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   )مسئول نویسنده( ایران ،شناسی دانشگاه پیام نور کرمانشاه دانشجوي کارشناسی ارشد زبان

    :چکیده
تطورات  خوش دستکنون که از تالس تا زمان ا است، فلسفه بنیادین مفاهیم از یکی جوهر

یک  و هر المواد بنیادین هستی بودند ةدر ابتدا فالسفه به دنبال ماد .سیستماتیک شده است
(مثُل) و  ةاید با طرح تا اینکه افالطون کردند. می اي را با مستندات به خصوص پیشنهاد ماده

تفکري را تکوین بخشیدند. و از زمان ارسطو تا  ۀشاخ ان جوهر قائم به ذات اینوبا عنارسطو 
نخستین و بنیادین هر  جنس جوهر، ذات هر پدیداري شناخته شده است. ۀبه مثاب جوهرامروز 

 مفهوم نوشتار این در چیز است که براي بودن به هیچ چیز دیگري متکی و نیازمند نیست.
شده  بررسی معاصر هاي اندیشه و گراها تجربه گراها، عقل پیشاسقراط، ۀفالسف نظر از جوهر
 و جوهر تعریف به نتیجه در و بیان هم به نسبت را ها آن تشابه و تفاوت نهایت در و. است

برمبناي که  .پرداخت خواهیم کلمه اصالت مکتبفلسفی  تفکر منظر از آن خصوصیات
پایان  بیبت و با حفظ و همراهی آن ساحت که هستی را در دو ساحت محدود ثاگرایی ( عمیق

انگاري)  و نه نسبی (قرارداد=تاریخی گرایی) تاریخیذات=غیر( نه مطلق )بین کرده استمتغییر ت
ی بسیاري از ت جهان سنت و حتّروای که بنیانتقابل با تعریف ارسطو  شکل گرفته است؛ که در

هر ن را نسبت به مفهوم جونگرشی نوی گرایی روایت عمیق ، بر بنیاننیسم استهاي مدر نحله
   کند. میتبیین 

 28/5/1401تاریخ پذیرش مقاله:                                                                   2/5/1401تاریخ دریافت مقاله:    

  

  واژگان کلیدي
 جوهر*

   گرایی عمیق*

 مادرمائیک*

  تشکیک موجودي*

 سوژگی نشانه*
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  : مقدمه) 0_1(
 مؤنث فاعل اسم از )ousia( اوسیا یونانی ةواژ ترجمۀ در اسالمی فلسفه متون در جوهر لفظ

(ousa) ایناي( فعل مصدر از ()einai( است شده مشتق. )einai( هستن، بودن، معناي به 
 to einaiمعادل عربی هاي ترجمه در. است داشتن وجود و بودن، پابرجا استن، باشیدن،

. است رفته کار به بودش و هست هستی، فارسی در وجود، و هویه انیت،) توایناي(
 اطالق معنا چند بر جوهر، العلوم؛ و الفنون اصطالحات کشاف موسوعۀ در) 45: 1366دینانی،(

 معنا این مقابل در و قدیم خواه و باشد حادث خواه خود، به قائم موجود بر گاهی است؛ شده
 و حقیقت جوهر، از منظور گاهی و نیست نفس به قائم که شود می گفته موجودي به عرض
 از مراد نیز گاهی. است حقیقت و ذات از خارج چیزي عرض مقابل در و است چیزي هر ذات

 قدیم گاهی معناي به جوهر متکلمین، نزد که است ممکن موجود اقسام از خاصی نوع جوهر،
  )602  ،1996 تهانوي،(. مادي جوهر مانند است حادث گاهی و مجرد جوهر نظیر است

 گذاشته سر پشت را تکاملی سیر یک و پذیرفته خصوصی به تعاریف جوهر مفهوم اساس این بر
. قرارداد تحلیل و تجزیه مورد را آن ۀپیشین مفهوم، این از تعریفی باز براي بایست می که است

 ارسطو، افالطون، سقراطیان، پیشا منظر از »جوهر« تعاریف و مفاهیم برخی ادامه در
 اصالت مکتب هاي داللت و تعاریف پایان در و. شد خواهد بررسی... و گرایان تجربه گرایان، عقل
  وهرخواهد امد.ج مفهوم مورد در کلمه

