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چکیده

نمااد ییااز اص احا

هاا رایااد در زااعصو ااعا اناااانز ا اات کا در

تحایلها مربعط ب مرداشنا از راا کااا

هرمنعتیاو ا ادبیااه با

مثابۀ مفهعمز بنیادین ب شمار مزراد .ب همین بب بحث دربارو جایگاه
اهمیّت ا اص ا کار درانز نماد در زعصههاا مففاااه اص مرتباۀ ایاهها

برخعردار ا ت .با اجعد این تا جایزک نگارنده کاایده ا ات پهاهیاز

ک ب حعره مافقل معضعع نماد را اص چیمانداص پدیدارشنا از برر از

کرده باشد ب چیم نمز خعرد .بنابراین پهاهش زاضر در پاز ن ا ات

تا با تییا بار نرا شاعت  -کا در صمیناۀ پدیدارشنا از اجفماا ز چهارو
شناخف شدها ا ت -تحایاز درخعر ب د ت دهد .چنین پهاهیز نیاصمند

برر زِ برخز اص مبانز نظر شعت دربااره نگااهز بینافردیات ا مفهاعا
باصنمایز ا ت؛ مفهعمز ک ا ن را اص هع رل اقفباس کرده ا در تبیاین
اصاکارِ نیان ب معنا

 1شنا
2

ااِ ن ب کار باف ا ت .در پایا این پهاهش
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معاعا مزشعد ک تاقز پدیدارشناخفز شعت در بابِ نماد پیامدها نظر
خاص خعد را دارد.

واژههای کلیدی :نماد تحایل پدیدارشناخفز نلفرد شاعت نگااهز

بینافردیت باصنمایز

 .1مقدمه
نماد ییز اص اح

هایز ا ت ک در زعصو اعا اناانز بار معنایز گعناگعنز بر ن زمل

شده ا ت .اینفرد نعث )Nöth, 1990( 1در کفابچۀ نیان شنا ز 2مبحثها مربعط ب نمااد
را در ب دا گراه کاز د ف بند مزکند .در گراه نخات نماد در مفهعا ااا ن با کاار

مز راد ا ا ا ًا تمای

بین نماد ا نیاان اجاعد نادارد .اماا در گاراه داا نمااد در مفهاعا

خاص ن ب کار مزراد ا خعد میفمل بر

 .1در دیدگاه نخات نماد ب مثابۀ اح
مزشعد .چارل

دیدگاه مففااه ا ت (:)Nöth, 1990, p. 115

زز همارص با نیان هاا قاراداد

3

در نظار گرففا

ندرص پِرس 4اص جما چهرهها شناخف شده در این گراه ب شمار مزراد.

 .2در دیدگاه داا نماد نع ز نیانۀ شمایاز 5ب شمار مزراد کا باا معضاعع د لات خاعد

راب ا مبفنز بر شباهت برقرار مزکند؛ پنداشتِ کانت ا هگل دربارو نماد در ایان دیادگاه
برر ز مزشعد.

 .3در دیدگاه عا نماد ب مثابۀ نیان ا تاعیحز 6در نظار گرففا مازشاعد؛ بار ایان ا ااس
معناها نهفف یا تاعیحزِ نیان معجب شیلگیر حعرتز اص د لت مزشعد ک ب ن نمااد

مزگعیناد .پهاهیاگرا معاانز تااعیحز را در مجماعع اص چهاار دیادگاه مففاااه تحایال
مزکنند :گراهز مانند گعت بر این باارند ک نماد ااقعز ا احیل صمانز شیل مزگیرد کا
«یو امرِ خاص یو امر اا را باصنمایز کند؛ این باصنمایز ب مثابۀ لحظۀ پعیایز ا ات کا

طز ن امر بیا ناشدنز با شاهعد مازر اد» ( .)Goethe, 1998, p. 25گراهاز نمااد را در
1

W. Nöth
a handbook of semiotics
3
conventional sign
4
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iconic Sign
6
connotational sign
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بردارندو ن د ف اص معانز یا محفعاها رم نلعد ا نهفف ا مزپندارند کا با تعبیارِ یعنا

«در ارا فهم ما قرار مزگیرند ا ااژهها نشانا صباا قابایات انفقاال ن هاا را با نحاع

م اعب ندارند» ( .)Nöth, 1990, p. 119گراهز نیا معفقدناد نمااد صماانز باراص ا ههاعر

مز یابد ک با پدیدار ذهنز اما خردگری معاج مزشعیم 1ا در نهایت برخز بر این باارند

ک نماد «شیعو غیرمافقیم باصنمایز» ( )Freud, 2010, p. 365ا ت ا اص ا کار بنیاد ن
بر احل شباهت یا قیاس ا فعار ا ت.

جالب تعج ا ت با اجعد اینای پهاهشها مافقاز اجعد دارد ک جایگاااه نمااد را

اص چیااماناااداص دیاادگاههااا گعناااگع فیاار برر ااز کااردهانااد امااا جایگاااه نماااد در
پدیدارشنا ز ا راییردِ ایهو ن ب نماد ا ا اً ب د ت فرامعشز پرده شدها ات .بار ایان

ا اس پهاهش زاضر با این هدف شیل گرفف ا ات کا تحایااز اص مباانز پدیدارشاناخفز

نماد ب د ت دهد .ب همین بب در ادام این معضعع را اص دیادگاه نلفارد شاعت برر از

خعاهیم کرد .در این پهاهش میخص خعاهد شد ک نیا مزتاعا هم ماا با ناعث ا ا ا

کرد ک در پنداشت پدیدارشنا زِ افراد مانناد یا اپرس تماای میاخص ا نشایار باین

نیان ا نماد اجعد ندارد؟ در را فا پا خ ب این پر ش فرضیۀ بنیاد این پهاهش بر این

تصعر ا فعار ا ت ک پهاهشها پدیدارشاناخفز شاعت در باارو نمااد اص جایگااه ایاهها

برخعردار ا ت ا شایاافگز ن را دارد کا با شایاز ماافقل برر از شاعد .دیگار اینیا

تحایلها شعت این اد ا را تأیید نمزکند ک اص منظر پدیدارشنا ز نماد در معنا

ااا ن

معرد نظر ا ت ا در ااقع پدیدارشنا ز پیامدها نظر خاص خعد را در این باره دارد.

 .2پیشینۀ تحقیق

شااعت ب ا نااعا جامع ا شنا ااز ک ا بنیادهااا فاااافز هع اارل را در تبیااین جامع ا شنا ااز

پدیدارشناخفز ب کار گرفف چهرها شناخف شده ب شمار مزنید ا ب هماین ابب نراار ا

1

این بخش اص تحایل نماد اغاب ب ا یاۀ مرداشنا اا میاهعر مانناد فریا ر ( )Frazer, 2009, p. 36-120م ار

شده ا ت .البف منفقدا این دیدگاه مانند لِع برال ( )Levy-Bruhl, 2000, p. 174-210در کارکردها ذهناز در
جعامع قبمانده این تصعّر را ب چالش کییدهاناد .ا اپربر ( )Sperber, 1979, p. 17-84مارداشاناس فرانااع در
کفابِ باصاندییز در باب نمادگرایز هر دا دیدگاه اشارهشده را ب د یاز نمزپذیرد.
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پهاهشها گعناگعنز در بارو ا اجعد دارد .با اجعد این تا جایزکا نگارناده کاایاده

ا ت پهاهش مافقاز ک ب تاقز پدیدارشناخفز ا در باب نیان ا نمااد پرداخفا باشاد

زداقل در صبا فار ز ب چیم نمزخعرد .البف در این میا پهاهشها ا نراار مارتبب باا
نماد ا جایگاه ن اجعد دارد ک برخ ف اهمیّت نظر شا چا اص جنبا راششاناخفز ا
چ ب لحاظ نفایدِ بحث ارتباط مافقیمز با پهاهش زاضر ندارند .با این اجعد ب مرار دا

پهاهش معفبر در این باب باانده مازشاعد .نخاات پهاهیاز ا ات کا دامان ( Deman,

 )1994ضمن ن ب برر ز جایگاه تمثیل ا نماد پرداخف ا ت .اا در این ارار اد اا مازکناد
ک تمثیل ا نماد تا پیش اص تمای نشیار ک گعت باین ن دا برقارار مازکناد در جهاا

