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  چکیده

لمه و معنامند شکنی تاکید بر قراردادي بودن ک در ساختارگرایی، پساساختارگرایی و ساختار
اما .  استها به علت رابطه کلمه با سایر کلمات و تفاوت کلمات با یکدیگربودن آن در ساختار

لذا کلمه . رود  مقوالت ذاتی پسینی به شمار میزءشناسی فراساختارگرا، زبان ج در مکتب زبان
گرایی  ر ذاتی و فطري است که تابع تاریخ یک ام،ها داردآنی که با پدیدار به علت رابطه هم

ر هفت خودآگاه اي د ي ابعاد ثابت و لغت نامه ی هموارهباشد، که با حفظ و همراه گرا می عمیق
 را در ساختارهاي قیقت عمیق وجودي کلمهفردي انواع ابعاد متغییر ح_و ناخوداگاه جمعی
، گراییاین مقاله ضمن معرفی اجمالی ساختار. ندرسا ي ظهور می متفاوت به منصه

شناسی فراساختارگرا را معرفی  انشکنی، به طور خالصه مکتب زبگرایی و ساختار پساساختار
گرایی   از تاریخدن کلمه، و تابعیت کلمه سپس از منظر این مکتب فطري یا ذاتی بوکند؛ می

گرا ذاتی است که در تاریخ گرایی عمیق نتیجه آنکه کلمه امري . گیرد مورد بررسی قرار می
  .کند و فراساختارگرایانه عمل می. گیرد  بررسی قرار میمورد تحلیل و 
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  :مقدمه
 و یکـدیگر  بـا  پیوند در مجموعه یک اجزاي ي   همه آن، در که است چارچوبی ساختار یا ساخت

 آن پـی  در شناسـی   نـشانه  هماننـد  ساختارگرایی« .سازند  می را اثر کلیت هماهنگ کارکردي در
 چگونـه  دارند، عناصر دیگر با ارتباطی چه و گیرند  می شکل چگونه زبانی عناصر ریابدد که است

 پدیـد  را مـتن  الگوهـاي  عناصـر  و اجـزا  این چگونه و شود  می پدیدار عناصر اجزاء این از کلیتی
 روابـط  که دارند معنا هنگامی تنها نظام یک منفرد عناصر) 173: 1376مقدم، علوي( »آورند  می
 هـاي   ماهیـت  عنـوان  بـه  سـاختارها  ایـن « .کنیم بررسی کل یک همچون را ساختار با اجزاء آن

 اسـت  سـاختار  خـود  این بنابراین ؛شوند  می درك یابنده  تغییر خود و شونده ودتنظیمخ مستقل،
ــه ــت کـ ــی  اهمیـ ــارکرد و معنـ ــزاء کـ ــرد اجـ ــک منفـ ــام یـ ــین را نظـ ــی تعیـ ــد مـ  ».کننـ

)piagct1971:5_16:llawkes,1977:17_8  

 یونان رواقیون و الیبنیتس چون منتقدي متفکران آراي در توان می را ساختی تفکر هاي ریشه
 آلیسم ایده به فلسفی لحاظ به ساختارگرایی اصلی یابی ریشه همچنین و کرد دیابیر

 و معرفت تجربی ماقبل و پیشینی ساختارهاي و صور به او اعتقاد و کانت شناختی معرفت
 که اي)سوبژه(آدمی ذهن در تجربی ماقبل پیشینی مقوالت که چرا .گردد می بر  سوبژکتیویسم

 و ساختمان بناي کانت نظر در که هستند شناختی معرفت ساختارهاي همانا ،کند می مطرح او
 فرمالیسم به ساختارگرایی یابی ریشه همچنین و. است شده بنیاد ها آن ي پایه بر آدمی معرفت

  .رسد می فوتوریسم و  نئوفرمالیسم و پراگ مکتب و

 توضیح باید تارگراییساخ ي نقادانه ي نظریه هدف«: گوید می گرا ساخت شعر فن در کالر جانتان
 باور این بر و ».برآیند متون معناي استخراج ي عهده از چگونه خوانندگان که باشد مطلب این

 هنگام در ما که دارد قرار قواعدي ي مجموعه در بلکه متون خود در تنها نه ساختار که است
 پیاژه، ژان همچنین و) 84: 1375 سلدن،( .کنیم می تبعیت و پیروي ها آن از خواندن

 قواعد این حسب بر و است قواعد تابع ساخت یک عناصر که است معتقد سوئیسی روانشناس
  )280: بیستم، قرن سیاسی هاي اندیشه (.شود می مشخص ساخت که است

 نام ساختارگرایی درواقع .دانست مکتب این آغازگر توان می را دوسوسو فردینان هاي اندیشه 
 برگ و شاخ هم دیگر هاي زمینه در بعدها و شد مطرح شناسی زبان در ابتدا که است مکتبی
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 همگانی شناسی زبان هاي درس است مانده برجاي دوسوسو فردینان از که کتابی تنها .کرد پیدا
 توسط او هاي یادداشت براساس) او درگذشت از پس سال سه( م1916 سال در که دارد نام

 عنوان به  دوسوسو کتاب این انتشار با) 66و 65، 1373الدینی، مشکوة(  .شد منتشر شاگردانش
 و شناسی زبان ي وزهح در شگرفی دگرگونی و شد شناخته نوین شناسی زبان بنیانگذار

 میان در ور،سوس نظر از )67:ش ه 1377 مقدم، علوي( .شد پدیدار ادبی و زبانی هاي نظریه
 پیوند. جانشینی پیوند و نیهمنشی پیوند :دارد وجود پیوند نوع ود کم دست زبانی هاي پدیده

. شود می مشاهده گفتاري ي زنجیره یک در مختلف واژگان میان که است پیوندي همنشینی
 گفتاري اي زنجیره چهار رفتم، دوستم، ي، خانه من، »رفتم دوستم ي خانه به من« ي جمله مثال

 عناصر میان بیترکی پیوند به ناظر همنشینی پیوند )186: 1386 فکوهی،(. دهد می تشکیل را
 یک در لزوما که گیرند می قرار یکدیگر با رابطه در اییاجز جانشینی پیوند در اما .است زبانی

 وراي شوند می درك اي حافظه اي زنجیره در بلکه ؛ندارند فیزیکی حضور گفتاري يا زنجیره
 مثال. شوند جانشین یکدیگر غیاب در توانند می اجزاء این اما. دارند حضور جمالت و ها گفته
 درس دانشگاه، فروشنده، فروشی، کناب چون مفاهیمی خریدم جدید کتاب یک گوییم می وقتی

 محور در «البته )همان( ».هستند اي حافظه اي زنجیره یک .آید می وجود به رهنما در غیره و
 توان نمی ااي ر واژه هر و است مشخص گزینش، این توجیحات و حدود گزینشی، یا جانشینی

 زمانی در رویکرد دو دوسوسو نظریات دیگر از) 22 :1382امامی، (».کرد دیگر اي واژه شینجان
 توان می سوسور نظر به .است یافته ادبی ي نظریه مباحث در زیادي اهمیت که است همزمانی و

 با مناسبت در را خاص واج ک یبا واژه یک اگر کرد بررسی راه دو از را زبان خاص ي پدیده هر
 به را واج یا واژه آن اگر اما بود خواهد همزمانی ما کار روش ،کنیم بررسی ها واج و ژگانوا سایر
 بررسی روش در «درواقع .ایم کرده استفاده زمانی در روش از کنیم بررسی تاریخی اي گونه

 زمانی در بررسی پرورش و شود می مطالعه خاص مقطع یک در زبان کامل وضعیت همزمانی
 1387احمدي،( ».گیرد می قرار پژوهش مورد زمان متوالی هاي الیه در انزب از خاص عنصري

:18.(  

 ظهور ساختارگرایی افراطی آراي با مقابله منظور به1960ي دهه اواخر در نیز پساساختارگرایی
 .داشت اشاره ... وبارت نروال فوکو، میشل دریدا، به توان می معروف پساساختارگرایان از. کرد

 صرفا لذا و است ناممکن نهایت در عینی علم یک بناکردن که باورند این بر نگرایا پساساخت
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 اولویت پساساختارگرایان )1386:188پین،(. کند می تحمیل متن یک بر را خود خاص خوانش
 زبان کاربرد چگونگی و زبان، کیفیت  گرایانه ساخت برخالف ولی کردند حفظ را زبان ي مسئله

 هر در یدال هر که معتقدند پساساختارگرایان) 1368:140ون،لتایگ(. دادند قرار توجه مورد را
 به بسته .گیرد نمی ساختار از را معنا یک صرفا دال هر اما دارد را خود خاص معناي ساختار
 این و. بدهد دال یک به را متعددي معناي توان می ساختار در تاریخی اجتماعی، اوضاع شرایط
 دیدگاه اساس حضور توهم ي مسأله طرح با دریدا .است شناور هاي دال ي نظریه همان

  .کرد مطرح زبان در را مدرنیسم پست و پساساختارگرایی

 در هارلند که طوري به. است ساختارشکنی پساساختارگرایی، رایج و کلیدي مفاهیم از یکی
 از سبکی و اندیشیدن از اي شیوه پساساختارگرایی کند می بیان پساساختارگرایی تعریف

 )2003پیترز،(. ورزد می اهتمام ساختارشکنی به نهایتا که است نوشتار از نوعی و فلسفیدن
 بر تأکید و اي برجسته عنصرهاي مرکزیت و بنیاد هرگونه رفتن کنار به مستلزم ساختارشکنی

  .است اي حاشیه و شده سرکوب عنصرهاي

 معتقد ساختارشکنی مکتب و پساساختارگرایی معروف هاي چهره از یکی عنوان به دریدا ژاك
 معناي یک چون حضور، متافیزیک در اساسا و متن، یک وي ساختارگرایانه تغییر در است

 به موجب ساختار، استبداد پس است گرفته شکل همانی این حول که گردد می مطرح مرکزي
 خود که چه آن بر  تأکید و ساختارشکنی با دریدا و گردد می دیگري معناي رفتن حاشیه

difterance باز البته و دارد نظر مد  رااین. اي حاشیه معناي آمدن مرکز به واقع در و نامد می 
 بدین و شود می فراخوانده ستیز به دیگر، اي حاشیه معناي آمدن مرکز به با مرکزي، معناي این

 چهآن برخالف.  یابد می تحقق متن از متکثر معانی تولید نهایت بی تا ي پروسه که است ترتیب
 متن نهایی معناي کشف یا متن کردن ویران معنی به ساختارشکنی ،آید برمی نخست نگاه در

 آشکار ي غلبه مانع تا است متن داللتی نیروي با درگیري طریق از متن تولید بلکه نیست،
  )1380پور، تقی(. شود دیگر هاي شیوه به داللت از اي شیوه

 اکتشاف، تحقیق، معناي در پرسشگري یک بلکه ؛نیست نیز ویرانگري یا تخریب ساختارشکنی،
 بهمعنا  یک از آگاهی براي تالش معناي به ي مفروضات است همه مرورسازي و کردن رو و زیر

 است دشوار کاري ساختارشکنی از جامعی تعریف ي ارائه البته) 1995 ایجی،(. ویرانگري معناي
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 در« .گرفت نظر در متن خواندن براي جدیدي روش یا و  ویرانی به را آن توان نمی و
 دیگر سوي از و ها آن خود داخل از ها متن ریزبینانه و با دقت مطالعه سو یک از ساختارشکنی

 .است توجه مورد دهند می جلوه واژگون را خود چگونه ها متن که امر این به توجه
 ها، سنت تون،م امر، اشیاء، دهد نشان که است آن پی در شکنی ساخت  درواقع).1976دریدا،(

 همواره مفاهیم کرد، تعریف همیشه براي  و برد کار به توان نمی را ها جامعه و باورها، نهادها
 .اند کرده ،شدن محدود  شروع بهرحاض لحظه در که دارند مرزهایی از  فرارفتنبه تمایل

  ).9-1379،7حقیقی،(

  حضور اعالم از که دهه دو طی در و ایران ادبیات در که آن وجود با: پژوهش ي پیشینه) 0_2( 
 شده نوشته بسیاري آکادمیک-علمی مقاالت آن مورد در هرچند گذرد، میمکتب اصالت کلمه 