  :تحقیق ۀپیشین )0_2( 
  ورد موضوع این نوشتار مقاالت و کتب بسیاري نگاشته شده است از جمله:مدر  

    جوهر در سنت تجربه گرایی جدید، )1399گرا ( گریایی عمیق گرایی عریانیستی و تاریخ ذات
 ۀمقایس، )1391جوهر در نزد الك(، )1398الیب نیتس و تمایز جوهر خدا و مناد(، )1394(

  و... )1388تحول مفهوم جوهر در فلسفه تجربی(، )1396جوهر از دیدگاه ابن سینا و بارکلی(
اما در هیچ یک  ،در تمام این موارد مفهوم جوهر مورد تحلیل و بررسی و نقد واقع شده است

مفهوم جوهر مبتنی بر لذا در این نوشتار  مفهوم جوهر بازآفرینی و باز تعریف نشده است.
  شود.  ظرات آرش آذرپیک بازآفرینی و بازتعریف مین
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  :تحقیق ۀلمسأ )0_3( 
 با راه این در. است »جوهر« مفهوم براي جامع و کامل معنایی جستجوي در مقاله این

 پیشاسقراطیان، دیدگاه از مفهوم این واشکافی و آشکارگی به که هستیم مواجه هایی پرسش
   .پرداخت خواهد معاصر فیلسوفان و گرایان تجربه گرایان، عقل ارسطو، افالطون،

  است؟ استوار مبنایی چه بر و است بوده رویدادي چگونه گذشتگان نگاه از جوهر مفهوم_1

  دهد؟ می ارائه مفهوم این از تعریفی چه کلمه اصالت دیدگاه_2 

  :تحقیق ضرورت) 0_4(
سقراط تا زمان معاصر است. اساسی در فلسفه از پیشایکی از موضوعات بررسی مفهوم جوهر  

شوند.  چار دگرگونش و تغیر و استحاله میاساس زمان و پیشرفت دانش روز مفاهیم نیز دلذا بر
اعدتاً دچار تغییر و تحول شده است. لذا بر این اساس در مکتب اصالت کلمه نیز مفهوم جوهر ق

آفرینی به جاي در مورد جوهر باز هتب نگاشته شدبا سایز مقاالت و کتمایز این نوشتار  ۀنقط
  تحلیل صرف است. 

   مبانی نظري: )5_1(

  :پیشاسقراطیان )5_1_1( 
 در ثابت و کلی امور کردن مطرح و عرضی و منفرد امور گذاشتن کنار و سازي کلی وسوسۀ

 کی(.» است آب اشیاء ۀهم نخستین اصل: «که شد منجر تالس از گفته این به خود نهایی شکل
 آناکسیمندر ،)1379: 24 ،ارسطو( تئوفراستوس از سیمپلیکیوس گزارش به )119: 1375 گاتري، سی

 نام بدین را آرخه که است کسی اولین او و. نامد می »کران بی« را موجود اشیاء عنصر و آرخه
 نیست، اشیاء عنصر دیگر عناصر اصطالح به از یک هیچ نه و آب نه گوید می او. است خوانده

 ها آن در موجود يها ناجه و ها ناسمآ ۀهم و است کران بی که است متفاوتی جوهر عنصر بلکه
  )20: 1376گاتري، سی کی(اند.  آمده پدید کران بی آن از

 نیابد، توقف صیرورت که این براي آناکسیمندر دلیل همین به .ندارد مرزي و حد آپایرون
 که است دانسته می عظیم اي توده را آپایرون آناکسیمندر همچنین. دانست نامحدود را آپایرون

 خود به حدهایی که هنگامی آپایرون آناکسیمنس نظر به ...است محیط ما جهان کل بر
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 مستقیماً او. نبود کران بی و آپایرون دیگر آمد درمی جهان مقید اضداد صورت به و پذیرفت می
 اشیاء ۀهم ۀآرخ عنوان به را »هوا« ۀآرخ و. کرد انتخاب اشیاء ۀهم ۀآرخ براي جوهري نامی

 و. شود سردتر یا تر گرم شود، رقیق یا گردد فشرده که دارد را این قابلیت هوا زیرا. کرد معرفی
  )103_101: 1375 گاتري، سی کی( .بود که بماند باقی جوهر همان این وجود با