غرب -یا زداقل در نلما  -دا ااژه هممعنا محاعب مزشدند .ب هر ترتیب بر ا ااس ایان
پهاهش نماد صمانز براص پیدا مزکند کا صباا شاعر هرگعنا تجرباۀ فارد را ماافقیماً با

زقیقت کاز تبدیل مزکند .بر این ا اس جها شعر دیگر نع ز تییل یا حعرهبناد اص
ناحر منفرد نیات بای تییاز اص نمادها ا ت کا در نهایات با معناایز اازاد ا کااز ا

جها شمعل منجر مزشعد .نقازااینز ا خاارا ()Aghâhosseini & Khosravi, 2010
نی در پهاهیز میفرک کعشیدهاناد جایگااه نمااد را در ب غات میاخص کنناد ا تعریفاز

منا ب در این زاعصه بارا ن با د ات دهناد .در ایان پاهاهش نمااد با ناعا ییاز اص

حعرهها بیا ک فراتر اص حعر خیال قرار مزگیرد تعریف شده ا جایگااه ن در زاعصو

بیا ب نعا حعره تجاّز میخص شدها ت .با ایان احاف باا تعجا با نباعد پهاهیاز

مافقل درباره نماد اص چیمانداص پدیدارشنا ز مقالۀ پیش را کعشیده ا ت با تبیاین مباانز

پدیدارشناخفز نیان ا نماد اص دیدگاه نلفرد شعت بپرداصد ا اص ایان رهگاذر د یال فااافزِ
پیدایز نماد را ضمن برر ز اشیال میابهز مانند نیا نیا گر ا نماد تبیین یا تعجی کند.

 .3واکاوی مبانی پدیدارشناختی نماد
در این بخش برا برر ز اندیی ها شعت دربارو نماد نخات معضاعع نگااهز ارتبااط
بینافرد ا باصنمایز را اص چیمانداص ا تحایل مزکنیم ا در ادام با ایان مازپارداصیم کا

تاقز ا در بارو نماد چگعن مفأرر اص این چارچعب نظر ا ت.
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 .1 .3آگاهی ،ارتباط بینافردی و بازنمایی
زضعر اناا در جها هافز زضعر گذرا ا میرا ا ت؛ زضعر در میانۀ پیع افار کا
اص عیز تا اصل ا اص عیز تا ابد گافرش مز یابد .هاافز بادین معناا بار هاافعمند انااا

تقدا دارد ا بر ن پییز گرفف ا ت .بر این ا اس اناا ب محض چیم گیعد بار رحاۀ

هافز در نظامز مفقدّا بر خعد ا فقرار مز یابد؛ نظامز ک پییاپیش تمامز اخفارها خاعد
را بر اا تحمیل کردها ت .اخفارهایز ک گعیز مُردهری

پییاینیا اا ا ات ا با هماین

ترتیب نیندگا ا اخ ف 1ا نی ن را ب ارث خعاهند برد .شعت در اینباره مزنعیاد:

اناا در جهانز ب رحۀ اجعد گاا مزنهد ک پیش اص تعلاد ا اجاعد داشاف ا ات.

این جها اص هما نغاص جهانز منحصراً مادّ ب شامار نمازراد بایا ا ا ااً جهاانز

فرهنگز-اجفما ز ا ت؛ جهانز اصپیش اخف ا اصپیش اصما یاففا کا
ن نفیجۀ راند تااریخز محااعب ماز شاعد ا بناابراین در هار فرهنا
اخفار ایهو خعد را دارد (.)Schutz, 1976, p. 229

ااخفارِ ایاهو
ا اجفماا ز

بر این ا اس جایگاه اناا در نظاا هافز ا نظاا اجفما ز همعاره ماعقعیفز میاخص ا

اصپیشتعریفشده ا ت 2.ب همین دلیل ا ت ک شعت ا ا مزکند «زضعر فرد در جهاا

ب مثابۀ رایارایز با جهانز ا ت ک ب طعر تااریخز مفاراا ا ات» ( Schutz, 1962, p.

)312؛ ا گعیز این هافز ا ت ک اص طریق اناا مزاندیید .ب بیانز دیگر هافز طبیعات
یا جامع اگرچ مؤلف ها ناگ یر هافز فرد پنداشاف مازشاعند اماا اص اعیز دیگار ن هاا

هافند ک دامنۀ تمامز امیاناه شناخفز ا اجعد اا را رقم مزصنند.

با این احف ممین ا ت این پر ش پایش نیاد کا نیاا فارد در رایاارایز باا هاافز

ییاره منفعل ا ت؟ در پا خ ب این پر اش را مع ان 3در نمااد ا تأایال 4معضاعع قابال

 1تع از ( )Tavasoli, 1989, p. 18-22اهمیت این جایگااه را هماراه باا لاعاصا ا پیامادها فااافز ن اص دیادگاه
جامع شنا ز بیا کردها ت.

 2جایگاهز ک تنا ب چندانز با معقیعتِ عژو دکارتز ندارد؛ چرا ک دکااراه باا با کاارگیر شاو راششاناخفز
( )Methodic doubtب مثابۀ یو تمهید نخات عژه را اص شرّ تماا هافز ا ن چ در ن ا ت مزرهاند ا ن گاه ب

تبیین این امر مز پرداصد ک زفز اگر عژه بفعاند در هر ن چ هات شو کند با اجعد این ناگ یر ا ت در نهایت با
اجعد عژو اندیینده؛ یعنز عژها ک ماز اندییاد اشااره کناد .بارا بحاث در ایان بااره نگااه کنیاد با کاپااافع

( )Copelston, 2000, p. 117, 22ا نی دکاره (.)Descartes, 2008, 3-64

3

D. Rasmussen
4
symbol and interpretation
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تأماز را م ر مزکند ک پیش اص ا نی در فاافۀ پدیدارشنا ز ب ن پرداخف شدها ات.

را مع اان ( )Rasmussen, 1974, p.7اضااعیتِ اشااارهشااده را «جهااا ِ صیااافۀ معااانز
پیشتأماز» مز نامد .در ااقع این جها ا ت ک بنیاد هر ناعع د فر از ااقعاز با معناا را

فراهم مز نارد .بر این ا اس اخفارها زاکم بر جها ِ صیاف ا ا اً معناهایز مفاراا را
بر فرد تحمیل مزکنند ک فرد شاید هرگ ب طعر کامل اص ن ها خعدنگاهز زاحال نیناد.

همین معناها هافند ک شیعو کنشارص فرد را در جها رقم مزصنند .با اجاعد ایان ا

نگاهز هرگ ب این زد مفعقف ا محداد نمزماند .در ااقع صمانز ک قرار ا ات معناهاا

مذکعر باصنمایز شعند ا در فضا نگاهز اندییمندان اارد شعند «ماافا ا فراشاد تفاایر ا

انفخاب» (هما  )11هافند .بادیهز ا ات ینیاتیااففن معناا در ایان ا

فقاب اص طریاقِ

«الففاه» -1ب معنا هع رلزِ ن  -امیاا پاذیر ا ات؛ یعناز فقاب «اص طریاق زیاثِ الففااتز
نگاهز ا ت ک فهم ا تفایر پدیدارها فراهم مزشعد» (هما  .)12ب این ترتیاب نگااهز

ب معنا اشارهشده مافا ا «نگاهز اص چی

» ا ت ا بناابراین صماانز کا چناین الففااتز با

ع چی ها را مزدهد نگاهز قعاا مزیابد .اما نیا چی هایز ک در جها خارج ب مثابۀ

مفعاقِ نگاهز قرار مزگیرند همگز اص ایهگز اازد برخعردار هافند؟

در پا خ ب این پر ش شعت ( )Schutz, 1962تأکید مزکند ک فارد با مثاباۀ انااانز

اجفما ز در صما برخعرد با «دیگر » 2با دا
زقیقت دیگر

مففاااهِ اجاعد معاجا مازشاعد« .در

اص هما ابفدا ام ر اص طرفز ب مثاباۀ یاو اژباهه ماا ّد بارا مان نشایار

مزشعد ا اص طرفز دیگر ب مثاباۀ یاو اعژه ا زیااه راانازاش بارا مان م ار ا ات»

( .)Schutz, 1962, p. 314بدیهز ا ت اقفز نگاهز فرد ب

ع اژبهه مااد مع اعف

مزشعد تبیین فهم یا تفایرِ اژبهه معضعع دشعار نیات .اما عژه ا زیاه راانز اا چگعنا
بر نگاهز فرد اارد مزشعد؟ شعت در پا خ ب این پر ش اص بحث باصنمایز 3هع رل یار

