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  اکنون تا آغاز از لوگوس مفهوم ررسیب
 

 hdaneshgah@yahoo.com*آذرپیک علیرضا

 فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناس
 احمدي پروین

  مرصاد سبز قلم پژوهشی - علمی موسسه پژوهشگر

  

  چکیده
 کلمه، سخن، گفتار، عقل، مانند متعددي معناهاي که آن بر افزون لوگوس باستان، یونان در 

 پیشاسقراطیان نزد در. نیستاز آنان  یک هیچ کامل طور به اما ؛پذیرد میرا ... و تناسب تعریف،
 با لوگوس از سوفسطائیان رفته رفته .کند می هدایت را جهان که است کلی عقل همان لوگوس
. دانست می پیامبر یا رسول معادل را آن یهودي فیلون و کردند یاد گفتار و سخن عنوان

 و کامل انسان همان لوگوس عربی ابن نزد در. نامید می اهللا کلمه و مسیح را آن مسیحیت
 زبان را لوگوس آید می شمار به معاصر فیلسوفان جمله از که نیز هایدگر. است محمدیه حقیقت

 دریدا نزد در و دکر می بیان ،دهد می نشان را خودش ،خودش طریق از که چیزي عادلم و
  .است خداوند تجلی معناي به و نوشتار با معادل لوگوس

و سعی شده است به این  باشد می بررسی مفهوم لوگوس از آغاز تا اکنون تالش ما در این مقاله،
 مقام همان  این پژوهش لوگوسهاي یافتهرپرسش پاسخ داده شود که لوگوس چیست؟ طبق 

 و گفتاري جوهر مفهومی، جوهر افزاییِ هم با که است کلمه فرامکان و فرازمان وجودي جامع
هدف این مقاله، پس از . شود می پدیدار_کلمه گیري شکل و پدیدارها تجلی موجب نوشتاري

گرش فلسفی مکتب  بر مبناي نآن، بیان تعریفی از »لوگوس«بررسی انواع تعاریف از مفهوم 
  .اصالت کلمه است

   17/5/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله6/5/1398 :تاریخ دریافت مقاله

  

 واژگان کلیدي
  لوگوس*
  کلی عقل*
  کامل انسان*
  جامع وجودي مقام*
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  مقدمه) 0_1( 
   چیست؟لوگوس 

 از کیی  کلمه این. است گرفته خود به متفاوت هاي معنی که بوده یونانی اي کلمه لوگوس
 مسیح میالد از پیش سال صد هفت که بود یونان فلسفی دارسم در رایج اصطالحات ترین مهم

 شد اسطوره و قسامه مانند تري قدیمی اصطالحات جانشین و شد برده می کار به ها خطابه در
 عقل را لوگوس هراکلیتوس بار نخستین براي. رفت می کار به خاصی هاي معنی در تنها که

 لوگوس هراکلیتوس زمان در چند هر. انستد می هستی بر حاکم کلی جهانی قانون یا جهانی
  :از عبارتند که پذیرفت می مختلفی هاي معنی

 حقیقی، تاریخ چه خیالی چه گزارش یا داستان مانند شده نوشته ای گفته چیزي هر - 1
  .کلی طور به گفتگو یا صحبت

 ،شود می یمنته اعتبار و ارزیابی و ارزش ي ایده طبیعی طور به »بیان« ي گفته پیش ي ایده - 2
  .شهرت چنینهم

  .است خویشتن با گفتگو یونانیان ي عقیده به ها نفی و ها اثبات سنجیدن و اندیشیدن مفهوم - 3

  .شود می برهان یا دلیل و علت شامل لوگوس دیگر مفهوم - 4

 یعنی داریم را واقعی لوگوس عبارت» بهانه« یا» توخالی هاي واژه« هاي معنی مقابل در - 5
  .موضوع حقیقت معنی

  .تمام هاي اندازه اندازه، - 6

 هاي نوشته در مکرراً عقل یا ریاضی نسبت دقیق معنی در لوگوس نسبت؛ رابطه، ارتباط، - 7
  .است رفته کار به ارسطو و افالطون

  .قاعده یا عمومی اصل - 8

  .است نزدیک 4 و 3 بند معانی به آشکارا معنا این ؛عقل ي قوه - 9

  .اشیا ذاتی طبیعت ي شده نديب صورت بیان یا تعریف -10
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  )53_46: 5 ج 1376 گاتري، سی کی (متحد یا هماهنگ -11

 یونانی اسم« :که است آمده راتلج فلسفی المعارف دایره در شده ذکر هاي معنی بر عالوه
. است شده گرفته مهم، معنی با چیزي گفتن معنی به - legein- یونانی فعل از-logos- لوگوس

 اوقات گاهی (و نظریه توصیف، معناي به و است متنوعی معنایی ي گستره یک داراي واژه این
 کاره ب نیز نثر و عقل اصل، ،)عقالنی ي قوه (خردمندي، نیروي خرد، تبیین، ،)واقعیت مقابل در
 لوگوس معناي باب در ادواردز پل المعارف دایره در )818 و routledg, 1998, vo,15(. رود می

 است» گویم می من« معناي به lego فعل ي ریشه از لوگوس یونانی سما« :که است شده گفته
 هاي زبان بیشتر در و گرفته بر در را ها تعریف از متنوعی ي گسترده یک کالسیک ي دوره در که

 نسبت، جهانی، ي محاسبه ،فرض پیش نظریه، تبیین، استدالل، گفتار، کلمه، معناي به مدرن
  )Edwards, 1967,vo, 158( .است رفته کاره ب) بشري خواه ،الهی خواه (عقل و اصل دفاعیه،

 معناي به که است فلسفی و کالمی اصطالح یک لوگوس که شده گفته آکسفورد فرهنگ در
 نوافالطونی و هلنستیک کالمی و فلسفی هاي مکتب در ولی است عقل و سخنرانی گفتار، کلمه،
) مسیح (تثلیث دوم شخص معناي به نیز نمسیحیا میان در و عقل و کلمه معناي دو به بیشتر
 )oxford, 1970, v1,404(. است

 معادل  در مکتب اصالت کلمهو بوده فلسفی هاي مکتب تمام در مهم ي اواژه لوگوس بنابراین
 که فرازمان، باشد می ساحتی از کلمه ،مقام جامع وجودي. است کلمه مقام جامع وجوديِ

  چون هرگیرد می نظر لوگوس تمام تعاریف پیشین را در براز این م. فرامکان و فرابعدي است
یک فارغ از تضاد روبنایی در زیربنا و بر طبق دیالکتیک ادراکی، درکی از لوگوس و مقام جامع 

  .ندهستوجودي کلمه 

 تشریح مفهوم مقام يهدف ما در این مقاله ضمن بررسی نظر فالسفه در مورد لوگوس، ارائه
 این مفهوم ي در نهایت مقایسهو رگاه مکتب فلسفی اصالت کلمهاز نگجامع وجودي و لوگوس 

  .است هاي دیگرنظرگاه از در مکتب اصالت کلمه با سایر تعاریف
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  پژوهش ي پیشینه) 0_2( 
ونان یي  فالسفهاز نگاه  متعددي ها و مقاالت تحلیل ،تفاسیر »لوگوس« مفهوم بررسی ي درباره

تاریخ یونان باستان تالیف دابلیو کی سی گاتري : از جمله است شده ارائه باستان، شرق و غرب
در سیزده جلد ، که به فراخور فیلسوف مورد نظر در مورد لوگوس و خصوصیات و ویژگی هاي 

یا در متاب هستی زمان هایدگر فصلی را به . لوگوس در هر دوره به تفصیل مورد بحث می شود
 حمیدرضا انصاري،: ( مقاالت متعدد از جمهو همچنین در. بررسی لوگوس پرداخته است

 فراز بر رد) 1390 (مهدي کناري، معماري، خبازي بر دریدا هاي اندیشه و آراء تأثیر) 1383(
 مفهوم (لوگوس) 1386 (سیدسروش زاده، دریدا،  هاشم ژاك ي اندیشه در دوگانه هاي تقابل
 استفاده تفاسیر این ي برگزیده ردموا از تحقیق این در که ،)...هایدگر و ي اندیشه در زبان
 تفاسیر، تمامی  تا کنوناند کرده تفحص و تحقیق مقاله این نگارندگان که جایی تا اما ؛شود می

 تعاریف و بیان زمینه این در و بوده غرب و شرق ي فالسفه نگاه از لوگوس تعریفو  بیان ،شرح
 تعاریف بر افزون شده سعی شپژوه این در. شود نمی مشاهده چنداناي نوآورانه  وجدید

 امر این  کهشود ارائه نو تعریفی تعاریف، این نقد ضمن خالصه، طور به شرح و غرب ي فالسفه
 مورد مقاله این در بار اولین براي و نداشته سابقه گذشته تحقیقات از یک هیچ در طبع به

  .گیرد می قرار بررسی

  تحقیق هاي مسئله) 0_3(
 به هاست آن به گویی پاسخ پی در نوشتار این که را مسائلی توان می شد، بیان چه آن بر بنا

  :کرد خالصه زیر صورت

   لوگوس چیست؟_1

  ؟آیا مفهوم لوگوس با کلمه ارتباط دارد؟ این ارتباط به چه صورت است_2

  ؟چگونه است مکتب اصالت کلمه ي فلسفهارتباط لوگوس با مفهوم وجود در  _3

  پژوهش روش) 0_4(
  .است تحلیلی و توصیفی بنیادي، اي، کتابخانه صورت به پژوهش روش
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  تحقیق نظري مبانی) 0_5(
  هراکلیتوس نگاه از لوگوس) 5_1(

. رسد می ظهور به آتش در که است نوري لوگوس دیداري تمثیل تنها هراکلیتوس نگاه از
 دنینادی و یگانه خداي مفهوم به ملطی اندیشمندان سایر و تالس همانند نیز هراکلیتوس

 برخالف خدا از هراکلیتوس تلقی طرز. کرد لوگوس به مبدل را آرخه ي ایده و شده تر نزدیک
. شود می نمایان اضداد کشمکش در فقط که است وجود وحدت صورت به یونان اساطیر

  )51 :1391کاپلستون، (

 شود مین وحدت مانع تنها نه اضداد کشمکش که دهد می نشان اي دایره حرکتی در هراکلیتوس
 هاي سامانیهناب و کشمکش يهمه با جهان بنابراین ؛است اساسی واحد وجود براي بلکه

 وصف در هراکلیتوس که اوصافی. است لوگوس آن و دارد نهایی مقصد و معنی یک ظاهري
 اشاره ها آن به بعدي سطرهاي در و است مانده یادگار به وي از قطعاتی در کند می بیان لوگوس

  .شود می

 همه که کنیم قبول اتفاق به که است حکیمانه آري؛ لوگوس به اما نسپارید گوش من به) 1
  .است واحد چیز