 نشده نوشته پژوهشی-علمی ي مقاله هیچ تاکنون فراساختارگرایی، مکتب عنوان به اما است؛
  .است مورد این در علمی نوشتار نخستین حاضر ي مقاله و است

  :تحقیق ايه مسئله )0_3(

   در مکتب فراستاختارگرایی چگونه تعریف می شود؟ ذات_1

    کلمه در این مکتب تابع نگاه تاریخگرایی قدیم یا نوین است؟ _2 

هاي  فردي بر کلمه و جوهره- خودآگاهها و ناخودآگاههاي جمعی در این مکتب تاثیر انواع_3و 
  آن چگونه خواهد بود؟  

  .باشد می تحلیلی و توصیفی بنیادي، اي کتابخانه صورت به پژوهش روش: پژوهش روش) 0_4(

  تحقیق نظري مبانی) 0_5(

  : گرایی فراساختار_5_1

 تابع را معنا ساختارشکنی، و پساساختارگرایی و ساختارگرایی برخالف گرایی فراساختار
 ترتیب بدین. دهد می قرار کلمات بین روابط تابع را ساختارها بلکه ؛دهد نمی قرار ساختارها

 فراساختارگرایی. هستند کلمات موجودي متکثر مقام از هایی ماهیت خود ساختارها تمام
 یعنی معناها تمام اساس و بنیان به که است هایی ماهیت و ساحت افزایی هم از فراتر کلیتی
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 زبانشناسی هاي فرض از جمله پیش .دارد اشاره) لوگوس (کلمه وجودي جامع مقام
یا چند کلمه یک حقیقت عمیق است که یک _1: ان به موارد زیر اشاره کردتو فراساختارگرا می

 ابعاد متغییر دارد که در ساختارها ظهور و نمود پیدا نهایت اي و بی بعد و ساحت ثابت لغت نامه
ي  نایی، جوهرهي مع ، از جمله جوهرهاست گوناگونی هاي جوهره داراي کلمه_2 .کنند می

 چون معنایی ي جوهره لحاظ از کلمه_3... ي حرکتی و  جوهره ي نوشتاري،گفتاري، جوهره
 هیچ به است کرده اخذ کلمات موجودي متکثر مقام و کلمه وجودي جامع مقام از را وجودش

 جزء معنا_4 .کنیم می کشف پدیدارها-کلمه ذات در را معنا ما و باشد نمی قراردادي امري وجه
 فراساختارگرا، شناسی زبان  در_5  .باشد می پسینی مقوالت جزء زبان اما ذاتی پیشینی مقوالت

 و هاگراساختار نظر  برخالف_6. فراسوژه، مواجه هستیم و سوژه دگر ابژه، سوژه، پروسه چند با
) لوگوس ( کلمه وجودي جامع مقام از را خود هستی کلمات معنایی ي جوهره پساساختارگراها،

 عمیق حقیقت داراي متنی یا اي کلمه هر و .ددارن می دریافت کلمات موجودي متکثر مقام و
 که است امکانپذیر صورتی در گفتمان _ 7 .دارد متغییر ابعاد و ثابت بعد که باشد می معنایی

 در ثابت ساحت یک یا چند به حداقل یا .باشیم داشته جهانی واحد و برساخته زبان یک
 یک آن در چیزي هر که کنیم می زندگی جهانی در ما_8 .باشیم قائل متفاوت زبانهاي کلمات

 بدون درواقع است، برقرار آنی هم و ذاتی اي رابطه پدیدارها و کلمه بین  و است پدیدار_کلمه
  )33_31: 1399هاشمی،  ( .داشت نخواهد وجود هم جهانی کلمات

  شناسی فراساختارگرایی گرایی و ساختارشکنی از نگاه زبانساختار

 مکتب لحاظ این از و ، استکرده بیان را رابطه اصالت درواقع رسوسو فراساختارگرایی، نگاه از
 به. دارد تاکید ساختارها سایر و گفتار ي زنجیره در) کلمه (اجزاء بین ي رابطه بر ساختارگرایی

 مثال عنوان به. شوند می تعریف شان روابط براساس افراد نیز انسانی جامعه در صورت همین
 مادرش و پدر با خانواده محیط در شخص همین دیالوگ و شاگردانش با معلم یک دیالوگ
 درواقع. شود می تعریف جامعه افراد بین که است اي رابطه نوع تفاوت این دلیل .است متفاوت

) کلمه انسان، (پدیدارها میان ي رابطه بلکه ندارند؛ اصالت پدیدارها که است معتقد دوسوسور
 تمام به و انسان و کلمه به  رابطه اصالت مکتب براساس دوسوسور لذا. دارد اصالت که است

 و محدود پدیدارها و انسان وجود نگاه نوع این در که دارد، ماتریالیستی نگاهی پدیدارهاي
 که است معنایی عمیق حقیقت داراي پدیداري هر که است حالی در این. شود می گرفته نادیده
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 پدیدارها سایر با بودن رابطه در و رابطه ییساختارگرا مکتب در. پذیرد می متغییر و ثابت ابعاد
 یک عنوان به چیزي هر سوسور نگاه از که چرا. .زند می رقم را پدیدارها وجود و هویت که است

   )همان( .ندارد معنایی) جانشینی و همنشینی قواعد ( رابطه در گرفتن قرار بدون پدیدار،

 براي را معنا که، نیست رابطه؛ است معتقد پساساختارگرایان از یکی عنوان به فوکو میشل اما 
 شکل پدیدارها این که است تاریخی ي  پروسه و تاریخ در بلکه آورد، می وجود به پدیدارها

 بلکه کنیم، نمی تولید ما را پدیدارها معناهاي که است معتقد فوکو میشل همچنین. گیرند می
  .کنیم می مصرف را معناها ینا صرفا ما و گیرد می شکل تاریخ سیر در پدیدارها معناي

 مطرح را سوال این دریدا. گیرد می شکل تاریخ در رابطه این که است معتقد فوکو میشل 
 در اما دارد قدمت رنج،طش بازي  که است واضح این و است؟ صورت چه به تاریخ که کند می

 دریدا. است دهدا شکل کسی چه  را...و اسب شاه، سرباز، ،ها مهره میان ي رابطه شطرنج بازي
 است معتقد دریدا واقع در. است تفاوت در رابطه این اصل که دهد می پاسخ سوال این به خود
 را ها رابطه که است تفاوت گوید،  وي در ادامه می.گرفت نمی شکل اي رابطه بود نمی تفاوت اگر

 اسب  اگر. دهد می معنا پدیدارها به که است تفاوت که است معتقد همچنین و. دهد می شکل
 کلمه هم دریدا واقع در. شد نمی تولید شطرنجی بود می سرباز شبیه شاه یا بود می سرباز شبیه

 معنا که است یکدیگر با پدیدارها تفاوت در که است معتقد و داند می معنا فاقد را پدیدار و
  . شود می تولید

 است معنایی حقیقت ثابت ادابع همان ها نامه لغت در اي کلمه هر فراساختارگرا شناسی زبان در
 شکل ها تفاوت و روابط در متغیر ساحات که است ثابت ابعاد آن ي همواره و همراهی با که
 نخواهد شکل نیز اي روابطه نباشیم، قائل کلمه براي ثابتی  یا ابعادبعد اگر درواقع. گیرد می

 ثابت ابعاد یا بعد همراهی و حفظ با متغیر، ساحات در عشق ي کلمه مثال عنوان به. گرفت
 مالصدرا، مانند شخصی  است؛ همینطور نیز افراد مورد در. بیافریند هم را خود متضاد تواند می

 مالصدرا هم کند می صحبت شاگردهایش با است، مالصدرا کند می صحبت همسرش با وقتی
. تاس مالصدرا خویش وجودي ثابت ابعاد حفظ با هم باز کند صحبت کوچه سر بقال با است،

 محدود، و ثابت ابعاد آن همراهی و حفظ با که دارند وجودي ثابت ابعاد کلمه و انسان واقع در
 خودآگاهها انواع اساس بر متغیر ابعاد نهایت بی مختلف، زبانی هاي بازي در مختلف، ساحات در
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 از راترف انسان و  کلمه هر ثابت ابعاد  بنابراین.پذیرد می هفتگانه فردي-جمعی ناخودآگاههاي و
 متن، و گفتار پاره جمله، شبه جمله، نهایت بی در تواند می کلمه یک. کنند می عمل ساختارها

 بپذیرد، متفاوت ساختارهاي...) و شیمی، زیست، فیزیک، (علمی متن نمایشنامه، داستان،، شعر
 خیریه، هاي انجمن مدرسه، خانواده، ساختارهاي، انواع در اجتماع در نیز شخص یک

 لمی وع محافل در علمی شخص یک عنوان به دوستان، گروه در خیابان، علمی، هاي انجمن
 و ساختارها این تمامی در اما کند، شرکت رابطه و ساختار نهایت بی در تواند می ...و آکادمیک

 او اصل شخصیتامکانی از وجودش را نمود بخشیده که این ساحات، یک یا چند ساحت  روابط
 و همراهی ها و ساحات مختلف اجتماعی با حفظ ها و تشکل در جمع و .را سامان داده است

نهایت فعالیت متفاوت در اجتماع داشته و در  ي آن ساحات ثابت می تواند بی همواره
بنابراین انسان و کلمه داراي ابعاد و ساحات . ساختارهاي گوناگون اجتماع شرکت داشته باشد

 کلمه_انسان لذا. کند  عمل میساختارها تمام از فراتر ت،ثاب ابعاد و ساحات آن کهی هستند ثابت
 متغییر و ثابت ابعاد توان میي عشق  در مثال کلید واژه «.باشند می فراساختاري حقیقت یک

 معناي آن ثابت ابعاد و ساحات یا ثابت معناي که. کرد بیان را عشق ي کلمهمفهومی _معنایی
 تواند مید ثابت معنایی و مفهومی و همراهی آن ابعا حفظ با که است عشق ي کلمه اي نامه لغت

و در متون ي ظهور برساند  ادبی ساحات مختلف هنري خود را به منصه مختلف هاي متن در
 و در ساحات مختلف اجتماعی نیز .ي معنوي دارند را نمود ببخشد عرفانی ساحاتی که سبقه

 آن ساحات معنایی که ي اهی هموارهی متغییر با حفظ و همرداراي ریزش، بارش و رویش معنای
 عشق ي کلمه. باشد داشته متفاوتی معانی ؛ها است و مفهومی که در جوامع است در لغت نامه

 »افالطون ضیافت «مانند فلسفی متن یک در پذیرد، می ساختار یک ،)شعر (ادبی متن یک در
 ي کلمه همچنان اما. دارد دیگر ساختاري حقوقی متن یک در و پذیرد می تري متفاوت ساختار

 در که است اي نامه لغت  معنایی و مفهومیثابت ساحات آن ي همواره همراهی و حفظ با عشق
ي فراساختاري کلمه  ه ثابت جنبو آن ابعاد. پذیرد می متفاوتی و متغییر معانی ساختارها این

  )180_177: 2، ج1396آذرپیک و همکاران، (» .عشق و سایر کلمات است

  :ري بودن کلمه در فراساختارگراییذاتی و فط
 با نظریه این. دارد یونان فیلسوفان نظریات در ریشه فلسفی مباحث از بسیاري مانند ذاتیگرایی

 مورد تغییر، و حرکت پدیده از معقول يا تبیین واقع در. دارد ارتباط حرکت و ثبات مسأله
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 این. پردازد می موضوع این به زنی ارسطو ذاتیگرایی نظریه است بوده زمان آن فیلسوفان توجه
 بنیان که اوست فلسفی آوردهاي دست ترین برجسته از یکی طبیعت قوانین بررسی با نظریه

 طبیعت، فرآیند ارسطو، طبیعت ي فلسفه موضوع. داد تشکیل زمان آن علوم براي را متافیزیک
 این کاربرد با او .است ها علت ي نظریه و تغییر حرکت، چون موضوعاتی و طبیعی هستومندهاي