 1احل ا ا اس زیث الففاتز نگاهز این ا ت ک نگاهز همعاره «نگاهز اص چی
ن را ب د ت مزنارد ک ب این ناا نامیده شعد ک مفعج یا مع عف ب چی

» ا ت نگااهز فقاب صماانز شاأ

باشد .بار ایان ا ااس معااعا یاا مفعااق

شنا ایز نی ج در ارتباط با نگاهز قابل تعریف نیات؛ معاعا هماعاره «معااعا بارا مادرِکز» ا ات .بارا بحاث در

اینباره نگاه کنید ب (.)Dartigues, 1997, 4-20

2

the other
3
appresentation
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مزجعید .هع رل معفقد ا ت باصنمایز «فراشدِ بنیاادین نگااهز» ()Dreher, 2014, p. 245
ا ت ک خعد میفمل بر چهار طر ااره ا ت:

الف) طر اارو ارجا از :1در پیعند با معضععِ نیان یا اژبهو فزنفا در جها خارج ا ت.
ب) طر اارو اندریاففز :2با ادراک مافقیم یا ب فصل پدیدارها ارتباط مزیابد.

ج) طر اارو باصنمایانا  :3در پیعند با ادراک غیرمافقیم یا با اا ۀ پدیدارها ا ت

د) طر اارو تفایاار  :4با نحعو تفایر عژه اص پدیدار باصنمایز پیعند مزخعرد.

بر این ا اس شعت معضعع را چنین تبیین مزکند ک در زالت نخات «ابهه ب حاعره

بز اا

بر نگاهز ما اارد مزشعد اما عژه ا زیاهِ راانز اا فقب تعانایز ن را دارد ک

اص طریق یو اا

بر نگاهز ما باصنمایز شاعد» (هماا  .)312-27با بیاانز اادهتار در

زالت نخات پدیدار ب گعن ا ا ات کا امیاا ن را دارد در طار اارو انادریاففز اارد

شعد؛ چرا ک ب تعبیر هع ارل تجااربِ شاناخفز ایان زی ا مبفناز بار «د فر از یاا تمااس
مافقیم» ( )Yu, 1999, p.159ا ت .ب همین دلیل ا ات کا تجرباۀ نگااهز در ایان فضاا

بییفر ب زیاه فرد محداد مزمانند .امّا پدیدارها زالت داا اص چنین قاابایفز برخاعردار
نیافند ا بنابراین ب شیل با اا

بر نگاهز اارد مزشعند .بنابراین ن د ف اص پدیادارها

زیاهِ راانز ک ب فرد دیگر تعاق دارناد مانناد اضا رابهاا تارسهاا امیادها ا ماعارد

میاب اگر قارار باشاد با طار اارههاا ادراکاز ماا اارد شاعند -حارفنظار اص اعارا
میاهدهپذیرِ ن ها ک ابهها ماد تاقز مزشعد -راهاز ندارناد جا اینیا اص طریاقِ یاو

اا ۀ بینااف رد

کا بارا هار دا طارف قابال فهام ا ات بار نگااهز اارد شاعد .شاعت

طر اارو ادراکز مفنا ب با چنین پدیدارهایز را زی ۀ باصنمایان مزناماد .مفهاعا باصنمایانا

در نرااار هع اارل باارا تیااری تجربااۀ دیگاار  5با کااار ماازراد .اا معفقااد ا اات پدیاادار

باصنمایانده« 6نع ز الففاه بااا

» ( )Husserl, 1982, p. 109ا ت ک مافا ا فرا رففن اص

1

referential
aperceptional
3
apresentational
4
interpretational
«دیگر » را در نرار خعد ب حعره ( )Fremderfahrungب کار مزبرد ک برابار باا ()Alter-ego
2

 5هع رل اح
ا ت.

appresented
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جها معمعل ا زاضر اخفن دیگر برا نگااهز ا ات .بادیهز ا ات باصنماایز در ایان

زالت ب معنا «نمادین کرد ایدها ا ت ک اص تجارب معمعل ما فرا مزراد» ( Dreher,

 .)2014, p. 246البف باید تأکید کنیم ک با اینی «دیگر » ب خعد خاعد با مثاباۀ اباهها
ینز در جها

ینز اجعد ندارد ا فرناردو درک غیرمافقیم پدیدارها ا ات باا ایان هما

«پدیدار باصنمایانده شده میفمل بر تجاربِ ینز ا ماد نی مزشاعد» ( Husserl, 1982, p.

)109؛ مانند باصنمایز نماا ِ پیافز یاو ااخفما بار ا ااس احاعل منااهر ا مرایاا کا در
معمار ا هنر را مزدهد.

با اندکز اندییید دربارو معضعع باصنمایز ب ن انز مزتاعا دریافات کا نگااهز در

زالت نخات در

ِ فرد ب پایا مزر د؛ یعنز شرط صا برا د تیاففن ب این ناعع

نگاهز اجعد فرد ا ت ک اص طریقِ نگاهز اندییمندان ب
اما ماهیّت نگاهز در زالت داا ب گعن ا ا ت کا در ا

ع ابهه کیاانده مازشاعد

فارد شایل نمازگیارد ا

بنابراین شرط صا برا ب د تنارد ن اجعد دیگار ا ات .با

چنین تمای
اا

ابب قاعل با اجاعد

ا ت ک شعت تأکید مزکند فهم ا تفاایر ایان قبیال پدیادارها نیاصمناد یاو

یا زامل ا ت ا اص عیز دیگر انفقالِ نگاهز فرد اص ابههها زقایق یا پدیدارهایز اص

این قبیل صمانز امیا پذیر مزشعد ک اجعد راب ا ا بیناافرد را مفاراا بپناداریم .البفا
اقفز شعت اص راب ۀ بینافرد

خن مزگعید اغاب «مفعج شیعها ا ت ک فرد با اا ا ۀ

ن ب زیاهِ راانز یا نگاهز دیگر پز مزبارد» ( )Ritzer, 2011, p. 219باا اجاعد ایان

هما طعر ک ریف ر تأکید مزکند «شعت مفهعا بینافردیت را ب معنایز جامعتر نیا با کاار

مزبرد[ ...بینافردیت بدین معنا] راب ا دا عی ا ا ت ک اص عیز مفعجا راشاز ا ات
ک فرد ب اا ۀ ن ااقعیت اجفما ز را بر مز اصد ا اص عیز مفعج ن د ف اص ااقعیااه

فرهنگز-اجفماا زِ حُااب ا اخفز ا ات کا فارد اص پییاینیا خاعد با ارث بارده ا ات»
(هما ) .ب هر ترتیب اص ن جایز کا معضاعع ماا با تحایال پدیدارشاناخفز نمااد ا نیاان
مربعط مزشعد در پهاهش زاضر معضعع بینافردیت ب تاقز نخات محداد مزماند.

مفهعا بینافردیت بدین معنا مافا ا برقرار ارتباط ا ت .بدیهز ا ات در ایان ارتبااط

فهم پدیدارها راانز انفقال ن ب دیگر

اجعد اا

ا همچنین تفاایرِ ن تع اب دیگار نیاصمناد

ا ا ت ک قابایت باصنمایز این قبیل پدیدارها را داشف باشاد .بار ایان ا ااس
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در یو راب ۀ بینافرد

رم گذار ا رم گیایز پیاا مافا ا ن ا ت ک طرفین درگیر در

ارتباط اص طر اارو تفایر  1میابهز برخعردار باشند .ب بیاانز راشانتار برقارار ارتبااط
صمانز فراهم مزشعد کا طارفین تعامال ا اه بار دارا باعد نظااا نیاان ا میافرک در
ت صیافز نابف ًا میابهز با
معقعی ِ

ار ببرناد ا بناابراین اص نظااا ارتبااطز کامابایش میاابهز

برخعردار باشند .در بابِ این معضعع شعت بیا مزکند ک شرایب برقرار ارتباط بینافرد

صمانز ب د ت مزنید ک «من ا همنع انم این ااقعیت را مفراا تاقز کنیم کا در محایب

اجفما ز-فرهنگز ا ک ب اا ۀ ن زقایق جها را ادراک مزکنیم این زقایق هماعاره
ب خعد خعد برا ما م ر نیافند بای معمااً با مثاباۀ نیاان [در معناا