  .یابد می افزایش خود خودي به که است لوگوس یک داراي روح) 2

 یابند، معرفت آن به توانند نمی آدمیان حال این با است معتبر جاودانه لوگوس این چه اگر) 3
  .شنیدند را آن بار نخستین براي که آن از پس حتی لکهب آن شنیدن از پیش فقط نه

 همگان براي که باشد چیزي آن هدایت تحت تا دهیم رخصت خویش خویشتن به باید ما) 4 
 زندگی چنان آدمیان غالب .نیست معلوم همگان براي لوگوس حال این با نیست، معلوم

  )miller, 1981: 165(.اند وردهآ چنگ به را خویش خاص عقل آنان از یک هر گویی که کنند می

 و وجودي حقیقت عنوان به لوگوس که آید برمی هراکلیتوس ي اندیشه و کالم از تردید بدون
 ي گفته و لوگوس میان دقت به وي زیرا است شده نهاده ودیعه به آدمی در فراانسانی خصلتی
 ».آري لوگوس هب ولی نسپارید، گوش من به«: گوید می که زمانی. گذارد می تفاوت شخصی
 و قانون مبین لوگوس«: سخن دیگر به. شود می ساطع هستی حقایق تمام واژه این از بنابراین
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 جهانی نظام پیوستگی زیرین هاي الیه اضداد در تقارن یا پارچگییک بر که شود می اي قاعده
 فتیمعر هراکلیتوس دیدگاه از لوگوس کلی صورت به )marcovich, 1967:8. (کند می داللت

 منطقی شرحی جهان قانون از و است جهان بر حاکم ثابت، اصل یک عنوان به که است منطقی
 به هستی ي همه اما نیستند آن درك به قائل ها انسان ي همه که دهد می ارائه حقیقی و

 و زاده شریف. (سازد می آشکار را چیز همه وحدت حقیقت و یابد می موجودیت آن ي واسطه
 امور کثرت که است مسئله این به معتقد هراکلیتوس بنابراین) 50-49: 1395 صفاري،

 نخستین مبدأ و اصل عنوان به را آتش هراکلیتوس. است یگانگی و وحدت از نمودي موجودات
 و اصل آتش و آید می وجود به آتش از است موجود چه آن است معتقد و پندارد می جهان
 انسان که داند می کمالی قانون و جهان خرد یا لوگوس همان را آتش او. است چیز همه جوهر

  )235: 1357 خراسانی،. (کند می سیر آن جانب به

  رواقیون نگاه از لوگوس) 5_2( 

 آراي از الهام با هراکلیتوس هاي اندیشه و افکار ي کننده منعکس ترین اصلی عنوان به رواقیان
 را جهان کل که است نهایت یب اصلی و واحد ي ماده یک لوگوس که رسیدند درك این به وي

 هراکلیتوس، از سیتأ با رواقی فکري ي نحله متفکرین از آریلیوس مارکوس. کند می هدایت
 را طبیعت رواقیون) Duchesne, guillemin,1963, 40. (دانست می جهان فرمانرواي را لوگوس

 گیرد می بر در را چیز همه که فراگیر و شمول جهان قانون یعنی عام قانون یک تبلور عنوان به
 شکل را جهان است، کلی ي قاعده ترین متعالی که لوگوس ها آن دیدگاه از. آورند می شمار به

 ي اندیشه در شود می یاد طبیعی قانون به آن از که قانون این )Craig,1998: 818(. بخشید
 طبیعت ي ادهار همان خدا ي آرته رواقیون، نظر از. است برخوردار محوري جایگاه از رواقیون

 بر زندگی« رواقی پیروان رو این از. است خداوند وصف یا مظهر روشنی به طبیعت زیرا است،
 خداوند که نددانست می طبیعی هاي قانون یا خدا ي اراده از پیروي معناي به را »طبیعت اساس
 قوانین طبق بر زندگی ارانه،پرهیزگ زندگی قرار این به. است کرده مقرر عالم ي اداره براي

 را چه هر رواقی که رسید جایی به اعتقاد این. شد می دانسته خدا ي اراده به تسلیم یا طبیعت
 تام نیکی و خدا ي اراده با منطبق را همان و پذیرفت می ،آورد می دست به زندگی در
 فوگل،. (رسید می آرامش به و شد می مسلط خود بر خدا، قانون پذیرفتن با آدمی. دانست می

1380 :166(  
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 در لوگوس. دادند قرار خود بینی جهان ي پایه را لوگوس ي درباره هراکلیت ي نظریه رواقیون
 بر  می باشد، کهابدي و ازلی قانونی مثابه به که شد تعبیر تقدیري یا طبیعت به رواقی ي فلسفه

 به را آن و ساخته برجسته را) لوگوس (عقل نظري ي جنبه رواقیون. است حاکم عالم کل
 تاریخی تحول دیالکتیک هلنیسم، عصر ابتداي در. کردند بدل شناختی کیهان اصل یک صورت

 ارگانیک کلیت. شود می بازتولید رواقی يفلسفه مفهومی ساختار هیئت در تمام دقت با
 اجرایی، فرد و جامعه مدنی، زندگی و عقل سیاست، و فلسفه آن در که یونانی شهر دولت

 و شدند تجزیه تمامی به ،یافتند می وحدت فراگیر قانون قالب در همگی که بودند ناپذیر جدایی
 واکنش در. دادند قانون و اقتصاد و سیاست انتزاعی نیروهاي تمرکز و امپراتوري به را جایشان

 مقام در که بخشیدند رواقی لوگوس و عقل به را خود جاي یونانی لوگوس و عقل تحول این به
 کلی عقل در جزئی هاي عقل مشارکت. دارد انتزاعی و کلی سراپا تیماهی عالم، بخشنظام اصل

 در فرد سیاسی مشارکت جانشین تسلیم، و زهد بر مبتنی فردگرایانه اخالق میانجی به
  )281: 1378 فرهادپور،(. شد مدنی زندگی و شهر دولت

 تواند یم موجودي هر که اجسام در پراکنده نیروي از است عبارت رواقیون نگاه از طبیعت
 جهان پدیدارهاي بر حاکم قوانین و نظام به طبیعت لفظ. برسد خود طبیعی کمال به آن توسط
 با جهان که این نخست: است اصل دو بر مبتنی رواقی اخالق واقع در. شود می اطالق مادي
 عقل انسان، ذاتی طبیعت که آن دوم ؛پذیرد مین استثنایی هیچ که شود می اداره مطلق قانون
 و صادقی افالطون. (است یکسان لوگوس با رواقیون نگاه در طبیعت قانون و عقل و است

  )178_151: 1390 براز، فرنگیس

  سوفسطائیان نگاه از لوگوس )5_3( 

 تا برند می کاره ب عمومی سخنرانی ایراد توانایی همان  به عنوانرا لوگوس نیز سوفسطائیان
 افالطون اما است سوفسطایی یک ي مشخصه فتص سخنوري، فقط که اند گفته برخی که جایی
. بیند می نزدیک هم به نیز را ها آن چند هر گذارد می فرق گريسوفسطایی و سخنوري میان

 یا گفتن سخن از( کلمه این وسیع معناي و است مشهور نیز »لوگوي هنر« به سخنوري فن
 ،آن به مربوط هنر از که شد می باعث) اندیشه و عقل استدالل، تا گرفته کردن سخنرانی
          بدي ،)بعد به 90d (فایدون در سقراط. گیرد صورت متفاوتی بسیار هاي برداشت

 »لوگوي هنر« در شایسته تربیت فقدان از ناشی را - لوگوي نوع هر از بیزاري - »گریزيدانش«
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 شود می معتقد بشنود که سخنی هر به نبیند مناسبی تربیت هنر این در شخص اگر. داند می
 که این جاي به شد، خود خطاي متوجه که بار چندین و برد می پی سخن آن بطالن به سپس

 از ترتیب بدین. شود می بدبین) ها استدالل (لوگوي خود به سازد متهم را خودش ناپختگی
 بتواند باید بفهمد را چیزي کسی اگر بود معتقد سقراط. افتد می دور حقیقت و معرفت مسیر

 براي را آن بتوانند باید شناسند می را چیزي که کسانی او باور به .کند بیان آن ايبر لوگوسی
 تنها نه که است »لوگوس هنر« سخنوري، )4،6،1 خاطرات، کسنوفون،. (دهند توضیح دیگران
. است اقناع آن هدف و هست نیز) آرگون (واقعیت برابر در عقیده یا نمود بلکه استدالل و سخن

 به و است دموکراتیک هنر چیزي هر از قبل سخنوري. است زور از بهتر اقناع اعتبار، نظر از
 نیکو ها آن اصلی هدف. باشد داشته درخششی جباریت در تواند مین قضایی یا سیاسی صورت
 فلسفه، يمطالعه عمومی، يها خطابه به پرداختن حین در ترتیب بدین. بود گفتن سخن
 سی کی. (ساختند خود ي پیشه هم را مترادف کلمات انمی فرق و شناسی معرفت زبان، دستور
  )38_33 :1375: 10ج  گاتري،

 زیادي خوب کارهاي تواند می. است خنثی ارزشی نظر از و دارد اي العاده فوق قدرت لوگوس
 ،8 هلن، گرگیاس،. (دهد رواج را محبت و لذت و ببرد بین از را نفرت و ترس دهد، انجام
 عادالنه فریبی است ممکن است، آمیزفریب که هنگام آن در حتی وسلوگ) 290 کراناس،_دیلز
 نظر به که تراژدي توهمات در که اي گونه به گرداند پیش از بهتر را فریفته شخص و بوده

 »اقناع هنر« فقط خود خودي به لوگوس اما گیرد صورت است سخنوري منظوم قالب گرگیاس
 قاضی: سازد قانع تواند می بخواهد که را کسی هر باشد داشته مهارت آن در کسی اگر که است

 در را شهروندان از اي دسته هر و انجمن در را مردم شورا، مجلس در را نمایندگان دادگاه، در را
 همین فقط که بود مدعی گرگیاس) 452 گرگیاس افالطون،. (باشند آمده گرد که جایی هر

 او بود، مرتبط باطل و حق با فن آن که چند هر. دیگر چیزي نه و آموزد می را سخنوري هنر
 سخنیک شاگردان اگر گفت می بلکه ،)95 منون (دهد می تعلیم) فضیلت (آرته گفت نمی

  )همان( .کرد سرزنش را ها آن نباید گیرند کار به بد مقاصد براي را خود مهارت
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  افالطون نگاه از لوگوس )5_4(

 ي شیوه با هماهنگی در را زبان ماهیت هب پرداختن روش سوفسطایی گفتگوي در افالطون
) لوگوس (سخن تثبیت ما هدف«: کند می توصیف چنین امور ماهیت به پرداختن در معمولش

 محروم فلسفه از باشیم محروم آن از اگر زیرا ؛است موجودات هاي گونه از یکی عنوان به
 سخن ببینیم باید اکنون هم پس. است مصیبت ترین بزرگ محرومیت این که مانیم می