 وجود نیز وسطی قرون در .کند می بررسی را طبیعت هاي پدیده ساختار و رویدادها موضوعات
 تنها نه اجناس و انواع که بودند معتقد ها کلی وجود به قائلین  و شد بررسی ها کلی واقعی

 وسطی قرون دوران در. دارند ها ازجزئی جدا وجودي بلکه ؛است انسان فکر از مستقل وجودشان
. بود ها کلی وجود به قائلین و ها کلی لفظی وجود به نامگرایان فلسفی، هاي اندیشه نبرد

 ارسطوییان و بودند ذهن از خارج عالم در کلی مفاهیم واقعی کلی مفاهیم وجود نامگرایان
 دیدگاه، دو این مقابل در. خارج عالم در نه بودند انسان ذهن عالم در آنها وجود به معتقد

 - خارج عالم در نه و ذهن در نه_ کلی مفهوم نام به مفهومی اساساً که بودند معتقد نامگرایان
 امور بر دال و لفظی مشترك همه دارند، داللت کلی مفاهیم بر که الفاظ این و ندارد وجود

 با را کلیات و جزئیات وجود، و ماهیت بین تفاوت تا کرد کوشش آکویناس. هستند متعدد
 اشیایی وجود آکویناس نظر در. کند بیان  ارسطو متافیزیکی دیدگاههاي و زبان زا استفاده

 از را آنها ما عقل که نیستند اوصافی »داشتن وجود ذاتی عمل «با اشیاء واقع در اسب، مانند
  که اشیاء امکانی وجود حال، این با. کنندمی معرفی را خود طبیعت، در. باشد کرده اخذ خارج
 بودن قائل با آکمی نهایت در. دارد جاي آکویناس دیدگاه در نیست آنها ماهیت لتحلی ي نتیجه

 ؛نیست اشیاء انواع میان تفاوت معنی به جزئی کلی، بین تفاوت اینکه به اشاره و ها کلی لفظ به
 مواجه معمول طور به آن با که اشیایی یعنی شیء موجود نوع تنها به اشاره معنی به بلکه

 جهتی در را او نظریات شاگردانش ولی .کرد نزدیک ارسطو آراء به را خود رنظ نقطه ،هستیم
 ،1390 زاده، معیر. (نمود مهیاء را منطقی پوزیتیویسم حتی و هیوم فکر زمینه که دادند سوق

 واقعـی ذات به معرفت امکان بردن سؤال زیر با ویژه به و ارسطو ذاتیگرایی رد با الك )29-46
 بر پاتنم و کریپکی تمرکز با که کرد ایجاد مفهوم و مصداق بین تمایز حوزه در را مباحثی اشیاء

 ها نیوتنی دیدگاه دو اختالف .شد منجر ذاتیگرایی مجدد بازسازي به نهایتاً معناشناسانه مباحث
 هیومی متافیزیک ایجاد عامل جهان، مهم منـابع در دیگر سوي از ها ییتسن الیب و سو یک از

 ذاتیگرایی در )همان( .نمود مطرح را اش علمی ذاتـیگرایـی هیوم، دیدگاه در در الیس که شد
 ساختار از طبیعی تعامل روشی به یکدیگر با چیزها اولیه گرایشهاي که شود می فرض الیس
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 کند می تصور او. گیرد می تمایل و ظرفیت ی،معل توان آن، در که گیرد می  نشأت شان بنیادین
 این بنابراین. دارند وجود نوع این از موجوداتی طبیعی ویژگیهاي میان در علی توانهاي که

  )همان( .باشند داشته باید ضرورتاً نوع این از موجوداتی که هستند هایی ویژگی ویژگیها،

  :ارسطو گرایی ذات
 کار و سر موجود، ذات به متعلق اعراض و است موجود که حیث این از موجود با متافیزیک

 عنوان به کلی طور به را موجود علوم، از یک هیچ زیرا نیست خاص علوم نندهما علم این. دارد
 معناي داراي زیرا داند می معنوي مشترك را موجود مفهوم ارسطو. کند نمی بررسی موجود
 ،»است موجود انسان «مثال طور به. رود می بکار معنا یک به اشیاء تمام بر که است عامی

 و خارج در شی بودن معناي به موجود مفهوم ،»است موجود سنگ «،»است موجود درخت«
 مختلف معناي. شود نمی حمل افراد بر مصداق هم طور به ولی است مدنظر آن عینی تحقق

 چنین اسم در اشتراك علت به فقط که دارند نسبت معین طبیعت یک و واحد مبداء با موجود
 براي برخی جوهرند، که چرا ندشو می نامیده موجود بعضی دیگر بیان به. شوند نمی نامیده
 جوهرند، عدم یا فساد برعکس یا و جوهرند سوي به جریانی برخی جوهرند، انفعاالت اینکه
 مشترك را موجود مفهوم ارسطو دلیل همین به جوهرند فاعلی علت یا جوهر کیفیت برخی

 جودمو هستی زیرا. دارد مقوالت درباره مفصلی بحث ارسطو) 34:همان( .میداند معنوي
 و قوه حتی او. ندارد نظر در مقوالت دایره از خارج را موجودي هیچ و دهد می نشان را خارجی

. هستند خارجی شیء وجود ي نحوه فعل و قوه زیرا کند می بررسی مقوالت تحت را فعل
 در را وجود بالفعل حاالت آنها نیستند، مفاهیم قالب و ذهنی تصور فقط  ارسطو نزد در مقوالت

 آن اصلی موضوع که صورتی در متافیزیک و منطق بین  او. دهند می نشان ذهن از ارجخ عالم
 ي جنبه منطقی، ي جنبه بر عالوه مقوالت بنابراین. سازد می برقرار رابطه باشد جوهر

 زمان از که است اوسیا التینی ترجمه برگردان  جوهر یا ذات واژه. دارند نیز شناسی هستی
 با هستی بر که است شده گرفته بکار نهاد و سرشت طبیعت، با نیمع هم بعد، به افالطون

 مقوالت بر عالوه ارسطو نزد اوسیا شد اشاره که همانطور. میکند داللت پایدار  و ثابت وجود
 ارسطو. است فرد واقعی، و اولیه معنی به جوهر. دارد مهمی نقش نیز متافیزیک در دهگانه،
 خارجی موجودات و اشیاء از حاکی آنها که کند می حثب جهت آن از مصداق، و فرد درباره

. کند می داللت است، »اینجا در چیز این «خارج در  که موجودي بر جوهر فرد لفظ .هستند
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 نوع. است علم متعلق کلی مفهوم با که است نوعی ذات یا صوري عنصر ثانوي، معناي به جوهر
 جوهر ثانوي معناي به میتواند است علم متعلق و دارد فرد از باالتر واقعیتی ذاتاً اینکه دلیل به

 دیگران محمول خودش و است حمل موضوع فرد تنها جوهر دو این بین از. شود نامیده
 ذات یا واقعی اشیاء در نوعی کلی و است فردي ذات یا اولیه جوهر فرد، بنابراین. باشد نمی

 است علم متعلق و شیء در یاصل عنصر که چیزي است، جوهر حقیقی طور به فرد. است نوعی
 واقعی فرد،  در و ندارد جدایی هستی ولی است علم متعلق کلی بنابراین. باشد می کلی همان
  )35 :همان( .است

  :الیس نگاه از ذات
  مطرح را طبیعت قوانین و طبیعی ضرورت ي رابطه که است اي نظریه الیس علمی ذاتیگرایی

  معلولی و علی روابط در که دارد وجود جهان در اي طبیعی ضرورت که معنی این به کند، می
 به  و هستند فراگیر دنیا سراسر در طبیعت قوانین دیدگاه این در. شود می یافت طبیعت قوانین
 که حیث این از نظریه این. ندارد تصادفی وجودي یا نشده تحمیل آنها بر خداوند ي وسیله
 از شده تشکیل فعال نوع از ذاتاً بلکه نیست، الفع غیر ذاتاً چیزهاي از متشکل تنها نه جهان

 انواع- طبیعی انواع و -تمایل و ظرفیت علی، توان-  گرایشی هاي ویژگی. است برخوردار اهمیت
 را الیس ذاتیگرایی اصلی عناصر -هستند ذهن از مستقل و عینی طبیعت در که چیزهایی

 طور به اشیاء که شوند می باعث همگی تمایالت و ظرفیتها علی، توانهاي. دهند می تشکیل
 ما از مستقل طبیعی نوع هر گرایشی ویژگیهاي شوند خاص واکنشهاي و کنش به وادار درونی
 را طبیعی انواع بنیادین، ویژگیهاي. شوند می محسوب نوع آن بنیادین ویژگیهاي جزء آنها. است

 باید. انجامد می یکدیگر از آنها تمییز به که کند می واکنشهایی و کنش به وادار درونی طور به
 توان. است وابسته ،شوند می واقع آن در که شرایطی به ویژگیها ظهور و بروز که داشت توجه
 شرایط در اگر که هستند هایی ویژگی آنها. هستند اصیل يها گی بالقوه تمایل و ظرفیت علی،

 پیش موضوعه اصل ینا با الیس) 38:همان. ( گذارند می نمایش به را خود شوند واقع مناسب
 طور به طبیعی انواع که هستند اي گرایشی ویژگیهاي به وابسته تماماً علی قوانین که میرود
 انواع واقعی ذات ي سازنده که ساختارها و ویژگیها که گیرد می فرض یعنی. باشند می دارا ذاتی

 جهان، در جودمو طبیعی انواع بنابراین. کنند می متعین را واکنش و کنش قوانین، هستند
 ویژگیهاي باید کنند رفتار مخالف اگر که چرا. داشت نخواهد ذاتی ویژگیهاي با متغایر رفتاري
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 که نظري هستومندهاي فقط او ذاتیگرایی. باشد چیزها از متفاوتی نوع و داشته متفاوت ذاتی
 تبیین. ارندد ورود ي اجازه کنند می شرکت فیزیکی پدیدارهاي علّی فرآیندهاي تبیین در ذاتاً

 باشند، طبیعی فرآیندها که صورتی در تنها متفاوت، انواع علّی فرآیندهاي ي ذاتیگرایانه
 ي همه ولی هستند، طبیعی فرآیندهاي شک بدون علّی، فرآیندهاي يهمه. امکانپذیراست

. نیستند ذاتی ها، تبیین ي همه بنابراین. نیستند طبیعی  انواع به وابسته طبیعی فرآیندهاي
  )46_29: 1390: زاده معیر(

  :ذات  از نگاه فراساختارگرایی

توان کلمه را از  بنیادین کلمه شناخته شود، لذا میبا توجه به آنچه گفته شد الزم است، جوهر 
  :جود شناختی از سه جنبه بررسی کردلحاظ و

  .است) پدیدارها-کلمه(، که ساحت فرابعدي و فراتاریخی  مقام جامع وجودي کلمه_1 

   . مقام متکثر موجودي کلمات یا ساحت اختیاري و قراردادي کلمات_2

  . باشد هاي زبانی بشر می  که ساحت ساخته شده و انواع بازي مقام مصنوع_3و 

شناسی فراساختارگرا  بان مهمترین کشف مکتب اصالت کلمه و زمقام جامع وجودي کلمه،
جز با ... شناسی و شناسی، زبان اسی، نشانهشن ها در زمینه، معنی زیرا بسیاري از بحث. باشد می

. باشد، قابل طرح نیست می» پدیدارها-کلمه« ارجاع به مقام جامع وجودي کلمه که خود منشاء
پدیدار -آن است که هر کلمه» کلمه«شناسی فراستاختارگرا، مهمترین ویژگی  از نگاه زبان

» امع وجودي کلمهمقام ج«د را از  فرازمانی، فرامکانی خوي معنایی، و ساحت فرابعدي، جوهره
. ي زبان همان لوگوس یا جامع تمام معانی است  و این مقام در فلسفه.کند اخذ و دریافت می

بلکه . بخواهی نیستنداین بدان معناست که کلمه و واژگان در مقام نشانه، اموري قراردادي و دل
ي معنایی خویش را که  ههر کلمه، جوهر» پدیدار-کلمه«مند شدن در ساحت  پیش از هستی

