذهن در که ها آن چه و باشند
 در اما ستین موجود خارج جهان در که مرغیس چه و است موجود خارج جهان در که یسنگ
 از که است يزیچ داریپد .هستند داریپد همه و همه ،است موجود بشر محورکلمه ذهن و زبان

 برخالف نیبنابرا ،گیرد می آن از را وجودش و است وابسته خود از باالتر يما به يوجود لحاظ
 آن و گرفتند می نظر در یعال جنس کی ء شی يبرا تینها در که اخالفش و انییارسطو نگرش
 هاي جوهره و يوجود لحاظ از کلمه اصالت نگرش در پدیدارها ،بود ذات به قائم یعال جنس

یعنی هر جوهري در ارتباط ) همان(.باشند می خود از باالتر يما به وابسته دهنده لیتشک
ارگانیک با دگر جوهره هاي مرتبط و هم عرض، یک ساختار و بافتار جوهري خاص را سامان 

 پدیدار

 جوھره ی معنایی

 اریجوھره ی نوشت

 جوھری گفتاری
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 .می دهند و آن ساختار و بافتار، خود در نهایت مبدل به یک جوهره ي خاص مادري می شود
و هر کدام به .  ار و بافتار مادري باالتر محسوب خواهند شدکه البته جزء پیکره ي یک ساخت
که براي بافتار و ساختار خاص آنها حکم فرا جوهره را خواهد . جوهره ي باالتر قائم خواهند بود

داشت، البته با این توضیح که فراجوهره هرگز قابل شناخت نیست بلکه حقیقت وجودي اش 
 در ) 52: 1398قلی یار، . ( همانند روح. ان خواهد شدتنها از روي نشانه هاي آن بر ما عری

 بلکه ،گیرد می بر در را آن صورت که داشت نخواهد را ء شی ذات حکم ماده نگرش نیا با واقع
 ماده چون و هستند داریپد کی ظهور و شینما يبرا هایی وسیله و ها امکان ،صورت و ماده
 هر به و رفتیپذ خواهد تري گسترده فیتعر ردایپد نیبنابرا داشت نخواهد را ء شی ذات حکم

 نمود کلمه هر و ؛شود می گفته داریپد ،بدهد کلمه لیتشک ما محورکلمه شعور در که چه آن
 داریپد_کلمه افزایی هم واقع در. باشد می کلمه کی ظهور و نمود داریپد هر و است داریپد کی

 پس. داشت نخواهد وقوع امکان يگرید بدون یکی که دهند می یتناروح ساختار کی لیتشک
 يرندهیپذ تنها ماده و آید می فراهم معنا ای یآگاه و ماده افزایی هم از داریپد فیتعر نیا در

   .است گرفته باالتر يما از را وجودش ماده خود و بود خواهد معنا

  معنا گاهیجا) 3-1-2(
 در پدیدارها درك لیپتانس و آید می ایدن به پدیدارها درك لیپتانس با که است يموجود انسان

 ندیافر در نیبنابرا ؛است شده نهاده عهیود به يفطر و یذات صورت به انسان يشعور ي دایرهفرا
 رابطه نیا تیماه و گرفت خواهد شکل پدیدارها و معنا نیب یمتقابل ي رابطه یآگاه و درك
 بار ترین اصلی که زبان گیري شکل آغاز در که صورت نیبد. داد خواهد یزبان هاي نشانه لیتشک

 ي دایره در ییمعنا ءیش دنید از است، بوده یینایب ي قوه و چشم بر یآگاه و درك افتیدر
 مورد ء شی با گفتار و نوشتار افزایی هم قالب در معنا آن سپس و گرفت خواهد شکل ما يشعور
   ) 49 :2ج: 1396آذرپیک و همکاران، ( .شد خواهد داریپد -کلمه گیري شکل سبب نظر

جوهره ي معنایی، بنیاد، ستون و اصل موجود شدن یک کلمه است که در ساحت جوهره هاي 
سلیمانپور، . ( گفتاري و نوشتاري و هم افزاي آنها با هم شکل نهایی خود را پیدا خواهند کرد