مزکنند؛ یعنز چی دیگر را باصنمایز مزکنند» (.)Schutz, 1962, p. 327

ااا ن ] مال

ب این ترتیب مزبینیم ک در تاقز پدیدارشناخفز شعت اص جها طبیعات ا جامعا

راب ۀ بینافرد نقیز کاید دارد .بر ا اس همین راب ۀ بینافرد ا ت ک معضعع نیان با

معنا

ااا ن در زی اۀ باصنماایز م ار مازشاعد .در ااقاع هنگاامز کا دریافات ماا اص

پدیدارها ب زی ۀ فرد محداد مزماند با اینیا در ایان ا

راب اۀ بیناافرد ا بناابراین

پیدایز ارتباط در نظر گرفف مزشعد اما این فضا ال اماً ب د لت مربعط مازشاعد .در زاالز

ک ن د ف اص پدیدارهایز ک ب هر دلیل 2اارد زی ۀ باصنمایان مازشاعند اص بنیااد خصاات
بینافرد دارند ا ب تعبیر مافا ا «الففاه بااا ۀ نگاهز» ( )Yu, 1999, p.164هافند .ب

این دلیل ا ت ک در این گعن معارد نظامز نیاان ا نیااص ا ات تاا باافر صا بارا انفقاال

اندیی رم گیایز ا تفایر را فراهم کند .در ادام خعاهیم دیاد کا تاقاز شاعت پیراماع ِ
نیان چگعن مفأرر اص دریافتها خاص اا دربارو نگاهز ا راب ۀ بینافرد ا ت .هامچناین
خعاهیم دید ک تاقز ا در اینباره همچنا مفأرر اص مفهعا باصنمایز ب معنا هع ارلز ن

ا ت.

interpretational

1

 2البف شعت مفعاقاه زی ۀ باصنمایان را محداد ب دیگر یا  Fremderfahrungنمزداند ا ا ا اً هر تجرب ا فع یز
را ب این زعصه مربعط مز داند .بنابراین پدیدارهایز ک در زی ۀ ادراکز ماا باصنماایز مازشاعند ضارارتاً پدیادارها

راانز نیافند بای میفمل بر ن ها هافند .بر این ا اس یو ابهه ماد نی در حعرتز کا بارا نمعنا غایاب باشاد

مزتعاند مفعاق ب زعصو باصنمایز باشد .برا نگاهز بییفر در اینباره نگاه کنید ب (.)Yu, 1999, p.155-156
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 .2 .3پنداشت شوتز در باب انواع نشانه
شعت ( )Schutz, 1962بر ا اس اینی تجربۀ نگاهز ب طعر ااا در چا
مز شعد؛ یعنز بر ا اس اینی پیدایز نیان در

ا حز باصنماایز

فرد با پایاا مازر اد یاا معضاع ز

بینافرد ا ت نیان شنا ز خعد را ب طعر کاز میفمل بار چهاار ناعع مففاااه اص نیاان هاا

مزداند :نیا نیا گر نیان ا نماد .در ادامۀ ب برر ز ایهگزها هر یاو اص ایان ماعارد
مزپرداصیم.

1

 .1 .2 .3نشان
پیشتر گففیم ک اص چیمانداص پدیدارشنا ز اضعیت صندگزنام ا فرد نق ا ا ات کا
در میانۀ نینده ا گذشف ااقع شدها ت .بنابراین مؤلف ها یا ناحر معقعیات تااریخز مان ن

چی

ا ت ک در د فرس من قرار دارد .با این هم اقفز فرد با تیی بر مؤلف هاا معجاعد

در «اینااو ا اینجااا» اص ایاان نق ا با

ااع گذشااف جهااتگیاار ماازکنااد ممیاان ا اات

بخش هایز اص گذشف را ب مثابۀ یو امر ااقع تدا ز کند .البف گاهز با اینیا مؤلفا ا کا

معجب تدا ز چنین پدیدار مز شعد در جهاا خاارج زاضار ا ات اماا ضارارت ًا مادلعل

خاص خعد را باصنار نمزکند .برا نمعن

مفز ک من در زاشیۀ ییز اص کفاابهاایم

تر یم کرده اا در صما خعد معضعع ایهها را برایم ب یاد مزناردها ت؛ اما زال پا
گذشت الها ممین ا ت با رجعع ب ن
بیاارا .بنابراین ما در

اص

مت ب هیچاج نفعانم مدلعل ن را با خااطر

ِ تجارب فرد خعد اص میا ابههها رایادادها یاا ااقعیااه ماعارد

خاحز را انفخاب مزکنیم ک اص طریقِ ن ها ا بر زااب پاارها اص تادا زهاایز فارد با

مدلعلز خاص پز مز بریم .ب همین دلیل ا ت ک شعت تأکید مزکند ن چ اص طریاق ایان

اصاکار باصنار مزشعد در زی ۀ انادریاففز اارد نمازشاعد چراکا درک اباهه در ایان

زالت ب حعره بزاا

حعره نمز پذیرد ا در زقیقت مافا ا باصنمایز ا ات .اماا نیاا

هما طعر ک شعت مد ز ا ت مزتعا هر امر باصنمایز شدها را نیان ب شمار نارد؟
معنا

شعت در پا خ ب این پر ش مفهعا جدید را با نعا «نیا » م ر مزکند .نیاا با

اا ن نع ز نیان ب شمار مزراد اما با مفهعاِ خاص نیاان ییاز نیاات .در ااقاع
mark

1
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در اندیی شعت «نیاا اص اادهتارین اشایال باصنماایز ا ات کا ماهیات «یادنارانا » 1یاا
«تذکار » 2دارد» ( )Schutz, 1962, p. 310ا فرق ا ا از ن باا نیاان در ایان ا ات کا
نیا در

فرد پدیدار مز شعد ا بر خ ف نیان ک مفعج راابب بیناافرد ا ارتبااط

ا ت نیا ا ا اً محداد ب د لت 3ا ت .تفااه جالب تعجهز ک شعت تأکید چندانز بار
ن نیرده این ا ت کا باا اینیا راب اۀ نیاا ا معضاعع نیاا داده شاده ا ا ااً راب ا ا

دلبخعاهز ا ت اما ب هیچ اجا قارارداد نیاات .ایان در زاالز ا ات کا رااباب دال ا

مدلعل در نیان ب اا ۀ ماهیت اجفما ز ن ا ا اً قراردا ا ت.

ییز دیگر اص معضع اتز ک شعت در بارو نیا م ر کردها ت تعاقِ نیا ا معضاعع

نیا دادهشده ب

ازتِ تفایر ا ات (هماا  .)310اهمیّات ایان معضاعع صماانز نشایار

مزشعد ک بحث ع عر را در بارو ایهگز انف ا ز دال ا مدلعل ب خاطر بیااریم .در ااقع
ع عر معفقد ا ت ن دال ا ن مدلعل هیچکداا ب جها ماد تعاق ندارند بایا هار دا

ن ها ماهیت غیرمادّ ا انف ا ز دارند (ر.ک .ب  .)Saussure, 1959, p. 65-71با این هما

اص ن جایز ک ب گما

ع عر راب ۀ دال ا مدلعل در نیاانگز راب ا ا قارارداد ا ات

این امیا اجعد دارد ک نیان در بافت اجفما ز تثبیت شعد؛ اما هما طاعر کا اشااره شاد
ماهیّت فرد نیا ا تعاق ن ب

ازت تفایر

ابب مازشاعد کا صمیناۀ صیاافز فارد در

تفایرِ نیا نقش کاید داشف باشد .ب بیانز اده تار تفاایر کا فارد اص نیاا با د ات

مزدهد ال اماً ب تجربیاه فرد ا بافگز دارد .بنابراین چنا چ فرد دیگر با ایان نیاا

معاج شعد یا اص ا اس ن را ب زی ۀ تفایر خعد اارد نمازکناد یاا در حاعرتز کا بار
ا اس نرا شعت ب گ ینش ا انفخاب ن تمایل نیا دهاد تفاایر کا اص ن با د ات

مزدهد ال اماً با تفایر فرد دیگر اصگار ندارد .برا نمعن یو ق ع ی

ک در کنار بخار اففادها ت ممین ا ت ب حعره کام ً قرارداد
را برا من باصنار کند؛ اما همین ی