در  .کند اخذ می» لوگوس«و جان کلمه است، از مقام جامع وجودي ازلی، ابدي، تقسیم ناپذیر 
ایی با ي معن  و پیش از نوشتار، از لحاظ جوهرهپدیدار، پیش از آوامند شدن-واقع هر کلمه

که . ود داردهر پدیداري روح و معناي مختص به خ. شود مند می پدیدار مختص به خود، هستی
 کلمه، که جامع و از لوگوس خود یا مقام جامع وجودي. و فرابعدي است. حاصل قرارداد نیست
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شود  مند نمی هستی» پدیدار-کلمه«زیرا . ي ذاتی برقرار است باشد؛ یک رابطه کلمه و پدیدار می
بنابراین،  .دبرده باش» مقام جامع وجودي کلمه«اي یا سهمی از معنا و وجود از  مگر اینکه بهره

ي فرامکانی، فرازمانی، ثابت و غیر  ي معنایی رابطه ز ساحت جوهرهپدیدارها ا-رابطه بین کلمه
بلکه تنها صورتی را . پذیرد وند با دال دیگر هر صورتی را نمیو مدلول در پی .قابل تغییر است

پس . ه استاشتي معنایی آن را از مقام جامع وجودي کلمه دریافت د پذیرد که قبال جوهره می
بر حسب آن که  ثابت براي معنی است و ابعاد ي مرکزي و بنیادین و  هر کلمه داراي یک هسته

 از پذیرفتن ساحت چهار  هر کلمه پدیداري پیشبنابراین. گردد ل تلقی میمدلول مناسب آن دا
لذا . دنوشتاري و گفتاري بر معنا و مفهوم معینی، داللت داري  افزایی با جوهره بعدي و هم

خصوصی به ي معنایی، گفتاري و نوشتاري پدیدار به  ، زمانی که جوهرهاي کلمه نشانهساحت 
ایی  ثابت معنعالوه بر ساحات و ابعاد. پذیرد نمود می چهاربعدي هم افزایی می رسند؛ در جهان

فردي هفتگانه در هرم - با توجه به زمان، مکان و انواع خودآگاهها و ناخودآگاههاي جمعی
راین ببنا .دنپذیر میطبق قرارداد آن جوامع به خصوصی ار و گفتار درماتیک، کلمات نوع نوشتما

و چگونه ) ي نوشتاريهجوهر( و مکان خاصی چگونه نوشته شوند پدیدارها در زمان-اینکه کلمه
هایی هستند تفاده شود، فرایندچگونه اسهاي آن  و از سایر جوهره) فتاريجوهر گ(تلفظ شود 

و . شوند تعیین می فردي- خودآگاهها و ناخودآگاههاي هفتگانه جمعیداد و انواع قرارکه طبق 
 از مکان و زمان چگونگی این  هر چند در جوامع ما.آید مکان محور به شمار می- امري زمان

هایی ردادهایی مانند نوع نوشتار و گفتار یک جامعه قرارداد، لذا  قرادادها آگاهی نداریمقرار
 هستند  بلکه قراردادهایی جبري و محتوم؛ق خواست افراد ایجاب یا سلب شوندنیستند که طب

دو نوع رابطه در با اساختارگرا شناسی فر بنابراین در زبان. اند که در طول زمان شکل گرفته
  ) 36: 1399هاشمی، ( .پدیدارها روبه رو هستیم- ارتباط با کلمه

ي معنایی از آن  هره و جوصل قرار داد نیست،رابطه ي فرامکانی، فرازمانی، فرابعدي، که حا_1
تواند حضور داشته باشد و و در تمام ساختارها می . اري نیستتابع هیچ ساخت. کند تبعیت می

  . امري ذاتی است

هاي گفتاري،   مکانی و چهار بعدي که حاصل قرارداد است و جوهرهي زمانی، رابطه_2 
و در آن ساختار به . شود  که در آن حاضر میاختاري استتابع س. شود نوشتاري را شامل می

 مکانی، فردي، جنسیتی، مذهبی،- خصوص بر اساس انواع خودآگاهها و ناخودآگاههاي جمعی
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 ثابت حقیقت عمیق  ابعاد و ساحاتي با حفظ و همراهی همواره... زمانی، نژادي، روانگاهی و
  : )1399، صمصامی( .پذیردعانی متعدد و متغییر و متفاوت می  ممعنایی،

مقام جامع وجودي کلمه، از صرفا یک امر توان گفت،  کلمه میبا توجه به این دو وجه از  
اي ه از جمله اصالت-گشت آوانگارد به اصالتهاي فرارو با باز قراردادي بودن فراروي کرده است و
نی، ي به یک امر وجودي، فرامکاا  از یک امر رابطه- باشد فرارو مقام جامع وجوي کلمه می

کند که کلمه و  و تاریخی آشکار میي اجتماعی   از سویهلذا. فرازمانی، بازگشت کرده است
که بل. گرا نیست گرا یا غیر تاریخ تاریخعدي، فرازمانی، فرامکانی، بودنش به دلیل فراب ها نشانه

و . شود  واقع میگرایی عریانیستی گرا و ذات شناسی عمیق موضوعی است که مورد بحث تاریخ
که پیوند . تگرا تابع یک فرایند تاریخی و در زمانی نیس شناسی ساخت گرایانه مانند زبان مطلق

 بلکه ،ي اتفاقی و احتمالی فرایند تاریخی باشد اي خاص و نتیجه دال و مدلول در لحظه
از ) پدیدارها-کلمه(هاي جوهري و ماهیتی  شدن کلی فراتر از هم افزایی ساحتمند  هستی
 گرا شناسی عمیق گرایی به تاریخ تاریخو ضمن پذیرفتن کارکردهاي . کند  فراروي میییگرا تاریخ

 شناسی فراساختارگرا پدیدارها در زبانکلمه و ي بین  لذا قراردادي بودن رابطه. آورد روي می
: 1398موالنا، ( .کند  میشانه خالینوعی قرارداد جبري است که از قراردادن بودن صرف 

اش   موجودیتاست که » پدیداري-کلمه«شناسی فراساختارگرا، درخت  زبانمثال در ) 50_10
از نگاه . مند کرده استهاي جوهري و ماهیتی را هستو ساحتافزایی  کلی فراتر از هم

 بلکه در هر ؛پدیدار حاصل قرار داد نیست-ي معنایی این کلمه شناسی فراساختارگرا جوهره زبان
 فردي -  خودآگاهها و ناخودآگاههاي جمعیانی بر اساس انواعزبانی و در هر مکانی و در هر زم

که .  داردفرامکانی-اي فرازمانی جسمانی درخت رابطهخت با پدیدار معناي دردر هرم مادرما 
ع خودآگاهها  ثابت نیز بر اساس انواحتی ابعاد و ساحات. پذیرد عد ثابت معنایی مییک یا چند ب

 از لحاظ جوهري معنایی گسترده شده و معناي ثابت تواند فردي می-و ناخودآگهااي جمعی
ي گفتاري و نوشتاري آنها با هم  اما جوهره. ا و ناخودآگها بپذیردبیشتري بر اساس خودآگاهه

  )50-5 :1399هاشمی،  (.اي کامال قراردادي دارد  و با توجه به مکان و زمان رابطهمتفاوت است

ایی در ذهن ي معن رد با یک پدیدار از لحاظ جوهرهخواي که تمام انسانها در بر اما آن شاکله
ي معنایی یا لوگوس آن کلمه یا  شود و در ذهن همه ثابت است جوهره آنها درك و دریافت می

  که با.مند کرده است اي و سهمی از وجود را هستی  جامع وجودي آن کلمه است که بهرهمقام
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پدیدار درخت معناي -پس کلمه. ي داردفرابعد- فرازمانی-اي فرامکانی پدیدار درخت رابطه
صورت و نامفهوم  اي، گنگ، بی ه که توددن را از مقام جامع وجودي کلمهجامع درخت بو

شود و موجودیت  مند می و زمانی که در جهان چهاربعدي هستی. ده است اخذ کرباشد؛ می
فردي -  جمعیههايها و ناخودآگاهیابد با توجه به مکان، زمان، و تسلط انواع خودآگا می

اختیاري صرف و ها ماهیت  یعنی نشانه. پذیرد ص میهفتگانه طرز نوشتار و گفتار به خصو
زیرا . کند  در جهان چهار بعدي معنا پیدا میمند بودن ساختارها و اصل رابطه. مطلقی ندارند

درخت ی کلمه ي معنای مثال جوهره. کند ها عمل می رها و رابطهي معنایی فراتر از ساختا جوهره
فارغ از ساختارها موجودي مستقل، پویا و ...) هنري و -ادبی- علمی(در انواع ساختارها 

پدیدارها نگاهی به تعریف جوهر _ تبیین بهتر فراساختار بودن کلمهبه منظور. فراساختار است
     .دهد گرایی عریانیستی رخ می ذات در فراساختارگرایی اندازیم تا مشخص شود که چگونه می

  )50- 10: 1398النا، مو(

   : ذاتی مقوالت

 که وجودي افزار نرم سیستم در نامفهوم و نامشخص و نامنسجم و خام هاي آگاهی یا ها داده 
 و تمایزاتی درك قابلیت ،کند می تبیین پدیدارها در را تشابهات و تمایزات بنیان و اصول

 نهاد در اتیذ و فطري صورت به که وجودي افزار نرم سیستم این ؛کنند می پیدا تشخیصی
 به شده وارد هاي داده درواقع. هستند  پیشینی ذاتی مقوالت  شده نهاده ودیعه به معرفت فاعل

 از که محوري کلمه شعور همان یا پیشینی ذاتی مقوالت با افزایی هم در معرفت فاعل درونگاه
 ذاتی مقوالت پس .دکنن می پیدا ادراك قابلیت دارد، وجود انسان نهاد در وجودي جامع مقام

 عالم سیستماتیک توضیح و تبیین و کانالیزه سبب که هستند بنیادین اصول همان پیشینی
 شکل پدیدارها-کلمه هنوز که است ذکر شایان. شود می پدیدارها-کلمه موجودي متکثر
 کی ي کننده تولید که يمحور تشابه و تمایز ذاتی خام امکانات مرحله این در تنها. اند نگرفته

 سبب هستند، شناخت منبع پنج از دریافتی هاي آگاهی مبناي بر ها پدیدار از مشخص فرم
 زمانی، نسبت یک در را تاثري هر روانگاه در ذاتی مقوالت یعنی. شوند می پدیدارها بندي مقوله

 در بالفعل صورت به یا مقوالت. کنند می معین و مشخص ...و نوع جنس، کیفی، کمی، مکانی،
 از پس یا و شود می گفته پیشینی ذاتی مقوالت آنها به که دارند حضور معرفت فاعل روانگاه

. آورد می وجود به را زبان نام به اي  پسینی اولیهمقوالت پدیدارها_کلمه یا تصورات موجودیت
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 شناخت منابع که است پس این از و. است پدیدارها-کلمه اجتماعی ي یافته نظام ساحت زبان
 تصدیقات  و کنند می صادر حکم پدیدارها_کلمه به نسبت پدیدارها تحلیل و یهتجز با پنجگانه

 همان ،متنوع یشگانیاند دستگاههاي این. گیرد می شکل متنوعی اندیشگانی دستگاههاي و
 نهایت بعد  بیو ثابت ابعاد که باشند می عمیقی هاي حقیقت یک هر که اند پیشینی مقوالت
 را آن و دارند جوهر روي بر مستقیم تاثیر که ثانویه پسینی قوالتم جمله از. پذیرند می متغییر

 وتغییر تحول دچار آن وجودي حقیقت ثابت ابعاد و ساحات ي همواره همراهی و حفظ با
 جوهري رویکرد لذا ؛افتاد خواهند اتفاق معنا ساحت در چون تغییرات و تحول این .کنند می
 هاي ناخودآگاه و خوداگاههاي انواع آمد؛ خواهند شمار به پدیدار جوهر جزء و کرد خواهند پیدا