  )260a ؛1446 ،3 ج ،1380 افالطون،( ».چیست

 وجود گوید می و دهد می قرار متغیر وجود مقابل در را ثابت وجود نیز »تیمائوس« ي رساله در
. شود می دریافت )logos( گفتار ي وسیله به هم متغیر وجود و )noesis( عقل ي وسیله به ثابت

 لوگوس به را اشخاص خویش ابتکاري مناظرات با سقراط که گوید می سقراط معرفی در
 توسط که صحیحی فعل و عمل به را ها آن و کرد می هدایت اخالقی مفاهیم یقینی و حقیقی
 ناصواب و معیوب عقول را سقراط کار ي نتیجه وي. کرد می رهبري بود شده واقع معقول

 تعریف« يارائه وگوسل معانی از یکی بنابراین ؛دانست می سلیم و صائب عقول به مخاطبان
  )212 :1386عبداهللا، ،سیرت نیک. (گرفت می انجام سقراط توسط که است »درست

 از و است نامیده »لوگوس ایکوس« و »میتوس آورتوس « را تیمائوس ي رساله مطالب افالطون
 تعبیر نماراست سخن به لوگوس ایکوس از و کند می تعبیر راست داستان به میتوس آورتوس

: گفت توان می بلکه نیست تقابل افالطون نگاه از لوگوس و میتوس میان يرابطه. کند می
 لوگوس به رسیدن براي راهی میتوس یعنی ؛گیرد می قرار لوگوس طول در میتوس اصوالً«

 معناي در تدریج به که  بودهداستان و روایت حکایت، معنايبه  افالطون نگاه از میتوس. است
 توجیه و رسیدگی محاسبه، شمردن، معناي به هم لوگوس. است رفته کار به نیز نمایشنامه

 معانی این به گاه هر ولی رفته کار به نیز اصطالح و لغت سخن، اطالع، عقل، معناي به که است
 تیمائوس، ي رساله در. باشد» دادن پس حساب« همراه که است کردنی نقل مراد رفته، کار به

 استفاده لوگوس از غالباً چه اگر لوگوس، گاهی و اندخو می موتوس گاهی را خودش گفتار
 توجیهی ي عرضه به توان مین چون گوید می و برد می بهره ایکوس از مرتب صورت به و کند می

 موتوس به باید بود امیدوار عالم منشأ و خدایان چون موضوعاتی از دقیق و سازگار کامالً
 تیمائوس. راند می سخن محتمل لوگوسی زشار به پایبندي مورد در و باشیم خوش دل محتمل

 ،کند می جستجو را شونده چیزهاي محتمل هاي لوگوس تفریح قصد به کسی وقتی «:گوید می
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 ،17 ج گاتري، سی کی(» ...افزود خواهد اش زندگی به اي هوشمندانه و معقول سرگرمی
90_112(  

  ارسطو نگاه از لوگوس) 5_5( 

 معناي به) لوگوس (logos یونانی ي کلمه از برگرفته -logic- منطق ي کلمه که است شده گفته
 استراترن،. (بود شده متداول گفتمان قواعد معناي به ارسطو روزگار در که است زبان و کلمه

 اشیا چیستی و مفهوم یا تعریف معناي به را لوگوس ارسطو ،ها معنی این بر عالوه) 18: 1383
 ترکیبی عنوان به را لوگوس وي) 220،244 ،1379 رسطو،ا. (است برده کاره ب جوهر ویژه به و
 کار به معنی از عریضی تنوع در را آن حقیقت در اما کند می تعریف »دار معنی بیان« از

 قیاس و قضیه رساله، جمله، چونهم منطقی اصطالحات ي نماینده اغلب لوگوس و گیرد می
  .است منطقی

 ترین ظریف حامل و دورتر ماده از که داند می نفس بخش ترین عالی را عقل یا نوس ارسطو،
 ترین کلی و ترین عالی شناخت در انسان وي نظر به. است شناسیمبدأ و ذهن و روح وظایف

 که اعم معناي به: دارد معنا دو) عقل (موس ایشان رأي به بنا. است نفس مدیون انتزاعیات
 شهودي نیروي یا عقلی شهود ور،منظ که اخص معناي به و است کلی طور به تفکر نیروي مراد
 نظم، و موزونی هر علت را) نوس (عقل آناکساگوراس، که گوید می وي. است مفهوم ي واسطه بی
 ،1375 گمپرتس،. (داند می طبیعت ساختمان در چه و زنده موجودات ساختمان در چه
34/3-1426(  

  یهودیت نگاه از لوگوس )5_6( 

 لوگوس. وحی و تقدیر خلقت،: است ارتباط در تصور و نامع سه با یهود دینی متون در لوگوس
 و بیان باب در اي نظریه بیشتر یهودي لوگوس ولی است عقل ي درباره اي نظریه بیشتر یونانی
) نوس یا لوگوس (عقل فیلون نظر از )50_1 ،اقدم عبدي(. است گفتار و سخن یا بیرونی اظهار
 در لوگوس. خداست مولود نخستین و مادي هانج و خدا بین ي واسطه و موجودات ترین عالی
 در موجودات سایر به نسبت برتري و تقدم وجود با و است تر فزون خدا به نسبت قطعاً وي نظر
 تفاوت مسیحی الهیات تصور با لوگوس از فیلون تصور بنابراین ؛است مخلوق موجودات ي زمره

 :بود قائل جنبه دو یا عملکرد دو وسلوگ براي وي )routledg.1998.vo15, 818(. دارد آشکاري
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 بحث از ناشی معرفت) ب .است مثل غیرمادي عالم همان که خود درون از ناشی معرفت) الف
 دیگر .اند غیرمادي مثل و هایی روگرفت که است عالم این مرئی اشیاء آن از منظور که گفتگو و

 لوگوس از شود می اريج و صادر سرچشمه از که نهري چونهم مرئی اشیاء لوگوس که این
 با مطابق اندیشه دیگر، عبارت به )29/1-527 ،1368 کاپلستون،. (شود می ناشی لمث عالم

 لوگوس فیلون. است شده متجلی لوگوس با مطابق هم گفتار و نطق و خداست در ذاتی لوگوس
 و انیغیرجسم جوهري و تورات ي فرشته با معادل و عالم این ساختمان براي خداوند ابزار را
 طریق از که خداست ابزار و وسیله لوگوس وي نظر به. داند می خدا صداي و غیرمادي »کلمه«

 مبارك تثلیث دوم شخص و) خدا (پدر با گوهر هم »کلمه« این و سازد می متجلی را خود آن
 ,the oxford English dictionary, 1970, vo1(. نیست -گویند می مسیحیان که چنانهم-

v1404( هرگز فیلون ي فلسفه مسیحی، تثلیث ي عقیده برخالف که است جهت همین به 
 با مستقیم تماس که نهد می تعالی بر تأکیدي چنان وي زیرا ؛پذیرد مین را »تجسد« ي نظریه
 افالطون مثل با نوعی به فیلون لوگوس )31/1-529 ،1368 کاپلستون،(. کند می منتفی را ماده
 مباحثی افالطون ي اندیشه در خداوند با مثل ارتباط ي درباره ون،فیل از قبل. است خورده گره

 این به که ؛دارد قرار خداوند ذات از خارج مثُل، که بودند معتقد محققان بعضی. بود درگرفته
 به دارد، قرار خداوند درون در مثل که باورند این بر برخی و نهاد خداییبرون نام توان می نظریه

 این در. نهاد خداییدرون عنوان برداشت این بر توان می که هستند وي هاي اندیشه عبارتی
 مثل همان تقریباً را مثل عالم که کرد مطرح نحو این به حلی راه اسکندرانی فیلون بین،

 religious philosophy,agroup of(. شد قائل وجودي ي مرحله سه آن براي و پنداشت

essays, p 27_38(  

. است هویت هم وي ذات با خداوند ي عاقله ي قوه یا خداوند ذهن مثابه به لوگوس اول ي مرحله
 کار به مثل ي گیرنده بر در که جهانی یعنی عقالنی جهان براي هم را لوگوس مرحله این در
 به هم و است ارسطو نزد در )mind( ذهن معادل جا این در لوگوس ولفسون نظر به که برد می

 نظر طبق بر. داند می مثل و عقالنی جهان مکان را لوگوس یعنی ،کند می استعمال مکان معناي
 مرحله این در لوگوس عبارتی، به .است )forms( یا صور مکان ذهن، یعنی متفکر روح ولفسون

 مراحل این در لوگوس نوعی به )philo, p230_234( .است خداوند مخلوق روحانی ذهن دلامع
 ذهن مثابه به که دوم ي مرحله در اما است؛ دياب و ازلی صفات داراي ترتیب به وجودي
 زیرا ؛است برخوردار ابدي صفت از است، ذات از غیر صفت به و شده جدا ذات مخلوق روحانی
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 نزد در لوگوس سوم، ي مرحله در. است شده جدا خداوند ذات از خاصی زمانی يبرهه یک در
 ي مسئله با او نگاه در وسلوگ وجودي ي مرحله این. است جهان در جاري و ساري فیلون
  )328 -325 همان (.یابد می پیوند جهان با خداوند ارتباط

  مسیحیت نگاه از لوگوس )5_7( 

 زد می قدم بهشت در که تورات خداي مسیحی، متکلمان از بسیاري که است معتقد یوستینوس
 او. شد متجسد ناصري عیسی بدن در بعدها که است لوگوس همان گفت سخن واح و آدم با و

 نجات اسباب نیز مرگش با و کند می راهنمایی پدر خدمت به را انسان لوگوس که است معتقد
 در. کرد استفاده سخن و فکر معناي به لوگوس مفهوم از وي. کند می مهیا خود با را او اتحاد و

 ولی. است شناخت غیرقابل و مخفی و درونی که است فکر-سخن شکل به لوگوس انسان،
 خارجی و شودمی تلفظ و آورده زبان بر کلمه شکل به یا برهان-سخن شکل به وسلوگ همین
 خارجی یک لوگوس نیز پسر و است شناخت غیرقابل که است درونی فکر همان پدر. است
 خداي ولی است، دوم خداي یک لوگوس اصطالح به ،شود می خارج و آورده زبان بر که است

  )44_5 ،1382 ایلخانی،. (کائنات ي همه از قبل مخلوقی اما است مولد یا مخلوق که مرتبه کم

 به. است آفریده او در را جهان خدا که داند می اي کلمه یا کل عقل همان را عیسی یوستینوس
 وحی این از دیگر جزئی و آمد فرود عیسی بر انجیل و تورات صورت به یوح از جزئی وي نظر
 کتب کل همان هم مسیح و است شده ارزانی افالطون و سقراط ویژه به و فالسفه به نیز

) 6/2- 305 ،1374 بریه،. (است ایزدي يفره یا الهیه حکمت یا خدا پسر یا اسرائیل بنی مقدس
 بنابراین) 415/1 ،1373 راسل،. (داند می یکی لوگوس با را مسیح نیز یوحنا انجیل ي نویسنده