 از اشیاء اعدادند، اشیاء: کند می اشاره اعداد ةدربار فیثاغوریان ةآموز به شکل سه در ارسطو
 :1379 ،ارسطو(. است اشیاء عناصر همان اعداد عناصر کنند، می متمثل را ها آن یا بهرمندند اعداد
987b28( است، متعلق محسوس اشیاء به اعداد اوصاف از بسیاري دیدند که آنجا از فیثاغوریان 

 به اعداد از واقعاً اشیاء بلکه دارند، مجزا وجود که اعدادي نه اعدادند، موجود اشیاء که پنداشتند
 آید، می وجود به خاك از چیز همه« کسنوفانس نگاه از )78: 1375گاتري،  سی (کی اند. آمده وجود

 »است یکی همواره« تنها نه »کل« که کرد می تأکید و.» یابد می پایان خاك در چیز همه و
 ازلی و فناناپذیر »کل« او نگاه از بنابراین. »است معاف تغییر از« و.» است همان همواره« بلکه
 را و آن بود؛ معتقد لوگوس به چیز هر از قبل هراکلیتوساما  )100: 1376 ، گاتري سی کی( .است

 هر: «گوید می هراکلیتوس. برد می کار به »عقل ةقو« و »قاعده یا قانون عمومی، اصل« معنی در
... کنند می اثبات آن فهمیدن از را خود ناتوانی ها ناانس دارد وجود همواره لوگوس این چند

 .»است یکی چیز همه اینکه با موافقت است خردمندي لوگوس، به بلکه من به نه کنید، گوش
  ) 62_59 :1376گاتري ، سی (کی

  افالطون و ارسطو )5_1_2(
 که را، کلی این وي« تسلّر، تعبیر به. داند می محسوس اشیاء ذات و جوهر را مثُل افالطون

 چند هر )zeller,1876: 240( .»کند می درك موجود مطلقاً جوهري مقام در …است ایده همانا
 محاورات در اوسیا ةواژ« اما کرد، می استفاده) اوسیا( جوهر ةواژ از ندرت به ابتدائاً افالطون

که بر  از نگاه ارسطو، جوهر آن است )176 ،1385 فتحی،(.» است رفته کار به بیشتر متأخر
 شود. چیزهاي دیگري (اعراض و صفات) همه بر آن حمل می شود، بلکه موضوعی حمل نمی

شود و به  مقصود ارسطو آن است که آنچه اوالً و بالذات موضوع واقع می )212: 1379 ارسطو،(
آن مستقل  ةتوان موجود را تعریف و تعیین کرد، جوهر است و خاصیت عمد آن می ۀواسط

  ) 4: 1384(بهارنژاد، ند موضوع اشیاء دیگر واقع شود. توا بودن آن است و به همین سبب می



                                                                                                                             43                           1401   تابستانبیست و یکم  ، شماره ششم) سال سابق رخسار زبان( نقد زبانی و ادبیمطالعات /  ... از آغاز تا اکنون» essentism«تطور                             
                            

  :گریان تجربهجوهر از نگاه  )5_1_3( 
 این که گنجند نمی ما تخیل در چون و هستند تصورات همان کیفیات، از ایی دستهاز نگاه الك 

 که. دهیم می خو اسطقسی فرض بر را خود بود، توانند خود به پاینده چگونه بسیط تصورات
 ۀوج به جوهر تصور این. خوانیم می جواهر را همان لذا و. است بدان تصورات نشأت و پایندگی

 ما در را بسیط تصورات توانند می که کیفیاتی ۀناشناخت نگاهدار فرض«یعنی است، کلی
 نگاهداري یا اسطقسی تصور ذهن ».گیرند می نام اعراض عام عرف در کیفیات چنان و .فراآورند

 نخستین کیفیات میانجی به و. اند گنجیده آن ذات در  نخستین کیفیات که کند می فراهم را
 بارکلی ۀفلسف )97: 1388(کاپلستون، . آورند فرا ما در را دومین کیفیات بسیط تصورات تا تواناست
 و میزها و ها خانه بارکلی باور به. کند می انکار را ماده وجود بارکلی زیرا است انگیز هیجان
 ۀناشناخت و پوشیده اسطقس( مادي جوهر هیچ .انند اذهان یا ارواح تصورات ها کوه و ها درخت