نیز  مجازي-اي رسانه و نژادي، اندیشگانی، جنسیتی،-روانی زبانی، زمانی، مکانی، فردي- جمعی
  )همان(.روند  به شمار می ثانویهجزء مقوالت ذاتی پسینی

  :جوهر  

 کلمه اصالت مکتب در رجوه تعریف آیا اینکه؛ آن و کنیم می آغاز سوال یک با را جوهر مبحث
 و مابعدالطبیعه امور بر که است ذاتی امري جوهري یا است؟ زبان اشکال تحلیل نتیجه

   تصدیق؟ یا و تصور یا است تاثر است ادراکات از دسته کدام جزء و است؟ مبتنی فرابعدي

 نفسه فی شیء توان نمی را پدیدار و نیستیم رو روبه نفسه فی شی با درك فرایند در که شد گفته
 صورت بدون و نامفهوم گنگ، تاثري یا انطباع چیز یک با مواجه در ذهن بلکه کرد تعریف

 مقوالت براساس که است پدیدار همان نامفهوم فرم، بی ي توده این و کرد خواهد دریافت
 از اند هستی_کلمه جنس از و اند شده مند هستی کلمه وجودي جامع مقام از که ذهن پیشینی

 فاعل و شود می بندي مقوله ...و مکان، زمان، کیفیت، کمیت، ماده، رنگ، شکل، ،جنس لحاظ
 صورت اي مشاهده درك یا و کرد خواهد افتدری معنایی نامفهوم گنگ، توده آن از ادراك
 مرتسم را تاثراتی شناخت پنجگانه منابع طریق از ذهن بر که معنایی هر پس  .گرفت خواهد

 معنایی ي جوهره با افزایی هم از پیش تا پدیدار. است پدیدار یک ي دهنده تشکیل کند، می
 حیوانات همچون تنها نیست، شناسایی و درك قابل انسان براي شدن مند هستی و خود خاص

آذرپیک و همکاران، ( .رسید غریزي _جوهري حواس توسط تشعشعی درك به آن از توان می
 در شدن مند هستی و موجودیت براي صورت بی گنگ پدیدار و معنا لذا )87-116: 1398
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 از که معنایی ي جوهره افزایی هم سبب که دارند اي شاکله یا امکان به نیاز چهاربعدي جهان
 ذاتی مقوالت و برانگیخته را تاثراتی که پدیدار شده، گرفته) لوگوس (کلمه وجودي جامع مقام

 بر عالوه که است ثابتی بعد آن درواقع جوهر یعنی. است جوهر همان شاکله این .شود پیشینی
 خواهد اي مشاهده درك و تشابه و تمایز سبب ) ذهن پیشینی مقوالت و پدیدار معنا، (وحدت

 از شیء یک که شود می سبب شاکله این لذا. دارد تاریخی امتداد مکان و زمان در که. شد
 مکان، (اریخت امتداد در پایدار و منسجم مستقل، پدیدار_کلمه یک پسامیرش تا پیشازایش

 خود از باالتر ماي به قائم که است پدیدار-کلمه یا شیء آن ذات ،شاکله این. شود قلمداد) زمان
 شکل جوهر توسط )پیشینی مقوالت پدیدار، معنا،( افزایی هم  ازپس تصورات واقع در .باشد می
 ي جوهره (کلمه هر و شود می تبدیل نیز نشانه به کلمه که است مرحله این در و. گیرند می

 مرحله از پس تصورات که گرفت نتیجه توان می. بود خواهد پدیدار یک نشان) معنایی
 پدیداري هیچ زیرا. آیند می وجود به پدیدارها_کلمه موجودیت یا از نشانه_کلمه گیري شکل
 ي نشانه و نمود کلمه هر و یافت نخواهد موجودیت چهاربعدي جهان در کلمات حضور بدون
 تاثرات، از یک هیچ از جوهر مفهوم اینکه به توجه با) 50-5: 1398موالنا،  (.ستا پدیدار یک

 امر یک جوهر لذا است نیامده وجود به منطقی تحلیل و تجزیه به توجه با تصدیقات و تصورات
 حکم ماده و باشد، می خود از باالتر ماي به وابسته وجودش وجودي، لحاظ از که است فرابعدي

 و ها امکان صورت و ماده بلکه .برگیرددر را آن صورتی که داشت دنخواه را شی ذات
 تمایز عامل. شوند پدیدارها_کلمه آنی هم و قوام سبب تا ،هستند جوهر خدمت در هایی وسیله

 منتقل ذهن به ادراك منابع طریق از که است متفاوتی معناي متفاوت اشیاء جوهر تشابه و
 ي فرآورده و زبان حاصل و پسینی چیزي معنا پس. انگیزند یم بر را متفاوتی تاثرات و. شوند می

 شده مند هستی کلمه وجودي جامع مقام از پدیداري هر معنایی ي جوهره بلکه. نیست زبان
 تاثرات با سرخ گل از حاصل تاثرات مطمئنا. باشد می  و جزء مقوالت ذاتیفرابعدي امري و است
 جامع مقام از که معنایی ي جوهره زیرا .تاس متفاوت کودك یک تاثرات و اسب از ناشی

 به توجه با پدیدارها این از کدام هر لذا. است متفاوت همدیگر با اند کرده اخذ کلمه وجودي
 که پدیدار هر ذاتی خواص یا مقوالت این ي جمله از. شوند می بندي مقوله جوهري معناي
 هر با مواجه در. است ...و جنس کیفیت، زمان، مکان، ماده، صورت، مزه، بو، رنگ، شامل

 روانگاه در شده گرفته کلمه وجودي جامع مقام از که پدیدار نآ از معنایی ابتدا پدیداري
 براساس را معنا این روانگاه. است نشده تبدیل نشانه به هنوز معنا این. انگیزد می بر را تاثراتی
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 ي ماده است؟ کدام آن رنگ چیست؟ پدیدار آن جنس. کند می تحلیل و تجزیه ذاتی مقوالت
 کنش در است؟ چگونه آن هندسی کمیت و اندازه است؟ صورتی چه به آن شکل چیست؟ آن
 و گذرد؟ می آن بر چگونه زمان انگیزد؟ می بر  راکیفیتی چه با و العمل عکس چه بویایی حس با

 جمعی اههايگناخودآ و گاههايخودآ به توجه با که ها پدیدار بنیادین امور به راجع سوال دهها
 )همان(.است پیشینی ذاتی مقوالت سوالها این تمام پاسخ. است متفاوت سوالها آن ماهیت
 اي شاکله نیازمند اي، نشانه ي مرحله به رسیدن براي ذاتی مقوالت و معنا نامفهوم، گنگ پدیدار
 جوهر. است جوهر همان شاکله این. شود آنها آنی هم و بسیط افزایی هم سبب که هستند

 را آن از تاثراتی حضوري درك و شهود توسط انسان بلکه ،نیست تصدیقات یا تصورات اصلح
 دریافت خود از باالتر ماي از را وجودش که است فطري امر یک جوهر زیرا .کند می دریافت

 استدالل حاصل جوهر. شود می ذاتی مقوالت و معنا پدیدار، یگانگی و قوام سبب و. است کرده
 همان تصورات و روست روبه تصورات با ذهن زیرا ؛نیست روانگاه و ذهن استنتاج و

 تصدیقات و تصورات و مفاهیم و. اند رسیده اي نشانه مرحله به که هستند پدیدارها_کلمه
 در ظهور و موجودیت براي ها پدیدار. است پدیدارها_کلمه با ذهن واکنش و کنش حاصل
 و یگانه حضوري ذاتی مقوالت و معنا تا دهستن جوهري اي شاکله نیازمند چهاربعدي جهان

. شود می وجود یک موجودیت سبب که است اي شاکله جوهر، پس. باشند داشته منسجم
 وجود امکان و شوند می مند هستی که است جوهري ي شاکله این ي واسطه به پدیدارها درواقع

 و صوتی هیات و ينوشتار لفظ معناي به کلمه پدیدار،-کلمه در کلمه از منظور. یابند می
و در  است چیزي هر معنایی ي جوهره یا معنا جان، روح، معناي به بلکه نیست آن گفتاري

  معنا یاو منظور از روحمواجه هستیم » پدیدار-معنا« توان گفت، در این مرحله ما با واقع می
 از اي بهره کلمه وجودي جامع مقام از که. فوکویی است-گلیه-ادامه همان سنت اسپینوزایی

 داراي شوند، می مند هستی چهاربعدي جهان در که پدیدارها-کلمه تمام لذا. است یافته وجود
. است متفاوت موجودات سایر با انسان در موجودیت شاکله این اما. باشند می جوهري ي شاکله

 لحاظ از هم و اند کرده دریافت وجودي جامع مقام از که است معنایی لحاظ از هم تفاوت این
 مستقیم تاثیر ذات و جوهر بر که است ما در هرم مادرفردي-جمعی ناخوداگاه و خوداگاه فته

 انسان حالیکه در. کنند می دریافت پدیدارها، از تشعشعاتی یا تاثراتی موجودات سایر .گذارند می
 زبان از فراتر است؛ انسان فطري و ذاتی امري که محور شعورکلمه از مندي بهره علت به

 لذا. بندد می نقش ذهن بر که است معنایی و تاثرات این از تصورات آفرینش درصدد تشعشعی
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 موجودیت ي شاکله انسان در و جوهري ساحت داراي تنها حیوانات در موجودیت ي شاکله
 ماهیت زیرا. اند ذاتی امور از اینها دوي هر و. است ماهیتی-2و جوهري-1 احتس دو داراي
 وجود ي بهره وجودي جامع مقام از محور کلمه شعور و دهد می امانس محور کلمه شعور را انسان
 دربر نیز را انسان هاي ماهیت بلکه. شود نمی تعریف جوهر در تنها ذات پس. است یافته

 همان یعنی مادي، جوهر. گرفت نظر در جوهر سه توان می جوهر تعریف به توجه با. گیرد می
 انواع همان یا شعوري جوهر عنصر، چهار این از اشین ترکیبات و بنیادین ي چهارگانه عناصر
 دربر را پدیدارها روح که روحانی جوهر و است ماده از فراتر که محور کلمه شعوري هاي ماهیت

مه سنت  که همانطور که گفته شد اداباشد می وجودي جامع مقام همان و. گیرد می
 که جانداران سایر و حیوانات پس )50-5: 1399هاشمی، (  .فوکویی است_هگلی_اسپینوزایی

 قابلیت مادي ي جوهره در اما. اند بهره بی شعوري ي جوهره از ندارند محور کلمه درك و حواس
 بلکه ،دانیم می محور کلمه شعور فاقد را اشیاء و حیوانات دلیل همین به. دارند تشعشعی درك
 از باالتر ماي به قائم که ستا انسان ذاتی شعوري ي جوهره لذا. دارند تشعشعی درك غالبا آنها
  : دارد وجود ساحت سه وجودشناختی نگاه ازکه . باشد می وجودي جامع مقام یعنی خود

  .ماست ادراك و شناخت از فراتر که بخش، هستی وجود همان یا ذات یا هست؛_1

 و اخذ آن از را خود وجود و هستی موجودات که وجودي جامع مقام همان یا هستی؛_2 
  . نیست آن جنس از اما است »هست« مخلوق هستی پس. کنند یم دریافت

    .موجودي متکثر مقام همان یا پدیدارها کلمه مند؛ هستی _3 و

 هرم ثابت دابعا ،شود می انواع تشابه و تمایز باعث که ثابتی ابعاد بندي تقسیم این به توجه با
 ذهن و درون به را پدیدارها از تاثراتی شعوري هاي داده که شد گفته. دهد می شکل  رامادرما
 با افزایی هم در هستند پدیدارها از وجودي معنایی حامل که ها داده این. کنند می منتقل انسان

 و کنش حاصل تصورات و. دهند می شکل را پدیدارها- کلمه جوهر، و ذاتی مقوالت و پدیدارها
 و جنس حامل و تمایزم بامعنی، منسجم، تصورات،. هستند ذهن در پدیدارها-کلمه واکنش