 اصطالح به و رساند می خدا به را انسان و احدیت به را کثرت که است اصلی) لوگوس (کلمه
. است مخلوقات کثرت و خدا احدیت میان حدفاصل کلمه یا لوگوس. است جهانی منجی

  )70/1-569 همان،(

 درك فلسفه هدف که بود معتقد و دانست می الهی لوگوس همان را مسیح کلمنس، لوگوس
 عالم و شد درك قابل خود لوگوس در خدا که بود معتقد اوریگنس. است لوگوس یا کل حقیقت

- هم را لوگوس ایشان. است سرمدي او مانند و بود همراه او با ازل از هم لوگوس و کرد خلق را
 ایشان، رأي به بنا. دانست آن معلول و پدر از تر پایین ي مرحله در و پدرخوانده خداي ذات
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 ایشان نظر از بنابراین است؛ مخلوق عالم کثرت منشأ و مثل محل الهی عقل عنوان به لوگوس
 سه با متناظر نیز اوریگنس) 60- 56 ،1382 ایلخانی،. (گیرد می صورت لوگوس طریق از خلقت
 نیز را نفس و مسیح عیسی یا لوگوس مترادف را عقل خداوند، ذات را احد فلوطین؛ ي مرحله

. دارند قرار یکدیگر طول در گانه سه هاياقنوم این که بود معتقد و دانست می القدس روح
 طریق از و است خداوند و موجودات بین ي واسطه که است خلقت از اي نمونه کلمه، یا لوگوس

  )6_60 ،1376 کلباسی،. (اند شده خلق مخلوقات آن

  عربی ابن نگاه از لوگوس )5_8( 

 جستجو »کامل انسان« مفهوم در باید را مسیحیت لوگوس مفهوم مشابه اسالمی، عرفان در
 است کرده اشاره کامل انسان به هم و کلمه به هم الحکمفصوص در کلی رطو به عربی ابن. کرد

 فصل اولین در ،شود می آغاز) کلمه (نبی یک نام به کدام هر که فصل هفت و بیست این از و
 فصل در مختصر طور به. است پرداخته کامل انسان به توجهی قابل طور به آدمی فصل در یعنی

 در را خود عین خواست تعالی خداوند که هنگامی :کند می صیفتو چنین را کامل انسان آدمی،
 انسان این که جا آن از. آفرید را) کامل انسان (آدم کند، مشاهده) کامل انسان (جامع کون

 اکمل طور به را خود حق، عبارتی به. است حق براي اي آیینه ي منزله به است، وجود به متصف
 ي آیینه مثل و روح بی را عالم خداوند چون این، بر فزونا. کند می مشاهده انسان این در واقع
) کبیر انسان (عالم روح ي منزله به است، جامع و فاصل يکلمه که را کامل انسان دید، زنگاربی

 به وي طریق از حق و است چشم مردمک ي منزله به حق براي کامل، انسان چنینهم. آفرید
. گردانید زمین روي بر خویش ي خلیفه را او خداوند. کند می ترحم ها آن به و نگرد می خلق
 اسماء بعضی بر عارف تنها که مالئکه برخالف وي. اوست وجود به وابسته عالم بودن پا بر پس

 به افتقارش خاطر به عظمتش تمام با کامل انسان اما ؛است الهی اسماء جمیع جامع هستند،
 حق ي زیبنده که ذاتی واجب یا الوجودي واجب صفت از وي بنابراین. است متمایز وي از حق

 گفت توان می نیز دیگر منظري از) 48_56 :1365الحکم،فصوص. (باشد می محروم است
 عقل عربی، ابن لوگوس به توان می عفیفی، نظر به زیرا است محمدیه حقیقت همان »کلمه«

 بیشتر لوگوس/ لمهک این ظاهراً اما گفت، نیز رواقیون) لوگوس (کل عقل افالطون، نوس اول،
 از. است جاري و ساري جهان در رواقیون لوگوس همانند زیرا است، رواقیون کل عقل شبیه
 هاي لقب محمدیه، حقیقت و کامل انسان عنوان بر عالوه لوگوس به عربی ناب عفیفی، نظر
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» یاول يماده« و» هیولی« ،»االعلیقلم« ،»کتاب« ،»الحقایقحقیقت« ،»قطب« قبیل از دیگري
 براي عمده ي جنبه و ویژگی سه توان می مختلف هاي لقب این وجود با کل، در. دهد می

 در .انسانی و عرفانی وجودشناختی، هاي جنبه: کرد تعیین عربی ابن نظر از) کلمه (لوگوس
 طور به را اشیا و حقایق تمام یعنی است الحقایقحقیقت همان لوگوس وجودشناسی، ي جنبه
 یک در فزونی، به رو نه و دارد نقصان به رو نه جزء، نه و کل نه است، داده جاي خود در مطلق
. گیرد می تنشأ آن از جهان ،شود می ناشی کل از جزء که چنانهم و است نامشخص کالم

 نهایت در و گردد می آگاه خویش از ،کند می پیدا معرفت خودش به آن طریق از خداوند
) ص (محمد با) لوگوس (کلمه عرفانی ي جنبه در .است ندخداو تجلی نخستین الحقایق،حقیقه
 حقیقت. است ارتباط در او) مثال (حقیقت با بلکه وي جسم و شکل با نه البته است مرتبط
 تمام در فعال اصلی وي حقیقت صورت، این در عبارتی به. است الکلمجوامع) ص (محمد
 يآیینه کامل انسان و است کامل سانان همان انسانی ي جنبه در کلمه .هاست الهام و ها وحی
 از و دارد مستقیم و بالفصل اي رابطه حق، با کامل انسان است الهی اسماء و صفات نمايتمام

   )the mystical philosophy, 66_85(. شود می درك کل و جزء وحدت وي، طریق

  هایدگر نگاه از لوگوس )5_9( 

 سخن معنی به یونانی زبان در واژه این. است legein ي ریشه از لوگوس ي واژه هایدگر زعم به
 نگاه یک با. است آوردن جمع معناي به یعنی ورزد می تأکید آن بر هایدگر چه آن هم و گفتن

 این براي که متکثري و گوناگون هاي معنی از یک هیچ به هایدگر که گفت توان می اجمالی
 واژه این براي شایسته نامی را ها آن و ندارد اعتماد است شده ذکر فلسفه تاریخ طول در واژه

 پدیدارشناسی مفهوم به که جا آن »زمان و وجود« کتاب ي مقدمه در هایدگر. داند مین
 بیان ارسطو و افالطون نزد لوگوس معانی تعدد به اشاره با لوگوس بند ذیل در پردازد می
 را واحد و بنیادین معنایی هرگز و بوده یکدیگر با تقابل در ها معنی و ها مفهوم این که دارد می

 و گفتن سخن مبنايبر  که است چیزي لوگوس که عقیده دارد هایدگر .دارند نمی عرضه
 فراهم را چیز یک ي جلوه مجال که است حقیقتی آن لوگوس واقع در. باشد آدمی آوري زبان
 که شد گفته رت پیش. سازد می ممکن را چیزي آمدن ظهور به و تجلی دیگر بیان به یا آورد می

 بنابراین ؛است گفتن سخن legein معانی از یکی و داند می مرتبط legein با را لوگوس هایدگر
 بدین ،گوید می سخن آن مورد در فرد که بوده چیزي آن ساختن آشکار معنا این در لوگوس
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 باب در چیزي گذارد می لوگوس. کنندگی روشن به شبیه است اي معانی داراي لوگوس ترتیب
 داشته بیان را اظهارکنندگی شأن لوگوس بنابراین ؛شود دیده است، آن مورد در سخن که شیء

 به است phainomenon یونانی ي ریشه از که »پدیدار« خود طرفی از. است پدیدار متوجه و
 آشکار در لوگوس که جاست این در نکته اما ؛کند می آشکار را خود که است چیزي آن معناي
 در که است شیء خود این عبارتی به. ندارد تام استقالل چیزي ساختن متجلی و کردن
 به معنایی که نیست ذهن این دیگر بیان به و شود می متجلی و آید می پدیدار لوگوس ي آیینه

 اشیاء خود آمدن ظهور به و کردن جلوه واقع در آید می ظهور به چه آن بلکه بخشد می پدیدار
  )2: 1386هاشم زاده، ( .است

 این تا برد می کار به را اش پدیدارشناسانه روش هایدگر لوگوس، و پدیدار هاي واژه فهم در
 ي واژه که )phainomenon( فاینومنون یونانی اصطالح. دهند نشان خود در را خود ها واژه

 که چیزي معناي به )phainesthai (ینستايفا لفع از گردد برمی آن به )phanomen( فنومن
 که این جالب). 38 :1389 هایدگر،. (است آمده آشکار و دهندهنشان خود دهد می نشان را خود
 معناي به ابتدایی ي ریشه در که است گفتار مثابه به لوگوس مفهوم به پدیدار از مفهوم این

 نزدیک شود می گفته آن از گفتار در که چیزي ساختن آشکار به که است بوده یونانی دلون
 جانب از ()apophainesthai( آپوفاینستاي تري دقیق طور به را گفتار نقش این ارسطو. است
  ) 43 ،1389هایدگر،. (داند می) دادن نشان خود

 است دادن قرار روشنایی در و روشنایی در آوردن معناي به فاینو از واکیمیان شکلی فاینستاي
 یعنی ،دهد می نشان خودش در را خودش که چیزي  مثابه به باید را پدیدار اصطالح پس

 هاهستنده ي همه دیدگاه بنابراین )38: 1389هایدگر،. (دانست است، آشکار که چیزي
 نظر در. دهد نشان را خود نشان، خود تا داد قرار نور پرتو در توان می را ها آن که اند پدیدارهایی

 هایدگر،. (رددا تفاوت هستی با و است... و ها ایده درخت، انسان، خدا، از اعم هستنده هایدگر
 حکم، عقل، به را آن که است فلسفه بنیادین هاي مفهوم از نیز لوگوس مفهوم) 295: 1381
 که عقلی را لوگوس بیشتر امروزه. اند کرده تفسیر و ترجمه نسبت و دلیل تعریف، مفهوم،
 اما ؛کند می صادر احکامی مفهوم و دلیل مبناي بر که گیرند می نظر در است شناخت بر مبتنی
 گفتار کهبل شد ذکر باال در که مفاهیمی نه مفهوم این بنیادین معناي است معتقد هایدگر

 خود که هستند متافیزیکی و سیستماتیک بروز اي گونه به مفهوم و حکم عقل، بنابراین ؛است
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 چیزها خود دادن نشان براي گفتار موارد سایر بر را راه و تحمیل شده بیان که گفتاري بر را
 گفتار بروز از مفهومی و عقلی ي شیوه این گرفتن نادیده معناي به این البته ؛کنند یم مسدود
 اساس بر که است گفتارها سایر غیاب و فوق معناي به گفتار تقلیل هایدگر سخن بلکه نیست