یو پای

نگاهز را ب

نیما اعخف

یقز فراماعششاده

رنخ ماجرا یو قفال

رهنمع مزشعد .بر این ا اس هیچ راب ۀ طبیعز بین نیا ا معضععِ ن اجعد ندارد.

mnemonic
subject reminder
3
برا فهم تفااه نیان شنا ز د لت ا ارتباط نگاه کنید ب میاریو ()Makarik, 2004, 326

1
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 .2 .2 .3نشانگر
در تبیین ایهگزها نیا گر شعت ب طعر کاز ب دا ایهگز بنیاد اشاره مزکند .با بااار
ا

راب ۀ بین نیا گر ا نیا دادهشده بر خ ف نیا «راب ا

اّاز ا انگی شاز ا ات»

()Schutz, 1962, p. 311؛ مانند راب ا ک بین داد ا نتش اجعد دارد .ب نظار مازر اد
ن چ شعت تا اینجا در بارو نیا گر م ر مزکند با تاقز پِرس دربارو نمای  2ییاز ا ات.
پرس با تقایم نیان ب شمایل نماد ا نمای تأکید مزکند ک اقفز راب ۀ دال ا مدلعل یاا با

تعبیر خعد ا راب ۀ باصنمع ا معضعع راب

اّز باشد نیانۀ معرد نظر نمای محاعب مز شعد

()Peirce, 1931[1958], p. 53-54؛ البف شعت ایهگز دیگر نی برا نیا گر بر مزشمارد
ک بیانگر اجعد تفااهِ کیفز بین تاقز ا با تاقز پِرس ا ت .در ااقع اا تأکیاد مازکناد

ک راب ۀ اّز بین نیا گر ا نیا داده شده ب تعبیر معناشناخفز همعاره تیره 3ا ات .بار ایان

ا اس چنا چ ب شیل تحقیقز ب راب ۀ بین این دا منجر شعد معضعع اص بحث نیا گار-
ک ب مبحث باصنمایز مربعط مزشعد -فاحا مزگیرد ا ب مبازث مربعط ب ا فنفاج من قز

اارد مزشعد؛ مانند دید ردّپا خرس ا پز برد ب اجعد خرس در پیرامع .
در بابِ ایهگز میفرک نیا گر ا نیا همین ب

ایهگز بینافرد ا ت ا بنابراین در

ک یادنار شعیم نیا گر نیا فاقاد

د لت ب پایا مزر د .بر ایان ا ااس نیاا گار

در دایرو برر زها نیان شنا ز ارتباط قرار نمزگیرد .البف باید تأکید کرد نیا گار مانناد
نیا در مبحث باصنمایز م ر مزشعد؛ یعنز نیا گر ب خاعد خاعد با ناعا مؤلفا ا
مافقل م ر نیات ا برر ز ن ب نعا مؤلف ا مافقل در طر اارو اندریاففز ب معناا

تقایل ن ب معضعع شناختشنا ز ا ت .ب این ترتیاب «نیاا گار بارا اینیا بفعاناد در

د لت م ر شعد باید ن را با لحااظ مااهع با زاعصو باصنماایز مرباعط داناات»

(هما ) .در ااقع شعت معفقد ا ت نیا گر ییز اص اشیال باصنمایز ا ت ک ن را مزتعا

ب مثابۀ «محرکز کاربرد شناخفز تبیین کرد ک فرد ب اا ۀ ن مزکعشد با جها خاعیش
ب هماهنگز ا تعافق بر د» (هما .)312

1

indicator
index
3
opaque
برا نگاهز بییفر دربارو ااژهها تیره یا شفاف اص دیدگاه معناشنا ز نگاه کنید ب باطنز (.)Bâteni, 2011
2
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در پایا این بحث اشاره ب این نیف خالز اص فایده نیاات کا باا تعجا با راب اۀ تیارو

نیا گر ا نیا داده شده ا تمای این راب ا اص ا افنفاج من قاز ا تعااق ن با

ا

فارد

با ث مز شعد کا تفاایر ن مناعط با تجرباۀ صیاافز فارد باشاد ا در نفیجا شارط تعافاق
اجفما ز در بابِ ن قرارداد نبعده ا ااباف ب میابهت تجربۀ صیافز فرد ا ت.

 .3 .2 .3نشانه

1

شعت اص میا الگعها معجعد نیان شنا ز الگع

اجهز را بییفر مزپاندد .اا با انادکز

تغییر در این الگع؛ یعنز با تصری ب جایگاهِ عژه تفایرگر را ب نعا یو شاخص کاید

در الگع خعد اارد مزکند .در زالزک پرس مؤلفۀ تفاایر را در معناایز کاام ً مفماای اص

تفایرگر ب کار مزبندد ا ب شده تأکید مزکند ک منظعر ا اص مؤلفۀ تفایر ب هایچاجا
مفعج تفایرگر نیاات ( .)Peirce, 1931[1958], p. 2-228با هار ترتیاب الگاع شاعت

شامل

مؤلف مزشعد :نیان معضاعع ا تفاایرگر .بادیهز ا ات زضاعر مؤلفا ا مانناد

تفایرگر در این الگع با نگرش پدیدارشناخفز ا همراه ا ت؛ چراک اص این دیدگاه راب اۀ
بینافرد در برقرار ا تدااا ارتباط اهمیفز بنیاد دارد .درحعرتزک قرار باشاد باصنماایز

جها خارج پدیدارها ا ابههها ب

فرد محداد نیعد ا ب دایرو تعاملهاا بیناافرد

اارد شعد معضعع د لتِ حرف در نیان شنا ز بحثبرانگی ا ت ا الگع نیاان شنا از
باید ب نع ز طرازز شعد ک بفعاند معضعع ارتباط را نیا اص طریاق راابابِ بیناافرد تبیاین

کنااد .باار ایاان ا اااس الگااع شااعت باار خ ا ف الگعهااا

اااخفارگرایان ک ا ماهیّاات

ضداناا گرا ا ضدِ عژهمحعر دارند (ر.ک .با  )Mehregan, 2013جایگااهز خااص
برا

عژو تفایرگر در نظر مزگیرد ا ب همین بب الگعیز عژهمحعر ب شمار مزنید.

اص پز نمدها من قز قعل ب چناین جایگااهز ییاز ایان ا ات کا راب اۀ باین نیاان ا

معضعع راب ا شییبا ا ایاافا نیاات .با بیاانز اادهتار در تفیار ااخفارگرا باین دال ا

مدلعل راب ا قرارداد ا دلبخعاهز برقرار ا ت .بنابراین راب ا ک دال ا مادلعل را با

یودیگر پیعند مزدهد راب ۀ «د لت» ا ات .اماا در تفیّار پدیدارشاناخفز ایان تفاایرگر
ا ت ک دال ا مدلعل را ب یودیگر پیعند مز صناد ا با هماین ابب ممیان ا ات اجا
sign

1
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الففاتز نگاهزِ تفایرگر ا ا اً ب

ع نیان جهت گیر بیند یا نیناد .با هماین دلیال اص

این چیمانداص یو نیان نمزتعاند همعاره ب نعا یو نیان ب شمار نید مگر اینی فارد
یا گراه اجفما ز خاحز اینگعن انفخاب کرده باشند .در همین را افا ا ات کا شاعت با

پیرا اص برگاع  1تأکید مزکند ک «ن چ برا یو فرد یا یو گراه اجفما ز خااص

ب مثابۀ نیان مل مزکند ممین ا ت برا فرد یا گراه اجفما ز دیگر فاقد راب ۀ د لز

باشد» ( .)Schutz, 1962, p. 301البف ب باار شاعت دامناۀ نصاد هاا تفاایرگر با زاداد
خاحز محداد ا ت .طار مبحاث «نصاد در این محادادیت» اص پیامادها نظار ایان
اندیی ا ت ک

عژه اناانز اص عیز در اضعیتِ پییاهاافزشاناخفز قارار دارد ا بناابراین

ال اماً معضع ز مفعیّن -ا ن

عژها تعیینکننده -ب شمار مزراد ا اص عیز دیگر ب طعر

هم ما فرد با یار گرففن اص اج الففاتز نگاهز ب

دارد ک بناب نععِ جهانز ک در ن ب

اع معضاععِ نگااهز ایان نصاد را

ر مزبرد ااقعیاه را برگ یند ا بدا ها ا فبار بخید.