 همان تصورات، واقع در. کنند می تصویر ایجاد و. هستند مشخص جوهري خصوصیات و ماده
 افزایی هم به ها پدیدار با که باشند می چهاربعدي جهان در کلمات موجودي متکثر مقام

 تقلمن را متمایز و مشخص معناهایی پدیدارها-کلمه سایر کنار در یا تنهایی به و. اند رسیده
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مقوالت _2مقوالت پیشینی یا ذاتیات، _1: اند  خود دو بخشگفت مقوالتتوان  لذا می .کنند می
اولیه، مقوالت پسینی _1: شوند ینی نیز خود به دو دسته تقسیم میمقوالت پس. پسینی

 از  و.اشاره کرد» زبان«توان به  از جمله مقوالت پسینی اولیه می. مقوالت پسینی ثانویه_2
فردي  هفتگانه _ خودآگاهها و ناخودآگاههاي جمعیتوان انواع الت پسینی ثانویه میجمله مقو
   )50-5: 1398موالنا، ( .را نام برد

 است که از چهار  همان تن که: جوهر ماديتوان بررسی کرد؛ را از سه وجه میپس جوهره 
که در : وريشعجوهر . دهد ي میل را شکل می افزایی رسیده است و نظریه عنصر اصلی به هم

 یا لوگوس که همان مقام جامع وجودي: محور است، و جوهر روحانی آن ماهیت شعور کلمه
  .اند فراتر از مادهو هر سه جوهر . باشد می

  :گرایی عریانیستی تاریخ

 بهره تاریخگرایی بر مبتنی انتقادي رویکردهاي از بیش و کم ادبی آثار تحلیل در ادبی منتقدان
 نظري مبانی و ها فرض پیش با انتقادي رویکرد نوع دو به میتوان جنبه، این از. جویند می

 به است، نویسنده روزگار شرایط و احوال و اوضاع بر مبتنی نخست رویکرد نمود؛ اشاره متفاوت
 )Bressler 7002: 712 (.دارد نام )Historicism Old(تاریخگرایی قدیم رویکرد برسلر، تعبیر

 رهیافت همانند که دارد، نام )Historicism New( نو اریخگراییت دیگر، انتقادي رویکرد
  تاریخگرایی بنیادي اصول متفاوت، نظري مبانی با البته )Criticism New(  نونقد انتقادي

  .برد می سؤال زیر را قدیم

 قرن دوم نیمۀ از که است تاریخی متون مطالعات نوین رویکرد )historicism( گرایی تاریخ
 و غرب تاریخی سنتی هاي ارزش «گسست نو گرایی تاریخ عزیمت نقطۀ. یافت اجرو نوزدهم
) تاریخ (history کلمۀ  در).932: 1385 هایم، لیشت (».است بوده تاریخی عینی معرفت امکان

 داده رخ چیزهاي یا واقعیت معنی به تواند می سویی از تاریخ واژة. است نهفته دوگانه معنایی
 است؛ داده رخ شده، فرض که دهد معنا اموري شدة ثبت روایت تواند می دیگر، سوي از و باشد
 امر رخدادها، این )story( قصۀ هم و باشد گذشته رخدادهاي معناي به تواند می هم تاریخ یعنی
  ).4‑5: 1377 اسکولز،: رك (باشد داستان یا واقع
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 طبق. پردازد می آن تاریخی پس زمینه به توجه با ادبی اثر مطالعه به قدیم تاریخگرایی رویکرد
 اثر و کرده، زندگی آن در که است روزگاري از تأثیرپذیر اي نویسنده هر« انتقادي رهیافت این

 جریانهاي و رخدادها سیاسی، مذهبی، اقتصادي، اجتماعی، شرایط  درك بدون نمیتوان را او
 الشعاع تحت را اثرش بافت  و اند داده شکل را او شخصیت اند، گذارده تأثیر نویسنده بر که ادبی
 این بر رویکرد این )Tilak 1997: 12( ».داد قرار ارزیابی مورد درستی به اند، داده قرار خود
 »است رخداده واقعی بطور آنچه از صحیح نگرشی« روایتگر تاریخ که است مبتنی فرض پیش

 یک مورد  در شخصی سالیق و اغراض از بدور و منصفانه توانند می مورخان و است، مخاطب به
هاي  رهیافت از .دهند آگاهی خود مخاطب به معین رخداد یک یا شخص، تاریخی، دورة
و » .نقد ادبی براي خود اثر قائل بودخر را در اهمیت اول و آ«ه گرایی قدیم، این است ک تاریخ

ق امه خالن از قبیل زندگی»  اثر داشتتوجه خود را از هر آنچه ارتباط بیرونی  با«منتقد ادبی 
ه باشد، استنتاجات با آن تطابق داشت تواند اي که اثر می ر، تاریخ زمانه او، دستگاه فلسفهاث

پاینده، ( .کرد ، دور میدهد اوضاع و روابط اجتماعی به دست میاندازي که از  اخالقی  و چشم
 نقاط ها و ه طور ذاتی داراي یکسري محدودیتگرایی قدیم ب رویکرد تاریخ) 204- 203: 1382

شود تا منتقد وجود خود  که پرداختن به تاریخ اغلب سبب میاز جمله آن است . باشد ضعف می
دي خود  به بیان دیگر اثر ادبی به خو)tilak, 1992: 139(. ر مورد مطالعه را فراموش کنداث

ي دوم اهمیت را کسب  در بهترین حالت، مرتبه«بلکه . موضوع کار منتقد قرار نمی گیرد
ر شناختی  و هنري اث هاي زیبایی چنین رویکردي همچنین، جنبه) 18: 1382پاینده، . (کند می

هاي  تدالل«گرایی قدیم   تاریخهاي مثبت گیرد، از جمله جنبه ادبی را تا حد زیادي نادیده می
  )altick,1975: 5( .بخشد ه آنها به اثر معانی دیگري میبردن ب  که پی.است» فرامتنی

 شیوهاي به شده، نهاده نام نو تاریخگرایی که دیگري انتقادي رویکرد1930 ي دهه اوایل  از
 توجه نو نقد فخال بر رهیافت، این. برد سؤال زیر را قدیم تاریخگرایی مبانی نو، نقد با متفاوت
 نیست، قدیم تاریخگرایی به بازگشت نوع یک این البته دارد؛ متن تاریخی موقعیت به ویژهاي

 لویی( .است قائل مستقل هویتی ادبی اثر براي و داند می ادبی اثر مینهز پس را تاریخ که
 تاریخی سویه دو بررسی« را نو تارخگرایی خود، زیباي تعریف در )Louis Montrose ()مونتروز

 یک« ادبی اثر رهیافتی، چنین طبق )191 همان،( داند می» تاریخ شدن متن و متن شدن
 ».ندارد عصر یک سیاسی و اجتماعی اقتصادي، شرایط از قلمست فراتاریخی زیباشناختی قلمرو
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 فلسفی، مذهبی، متون دیگر انواع  مانند است متن نوع یک ساده، بطور بلکه) 197 همان،(
 با تقابل یا تعامل  در که هستند هایی گفتمان منزلۀ به همگی متون این ... . و علمی حقوقی،

 یک داراي ادبی اثر سبب، همین به. سازند یم را عصر یک فرهنگ کلی، بطور و یکدیگرند
 به هم تاریخ دیگر، سوي از. باشد نمی متون سایر به نسبت ممتاز موقعیت و مستقل، هویت
 در آن با که ادبیاتی مانند بلکه، شود؛ نمی دانسته »عینی و ثابت حقایق از اي مجموعه« عنوان
 تاریخ« دیگر عبارت به )191 همان،( .دارد تفسیر به نیاز و است متن نوع یک است، تعامل

 گذشته و «،»است گذشته رویدادهاي  از مورخ روایت و نقل بلکه نیست، گذشته رویدادهاي
 منتقل ما به بازنمایی صورت به همیشه و نیست ما دسترس در ناب شکل به هرگز هم

 از برگرفته را تاریخ همۀ« نو تاریخگرایان سبب، همین به ) 22 :1381 ،رهادوست( » .میشود
 عقاید و تعصبات در ریشه گذشته از شان فهم و برداشت که دانند می انسانهایی ذهنیت

 و گذشته وقایع از شفافی و دقیق تصویر« تواند نمی تاریخ که باورند  این بر و ».دارد فردیشان
  )71: 1386، هزادآقاگل( ».نماید ارائه مختلف  فرهنگهاي و افراد بینی جهان و ایدئولوژي

 و نسبیت رویکردشان مبناي اند، برآورده سر پساساختارگرا  خوانشهاي دل از نو تاریخگرایی
 سنتی رویکرد کلیدي هاي واژه از که را »واقعیت «و »حقیقت «نوع هر که است قطعیت عدم
 امانتداري، مانند گفتمان، این دیگر واژگان که است بدیهی. کشند می به چالش است، تاریخ نقد

 اثر یا متن از جدیدي تعریف نوین تاریخگرایی. شوند می تهی معنا از نیز... و راستگویی ،صداقت
 یا حقیقت نمیتوان هیچگاه تاریخ خواندن با «که کند می  تکیه این بر و دهد می ارائه هنري

 دست به را افراد از گروهی بینی جهان یا ترتیب گذشته این به  و وقایع، از دقیق کامالً تصویري
 مورد کرد می تأیید را آن قدیم تاریخگرایی که را متن بودن بالذات قائم ترتیب برسلر، ».آورد

»  .پردازدمی تاریخ با متن رابطۀ بازتعریف «به نوین تاریخگرایی درواقع،. دهد می قرار تردید
  متن، در مشهود فرهنگی عناصر به باید متن تفسیر و تأویل در بنابراین، )248 همان(

 تفسیر  تا داشت توجه و کرد تأکید متن در شده  ارائه تاریخی دوران و نویسنده هايشغولیدلم
 فرایندي تاریخ«: میگوید تاریخ به فوکو نگاه تحلیل در برسلر. کرد ارائه آن از صحیحی و معتبر
- نگفتما میان پیچیده  متقابل روابط تاریخ بلکه ندارد؛ پایان و میانه و آغاز زیرا نیست؛ خطی
  ) همان(» .است گوناگون هاي
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  گرا  گرایی عمیق تاریخ

 طرفدار نوعی به گراها تاریخ که کرد گیري نتیجه اینگونه توان می شده ارائه تعاریف به توجه با
 توافقات و قراردادها از را وجودش پدیداري هر آن اثر در که هستند امور بودن قراردادي

 این در. آورد می دست به بزرگ جوامع در رتهاي قد نهادو کوچک جامعه در تن چندین
 و تاریخی وقایع و تاریخ سیر در را اصالتش و ذات و بوده ذات فاقد پدیداري هر تعریف

 ضد نگرش در اما. ندارند ثابتی ذات پدیدارها نگرش این در لذا. کند می کسب قراردادها
 و ثابت مقوالت سري یک از پدیدارها. است معتقد پدیداري هر براي ذات به که گرایی تاریخ
 ناطق حیوان را انسان ارسطو مثال. کند می بیان را آنها حقیقت و ذات که اند آمده پدید کلی
 نگاه از بگنجد تعریف این در که دوپایی موجود هر که است واضح پر. نامید می محسوس نامی

 ارسطو تفکر در نبود محسوس و بودن نامی بودن، ناطق بودن، حیوان پس. است انسان ارسطو
  .کرد اشاره اسپینوزا جوهر  و نیتس الیب مونادهاي به توان می یا. شود می محسوب ذوات

 براي مادرما هرم در عمیق حقیقت به فراساختارگرا شناسی زبان تفکرات این  تکاملدر اما
  ).گرا عمیق گرایی تاریخ اصل (.است معتقد پدیدارها

وان از سه ساحت مورد بررسی  ت میاسی فراساختارگرا را شن گرا در زبان گرایی عمیق تاریخ
  :دادقرار

  ساحت حقیقت عمیق_1

  ما بودن هستیساحت مادر_2

  فردي-خودآگاهها و ناخودآگاههاي جمعیساحت ساحت _3

  :ساحت حقیقت عمیق_1

 باشد که این ابعاد بت حقیقت عمیق میهر پدیداري داراي یک یا چند بعد ثادر این نگرش 
و ابعاد ثابت نه مطلق اند و نه نسبی بلکه به گونه اي .یابد صورت مادرما نمود میثابت به 