 چیزهاي بنابراین. دارد نگاه نامید، می »تصورات« بارکلی که کیفیاتی تا نیست میان در) الك
 محتواي ۀهم الك مانند هیوم )235(همان: .کرد تحویل تصورات هاي دسته به توان می را مادي
 بر شمول براي را »ادراکات« کلمه او ولی. کشد می بیرون به تجربه ۀسرچشم از را ذهن

. کند می بخش تصورات و انطباعات به را ادراکات و برد، می کار به عام وجه به ذهن محتواي
 یا ها نسخه به را تصورات هیوم. اند احساسات مانند تجربه میانجی بی هاي داده انطباعات

 بنگرم، اطاقم به اگر. کند می وصف استدالل و اندیشیدن در انطباعات خفیف ذهنی هاي صورت
   )281همان:(. پذیرم می آن از انطباعی

  :گرایان جوهر از نگاه عقل)5_1_4( 
 بلکه نیست، جواهر حیث من جواهر کنیم می ادراك ما آنچه ؛گوید می دکارت در مورد جوهر

 ها آن کیفیات و دارد ریشه مختلف جواهر در صفات این که حیث آن از و است، جواهر صفات
 واحدي ۀمرتب در صفات ۀهم ولی. کند می افاده ما به را جواهر معرفت رساند، می ظهور به را

 از ۀتجرب متکثر موجودات که بینیم می اسپینوزا ۀفلسف در )1،51: 1390دکارت،(. گیرند نمی قرار
 نامیده »طبیعت یا خداوند« را آن اسپینوزا که يا هآنیگ نامتناهی جوهر به مراجعه با لیع حیث
 و است ساخته همانند منطقی استلزام ۀرابط با را لیع ۀرابط اسپینوزا. شود می تبیین است،
 شیء یک شناخت براي. است کرده توصیف نامتناهی جوهر از ناشی ضرورتاً را نامتناهی اشیاء
 کرده تعریف گونه بدین را جوهر اسپینوزالذا ) 272 ،4ج،1388 کاپلستون،(. شناخت را آن علت باید
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 تصور که است این مقصود شود؛ می تصور بنفسه و دارد وجود النفسه فی که چیزي آن« است
 الیب )3 تعریف همان،( .»نیست باشد، شده ساخته آن از که دیگري چیز تصور به متوقف آن

 نظریۀ ،نیاورد دست به حملیه قضایاي منطقی صورت از استدالل با را خود جوهر نظریۀ نیتس 
 کتاب در نیتس الیب. است ساخته متکی و داد ارتباط منطقی هاي پژوهش با را جوهر

 تصورات« از اي مجموعه ما چون اینکه بر دائر ،سازد می مطرح را الك نظریۀ جدید هاي پژوهش
 کنیم تصور نفسه فی را ها آن وجود توانیم نمی و یابیم می خارج در هم با را) کیفیات(» بسیط

 آن بر را جوهر نام و هستند آن در حال بسیط تصورات این که کنیم می فرض را موضوعی
 با را جواهر تصور نفسانی منشأ نیتس الیب )366 ،4ج: 1388 کاپلستون،(. کنیم می اطالق

 ها آن از تجاربی امور که را بسیط  جواهر این نیتس الیب )همان. (دانست می  مرتبط خودآگاهی
 به و طبیعت حقیقی الیتجزاي اجزاء« مونادها. نامد می) فرد جواهر( »موناد« است شده ترکیب

  )218 :1401نیتس، الیب( ».اشیاءاند عناصر خالصه طور

  کلمه: اصالت مکتب)6_1( 
 نگرش به توجه با و آن وجودي جامع مقام و کلمه به دادن اصالت با کلمه اصالت مکتب

 درك فرایند در که شد گفته. دهد می ارائه جوهر از خود خاص تعریف مادرمائیک تشکیکی
 اما مبانی« .عقل_2 و حس_1: معتقدند آگاهی و شناخت براي منبع دو به فالسفه اغلب

 است مبنا همین بر نیز عریانیسم شناختی هستی اصول اصالت کلمه که مکتب ۀشناسان هستی
 تجربه) ج عقل) پ باز مرجع) ب الهی سنن و وحی) الف: شود می مربوط ادراك منبع شش به
ر نگرش لذا تفاوت د )21: 1400ر.ك. مقدمه آرش آذرپیک: همتی و همکاران، (» شهود) ر تخیل) د