ییز دیگر اص پز نمدها این تاقز مافقیماً ب این پر اش مرباعط مازشاعد کا نیاا در

یو راب ۀ نیان شناخفز ک بر ا اس ن «الف» ب «ب» د لت مازکناد راب اۀ باین ایان دا
مؤلف یو راب ۀ یو عی ا ت یا دا عی ؟ برا نمعنا در راب اۀ «داد-نتاش» ایان داد

ا ت ک ب اجعد نتش د لت مزکند یا نتش ا ت ک ب اجعد داد د لت مزکناد 2با

بیانز دیگر نیا تفااتز اجعد ندارد بین اینی کداا نصر را ب نعا نیاان ا کاداایاو را

ب نعا معضععِ نیان انفخاب کنیم؟ ا چنانچ تفااتز درنظرگرفف شدها ات ایان کاار بار

ا اس چ معاصینز شیل مزگیرد؟

در پا خ ب این پر ش هما طعر ک

عصا

نِگِر 3در کاید نع بارا فاااف  4م ار

مزکند برا اینی بفعا بین نیان ا معضاعع ن تماای قایال شاد نیاصمناد ن هاافیم کا

نصر عمز را ب ناا تفایرگر اارد الگع نیان شنا از کنایم .باا ایان زاااب تماای باین

مؤلف ها با ب
2

ادگز نشیار مزشعد .در ااقع این تفایرگر ا ت ک با جهتگیار با
H. Bergson

1

اخفارگرایز ب دلیل کنار گذاشفن عژو اناانز اص معضعع د لت ب ناچار باید ب این نفیج قاانع باشاد کا در یاو

راب ۀ د لفز نیان ا معضعع ن رابت نیافند ا پیع ف مزتاعا ییاز را با ناعا دال بارا دیگار پنداشات( .بارا

نشنایز با لعاصا ا پیامدها چنین ا فد لهایز نگاه کنید ب .)Mehregan, 2013

3

S. Langer
4
a new key to philosophy
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ع نیان ؛ یعنز ن چ با هعلت بییفر در د فرس قرار مزگیرد معضعع نیان را تبیاین

مزکند ( .)Langer, 1954, p. 7-46بر این ا اس برا تفایرگر معضععِ نیان ب هر دلیال

جذابیت بییفر اص خعد نیان دارد ا ب همین بب زیثیت الففاتزِ نگااهز در احال مفعجا
ن ا اات امااا ن چ ا ب ا

اار ت در د اافرسِ نگاااهز قاارار دارد نیااان ا اات ا بنااابراین

د تیاففنزتر ا ت .البف شاعت در پا اخ با ایان پر اش ضامن اینیا بار جایگااه مؤلفاۀ

تفایرگر تأکید مزکند در این باره ا فد لها نعتار نیا با د ات مازدهاد .در ااقاع

شعت با ب کارگیر طر اارهها باصنمایز هع رل بیا مزدارد ک در تبیینِ راب ۀ نیاان ا

معضعع ن «اا ً باید ب این نیف تعج داشف باشیم ک در فرنیند باصنمایز بار ا ااس کاداا

طر ااره مل مزکنیم؛ یعنز ب کداا یاو اص طار اارو ارجاا ز باصنمایانا انادریاففز ا
تفایر مفیز هافیم ا داا اینک در طر اارها کا برگ یادهایام تفاایر چا جایگااهز

دارد ( .)Schutz, 1962, p. 302بر ا اس همین ا فد ل ا ت ک شعت نیان ها طبیعاز ا
دلبخعاهز را اص یودیگر جدا مزکند .در ااقع ب باار ا

در نیان ها طبیعاز طار اارو

ارجا ز ک مفعج معضعع نیان ا ت با طر اارو باصنمایان ک مفعج خعدِ نیاان ا ات بار

یودیگر م ابق هافند؛ در نفیج در این زالت طر اارو تفایر ب طعر ضامنز مفاراا
در نظر گرفف مزشعد اما در نیان ها دلبخعاهز یا قرارداد این طر اارو تفاایر ا ات
ک ب نعا نظااِ بنیادین ارجاع ب کار گرفف مزشعد.

شاعت ( )Schutz, 1962باا تییا بار طار اارههاا باصنماایز معضاعع نیاان شنا از ا

مؤلف ها ن را ب دقت کاایده ا ت .ب همین بب اا دیدگاهها خاص خعد را در بابِ
احعلِ تغییراه اخفار در راابب نیان ا دارد ا معفقد ا ت در یاو راب اۀ نیاان ا کا

مفعج باصنمایز ا ت تغییراتز بنیاد را مزدهد ک بازتاعجهز بادا با اث کادفهمازِ

ذاه نیان ا درهمنمیخفن مرصها ن با معضع اتز مانند نماد نیانگر ا نیا مزشاعد .با

همین منظعر در ادام احلها ارای شده تع ب شعت را برر ز مزکنیم.

الف) اصل نخست :بیارتباط بودن حامل
در یو راب ۀ ا فعار بر د لت ک ب معجب ن «الف» ب « » د لت مزکند مؤلفاۀ «الاف»
ب نعا باصنماینده ا مؤلفۀ « » ب نعا باصنمعده با شامار مازراد .بار مبناا ایان راب ا
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گاهز راب ۀ میابهز پدید مز نید ک با معجابِ ن «ب» با « » د لات مازکناد .در ایان

حعره اگر دا راب ۀ اشارهشده ب طعر همصما فعال باشند ا هما طعر ک «الاف» معجاب

باصنمایز « » مزشعد «ب» نی ب همین ترتیب « » را در ذهن فرد برانگی د ا ب خاطر بیاارد

ن گاه بین «الف» ا «ب» راب ۀ ترداف-ب معنا

اا ن  -برقرار مزشعد .اماا گااهز راب اۀ

جدید ب جا راب ۀ قباز قرار مزگیرد ا راب اۀ پییاین فراماعش مازشاعد .در ایان زالات

زامل قابایّت خعد را برا باصنمایز مدلعل اص د ت مزدهاد ا در نفیجا پیعناد د لاز ق اع

مزشعد؛ جالب ا ت ک شعت د ر تبیین ایان نیفا زاراف مق عاۀ قرنناز را مثاال مازصناد

(هما .)304

ب) اصل دوم :تغییر معنایی در بازنمایی
در یو راب ۀ ا فعار بر د لت گاهز هما طعر ک «الف» ب « » د لات مازکناد «ب» نیا

ب « » د لت مز کند .بدیهز ا ت ک در این زالت مدلعل ب مثابۀ معضعع یا ابهو باصنماایز

ییاا مز ماند اما مؤلفۀ «الف» ا «ب» ب مثابۀ باصنماینده  -بارخ ف ماعرد پییاین -ل امااً

هممعنا نیافند .در ااقع بر زاب این راب ا باا اینیا مادلعل ییااا مازماناد اماا ارصش
مفهعمز «الف» ا «ب» ییاا نیات .برا نمعنا مادلعل «فاات ِ یناا» ا «مغااعب ااترلاع» اص

جنبۀ د لت مصداقز ییااا ا ات اماا د لات مفهاعمز ایان دا ترکیاب مففاااه ا ات.

معضع ز ک شعت ب این حعره م ر مزکند در معناشنا ز (ر.ک .ب Safavi, 2013,

 )p. 70دنبال مزشعد.

ج) اصل سوم :انتقال مجازی

این احل دقیقاً بر ی

احل بز ارتباطز نابز ا ت .در این زالت مؤلفۀ «الف» ب طعر همصما

دا یا چند مدلعل مففااه « » «ا» یا «ه» را باصنماایز مازکناد .در چناین زاالفز دا امیاا

پیش مزنید :ییز اینی ب طعر همصما هر دا راب

فعال ا ت؛ یعنز اص اعیز «الاف» با

« » د لت دارد ا اص عیز دیگر الف ب «ا» یا «ه» د لت مزکند .شعت این راب

را « امال

پیدایز بایار اص حنعتها لفظز ا ب غز مانند ایهاا؛ چندمعنایز ا معارد میاب مزداناد»

( .)Schutz, 1962, p. 305دیگر اینی راب ۀ نخات محع مبهم یا فراماعش مازشاعد اماا
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راب ۀ داا پعیا ا فعال مزماند .شعت این زالت را « امل تغییر معناایز» (هماا ) مازپنادارد.