ي   به عنوان مثال در جعبه.مشکک در ابعاد ثابت وجودي هرم هاي مادرمائیک نمود می یابند
توان مکعب  می. قرار گرفته بودند...  همدیگر به ترتیب اندازه و حجم وزنون مکعب هایی درون
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و تغییر رنگ، امتداد، . ورد زنون را همان ابعاد ثابت حقیقت عمیق به حساب آهاي بودن جعبه
.  در مورد سایر پدیدارها نیز به همین صورت استترتیب  بدین.را ابعاد متغییر دانست ...جنس و

سیستم ، وجود،  در جوامع بشري همان انسان بودني زن  بعد ثابت کلید واژهدر مثال دیگر
 از ماي به مکان و زمان این ابعاد ثابت که با توجه باشد مشترك می... اه ویکال کلی، روانگفیز

تواند متفاوت و متمایز  فردي هفتگانه می-ر انواع خودآگاههاي جمعیدتر  باالتر به ماي پایین
است که با توجه به حقیقت عمیق بوده ول تاریخ داراي چندین ساحت ثابت زن در ط. باشد

هاي   قارهمثال ساحت ثابت زن در. نمودهاي متفاوت پذیرفته است...  و زبان نزادمکان و زمان و
ق پدیداري به نام  ابعاد متغییر حقیقت عمیاما. مشترك است ...، آمریکا واروپا و آسیا و آفریقا

 هاي وجودي ن جوامع داراي امکانزیرا زن در ای. ها کامال متفاوت و متمایز است زن در این قاره
فت زن توان گ  پس نمی؛متفاوت هستند ...ومذهب، نژاد، روانگاه ، زبان، و ظرفیت موجودي

عدم تشابه و یکسانگی در عریانیسم به هیچ گون نفی برابري ( آسیایی دقیقا مشابه و یکسان 
    با حفظ و همراهی . ظر برویزگی ها و خصائص گونه گون است انسانها با هم نیست و نا

ع زیرا در درجه اول مکان، زمان، انوا.  با زن آمریکایی است)گیي گوهر برابري و یگانهمواره
. ها متفاوت است در آن سرزمین حتا نوع خوراك نیز فردي -خودآگاهها و ناخوآگاههاي جمعی

، 1396آذرپیک و همکاران، (.  ماي پایین تر از خود متفاوت استلذا ابعاد ثابت در هر ما با
ورد در جهان با ابعاد ثابت زن کورد سوري و با ابعاد ثابت مثال ابعاد ثابت زنان ک) 342:یک.ج

ما هر چه از ماي پایینتر ا. زن کورد ایرانی و ابعاد ثابت زن کورد عراقی با همدیگر متفاوت اند
تر   و کلیتر  و برجستهتر   ابعاد ثابت ملموس؛تر است به سمت ماي باالتر فراروي کنیم که جزیی

  .شود می

یقت عمیق وجودي کلمه را  حق و متغییرتوان ابعاد ثابت میاساختارگرا نیز شناسی فر در زبان
 کلمه از لحاظ وجود جوهر... هاي معنایی، گفتاري، و نوشتاري و به عنوان مثال جوهره.مثال زد

و این ابعاد ثابت در مقام جامع وجودي همان لوگوس باشد   داراي ابعاد ثابت میدر هرم مادرما 
کالبد مادي و قراردادي   براي موجودیت در جهان چهار بعدي ناگذیر از و چون کلمه. است

هاي متفاوت در خودآگاهها و  ها، زمانها و در بین جمعیت است  لذا بر طبق قرارداد که در مکان
کالبدهاي گفتاري و . پذیرد  میمتفاوتناخودآگاههاي متفاوت کالبد نوشتاري و گفتاري 
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مند  از طریق آنها هستی ي معنایی کلمه  یري هستند که جوهرههاي ناگذ نوشتاري نیز امکان
  )همان ( .یابد شود و موجودیت می می

باشد که داراي  توان گفت که از لحاظ معنایی حقیقت عمیقی می بنابراین در مورد کلمه می
تر به کلمه از ماي باالابعاد ثابت حقیقت عمیق معنایی . .نهایت بعد متغییر است ابعاد ثابت  و بی

در تمام زبانها فرامکان، ي معنایی  که جوهره. باشد اي کلمه میه تر  همان جوهره ماي پایین
ي  اما همین جوهره. برد اي از وجود یا لوگوس می رابعد و از مقام جامع وجودي بهرهزمان، ففرا

ه و عدي گسترده شدبدر جهان چهارنیز در مکانها و زمانهاي متفاوت ثابت حقیقت عمیق کلمه 
  .گیرد ري شکل میهاي متغی جوهره

  :  مادرما بودن هستی_2

» اصل  مادرما بودن«وسی براي بیان تواند مثال ملم مانطور که گفته شد، جعبه زنون میه
 مادرِ کیهان که این به توجه با. شود ت مادرما فرض می صوردر این اصل جهان به. هستی باشد

 کنیم می شروع کیهانی و اي منظومه جمعیِ خودآگاه از مهستی او/ آنیم فرزند ما و ماست مکانیِ
 شمسی ي منظومه متغیرِ ساحت در شیري راه کهکشان ثابتِ بعد در اما است، ثابت بعد که

 ي حیطه در و مکانی لحاظ از و هستیم او/ آنیم فرزند ما و ماست مکانیِ مادرِ که هستیم
 هستیم زمینی-مکان متغیر ساحت در شمسی ي منظومه ثابت بعد رعایت با شمسی ي منظومه

 ساحت در شود، می تقسیم جنوبی و شمالی ي کره نیم دو به که زمینی-مکان ثابت بعد در و
 ثابت بعد در و هستیم او/ آنیم فرزند ما و ماست مکانیِ مادرِ که هستیم شمالی ي نیمکره متغیر

 آسیا و اروپا آفریقا، یکا،آمر هاي قاره متغیر ساحات به که شمالی ي نیمکره مکانی ساحت
 او/ آنیم فرزند ما و ماست مکانیِ مادرِ که هستیم آسیا ي قاره ثابت ساحت در شود، می تقسیم
 در و داریم را مرکزي آسیاي غربی، آسیاي شرقی، آسیاي آسیا، ي قاره متغیر بعد در و هستیم

 ما و ماست مکانیِ ادرِم که داریم را خاورمیانه آسیا غرب جنوب در غربی آسیاي ثابت بعد
 و افغانستان عراق، ایران، کشورهاي متغیر بعد خاورمیانه ثابت بعد در و هستیم او/ آنیم فرزند
 بعد هستیم، او/ آنیم فرزند ما و ماست مکانیِ مادرِ که ایران کشور ثابت بعد در و داریم را غیره

 کرمانشاه استان ثابت بعد در و اریمد را غیره و کرمانشاه قزوین، یزد، تهران، هاي استان متغیر
 کرمانشاه، هاي شهرستان مکانی متغیر ساحات هستیم او/ آنیم فرزند ما و ماست مکانیِ مادرِ که
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 متغیر ساحات داراي ها، شهرستان این از یکی ثابت بعد  در.داریم را غیره و صحنه پاوه، سنقر،
 و دهستان متغیر ساحات مثال انعنو به بخش یک ثابت بعد در و هستیم متفاوت هاي بخش

 متغیر ساحات روستا، یک ثابت بعد  در.داریم را روستا متغیر ساحات ده، یک ثابت بعد در
 ساحات کوچه یک ثابت بعد در کوچه، متغیر ساحات محله یک ثابت بعد در گوناگون، محالت
 خانواده یک ثابت بعد در و خانواده متغیر ساحت خانه ثابت بعد در مختلف، هاي خانه متغیر

 مادرما در چنین فرایندي که پدیدارها را به صورت .داریم را خانواده آن افراد متغیر ساحات
توان این اصل را به  بدین ترتیب می.  است»  بودن هستیمااصل مادر«. خود نگه داشته است

ه جمعی واقع مثال خودآگاه فردي در ماي باالتر از خود خودآگا. سایر پدیدارها نیز تعمیم داد
خودآگاه و ناخودآگاه ي ناخودآگاه جمعی و  ت، ناخودآگاه فردي نیز تحت سیطرهاس

فردي  تحت لواي ماي باالتر از خود یعنی فراآگاه واقع است و فراآگاه فردي نیز تحت _جمعی
 ها یا ه نیز در ذیل ماي باالتر از خود یعنی مقام جامع تمام آگاهیلواي فراآگاه جمعی و فراآگا

.(  باالتر از خود واقع است و آن  نیز به صورت طولی تحت  هرم ماي.لوگوس واقع است
 چنانکه.زبان نیز در هرم مادر ما واقع هستندترتیب کلمه و  و بدین) 50-1399:5هاشمی، 

کلمه در هرم پاره گفتار، شبه جمله، جمله، سطر، پاراگراف، متن ساحت مقام جامع متکثر، 
 بنابراین هر کلمه . باالتر از آن واقع استماي امع وجودي یا لوگوس وزبان، ساحت مقام ج

داراي ابعاد ثابت و متغییر در افق تاریخی  است و در نتیجه ذهر گذاره نیز در افق تاریخی 
داراي ابعاد ثابت و متغییر است و به طبع هر پاراگراف هر متن هر کتاب هر سیستم  پارادایم و 

عاد محدود ثابت و با حفظ و داراي اب..  اندیشگانی زبانی نزادي وساختاري نیز در ساحات
توان   لذا می .همراهی همواره ي همان ساحات می تواند داراي بی نهایت ساحت متغییر بشود

 نیز ...) در ساحت معنا، گفتار و نوشتار و(و متغییر حقیقت عمیق وجود کلمه گفت ابعاد ثابت 
ي آسیا با  یقت عمیق معنایی یک کلمه در قارهو ابعاد ثابت حق. ما هستندتحت شمول هرم مادر

از لوگوس یا مقام اي که   در کلیت یا بهرهاما. تواند متفاوت باشد ي دیگر در جزئیات می قاره
  . ابعاد یکسان و ثابت بپذیردتواند  ، میبرد جامع وجودي  می

هر کدام ظرفیتی موجودي براي  .).. و کتاب، متن، جمله، پاراگرافگزاره،(هر سیستم زبانی 
ست نمود و بروز می  یدن به ساحت امکانات وجودي زبان را که همواره فراساختارينمود بخش

ند مکان به مکان، زمان به زمان، توا ت حقیقت عمیق معنایی کلمه عشق میمثال بعد ثاب. بخشد
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د و و در بین هم از مذهبی به مذهب دیگر، از جنسی نسبت به جنس دیگر، و حتی فرد به فر
پس هر . بپذیرد ي آن بعد ثابت   متفاوتی با حفظ و همراهی هموارهجنسان نیز ابعاد متغییر و

تر عریان شده و ابعاد  تواند در ماي پایین میحقیقت عمیق خویش ثابت پدیداري با حفظ ابعاد 
  )همان ( .متغییري را نمود ببخشد

  :هفردي هفتگان- خودآگاه و ناخودآگاه جمعی_3

ابتدا می بایست،  فردي- جمعی هاي ناخودآگاه و فردي-جمعی هاي خودآگاه بحثِ ورود به براي
 است انسان درونی متکثر ساحات تمام وجودي جامع مقام فراآگاه،. تشریح شود فراآگاه ساحت

  :شود می تقسیم ساحت دو به که

  فراآگاه ظاهري ساحت. 1

  فراآگاه باطنی ساحت. 2

 ظاهري ساحت .نامیم می ناخودآگاه را باطنی و درونی ساحت و آگاهخود را ظاهري ساحت
 غافل آن از یا داد قرار تأثیر تحت را آن و کرد پیدا علم آن به توان می که است ساحتی فراآگاه

 بر آگاهی با تواند می خودآگاه ظاهري ساحت در انسان. گرفت قرار آن تأثیر تحت صرفاً و بود
  ساحت.کند پیدا اشراف و علم ساحت آن بر دارد خود غریزي یآگاه بر که برتري آگاهی
 اما ساحت خودآگاه انسان کند؛ می پیدا نمود و انسان می باشد درونگاه شامل نیز فراآگاه باطنی