  ويگفتار ،ییمعنا ي جوهره یعنی خود يهمتا با که یزمان تا زیچ ای ءیش )29: 1398
 متقابل ارتباط آمدن وجود به محض به و است موهوم امر کی افتهین متقابل رتباطا ينوشتار
 پس. دارند را آن درك ییتوانا همه که ؛بود خواهد یهست جهان در واقع امر کی داریپد_کلمه
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 یهست پدیدارها به که چه آن و جان و روح حکم کلمه و تن حکم داریپد مفهوم و مصداق
واژه و زبان و انواع دیدگاهها نسبت ... نا کلمه عالوه بر روح، شناخت، و در این مع. دارد ،دهد می

     .به کلمه را در بر می گیرد

   نقد و تحلیل ) 1-3( 
 کیالکتید قیطر از را پدیدارها هگل .کنند می آشکار را خود یطرق از پدیدارها ینگرش هر در 
 شهود و تجربه قیطر از را ارهاپدید هوسرل .بیند می دایهو و آشکار نومن و روح یبررس و

 کانت . و براي درك یک پدیدار پیش فرض ها را در اپوخه قرار می دهدبیند می انینما و آشکار
 تا دهد می ء شی به شدن دهید مجال که لوگوس قیطر از  راپدیدارها دگریها و حس قیطر از

 کی در همه اما ،سازد می آشکار خود قیطر از را خود که يزیچ .سازند دایهو و آشکار را خود
نهایتا توسط کلمه بیان و  همه شود می آشکار داریپد که یطرق که نیا آن و ندالقول متفق زیچ

 و سپس توسط کلمه در زبان تشخص و نمود شود می آشکار یعنی ابتدا پدیدار ؛ابراز می شوند
 داریپد از شیپ اپدیداره که کند میبیان اما وارون این نگرش مکتب اصالت کلمه  ؛یابد می

 شکل کلمه بدون يداریپد چیه. بشوند کلمه و باشند کلمه دیبا شدن داریپد نیح در و شدن
 داریپد مجال ء شی به گیري شکل نیح در که است کلمه واقع در. شود نمی انیعر و گیرد مین

 ي جوهره نوع گفت توان می حتی. دهد می ما محورکلمه شعور توسط شدن درك و شدن
 به داریپد یخصوص به ییمعنا ي جوهره هر قاعدتاً و است متفاوت پدیدارها نوع در ییمعنا

 خصوصاً و کلمه دل از پدیدارها گفت توان می یکل طور به .داد خواهد لیتشک را یخصوص
 هاي جوهره افزایی هم و ظهور با  کهاست کلمه نیا و. گرفت خواهند شکل ییمعنا ي جوهره

 با افزایی هم با کلمه و داریپد تا سازد میمهیا  را طیشرا و دهد می شدن داریپد ي اجازه خود
 در واقع هستی یک توده ي نامفهوم و بی فرم است که فقط و .سازند آشکار را خود گریهمد

 می تواند ساحت هایی از خود را بر ما بنمایاند؛ و هر کدام از   پدیدارگی_فقط از طریق کلمه 
و اصل این .  پدیدار را به فهم در آورده اند-احتی از آن کلمهجهان بینی هاي گفته شده س

در ساحت چهاربعدي  پدیدار شدن هستی توسط وجودي به نام انسان است که -فرایند کلمه
   .شاکله ي جوهري آن موجودمند شده است

 خود و ستین داریپد از خارج يزیچ »دادن دنید مجال« يمعنا به گفتار دگریها برخالف
 داند می داریپد ظهور و شدن دهید يبرا یمجال را -لوگوس -گفتار دگریها .است کلمه از يبعد



21  …مکتب نگاه از داریپد مفهوم یبررس     رخسار زبان     1397 پاییز و زمستان، 7و 6شماره  /

 دهید يبرا یمجال نه داند می داریپد خود را »کلمه« کلمه اصالت مکتب نگرش که یحال در
 داریپد. دهد نشان خود قیطر از را خود لوگوس ای گفتارن آ قیطر از داریپد تا داریپد شدن

 یتیماه و يجوهر هاي ساحت و ابعاد افزایی هم از فراتر یکل کلمه .ستین کلمه از خارج يزیچ
 حتی ،کنیم می لمس ،شنویم می ،بینیم می کلمات با را زهایچ و ایاش ما.  استداریپد خود
 شعور بر که یدرک و یآگاه ای معنا و کلمات با چیزها از قبل ما واقع در .بوییم می و چشیم می

 از ما يشعور فراآگاه و ذهن و ایم کرده برقرار واسطه بی ارتباط شود یم مرتسم نمایگراکلمه
 شود بندي مقوله ذهنش که نیا از قبل انسان و. کند می بندي مقوله را زهایچ اتیخصوص شیپ