معضعع تغییر معنایز را ب ن انز مز تعا در م العۀ درصمانز 1صبا میاهده نمعد .برا نمعن

ااژو «صما » در مفنها کهن ب دا معنا ب کار مزراد ییز معنا معمعل ن ا دیگر با

معنا مرگ .اما امراصه گژاات ییز اص راابب با منفهز ب فرامعشاز معناا ماذکعر -در

کاربرد اا -شده ا ت ا بنابراین ااژو صما فقب در معنا معمعل ن کاربرد دارد.

 .4 .2 .3نماد
ب باار شعت من در جهانز صندگز مزکنم ک چ اص جنب صمانز ا چا با لحااظ میاانز

ب طعر کامل در د فرس مان نیاات ( .)Schutz, 1962, p. 329در ااقاع جهاا هاافز اص
ااقعیتِ صندگز هر راصو من فراتر مزراد .برا نمعن ؛ جها هافز پیش اص من باعده ا بعاد

اص من نی خعاهد بعد ا اص این دا اازت هایچکاداا در د افرس اراده ا اخفیاار مان قارار

نمزگیرد .ب همین ترتیب اژفاقهاا ناپیادا کهییاا هاا ا ن اما هاا در دایارو معقعیاتِ

هافزشناخفز من قرار نمزگیرند ا اص ن فراتر مزراند .البف جها پیرامع مان یاا جهاانز
ک در زعصو صماانز-میاانز مان قارار دارد نیا گااهز در د اتِ قادره ا ارادو مان قارار

نمزگیرد مانند فارگا ا یارگا ن ما ک مرا یارا د تبرد در نظاا ن ها نیات .باا
این هم شعت تأکید مزکند ک بیر مجه ب «تمهیداتز شناخفز ا ات کا باا تییا بار ن

مز تعاند پدیدارهایز را ک اص صندگز هر راصو اا فرا مازراناد درک کناد» (هماا .)331
این تمهیداه در زقیقت قابایّت ن را دارند کا معناا ایان نظاااهاا برتار را اص طریاقِ

ارجاع باصنمایان  2ا با ا ففاده اص فرایند نماد اص در زعصو ادراکز فرد شیل دهند.

ب این ترتیب برا پز برد ب معنا جها هایز ک اص د فرس صماانز-میاانز مان

خارج ا ت با چند احل راکار داریم .نخات معضاعع باصنماایز یاا ادراکِ غیرماافقیم ا

بااا ۀ هافز ا ت ک پیشتر ب ن اشاره شد .دیگر معضاعع نظاااهاا برتار ا ات کا

میفمل بر زعصههایز ا ت ک اص زی ۀ ادراک مافقیم من خاارج ا ات .در نهایات فرایناد
نماد اص ا ت ک معضعع این بخش اص پهاهش ما ا ت .شعت در تبیین نمااد باا تییا بار

طر اارهها ادراکز هع رل اینگعن مزگعید:

diachronic
apresentational reference

1
2
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نماد نع ز ارجاع باصنمایان اص یو نظاا برتار ا ات کا در ن دا مؤلفا اجاعد دارد:

باصنماینده 1ا باصنمعده .2مؤلفۀ باصنماینده یو اّباهه ااقعیات یاا رایاداد ا ات کا در
ااقعیت صندگز راصمرو من یافت مازشاعد؛ در زاالزکا مؤلفاۀ بااصنمعده با ایاده یاا

مفهعمز اشاره مزکند ک اص تجارب صنادگز هارراصو مان فراتار مازراناد (

Schutz,

.)1962, p. 331

هما طعر ک اص تعریف شعت بر مازنیاد فراشاد 3نماد ااص میافمل بار رایاارایز دا

جها مففااه ا ت ک در طعل یودیگر قرار مزگیرند؛ ییاز جهاا هار راصه ا معماعل
فرد ا دیگر

ب تعبیر یا پرس جهاا مفاافی ییز ا ات کا اص تجرباۀ معماعل فارد فراتار

مزراد .در نفیج شیل گیر نماد مبفنز بر پذیرش اجاعد دا نظااا مففاااه ا ات کا با

لحاظ ماهع با ییدیگر تفااه دارند :نظاا برترِ هافز ا نظاا معمعل هافز .بر این ا ااس

امر مفعالز یا «هافز برتر تنها اص طریق نماد نشیار مزشعد» ( .)Jaspers, 1959, p. 49البفا

نماد چنا ک گففیم مفعاّاق با ااقعیاتهاا صنادگز هارراصو فارد ا ات ا اص میاا ن هاا

برگ یده مزشعد4؛ بنابراین پیامدها من قز این شیعو تفیر ن ا ت ک هافز ا ن چا در
ن ا ت ب طعر کاز ب مثابۀ نماد تاقز مزشعند ا در نفیج هافز کفابِ رم

ا ت کا اص

طریق ن مزتعا زقیقت غایز را شهعد کرد .یا پرس با ب کارگیر چناین معضاعز ا ات

ک مزگعید «نماد در ااقع ب مثابۀ انضمامز کرد کفابِ رم ِ هافز ا ات؛ کفاابز کا با
حعره اندیی ا بیا ِ بیر

ینز ا مفجااد شاده ا ات ا رایاارایز باا ن در ماعاقعز با

من لت معاجه با امر مفعاالز ا ات» (هماا  .)13بناابراین با یقاین مازتاعا گفات تماای

حریحز ک شعت بین نیان ا نماد در نظر گرفف ا ت مبفنز بر درک این ااقعیت ا ت کا

در نماااد باار خا ف نیااان معضااعع باصنمااایز نا تنهااا مااافقیماً در د اافرس نگاااهز قاارار

نمزگیرد بای در ااقع ب نظامز مفعالز تعاق دارد ک اص زی ۀ ادراکز فارد فراتار مازراد.

در ادام خعاهیم دید ک ایهگزها باصنمایز نمادین اص دیدگاه شعت کداا ا ت.

1

appresenting
appresented
3
process
2

 4با اندکز اندییید دربارو گفف ها شعت ا یا پرس معاعا مزشعد ک چنین تعریفز در بارو نماد تا چا میا ا مفاأرر
اص مفنها مقدس مایحز ا معضعع تجاّد ا ت .در تعریاف ماایحیت اص تجاّاد نمادها ات کا ااژه اصلاز خادا در
یااا اناا تجام یافت .بنابراین تصعر پیاا اصلز ا غیرمخاعقِ خدا ب حعره جاام درنماده ا باا شاایل یااا

اناا در هافز پدیدار شدها ت .ب بیانز دیگر یاز تجاام ازاز خادا باعدها ات (.)Michelle, 1998, p. 66
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*
صا با اشاااره ا اات کا باصنمااایز نمااادین اص دیاادگاه شااعت فقااب با نمادهااا ادبااز

ا عرها

یا مذهبز محداد نمزشعد .ا همانند ارنات کا یرر 1ا اعصا

نِگِار معفقاد

ا ت ک شاخصۀ احاز باصنمایز نمادین باصنماایز نظااا برتار معناایز اص طریاق مؤلفا هاا

ماد ا ت ا «این اصاکار در ریاضز فی یو نظر

فااف

یا ت ا هنر نی ب طعر اا

نمعد مزیابد» ( .)Schutz, 1962, p. 337بر ایان ا ااس شاعت معفقاد ا ات ایهگازهاا
باصنمایز نمادین را مزتعا در چهار معرد صیر خ ح کرد.

الف) باصنمایز نمادین در ت مانند نیان مبفناز بار طار اارو باصنمایانا ا ات کا در

ضمن ن یو پدیدار ن ب شیل بزاا
رض مزشعد.