  .کنند اظهار را خود تا داد مجال هم ها آن به باید چیزها) آشکارگی (ناپوشیدگی

 بیان که طور همان لوگوس چیست؟) حکمی و منطقی گفتار لزوماً نه( گفتار مثابه به لوگوس
 چیزي یعنی است؛ آن ي درباره گفتار که چیزي ساختن آشکار معناي به است یونانی دلون شد
 گفته آن مورد در که چیزي آن گذارد می گفتار معناي به لوگوس. شود می گفته آن از که
 ارغنون کتاب در را گفتار این ارسطو. دهد اننش را خود خودش، جانب از خودش، ،شود می

 حقیقت بیان راه تنها عمالً و کاهد می فرو منطق به را گفتار آن در که است کرده بیان) منطق(
 کتاب در ارسطو البته ؛است هایدگر نقد مورد که دهد می تقلیل حکم ي گزاره به را چیزها
 گفته آن ي درباره چه آن گذارد می -نآ منطقی شکل صرفاً نه -گفتار که کرده بیان اخالق

 دیدن مجال یعنی آپوفاینستاي در آپو پیشوند. دهد نشان را خودش خودش، جانب از شود می
  ).43 :1389 هایدگر،. (دادن

 بروز آن در را خودشان چیزها که است برخوردار سزاییه ب اهمیت از) دیدن مجال (آپو
 مجال چیزها تا دارد دادن مجال نقش که این اول نظر، مورد معناي به گفتار بنابراین ؛دهند می

 داراي و شود می گفته آن از را چه آن تواند می گفتار  کهاین مدو و دهند نشان را خود یابند
 صوت این دهد مجال صوت، بیان، اعالن، مانند است دهندگی نشان خود از متفاوتی اشکال

 رخ حقیقت ايگزاره فرم در لزوماً گفتار این چنینهم. باشد گفتن در یا نوشتن در تواند می
. طلبند می را دادن نشان خود از متفاوت مجال بودنشان ي شیوه به توجه با چیزها و دهد مین

 پس باشند؛ چیزها بروز مجال از دیگر اشکال ندتوان می... و لمس و موسیقی سکوت،
 شود می گفته اش بارهدر که چه آن به دادن مجال یعنی هایدگر نزد در پدیدارشناسی

هاشم زاده، ( .آشکار کنند را خودشان خودشان، خاص ي شیوه به چیزها آن تا) پدیدارها(
1386 :2(  

       به دیگر سوي از و دارد حقیقت بودن محورسوژه به نقدي سو یک از هایدگر جا این در
 طریق از گفتار و است هاچیز گیارآشک از راه، یک البته گفتار. کند می وارد آن بودن محورابژه

 دادن نشان امکانات سایر از او بلکه نیست حقیقت گی آشکار براي راه تنها منطق، روش و گزاره
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 که کس آن تنها هایدگر نظر به. خاموشی امکان مثالً گوید می سخن خودشان توسط چیزها،
 به توان می که است گزیدن خاموشی در .دهد فرا گوش دیگران به تواند می ،گزیند می خاموشی

 گفتگو ي چرخه در که چیزي یافت، دست دیگري بودن ي شیوه ي درباره فهمی فهمی، هم
 بودن الل معناي به خاموشی که کند می اذعان هایدگر) 1394:84 فیگال،. (نیست یافتنی دست
  )219 :1389 هایدگر،. (نیست

  دریدا نگاه از لوگوس )5_10(

 بدل نوشتار به صرفاً و شده تهی خود شناختی هستی و ابتث محتواي از لوگوس دریدا، نظر در
 با معادل را س لوگوکه است ارسطو و افالطون هاي دیدگاه مقابل در وي دیدگاه. است گردیده

 به را واقعیتکه  ندگفت می گفتار و سخن فراسوي به اصطالح به و نددانست می صور و ها ایده
 »محوريلوگوس« حضور متافیزیک کتاب در دریدا )117 همان اقدم، عبدي (.کشید می تصویر

 او نظر از. دهد می قرار پرسش تحت متافیزیک این وجوه ترین بنیادي از یکی عنوان به را
 حضور چونهم را هستی و برد می نام آن از افالطون که است متافیزیکی بنیاد محوريلوگوس

 با جدال و باوريافالطون با همبارز »محوريلوگوس« حضور متافیزیک با ضدیت. شناسد می
 انصاري،. (نماید می رهبري را آن دریدا که گردند می نهضتی ي دهنده شکل دوتایی هاي تقابل

1383:53(  

 اصالت صدا یا آوا جهت این از ،صداست بر تمرکز معناي به لغوي نظر از سنتریسمفنو مفهوم
 پیروان. است بوده صدا و آوا اولیه هاي انسان برقراري ي وسیله اولین واقع در .کند می پیدا

 نوشتاري زبان سال هزار از بعد و آمد وجود به گفتار و آوا و صدا ابتدا که معتقدند فنوسنتریسم
 و محوريواژه یا لوگوسنتریسم فرعی هاي مقوله از خود فنوسنتریسم اما است شده ایجاد خط یا

 نیافته دست کالمی زبان به هنوز نسانا که باشد می زمانی تا فنوسنتریسم. است محوريکالم
 فایدروس ي رساله در نوشتار ي تخطئه به حضور متافیزیک با غربی محوريکالم ي ریشه. است

 از کالم یا لوگوس نوشتار در که دلیل این به دقیقاً افالطون رساله، این در. گردد برمی افالطون
. داند می ارتباط نامشروع و برآشوبنده شکل را نوشتار افتد می جدا_پدر از_ خود تکوین مکان

 و آوامحوري بنیان یعنی نوشتاري، کالم به گفتاري کالم برتري دریدا )1385:234 مکاریک،(
 نوشتار در و دارد حضور گفتار در معنا که فکري بنیان این به او. ندارد باور را محوريکالم

 از نوشتار که را دیدگاه این یعنی تاس نپذیرفته هم را مقابل مورد. دارد انتقاد است، پنهان
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 که کرد تأکید و نامید محورينوشته را باور این او. است حاضر آن در معنا و است برتر گفتار
 به. ندارد قبول را غیاب بد حضور برتري دریدا خالصه. است غایب نیز نوشتاري متن در معنا

 نوشتار با تفاوتی نظر این از و است شده ساخته فاصله و تمایز اساس بر نیز گفتار گمانش
  )137 ،1370 احمدي،. (ندارد

  لوگوس از نگاه مکتب اصالت کلمه) 6_1( 

، لوگوس را یک امر وجودي  گذشته به مفهوم لوگوس مکتب اصالت کلمهي فالسفهوراي نگاه 
 نظر برخالف زیرا  شودبازتعریفشناسی عریانیستی  تحت لواي وجودبایست می که داند می

 در پردازد میجا که به مفهوم پدیدارشناسی  آن» وجود و زمان« کتاب ي مقدمهدر  هایدگر
 که این دارد میذیل بند لوگوس با اشاره به تعدد معانی لوگوس نزد افالطون و ارسطو بیان 

 و دارد نمیو هرگز معنایی بنیادین و واحد را عرضه   در تقابل با یکدیگر بودهها معنی و ها مفهوم
 و تمامی تفسیرها و تعبیرها اند شده قائل براي لوگوس دیربازیی که از ها مفهومدیگر و » کلمه«

 توانا نیستند ها معنی این و اند ساختهدر این وادي همواره معناي بنیادین این کلمه را محجوب 
) 38 :1389، هایدگر(.  پاسداري کنندآنین لوگوس را فروشکافی کرده و از تا معنی بنیاد

 قائل براي لوگوس دیربازمفهوم لوگوس و دیگر معانی که از  معتقد است ت کلمهمکتب اصال
 يیک معنایی بنیادین از کلمه  در این وادي همواره هر و تعبیرهاتفسیرها و تمامی اند شده

 زیربنا بلکه در گر نیستند و هیچ از این معانی در تقابل با همدیاند ساختهلوگوس را عریان 
 بعد و نهایت بی تواند میقیقت عمیق است که یک یا چند معناي ثابت و مفهوم لوگوس یک ح

، بعدي از این مفهوم را  گذشته به مفهوم لوگوس هر یکهاي نگاهتمام .  بپذیردمتغیرمعناي 
 باشد، داشته برهیچ یک به جامعیت این مفهوم که تمامی مفاهیم را در اما  اند کرده بازنمایی
 باشد میهمان مقام جامعیت وجودي کلمه » لوگوس«کتب اصالت کلمه از نگاه م. اند نپرداخته

 زمان -اما بر اساس شرایط مکان ؛ شناخت استغیرقابل فرامکانی و در واقع -فرازمانیکه 
براي این منظور ابتدا باید درك .  را ارائه دادآن تعریف و ادراکی از توان میزیستی خاص 

  . در ذیل به این مفاهیم خواهیم پرداختکه دصحیحی از کلمه و وجود کلمه ارائه کر
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  آن و وجود تعریف کلمه) 6_1_1( 

 تشکیل نشانه هر سوسوري الگوي در   .است »وجهی دو« الگویی ، سوسور دیدگاه از نشانه مفهوم
 داللت آن به دال که مفهومی  signifie» مدلول«و   صوتی تصویر signifiant » دال «  :از شده
 یک به را مفهوم یک بلکه نام، یک به را شیء یک نه   زبانی ينشانه سوسور، دید از  .کند می

 يرابطه که مدلول و دال میان پیوند از ناشی است کلیتی   ينشانه و دهد می پیوند صوتی تصور
 نشانه، وجه دو این که شود می متذکر سوسور  .نامند می داللت اصطالحاً   را مدلول و دال بین

  )28: 1389کالر، ( .نیستند دیگري بر مقدم کدام هیچ و دارند یکدیگر به متقابل   وابستگی

ر مدلولی اشاره داشته  کلمه فقط یک نشانه یا دالی که باندیشند میشناسان  زبانآن گونه که
 تشکیل ي مرحله بسیط است که کامالًوجود کلمه داراي یک سیستم باز و   بلکهباشد، نیست

 - 1د ثابت دو بعاما هنگامی که کلمه از لحاظ  باشد میهمانند انعقاد نطفه  معنایی، ي جوهره
ثابت بعد - 2و ) گانی واژهاي فرهنگ کلمه در آن اي نامه لغتمعناي مشترك (بعد ثابت معنایی 

 گسترش )لو نح جمعی ملل هاي خودآگاهدر   خاصي کلمهآن تاریخی يتبارنامه(مفهومی 
اطالق دالی که بر  «حتی شد پایان بی هاي ماهیت داراينی گوناگون  زباهاي بازيدر پیدا کرد و 

: 1 ج :1396 ،آذرپیک و همکاران(. ، تصغیر و تحقیر کردنش استآنبه » کند میمدلول اشاره 
کلمه نیز خود  بعد جوهري .آن ابعاد جوهري و ماهیتی افزاییِ همست فراتر از کلمه، کلی) 158