 در و شیپ ذهن ،بیند می رو روبه ... وبو فاقد رنگ، فاقد ،ناهمگون ،شکل بی زیچ کیخود را با 
را  ...و چگالش حجم، مکان، زمان، شکل، اندازه، بو، رنگ، جنس، مانند هایی مقوله داریپد نیح

 به و کند می درك زهایچ از یمتفاوت يمعناها ها مقوله نیا اساس بر و کند می بندي مقوله
 جادیا متفاوت يها مقوله حضور رایز میهست رو روبه متفاوت پدیدارهاي با ما لیدل نیهم

 در دیبا نیبنابرا ؛متفاوت داریپد و کلمه یعنی متفاوت ينامع و کرد خواهد متفاوت يمعناها
 کی خود مصداق چون. شود تجدیدنظر معناشناسی و شناسی زبان در مصداق فیتعر مورد
 يها مقوله از که   بودهداریپد- کلمه کی سنگ مثالً است یزبان ينشانه کی یعنی داریپد_کلمه

   .آمده فراهم ياریبس

  داریپد -کلمه -سنگ

  یکان -جنس يهمقول

  ...و يخاکستر د،یسف زرد، - رنگ يمقوله

  میحج و بزرگ تا کوچک اریبس ریسا از -اندازه يمقوله

  یکان هر مخصوص يبو -بو يمقوله

  ...و

 یمصداق تواند می دارد خارج جهان در ییازا هب ما چون که است داریپد - کلمه کی سنگ پس
  .است کرده عبور داریپد_کلمه يمرحله از داقمص  لذا؛داشت ارجاع آن به توان می که باشد
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  گیري نتیجه
 فالسفه، از یبرخ که نیا اول .شد روشن مسئله چند فالسفه نگاه از داریپد مفهوم یبررس با

 ء شی گرانید و  زیمتما داریپد از را نفسه فی ء شی ...و هگل مالصدرا، هوسرل، کانت، ،افالطون
 که دانند می يزیچ را داریپد  نیزها آن اتفاق به بیقر اکثر. ددانن می یکی را داریپد و نفسه فی

 که آن دوم. گیرد می قرار انسان شناخت و ادراك ي حیطه در و نماید می تظاهر ،شود می آشکار
 حضور یبرخ راستا نیا در و است مدرك ای یآدم شناخت و درك به منوط داریپد حضور

 سوم آن ،اند دانسته) ینفسان من( سوژه شناخت و ركد به قائم یبرخ و خود به قائم را داریپد
 که مبتنی - ، که، برخی از فالسفه پدیدار شناس مانند هوسرل و اخالفش براي درك پدیدارها

 پیش فرض ها و امور پیشینی را در اپوخه قرار می دهند؛ چون معتقدند - بر حس و شهود است
 حضور کلمه اصالت مکتب رون این نگرش، وااما. آنگاه است که می توان ذات شی را درك کرد

 انسان درك و پنجگانه حواس واقع در. داند می داریپد_کلمه گیري شکل به منوط را پدیدارها
 یمعن درك از بعد ای زمان هم ش،یپ که آن مگر کند مین درك را يداریپد چیه محورکلمه
 کلمات درك به نوطم پدیدارها درك پس کند، کشف و خلق داریپد يبرا متناسب اي کلمه

 لذا به اعتقاد .است کلمه از آن جنس که بوده ذهن و محورکلمه يپنجگانه حواس توسط
،  می اندیشدمکتب اصالت کلمه چون ذهن و حواس انسان کلمه محور است و با کلمات

وخه قرار ك پدیدارها و هستی کلمات را در اپهیچگاه نمی توان براي در... احساس می کند و 
زیرا بدون حضور کلمات درك ما .  اذعان داشت که شهود و درك حسی اتفاق افتاده استداد و

 درك توسط از  پس .فاقد شعور خواهد بودو انسانها چیزي شبیه درك حیوانات از هستی 
 بندي دسته یفیک و یکم لحاظ از مقوالت به توجه با را پدیدارها ذهن حواس کلمه محور،

 این در حالی است که درك و دریافت ؛آیند میجود ات به و و سپس تصورتأثر و کند می
 تصورات گیري شکل پس از و پدیدارها در نزد دیگر فالسفه در آغاز وابسته به کلمات نیست

  .شود مینقش کلمات مشخص 
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