  پیش از خود در ابتدا تفاوت در منابع ادراك است.  ۀمکتب اصالت کلمه با فلسف

از حس و تجربه و شهود و تاریخ و... با عنوان منبع شناخت  گذشتگانتفاوت دیگر آن است که 
 ةواژ دانش به که آن علت به ما امر ابتداي در« کند که: آذرپیک اذعان می اما کردند. یاد می

 آورده حساب به شناخت منابع را ادراك منابع باشیم، گذاشته احترام فلسفه در شناخت منبع
 فرض پیش که چنان آن شناخت گونه هر و هستند ما ادراك منابع فقط ها آن که درحالی بودیم،
 هاي نظریه اکثر حتی و است محال هستی از باشد حال در شاید و گذشته در کسان بسیار
 سامان آکسیوماتیک مند نااثبات هاي انگاره پیش مبناي بر غالباً نیز ریاضیک و تجربی علوم



                                                                                                                             45                           1401   تابستانبیست و یکم  ، شماره ششم) سال سابق رخسار زبان( نقد زبانی و ادبیمطالعات /  ... از آغاز تا اکنون» essentism«تطور                             
                            

براي ادراك ها و  فرض با این پیش )98: 1400نوروزعلی،  مه ارش آذرپیک:(ر.ك. مقد ».اند گرفته
  توان دنیاي درون تعریف کرد. هاي هستی براي انسان می پدیده

  : درون دنیاي )6_1_1(
 درون احشاء و امعاء و ها اندام معموالً زنده موجودات درونیات و درون مورد در بحث هنگام

 هاي اندام و وندها،آ ها، بافت از متشکل گیاه یک درون دنیاي. است نظر مورد حیوانات و گیاهان
 و امعاء و ،ها آناستخو ها، بافت ها، اندام از، متشکل ها آن درون دنیاي نیز حیوانات در و مختلف
 نیز انسان درون دنیاي آیا. کند می کنترل را ها آن غرایز انواع که است... و ها هورمون و احشاء
 شود می انسان درون دنیاي از صحبت وقتی اوست؟ بدن درون هاي دستگاه و ها بافت همان
 از صحبت. است بدن هاي بافت و ها اندام وراي چیزي از صحبت داخلی، هاي اندام بر عالوه

 و باطنی حواس گاه،دگرآ و ناخودآگاه و خودآگاه ضمایر انواع حافظه، ذهن، نام به چیزي
 انسان مانند، جوهري ةغریز از فراتر احساساتی دریافت مرکز که است قلب شعوري دستگاه
 گفت توان می صراحتاً بنابراین. است شهود و وحی دریافت مرکز و اخالق... اخوت، دوستی،
(ر.ك .اند بهره بی آن غیرفیزیکی معناي به درون دنیاي از غریزي_جوهري موجودات و حیوانات

 زبان هاي داده_1: شامل انسان در ها داده انواعبنابراین   )45: 1400هاشمی ،مقدمه آرش آذرپیک: 
 فردي_جمعی ها ناخودآگاه و ها خودآگاه هاي داده_3 محور کلمه حواس هاي داده_2تشعشعی
 مجموع درتخیل _6و  باطنی حواس هاي داده_5 قلب شعوري دستگاه هاي داده_4 هفتگانه

  .انگیزد برمی انسان درون دنیاي در تأثري پدیدار یک از ها داده این افزایی هم

  ) انواع ادراکات:6_1_2( 
  شوند که عبارتند از: تی بر ذهن و دنیاي درون مرتسم میاساس این منابع شناخت ادراکابر

 براي مرکزي که است، درون دنیاي داراي دیگر، موجودات برخالف انسان شد گفته: تأثرات
 پدیدارها از پیشینی ادراك و واسطه بی فرآیندهاي و ادراك، ها، احساس انواع دریافت و درك

 بنابراین. گرداند می متأثر و برانگیخته را انسان درون دنیاي ها داده این افزایی هم. باشد می
 ها داده دریافت مراکز تمام فعالیت حاصل بلکه ،باشد نمی محور کلمه حواس حاصل تنها تأثرات