 بعد -1: عبارتند از آناساسی  جوهري سه ساحت. افزاست مه مجزا اما داراي چندین ساحت
آذرپیک و همکاران، (.  نوشتاريي جوهرهبعد  -3و   گفتاريي جوهرهبعد  -2  معناییي جوهره
 است که به محض ورود کلمه به هر یک آن هنري هاي جنبهو ماهیت کلمه ) 34: 2 ج: 1396

رود کلمه به شریعت ادبی سمبولیسم، ماهیت  بعد از ومثالً کند می ادبی بروز هاي شریعتاز 
 ماتریال و ي جنبه یک کلمه از این رو )139: 1398، موالنا( .شود می نمایان آننمادگرایی 

 در نزد ملل و مردمان و شود می آن نوشتاري و گفتاري هاي جوهرهشامل که  قراردادي دارد
-  یک جنبهو ؛ متمایز داده است متفاوت، تشکیل نوشتار و صوت متفاوت وجغرافیايمختلف با 

 ي جوهره آنو  مه استچهاربعدي که بنیاد، ستون، روح و اصل موجود شدن یک کلي غیر
  .باشد می آنمعنایی 

 آن  جوهري و ماهیتیِهاي ساحت افزایی همست فراتر از در نگاه مکتب اصالت کلمه، وجود کلی
 اي تازه هاي ماهیتجدید  هاي پتانسیل است که با کشف خودتنظیمو یک سیستم باز 
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که  زیستی یک پدیده نباشد  چیزي است که جزء ساختار ارگانیک وآن؛ و ماهیت آفریند می
جوهر ) 138: 1398، موالنا( .آید می به وجود نآن از نظر زیستی نقصانی در  شودآناگر فاقد 

 از  شودآند  فاق که اگربوده چیزي است که جزء ساختار ارگانیک و زیستی یک پدیده آننیز 
ست که باعث موجودیت یک اي شاکلهدر واقع جوهر . آید می نقصان به وجود آننظر زیستی در 

 ي همه وجودگراي پیشین که ي فالسفهوارون نگرش . شود میوجود در بعدي از هستی 
ند، در مکتب اصالت کلمه، فقط انسان و کلمه داراي دانست میموجودات را داراي ماهیت 

  )همان(. ند به مقام فرارو برسندتوان می و ماهیت هستند

هیچ   و به راستیسازند می توأماناین دو پدیده همدیگر را » کلمه_انسان«در نگرش بنیادین 
انسان موجودي بسیط است و با کشف هر بعد در درون . کدام بدون دیگري وجود ندارند

کلمه همانند انسان تناروحی پس . دمد می به درون کلمه خودآگاه یا ناخودآگاه را آنخودش، 
ذرپیک و آ( .رسد می در هم، به مقام وجود  گوناگونهاي ماهیت و ها جوهرهدارد که از حلول 

، وجود عریانیستی کلمه نیز همانند ) کلمه_انسان(در تئوري ) 159، 1ج : 1396همکاران، 
چون وجود  همکه  جوهري و ماهیتی، نه اینهاي ساحت افزایی همست فراتر از انسان، کلی

 نشا ابعاد جوهريافزایی هم از کلی فراتر ط مانند حیوانات، جمادات و نباتات، فقها پدیدهدیگر 
 مقام جامعیت _ 1: کرد بررسی سه وجه کلمه را از توان میبنابراین ) 164: همان( .باشند

 _هکلم « و مشتقاتمع مصنوع مقام جا _3 و کلمات مقام متکثر موجودي _2 وجودي کلمه
    »پدیدارها

   یا لوگوسمقام جامعیت وجودي کلمات) 6_1_4( 

خت وجود  سپس بر اساس شناو شود می کلمه از نظر وجودي تعریف ،در مقام جامعیت
 بعدي و فراییه در مقام جامعیت، وجودي فرا کلم. رسید از کلمه به درکی دیالکتیکیتوان می

 در  زمانی موجودیت یافت- ر جهان مکانیی د که وقتباشد می»  هستی-کلمه« آن، نمود دارد
یعنی وجود چیزي فراتر از  یابد می چهاربعدي ذاتی » پدیدارها-کلمه« در کالبد مقام تکثر

هر چیزي  )42: 2 ج: 1398مکاران، آذرپیک و ه(.  است» پدیدارها-کلمه« و جهان چهاربعدي
 ياین توده  کهیدآ می به وجود و بدون صورت ، گنگ نامفهومي توده از یک در هستی

 ي توده که اي مرحله.  همان مقام جامعیت وجودي کلمه است گنگ و نامفهوم،صورت بی
 بار -  شناخت استغیرقابل که براي انسان - بخش هستی وجود  بدون صورت از، گنگ ونامفهوم
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که نه جوهر است، نه مکان، نه زمان و نه بعد و فقط یک  شود میمعنایی را بر هستی متحمل 
در این مرحله است که  .شود میمند  هستینمود یافته و» 1 هستی-کلمه« اهی محض استآگ

مقام جامعیت وجودي . برد می از وجود اي بهرههر چیزي با توجه به بار معنایی خاص خود 
 طورو نامفهوم و بدون صورت به  گنگ ي توده  است که در»معناییبار « لوگوس همان یا کلمه

ام جامعی است که  یا مقکل ي دارنده در بر اي شاکله براي هر چیزي یا هر و بالقوه حضور دارد
پس لوگوس در . شود میمند ، هستیبرد می وجود آن که از اي بهرهبه با توجه »  هستی-کلمه«

   و تمام ها»هستی- کلمه« و تمام مکتب اصالت کلمه مقام جامعیت وجودي تمام معناها
        پیش از وجودمند شدن يمرحله» هستی-کلمه«در واقع . ها است»پدیدار-کلمه«
 در انگاري و مرکب تکثر و تضادیتی بسیط داردو چون این مرحله جامع بوده» پدیدار-کلمه«

 پیش که لوگوس را عقل کیهانی، نظم کیهانی، سخن، ي فالسفهبرخالف نظر .  راهی نداردآن
 بسیط است که نهایت بی کلمه یکجودي ، مقام جامعیت ودانند می... ر، نوشتار و گفتاکلمه،

 لوگوس یا از این رو )همان(. کند می و عریان پروراند میتمامی تعاریف گفته شده را در خود 
 زمان معناها و پیش از ماده، جوهر، صورت، مکان، تمام سرمنشأمقام جامعیت وجودي کلمه 

 آن از جزئی عقل نیست که بتوان گفت پذیر تقسیم .و تا به ابد ادامه داردآمده از ازل . است... و
 زیرا گفتار و نوشتار و کلمه همگی است یا گفتار و نوشتار و کلمه بوده آنو نظم جزء دیگر 

 هاي ساحت افزایی همهمگی از . ندهست »پدیدارها -کلمه« و هستی چهاربعديمتعلق به جهان 
 تواند می لوگوس تنها لذا. ندا داده را تشکیل چهاربعدي  کلی متعلق به جهان،جوهري و ماهیتی

 و موجودیت هر زبان و فرهنگی که حاصل زبانی خاص است که مقام جامع وجودي کلمه باشد
و تولید   جمعی خویشخودآگاهدارد، توانسته است با شعور را  خود ي ویژهپدیدارهاي - کلمه

 عریان سازد از لوگوس یا مقام جامعیت وجودي کلمه را هایی پردهمکاتب اندیشگانی خاص، 
 پس اند بوده عنی لوگوسی  کلمهامعیت وجودي  مقام جي کلمات متکثر خود زادانهآنزیرا 

 زبان خاص دارد آنی  جمعخودآگاه و ناخودآگاه ریشه در اند داشته خاصی که از لوگوس كدر
 جوهري پیدا ي شاکله خداوند روح کلی یا مقام جامع یا وجودي است که ممکن است مثالً

 تفکر و عرفان اسالمی در .در هستی فراوان است آن ظهور و حضور هاي نشانه اما باشدنکرده 
و رند ایام مقام متکث.  مقام متکثرندمقام جامعیت انبیا بوده و سایر انبیا) ص(نیز حضرت محمد 

است البته   در هستی و زبان نیز کلمه مقام جامعیت وجودي.ها آنالقیامه مقام جامعیت یوم
                                                             

 . ذات و معنا استکلمه در این جا به معناي روح،_ 1
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، نیست بلکه باشند می گفتاري و نوشتاري که قرارداد بین افراد بشر هاي جوهره کلمه منظور از
     حاصل قرارداد نیست، ازلی و  وبوده معنایی است که در حکم روح کلمه ي جوهرهذات 
 در ها زمان و ها مکان نیست، همواره با حفظ بعد ثابت خود در وراي پذیر تقسیمست، ابدي

  )45:همان( . نیستزمان اما خود تابع مکان وسیالن و حرکت است 
  مقام متکثر موجودي) 6_1_5( 

     » پدیدار-کلمه«است، » پدیدار-کلمه«نمود مقام متکثر موجودي در جهان چهاربعدي 
 .برده است  از زمان و مکاناي بهرهکه   جوهري و ماهیتیهاي ساحت افزایی همست فراتر از کلی

 و ماي باالتر هستی را در بر گرفته هر کدام با ه از جوهر فرایی جوهري کهاي ساحتدر واقع 
 معنایی و معناي ي جوهره صاحب اند برده) لوگوس( که از مقام جامعیت کلمه اي بهرهتوجه به 

، دارند می که از ماي باالتر از خود دریافت جوهريو  معنا آن با توجه به و شوند میخاص خود 
 موجود شدن و يدر واقع مقام متکثر موجودي، عرصه. شوند میر پندامتمایز، بعدنگر و مرکب

  )10-5، 1398سلیمانپور،  (. استشمار بی هاي ماهیتپذیرفتن و کسب 

  مقام جامع مصنوع) 6_1_6(

و  یندپدیدارها-  در جهان چهاربعدي و کلمه تصرفبرآینداین پدیدارهاي مصنوع ) الف
ي ها پدیدهخود مقام جامع خواندن ) ب .عدي استا موجودات چهاربی وجود از مها آنموجودیت 

 تمام خصایص اي خانهزیرا هیچ   ذهنی است و در واقعیت وجود نداردکامالًمصنوع یک قرارداد 
 تمام انسان.  داشته باشدتواند می نو  زمین را در خود نداردهاي خانهو ابعاد موجودي تمام 

 هاي خانهاما خانه تمام خصوصیات  د موجود انسان را در خودش دارهاي ویژگیخصایص و 
 ( .جهان را در خود ندارد، پس مقام جامع خواندن مصنوع حاصل ذهن و یک قرارداد است

  )همان

  بحث و بررسی) 7_1(

 مقام _1 : هستیمرو روبه آنوجه از وجود و نمودهاي  جا گفته شد که ما با سه تا به این
 مقام _2.شود میمند  هستیآناز  »ستیه-کلمه«جامعیت وجودي کلمه که وجودي به نام 