ک ا ا اً اص طریق مؤلف ا اا

ا بر نگاهز

ب) در باصنمایز نمادین دا مؤلفا اجاعد دارد :باصنمایناده ا بااصنمعده .یا اپرس معفقاد

ا ت احالت باصنمایز نمادین صمانز پدیدار مزشعد ک باصنماینده یا نماد نمادِ چیا

باشاد

ک ب شیل دیگر جا نمااد قابال د اتیاابز نباشاد ( .)Schutz, 1962, p. 332با بیاانز

ادهتر اقفز تصعیر نیان تمثیل یا نماد معضع ز را باصنمایز مزکند؛ پر ش ایان ا ات

ک نیا ن چی

ک در قالب این تمهیداه باصنمایز مز شعد خعد ب شیل بز اا

ا ینز

قابایت ن را دارا ت ک بر نگاهز رض شعد یا خیر؟ در پا خ ب این پر ش دیادیم کا

نیان با اینی در پیعند با ادراک غیرمافقیم پدیدارهایز ا ت ک خارج اص د فرس نگااهز

قرار مز گیرند اما معضعع ن ب خعد خعد مفعاق ب یو نظاا برتر معنایز نیات .اما نمااد
ا ا اً مفعج نظامز مفعالز ا ت ک در دایرو امیاناه ادراکز فرد قرار نمزگیرد ا بناابراین

یو نماد صمانز نماد احیل ب شمار مزراد ک باصنمعده یا امر باصنمایزشده راهز نداشاف

باشد ج اینی «ب طعر ب فصل ا بزاا

در نماد زضعر یابد[ .ب هماین دلیال ا ات کا ]

در نماد نمزتعا نمعد ا بعد را اص هم تفییو کرد» (.)Jaspers, 1959, p. 56
بر ا اس دا احل با نماد اا

ا ا ت ک امیا تجادِ زقیقفز را فاراهم مازنارد

ک ب هر دلیال امیاا ادراک باز اا ا ۀ ن میاار نیاات .باا ایان هما بار ا ااس قعا اد

گان ا ک در بخش نیان م ر شد ممیان ا ات در نظااا د لفاز نمااد نیا تغییراتاز
E. Cassirer

1
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حعره بگیرد .پ

مزتعا انفظار داشت ک بر ا اس احال «بازارتبااط باعد زامال» دال

دیگر جایگ ین دال مفراا شعد .ب همین ترتیاب در فراشاد باصنماایز بار ا ااس احال

«تغییر معنایز» معنا د تخعش تغییراه بنیادینز مزشعد ا در نهایت بر ا اس احال «انفقاال

مجاص » شبیۀ د لفز نماد ب ابهاا یا چندمعنایز منفهز مزشعد ا در نفیج تأایال نمااد را باا

دشعار بییفر راب را مز اصد.

ج) ییز دیگر اص خصیص هایز ک شعت برا باصنمایز نمادین برمزشمارد بار فهام ا

در بابِ طر اارهها باصنمایز ا فعار ا ت .هما طعر ک با حاعره مخفصار اشااره شاد

طر ااره ها باصنمایز با چهاار ناعع تقاایم مازشاعند :ارجاا ز باصنمایانا انادریاففز ا
تفایر  .شعت بر این ا اس در بیاا خصیصاۀ اعا باصنماایز نماادین تأکیاد مازکناد کا

« اخفار پیچیدو درانز راابب نمادین مافا ا ن ا ت ک در یو باصنماایز احایل ییاز اص

طر اارهها ب نعا طر اارو غالب ا ماااب قارار مازگیارد ا بقیاۀ ن هاا فقاب با شایل

دلبخعاهز ا محفمل براص ا ههعر مزیابناد» ( .)Schutz, 1962, p. 338ایان بادا معنا ات
ک افراد درگیر در تعامل اجفما ز ممین ا ت ب فرا مثال طر اارو ارجاا ز ییااانز

را برگرفف باشند اما در شیلدهز ب ن ال اماً اص طر اارو تفاایر میاابهز بهاره نگیرناد.
بدیهز ا ت در این زالت باصنمایز ارجا ز مااب ا ایر طر اارهها محفمل ا قارارداد

خعاهد بعد .برا راشن شد این معضعع نمعن ا را اص صبا شعت ا با اندکز تغییراه نقل

مزکنیم :ز بها ا فرق ها

یا ز را در یو کیعر در نظر بگیریاد .اقفاز ن هاا درباارو

میهن خن مز گعیند ال اماً ب دایرو جغرافیایز خاحز اشاره دارند؛ اما نیا مزتعا پاذیرفت

ک همگز ن ها در تأایل مفهعا میهن ب ییاا

مل مزکنند؟

د) شعت ( )Schutz, 1962ب پیرا اص ایایاا جیم  1معفقد ا ت ن چ ما ااقعیت تاقاز

مزکنیم ب

ها گعناگعنز تعاّق دارد؛ یا ب بیانز ادهتر «ااقعیات مفیثار ا چناد یا

ا ت» ( .)Tavasoli, 1989, p. 20بر این ا اس فرد ااقعیت را «در چندین نظاااِ هامصماا ِ

رقیب» ( )Schutz, 1962, p. 339بر مز اصد؛ یعنز باف با اینیا فارد با تعبیار جیما در
کداا جها ِ خژرد 2یا ب تعبیر شعت در کاداا «جهاا محاداد معناایز» (هماا  )232با

ار

مزبرد اشیال باصنمایز نمادین مفنا ب با ن زعصه را شیل مزبخیاد یاا تفاایر مازکناد.
)W. James (1842-1910
sub-universe

1
2
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برا نمعن باصنمایزها نمادین در جها هنر جها

خاص خعد را دارد .ب هر را

اام ا جهاا راصماره خصیصا هاا

بحث دربارو ااقعیت مفیثّار ا نحاعو شایلگیار نمااد در

جها ها محداد معنایز خعد مزتعاند معضاعع پاهاهش ماافقاز باشاد ا امیاا بحاث ا

جافجع بییفر در این مخفصر نمزگنجد .بنابراین با هماین میا ا باانده مازکنایم ا در
پایا این بخش ب ایهه یادنار مزشعیم کا نظریاۀ باصنماایز نماادین با گماا باایار اص
مفارین نرا ا «ییز اص بنیاد ترین بخشها نظریاۀ شاعت در باابِ صیاات-جهاا با

شمار مزراد ا قابایت ن را دارد ک در تفایر هرمناعتییز پدیادارها -ا ام اص پدیادارها
صیبایزشناخفز -ب کار باف شعد» (.)Dreher, 2014, p. 245

 .4نتیجهگیری
برر ز معض ِع پدیدارشناخفز شعت در بااب نمااد بیاانگر ن ا ات کا نمااد در چاارچعب

تفیر ا ب هیچرا اح

زز اا نیات ک معادل یا همارص با نیان ب شامار نیاد بایا

ا ا اً اص ن مفمای ا ت .در ااقع بر ا اس تحایاز ک شعت ب د ت مزدهد نماد ییاز اص

اشیال باصنمایز محاعب مزشعد کا خصیصا هاا خااص خاعد را دارد .با ایان ترتیاب

ن چ معجب مزشعد شعت نماد را گعنا ا مففاااه باا اایر ااشایال باصنماایز -اص جماا
نیا نیا گر نیان  -ب شمار نارد ب شر صیر ا ت:

 -1نماد ا ا اً صمانز شیل مز گیرد ک امر باصنمایز شده پدیدار مفعاق با نظاامز برتار اص

جها معمعل باشد.

 -2پدیدار ک ب گما شعت اص تجربۀ معمعل فراتر مزراد در نهایات اص طریاق تجاّاد ا
ینیّتیاففن در نظاا اینجهانز براص ا ههعر مادّ پیدا مزکند.

 -3تجاّد پدیدار معرد نظر در قالب نماد اص نظر شعت ب این معنا ا ات کا امار باصنماایز

شده راهز ج «باصنمایز اص طریق نماد» ندارد ا بنابراین نماد ب لحاظ پدیدارشناخفز مافا ا
ن ا ت ک ب تعبیر یا پرس بعد ا نمعد در ن قابل تفییو نباشد ا ب بیانز اادهتار نمااد

محل ت قز ا امف اج بعد ا نمعد باشد.

 -4احعل نیان شناخفز زاکم بر نیان ک در بخش م ر شدها ت همگز در ماعرد نمااد

نی ا مال مزشعند ا ب همین بب تفایر ن را دچار دگرگعنز دشعار ا ابهاا مزکند.
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ب این ترتیب بنابر ا فد لهایز ک در این پاهاهش برر از شاد مازتاعا گفات کا

فرضیۀ م ر شده در مقال زاضر مبنز بر اینیا «در تحایال پدیدارشاناخفز نمااد در معناا

اا ن م ر نمزشعد» ارباه مزشعد ا شعت در اینباره چارچعب نظار خااص خاعد را

دارد .چارچعبز ک با تیی بر ن اا ب این نفیج مزر اد کا نمااد ا ا ااً اص نیاان مفماای
ا ت.
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