 که در است اراديخودمختار و غیر هاي ساحت داراي و ندارد دسترسی و اشراف و علم آن بر
اي بسیار کوچکی هو خودآگاه تنها به نمود. شود جر میهایی را من و واکنشدرون انسان کنش 

 ضمیر پنهان ساحت توان می شناور ي مراقبه همانند اي مراقبه رویکرد با. یابد از آنها آگاهی می
 بتواند بیشتر که انسانی هر طبع به و کرد خودآگاه ضمیر و اراده قلمروي وارد نیز را فراآگاه
 وجودي لحاظ از درآورد خود مشخص ي اراده و مسلط یِآگاه ي حیطه به را اش باطنی ساحت

 هاي خودآگاه پیش از بیش شناخت و آگاهی با پس. است یافته دست تر متعالی ساحات به
  .یافت دست تر فرارونده فراآگاهی و تر متعالی شعوري به توان می که است فردي- جمعی

نظر  از که ناخودآگاه و خودآگاه به انسان وجودي ساحات تمام تقسیم از منظر فراساختارگرایی
 ي دانشورانه تحقیر و کردن محدود نوعی به گرفته، صورت یونگ تا فروید از غرب شناسان روان
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نفی  را پیشین شناسان روان و دانشمندان کشف که آن بدون انسان است، وجودي ساحات
 و فردي ناخودآگاه و اهخودآگ بار اولین براي ،شناسی فراساختارگرا و بنیانگذار آن  زبان.کنیم

 هفت به را انسان روان و کرده نقد داشتند اشاراتی ها به آن یونگ و فروید که را جمعی
 و کند می بندي  تقسیم  دز ساختار مشکک مادرمائیک هستیفردي- جمعی ناخودآگاه خودآگاه
  .دهد می ارائه را متفاوتی هاي گذاري نام و تعاریف

 هستی تمام ي چکیده انسان که است این ي دهنده نشان فردي-جمعی اصطالح از استفاده
 فردي-جمعی هاي ناخودآگاه و خودآگاه توضیح در . است شده گسترده هستی تمام در و بوده

 و خودآگاه در که آنگاه زیرا داریم، تئوریک اصرار فردي-جمعی اصطالح بر بیشتر هفتگانه،
 هستی متغیرِ و ثابت بعدهاي بر بنا  »امادرم «هرم در هفتگانه فردي-جمعی هاي ناخودآگاه

 شده، خالصه انسان وجود در هستی تمام که یابیم درمی کنیم می حرکت عمیق حقیقت یعنی
 جمعی-فردي هاي ناخودآگاه و خودآگاه نوعی به و کنیم می شروع انسان خود از که هنگامی اما

 گسترده هستی تمامیت رد وجودمان که یافت درخواهیم دهیم می قرار مدنظر را گانه هفت
 فیزیکالی موجودیت ما. است شده خالصه ما در هستی تمام و پایانیم بی که گونه آن شده،
. دارد وجود هستی تمام در و بوده هستی تمام ي شیرازه وجودمان اما ماست تنِ که داریم

  .ماست در کل و هستیم کل در ما. است مشهود تنانه کالبدي در ما ي شیرازه

  :فردي- جمعی آگاهخود هفت

  مکانی فرديِ_جمعی خودآگاه. 1

  زمانی فرديِ_جمعی خودآگاه. 2

  زبانی فرديِ_جمعی خودآگاه. 3

  جنسیتی_روانی فرديِ_جمعی خودآگاه. 4

  اندیشگانی فرديِ_جمعی خودآگاه. 5

  نژادي فرديِ_جمعی خودآگاه. 6

  مجازي اي رسانه فرديِ_جمعی خودآگاه. 7
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  :فردي_جمعی ناخودآگاه هفت

  مکانی فرديِ_جمعی ناخودآگاه. 1

  زمانی فرديِ_جمعی ناخودآگاه. 2

  زبانی فرديِ_جمعی ناخودآگاه. 3

  جنسیتی_روانی فرديِ_جمعی ناخودآگاه. 4

  اندیشگانی فرديِ_جمعی ناخودآگاه. 5

  نژادي فرديِ_جمعی ناخودآگاه. 6

  مجازي اي رسانه فرديِ_جمعی ناخودآگاه. 7

  : شناسی فراساختارگرا  و زبان»کلمه_انسان« اصل 

 ارتباط اجزا با همدیگر شناسی ساختارگرا انسان و به تبع کلمه در سیستم ساختاري و در زبان
، و جامعه شناسی براي کلمه نیعنی خارج از سیستم ها و ساختارهایی که زبا. شود تعریف می

و اگر انسان و .  بودارگرا براي انسان تعریف کرده است؛ انسان و کلمه داراي معنا نخواهندساخت
یی مطرح است، حضور به تبع کلمه بخواهد خارج از اصل رابطه  و تفاوت که در ساختارگرا

شناسی و  پس ارتباط انسان و مکاتب زبان. دمیسر نخواهد ش. مند داشته باشد معناگرا و هدف
ه کلمه یعنی هر آن گونه که ب. حتا مکاتب ادبی و فلسفی، ارتباطی متقابل و پایاپاي است

را در ساختارها انسان ساختارگ. شود با توجه به آن نوع نگاه تعریف میبنگریم، انسان نیز 
پایان گم می  و معناهاي متعدد و بی هاي انسان پساساختارگرا در دال. شود محدود و تعریف می

ي  در تفاوت با دیگرو در ساختارشکنی. دهد که در نهایت به فقدان معنا تن می. شود  میشود
در » کلمه_انسان«اما اصل . یی قرار دادي وضع می کند که هیچ گونه اصالتی نداردمعنا
هر شکن پساساختارگرا و ساختاراختارگرا، دارد که انسان س شناسی فراساختارگرا بیان می زبان

گرا و منحرف هستند، اما انسان فراساختارگرا که از ساختارها فراروي ، بعدهایی  کدام انسان
جنسی ما بین دو یابد و لزوما به  دي خود را در تفاوت با دیگري نمیست و اصالت وجوکرده ا

ي انسانی بر و در  نیان روایتی در ساحت وجود گشوده باندیشد؛ بلکه به جنس زن و مرد نمی
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ر هیچ سیستم و  انسان را دو. باشد جامع وجودي میاندیشد که همان مقام   میهستی
باشد که داراي ابعاد   حقیقت عمیق وجودي میو براي او قائل به. کند ساختاري محدود نمی

  .   است در هرم مادرمائیکثابت وجودي و ابعاد متغییر موجودي

  : گیري  نتیجه

تارشکنی به طور اجمالی در این نوشتار ضمن بررسی ساختارگرایی، پساساختارگرایی و ساخ
ي   هاي آنها نتیجه زبان و انواع ماهیتشناسی کلمه و  شود که در این مکاتب زبان دریافت می

لذا . گیرد ماع افراد و نهادهاي قدرت شکل می که در اثر اج استقراردادها و قوانین و قواعدي
و این مکاتب ضدذاتگرا . ناسی وجود نداردش چیزي به عنوان ذات یا جوهر در این مکاتب زبان

 کلمه و زبان شکل گرفته است و کلمه بر هاي در سیر تاریخ، ماهیت از نگاه آنها  که .باشند می
 براي اما در مکتب فراساختارگرایی. تهیچ بنیانی جز قرارداد افراد و نهادهاي قدرت استوار نیس

 مقام متکثر موجودي _2مقام جامع وجودي کلمه،_1 :شود  تعریف میکلمه چند ساحت
ع وجودي فرازمان، لمه در ساحت مقام جام اول کي در درجه . مقام مصنوع_3کلمات، و 

برد که به آن لوگوس کلمه  اي از وجود می  است و جوهر معنایی کلمه بهره...فرامکان، فرابعد و
جوهر معنایی، جوهرگفتاري، (افزا  ي هم ي دوم کلمه از چندین جوهره در درجه. شود گفته می

فته و موجودیت یا...) یطی، ونوشتاري، جوهر حرکتی، جوهر اجتماعی، جوهر شراجوهر 
پس . لذا کلمه برخالف نظر ساختارگرایان عرض نیست و جوهر است. مند شده است هستی
هایی از کلمه که   و حتی ساحت.گرایی عریانیستی گرایش دارد  فراساختارگرایی به ذاتمکتب

بعدي هیات مادي پذیرفته اند و با توجه به مکان و زمان انواع اشکال و در جهان چهار
طبق قرار داد پذیرفته اند، نیز به گونه اي ضرورت وجودي کلمه در آن مکان صورتهاي متفاوت 

ها و زمان ها هستند و از قراردادي بودن صرف فراروي کرده اند و ضرورت وجودي کلمه در آن 
اما از نگاه تاریخ گرایی و ضد تاریخ . مکان و زمان و شرایط خودآگاهی و ناخودآگاهی هستند

زبان شناسی ساختارگرا و پساساختارگرا و ساختارشکنی را تاریخ گرا گرایی می توان مکاتب 
زیرا در این تعریف . دانست و زبان شناسی فراساختارگرا را تابع تاریخ گرایی عمیق گرا دانست

ابعاد متغییر کلمه در هرم . کلمه یک حقیقت عمیق است که ابعاد ثابت و متغییر می گذیرد
و ایدئولوژیک ابعاد ثابت، معانی و صورت هاي متفاوت از اره اهی همومادر ما با حفظ و همر

قابل ذکر است که تمامی این معانی . لحاظ گفتار و نوشتار و معنا می پذیرد و گسترش می یابد
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و . و صورت ها ي گفتاري و نوشتاري  به صورت بالقوه در ژنتیک کلمات موجود و محفوظ است
 هویت اش از روابط او در اجتماع نشات می گیرد که تمامهمانطور که انسان ساختارگرا 

و انسان فراساختارگرا فراتر از اصل رابطه و . ایی در مورد کلمات استمحصول تفکر ساختارگر
کسب می کند به اصل انسان وجود گرا بازگشت انوع معانی که در روابط اجتماعی تفاوت و 

 بیستمی انسانی تک ساحتی و اغلب بیمار زیرا انسان ساختارگرا و قرن نوزده و. آوانگارد دارد
اما انسان . گون که یک ساحت از کلمه را در خود افزایش و دیگر ساحت ها را کاهش می دهد

فراساختارگرا انسانی است که از لحاظ وجودي هدفش نیل به مقام جامع وجود ي خویش است 
  .ن و تکامل خود و کلمه هستندو روابط و تفاوت ها و انواع ابعاد کلمه ابزارهایی در جهت تکوی

  

  :منابع

  .مرکز نشر تهران، پنجم، چاپ متن، تأویل و ساختار ،)1380(بابک، احمدي،

  .1384 حکمت، انتشارات سوم، چاپ خراسانی، الدین شرف ترجمه متافیزیک، ارسطو،

  .1385 نو، طرح انتشارات دوم، چاپ لطفی، حسن محمد ترجمه متافیزیک، ،...........

  .1382 رسش اهواز، ساختاري، نقد و ساختارگرایی نصراهللا، ،امامی

  .نشرمرکز ،تهران مخبر، عباس:ترجمه ادبی، نظریه بر درآمدي پیش). 1368(تري ایگلتون،

 و پرست مسمی شهناز ترجمه اجتماعی، علوم ،فلسفه)1391(یان کرایب، و تدریس بنتون،
  .تهران چهارم، چاپ آگر، نشر متحد، محمد

  .علمی انتشارات تهران، آفتاب، اي سایه در ،)1381(تقی، ریان،پورنامدا

 پیام پسامدرنیته، تا روشنگري از انتقادي اندیشه فرهنگ ،)1386(همکاران و مایکل پین،
  .مرکز نشر یزدانجو،

  .آگه نشر ،دریدل،تهران فوکو،لیوتار، نیچه، ،مدرنیته از گذر،)1379)شاهرخ حقیقی،
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  .پیشرو فرزانگان موسسه،وزنانی سخنور ترجمه نی،لع نقد و ادبی یه،نظر)1375(سلدن، رامان،
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