 مقام جامع مصنوع _3.است»  پدیدار-کلمه« در جهان چهاربعدي، آنمثکثر موجودي که نمود 
هر معنایی که از مقام جامع وجودي  .و حاصل قرارداد است مشتق شده پدیدارها - که از کلمه
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  معنایی خاص خودي جوهره ، معناآن از ماي باالتر به تناسب روح و ذات شود میکلمه دریافت 
 ي تودهدرخت با توجه به بار معنایی که از » هستی-کلمه« لوگوس مثالً دکن میرا دریافت 

 شناسان زباندر واقع برخالف نظر . شود میمند  جوهرهدارد می و گنگ دریافت صورت بی
   تشکیل  قبل از حتی، آید می ابتدا تصور صوتی کلمه به وجود  پندارند میگرا که ساخت

 از وجود و در جهان فرابعدي معنایی ي جوهرهجهان چهاربعدي، معنا در  در»  پدیدار-کلمه«
» هستی-کلمه«) لوگوس( معنایی دریافت شده از مقام جامعیت ي جوهره .شود می مند بهره

 و ساختار اریک بافت...  زیستی، حرکتی، تناروحی، تصویري وهاي جوهره با افزایی همدرخت در 
 بنابراین، جوهره ي موجودي که .  که درون یک ساختار و بافتار باالتر استدهد می تشکیل را

کمی ساحت ماده، این ساحت ) الف: ، سه ساحت مستقل و هم افزا داردهستی مند شده است
ساحت انرژیایی، این ساحت نیز تعریف کمی و ریاضی ) ب. است و تعریف ریاضی می پذیرد

                    ژي، این ساحت تعریف ریاضی و کمی ندارد و به کیفیت ساحت فراانر) ج. رددا
جوهره ي گفتاري و نوشتاریکلمه، اغلب داراي دو ساحت ماده . ها مربوط است» پدیدار- کلمه« 

و کمیت . ؛ زیرا این دو سطح را می توان در اشیاء و کلمات اندازه گرفتو انرزي می باشد
اما سطح فرا انرژي مربوط به جوهره ي معنایی کلمه پدیدارها .  زند پدیدارها را رقم می- کلمه

به زبان  )240، 1ج: 1396آذرپیک و همکاران، . است که سطح کیفی ان را به وجود می آورد
هم درون سیستم دیگر   که آنبیند میمحور ما هر چیزي را درون یک بافتار  درك کلمهتر ساده
 دو چیز متجلی » هستی-کلمه«بع از ط و به )لوگوس(کلمه  وجوديز مقام جامعیت لذا ا. است
 ناگزیر براي پذیرفتن موجودیت و شکل ارتباطی در زمین که ها» پدیدار-کلمه« )الف :شود می

 نوع تشعشع و منابع ادراك بر بنا که ها» پدیدار-تشعشع« )ب.از کالبد نوشتاري و گفتاري است
را بر اساس  پدیدارها_ انسان کلمهز این روا. باشد می قابل ادراك... براي حیوانات و نباتات و

 نباتات و ،و حیوانات کرده جمعی و فردي درك ناخودآگاه و خودآگاهو هفت  پنج منبع شناخت
مقام جامع . دیابن شناختشان، درمی جمادات تشعشع پدیدارها را بر اساس منابع درك و

 هستی بار -یعنی کلمه بخشد مین  تعیشود میچه که در هستی پدیدار  وجودي به هر آن
 معناي آنپدیدارها - و در کلمهدارد میمعنایی خاص را از مقام جامع وجودي کلمه دریافت 

 مند بهرهوجود   پدیدارها از- کلمه بدین گونه  وکند میگرا و بعد پندارخاص را متمایز، مرکب
پدیدارها -  تمام کلمه وها هستی _مقام جامع وجودي در واقع براي تمام کلمه. شوند می

از این رو لوگوس همان مقام جامع وجودي  . پدیدارها است- روح و ذات کلمهبوده ومشترك 
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به عبارت . گر است و وجود دهنده و هدایتبخش هستی اندیشه و اصل ي سرچشمهکلمه و 
 راهی ندارد، واحد آن  و تضاد درباشدمی بخش روحانی هستی ، مقام جامع وجودي کلمهدیگر
وارون نظر  .فرازمانی و فرا مکانی میسر نیست ابعدي، ماهیت فربنا بر آنو شناخت  است

مقام جامع وجودي دانست  هراکلیتوس که تنها حواس را مجرایی براي درك و دریافت آن می
محور، عقل، وحی، شهود و منبعی به نام تاریخ و انواع توسط حواس کلمه لوگوس یا کلمه

گر جهان و تمام تعاریفی  پس نظم جهان، عقل هدایتي قابل درك است جمعی و فردخودآگاه
خصوصیات مقام جامع وجودي که تا به حال از لوگوس انجام پذیرفته همه و همه از کلمه و 

بنابراین لوگوس   مادي لوگوسند؛ي جنبه کلمات یا مقام موجودي متکثر وت گرفته کلمه نشأ
 سخن آن چیزي باشد که فرد در مورد آنار ساختن  به معناي آشکتواند میدر این معنا ن

   و هستند »  پدیدارها- کلمه« شود می چیزي که در سخن گفتن آشکار آن بلکه گوید می
آذرپیک و همکاران، ( . اند برده )مقام جامع وجودي کلمه( از لوگوس اي بهره پدیدارها - کلمه

 از ، نهدارد برمی پنداري اشیا و مرکبنگريذا سخن گفتن پرده از تمایز و بعدل)78، 2ج : 1396
در واقع لوگوس .  پدیدارها است-پنداري کلمهنگري و مرکبلوگوس که وراي تمایزات و بعد

 و محور انسان بگذرد تا تبدیل به کلمه در مقام متکثر موجودي شودباید از صافی شعور کلمه
.  مادي نداردهیئتی است که  گنگ، نامفهوم وصورت بی ي تودهمقام جامع وجودي کلمه همان 

» گوید می سخن آن چیزي است که خود در مورد آنلوگوس آشکار ساختن  «هایدگراز نگاه 
 مادي کلمه است و از هیئت سخن گفتن از نگاه مکتب اصالت کلمه همان حال آن که

 مقام جامع( لوگوس که یصورت در یابد میموجودیت   گفتاري و نوشتاريهاي جوهره افزایی هم
     ، گنگ و نامفهوم است که صورت بی اي توده و پذیرد می مادي نهیئت) وجودي کلمه

 هستی از مجراي شعور -کلمه  سپسو شود می مند بهره آناز لحاظ معنایی از »  هستی-کلمه«
چه که در  زیرا هر آن دهد می پدیدارها را شکل و فرم -انسان و مقوالت پیشینی ذهن کلمه

     و یا مشتقات اند کلمه هستند که مقام متکثر موجودي  پدیدارها-مه یا کلآید میسخن 
 این دو و ؛ و حاصل قراردادنداند گرفتهت صنوع نشأ پدیدارها که از مقام جامع م- کلمه

مجال  (معناياز نظر هایدگر گفتار به «.  از لوگوس دارنداي بهرهسطه فقط اوا بای  واسطه بی
شکال  داراي او تا چیزي مجال یابد خود را نشان دهد ردنقش مجال دادن دا) دیدن دادن

 در نوشتن یا تواند میو این صوت  ست مانند اعالن، بیان، صوتمتفاوتی از خود نشان دهندگی
 این ي همهو  )296، 1381هایدگر، ( »...و یا حتی در سکوت، موسیقی و لمس ...در گفتن باشد
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 پدیدارها در -همه و همه مظاهر مادي کلمه... و  اعالن، بیان، صوت، سکوت، لمسها نشانه
 مادي و اومانیستی از لوگوس ی هایدگر برداشت.باشند میجهان چهاربعدي هستند و لوگوس ن

 ي ریشهاز » پدیدار« است که مبرهن .شود می چیزها آشکارکنندگیارائه کرده است که سبب 
 اما آیا  گرفته شده استکند یم چیزي که خود را آشکار آن به معناي phainomenon یونانی

 کلمه در معناي روح، ذات و معنا و مقام جامع -؟ شود میپدیدار بدون حضور کلمه آشکار 
 از نگاه مکتب اصالت کلمه، پدیدارها بدون کلمه چه در مقام جامعیت وجودي و چه -وجودي

 بدون اصوالً  حضور خارجی ندارد و استآندر مقام متکثر موجودي که زبان ماهیت اجتماعی 
 پس این لوگوس نیست که باعث آشکار شدن و متجلی ساختن شود میکلمه پدیداري آشکار ن

 کلمات یا مقام ي یا پدیدار آیینهء عبارتی شیبه . پدیدارها هستند- بلکه کلمهشود میچیزها 
، گ گناي توده لوگوس که ي نه در آیینهشود می آشکار آن و در پیوند با  استمتکثر موجودي

برخالف هایدگر این ذهن است که با .  هستی است- کلمهي سرچشمه بدون صورت و نامفهوم،
 پدیدارها را کشف و _ و کلمهبخشد میي از لوگوس به پدیدارها معنا مند بهره و بندي مقوله
در  .شوند می متجلی و آشکار  پدیدارها_کلمه آن و هنگام سخن گفتن یا مظاهر کند میخلق 

شناختی خود تهی شده و لوگوس از محتواي ثابت و هستی «:گوید میر، دریدا مقابل هایدگ
 که کند می، هر چند ابراز )82- 41: 1390خبازي کناري، ( ». به نوشتار بدل گردیده استصرفاً

دریدا براي . منظور نهایی نبوده است حضور/ گفتار یا غیب/ استیالي یکی از طرفین نوشتار
 این واژه برد میرا به کار » نوشتار /گفتار«عجیبی به نام ي واژه از این وضعیت رفت برون

ه فراسوي  که نه گفتار حاکمیت دارد نه نوشتار، به معناي رفتن بکند میوضعیتی را توصیف 
 ریشه دارد و به تر عمیق مشترك در یک نظام ي ریشه این .گفتار و نوشتار هم نیست

 نوشتار را -از نگاه دریدا نقش سر. وابسته است» ر نوشتا-سر«تر به نام یخاستگاهی ابتدای
 مدلول به برتري نوشتار به گفتار داللت -در واقع سر. کندی مدلول ایفا م-مدلول یا سر

و  اند یافتهجا تکوین   بلکه به خاستگاهی اشاره دارد که نوشتار و گفتار هر دو از آنکند مین
  )همان( . مکانی نشانه و ابزار است-مانیینات ز شرط تحقق تعرد. کند میرا مطرح » رد«مفهوم 

 را معادل مقام جامع آنبا توجه به رویکرد دریدا و تعریف مکتب اصالت کلمه از لوگوس که 
 لوگوس به معناي - 1: اشکال بر نگرش دریدا وارد دانست چندتوان می، داند میوجودي کلمه 

 که همان  است در جهان چهاربعدينوشتار یعنی اصالت دادن به مقام متکثر موجودي کلمات
 پدیدارها به عنوان - در واقع دریدا به کلمهو باشد می آن ریز و درشت هاي ماهیتزبان و 
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 از نگاه -2 .است شناخت غیرقابلو   لوگوس یک امر فرابعديحالی کهلوگوس اصالت داده در 
 حالی که است در مکانی و فرافرازمانی امر کلمه یکمکتب اصالت کلمه مقام جامع وجودي 

مند است امري زمان»  مدلول-سر«و »  نوشتار-سر «اصطالحاتکه برگرفته از » رد«مفهوم 
 مطلق یعنی پذیرفتن زمان براي لوگوس که ي گذشته.  مطلق اشاره داردي گذشتهاست و به 

مقام جامع .  نامفهوم و یک مقام جامع وجودي است،صورت بی گنگ، اي توده و فرازمانیامري 
اما خود مفهوم و معناي خاصی  ؛ستمعناها که جامع تمام مفاهیم و کند میحکایت از چیزي 

و شکستن اقتدار و » رد« دریدا نیز در قالب مفهوم ساختارشکنیپس . کند میرا برجسته ن
زیرا چیزي که   نتوانسته است تعریف جامع و کاملی از لوگوس ارائه دهدها تقابلحاکمیت 

   تواند مین) همان(» .است مکانی نشانه و ابزار _قق تعینات زمانیخود شرط امکان تح«
چیزي که از گذشته به جاي مانده و در زمان حال دنبال «. تر از هر امر دیگري باشدابتدایی

چیز خود معلول ) 82-41: 1390خبازي کناري،  (»دهد می ارجاع آینده به زمان هم و شود می
  .باشدمکان، زمان و مکان میدیگري است که فراتر از تعین، ا

  نتیجه
 با روند این. است پذیرفته متفاوتی معناي فلسفه تاریخ طول در لوگوس گذشت همان گونه که

 وي .شد آغاز دانست می هستی بر حاکم جهانی قانون یا جهانی عقل را لوگوس که هراکلیتوس
 که رواقیون نگاه از.رسد یم ظهور به آتش در که دانست می نوري را لوگوس دیداري تمثیل تنها

 است نهایت بی اصلی و واحد ي ماده یک بودند لوگوس هراکلیتوس افکار و آرا ي کننده تکمیل
 قانون یعنی عام قانون یک تبلور عنوان به را طبیعت و کند می هدایت را جهان کل که

          معانی نبی از. آوردند می شمار به گیرد می بر در را چیز همه که فراگیر و شمول جهان
به عنوان  را لوگوس سوفسطاییان بودند گرفته نظر در لوگوس يکلمه براي که شماري-بی

 بتوان که نیست چنان کلمه این تحولی سیر. بردند می کار به عمومی سخنرانی ایراد توانایی
 به رسی این که گفت توان می جد به اما کند می دنبال را نزولی یا صعودي خطی سیر یک گفت
 کلمه این معناي شدن تر نزدیک آن چیزي نیست جز و است شدن و جریان در چیز یک سمت

 کند می معرفی عقل یا نوس همان را لوگوس افالطون ادامه در چنان چه). کلمه (به) لوگوس(
 يریشه نیز ارسطو. است لوگوس همان و مثل دهد می شکل را مثل در موجود هاي صورت که

به  جواهر ویژه به اشیا چیستی و مفهوم یا تعریف معناي به را آن و گرفته سلوگو از را منطق
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 یا عقل عنوان به و کرده صعود مرتبه یک لوگوس یهودي فیلون نگاه از اما برد؛ می کار
 واقع در. خداست مولود نخستین و مادي جهان و خدا بین ي واسطه و موجودات ترین عالی

 از. شده متجلی لوگوس با هم گفتار و نطق و است خداوند رد ذاتی لوگوس با مطابق اندیشه،
. شد متجسد ناصري عیسی بدن در بعدها که است لوگوس همان خداوند مسیحیت نگاه

 در که بوده لوگوس همان سخن و فکر که گوید می و گذارد می فراتر این از را پا یوستینوس
 و آورده زبان بر کلمه شکل به وسلوگ همین ولی است شناخت غیرقابل و مخفی درونی، انسان
 منبع به شود نزدیک و باشد داشته اشاره عقل خود به آن که از بیشتر لوگوس. شود می تلفظ
 انسان همان را لوگوس که عربی ابن نگاه از فارغ. شود می نزدیک کلمه  یعنی اندیشه و عقل
 از معاصر يفالسفه داده جاي خود در مطلق طور به را اشیا و حقایق تمام که داند می کامل
. اند پرداخته لوگوس ي مسئله به نوشتار و گفتار به دادن اصالت با یک هر دریدا و هایدگر جمله

 اما اند پرداخته لوگوس عنوان به کلمه از ساحتی به یک هر دریدا هم و هایدگر هم چند هر
 که دهد می نشان این و اند نپرداخته لوگوس عنوان به» کلمه وجود «به کامل طور به یک هیچ

 از گفتار و نوشتار بوده که دو این از فراتر چیزي بلکه نیست نوشتار تنها یا گفتار تنها لوگوس
 ، بنابراین مقام جامع وجودي کلمه به عنوان تعریف کاملی از لوگوساست گرفته نشأت آن

الف نظر دیگران دربردارنده ي تمام تعاریف پیش از خود و جامع تعاریف می باشد؛ زیرا بر خ
او . که لوگوس را مثبت قلمداد می کنند، نظر هایدگر به ویژه دریدا متفاوت و منفی است

 ولی مکتب .و در برابر آن میتوس را طرح می کند لوگوسنتریسم را متافیزیک و توهم می داند
م معانی زیرا جامع تما. اصالت کلمه  همه ابعاد مثبت و منفی تعاریف لوگوس را در بر می گیرد

  . لوگوس می باشد

. 
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  منابع
 یلدا و کلمه کلید جهان هاي چشم) 1396( اهورا، هنگامه آذرپیک، آرش و مسیح، نیلوفر و

  .، تهران، روزگارهولوگرافیک

  .مرکز نشر تهران، ،)هرمنوتیک و شکنی شالوده (متن تأویل و ساختار) 1370 (بابک احمدي،

  .خوارزمی تهران، لطفی، حسن يترجمه تیمائوس،) 1380 (افالطون

  خوارزمی تهران، لطفی، حسن يترجمه گرگیاس، ،)1380( افالطون

 نشر تهران، دوم، چاپ اي، حمزه شهرام ي ترجمه ،آکویناس با آشنایی) 1383 (پل استراترن،
  .مرکز

 دوم، چاپ خراسانی، الدین شرف دکتري ترجمه ،)مابعدالطبیعه (متافیزیک) 1379 (ارسطو
 .حکمت تهران،

 زیبا، هنرهاي ي نشریه ،»معمار بر دریدا هاي اندیشه و آراء تأثیر«) 1383 (حمیدرضا انصاري،
  60_49 ص ،18 ي شماره

  .سمت تهران، اول، چاپ رنسانس، و وسطی قرون در فلسفه تاریخ) 1382 (محمد ایلخانی،

  .مولی ،تهران خواجوي، محمدي ترجمه ،مکیه فتوحات) 1381 (الدین محی عربی، ابن

، تصحیح و تعلیق ابوالعالء عفیفی، لبنان، بیروت، فصوص الحکم) 1365(ابن عربی، محی الدین 
  .بی تا

 تهران، دوم، چاپ دوم، جلد داوودي، مراد علی ي ترجمه ،فلسفه تاریخ) 1374 (امیل بریه،
  .دانشگاهی نشر مرکز

  .جیبی هاي کتاب انتشارات تهران، ،یونان فیلسوفان نخستین )1357 (الدین شریف خراسانی،

 ششم، چاپ اول، جلد بندري، دریا نجف ي ترجمه غرب، ي فلسفه تاریخ) 1373 (برتراند راسل،
  .پرواز کتاب تهران،
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  .دیباچه کرمانشاه، ،زمینی فرا یک هاي نوشته ماه) 1398( مهوش، سلیمانپور،

 ي واژه تطبیقی ي رابطه بررسی«) 1395( سمیه حامدآباد، صفاري و محمدرضا زاده، شریف
ي ، دورهماهنامه ي باغ نظر ،»ایرانیان ي اندیشه در چلیپا نشان و هراکلیتوس منظر از لوگوس

   .42 ي ، شماره13

، 1 جلد مجتبوي، الدین جاللسید يترجمه ،فلسفه تاریخ )1391( چارلز فردریک کاپلستون،
  .فرهنگی و علمی انتشارات تهران،

 قوام مهدي ي ترجمه ،)هراکلیتوس (یونان ي فلسفه تاریخ )1376 (دبلیو گاتري، سی کی
  .روز فکر تهران، پنجم، جلد صفري،

 تهران، دهم، جلد فتحی، حسني ترجمه ،یونان ي فلسفه تاریخ) 1375 (دبلیو گاتري، سی کی
  .روز فکر

 تهران، فتحی، حسني ترجمه سیزده، ج یونان، ي فلسفه تاریخ) 1377 (دبلیو گاتري، سی کی
  .روز کرف

  .هرمس تهران، صفوي، کوروش  ي  ترجمه دوسوسور، فردینان) 1386 (جاناتان کالر،

 اول، چاپ سوم، جلد لطفی، محمدحسن ي ترجمه ،یونانی متفکران ،)1375 (تئودور گمپرتس،
  خوارزمی انتشارات سهامی شرکت تهران،

مه ي کارشناسی ارشد پایان نا ( لوگوس، معنایی تطور  سیر)1383(اهللا  نعمت اقدم، عبدي
  ، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)دانشگاه عالمه طباطبایی

  .، تأملی در باب تفکر مدرن، تهران، طرح نوعقل افسرده) 1378 (فرهادپور، مراد

  .ي محمدحسین آریا، تهران، امیرکبیر، ترجمهتمدن مغرب زمین) 1380(فوگل، اشپیل 

  .، ترجمه شهرام باقري، تهران، حکمتي بر هایدگردرآمد) 1394 (فیگال، کونتر

  .سبز ي اریکه تهران، ،هخامنشی ي ملکه آخرین هاي عاشقانه) 1398 (مارال موالنا،
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 و مهاجر مهران ي ترجمه ،معاصر ادبی هاي نظریه ي نامه دانش) 1385 (ریما ایرنا مکاریک،
  .آگاه تهران، نبوي، محمد

  .چشمه تهران، رادمهر، فریدالدیني ترجمه ،وسهراکلیت) 1390 (فیلیپ رایت، ویل

  .ققنوس تهران، جهادي، سیاوش ي ترجمه ،زمان و وجود) 1389( مارتین هایدگر،

ي  ترجمهمدرنیسم، گرایی از مدرنیسم تا پست ي انسان اي درباره نامه) 1381 (هایدگر، مارتین
  .ریم رشیدیان، تهران، انتشارات نیعبدالک
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