 و متمایز و منسجم هنوز که است پدیدارها از بنیادي و اولیه هاي داده یا اطالعات تأثرات،. است
   )18: 1397(آذرپیک و احمدي،  .اند نامفهوم و خام اطالعاتی یعنی است نشده تشخیص قابل



                                                                                                                             46                           1401   تابستانبیست و یکم  ، شماره ششم) سال سابق رخسار زبان( نقد زبانی و ادبیمطالعات /  ... از آغاز تا اکنون» essentism«تطور                             
                            

 آوردن، خاطر در را آن معناي و دریافتن را چیزي صورت یعنی تصور اصطالح در :تصورات 
 هیچ حاوي که مفردي لفظ درواقع) 4_3: 1360سینا،  ابن(. باشد آن همراه دیگري دانش آنکه بی

 ترسیم کاغذ صفحه یک روي بر یا بینیم می را درختی که هنگامی. است تصور نباشد، حکمی
 همان تأثرات این آید، می پدید ذهن در آن از تأثراتی محور کلمه حواس ۀواسط به کنیم؟ می

 کیفیت، کمیت، لحاظ، از را ثراتتأ این پیشین ذاتی مقوالت واسطه به ذهن هستند، ها آگاهی
 دریافت هاي آگاهی یا ثراتتأ. کند می بندي مقوله... و زمان مکان، جنس، صورت، ماده، رنگ،
 سبب که اي شاکله( جوهر با افزایی هم در مقوالت و پدیدار و است پدیدار معناي همان که شده

 به ذهن درون در منسجم و مشخص روشن، واضح، تصور یک) شود می پدیدارها موجودیت
(آذرپیک  .شوند نمی حکمی هیچ مشمول که. است پدیدار_کلمه همان تصور این آورد، می وجود

  )19: 1397و احمدي، 

 شدن قانع و تصدیق حکم، که است تصوري اما است، »تصور« درواقع نیز »تصدیق« :تصدیقات
 چه شوند داده نسبت هم به پدیدار_کلمه دو گاه هر آذرپیک؛ نگاه از اما. دارد دنبال به را نفس

 در حتی. است افتاده اتفاق تصدیق و رفته، ها آن بر حکم یقین به چه شک، به چه نفی، به
 ۀهم زبان پیشینی حکم این که دارد وجود پدیدار و کلمه بین پیشینی حکم نیز تصور

 است، نگرفته تعلق آن بر حکمی که را تصور دو همنشینی بنابراین. دهد می شکل را گویشوران
   )همان( .گوییم می تصدیق شود؛ می حکم ایجاد سبب همنشینی این و

 بین پسینی نسبت و پدیدار و کلمه بین پیشینی نسبت برشمرد، توان می را نسبت نوع دو و 
  .است تصدیق همان پدیدار_کلمه دو

  ) انواع مقوالت:6_1_3(
 سیستم در نامفهوم و نامشخص و نامنسجم و خام هاي آگاهی یا ها داده :پیشینی ذاتی مقوالت

 قابلیت کند می تبیین پدیدارها در را هات هتشاب و تمایزات بنیان و اصول که وجودي افزار نرم
 و فطري صورت به که وجودي افزار نرم سیستم این کنند می پیدا تشخیصی و تمایزاتی درك
(آذرپیک و  .هستند پیشینی ذاتی مقوالت شده، نهاده ودیعه به معرفت فاعل نهاد در ذاتی

  )110: 1398احمدي، 

 ها آن به که دارند حضور معرفت فاعل روانگاه در بالفعل صورت به یا مقوالتمقوالت پسینی: 
 مقوالت پدیدارها_کلمه یا تصورات موجودیت از پس یا و شود می گفته پیشینی ذاتی مقوالت
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 اجتماعی ۀیافت نظام ساحت زبان. آورد می وجود به را زبان نام به اي اولیه پسینی
 به نسبت پدیدارها تحلیل و تجزیه با ادراك منابع که است پس این از و. است پدیدارها_کلمه
 شکل متنوعی اندیشگانی هاي دستگاه و تصدیقات و کنند می صادر حکم پدیدارها_کلمه

 نام با ها آن از که اند ثانویه پسینی مقوالت همان متنوع اندیشگانی هاي دستگاه این. گیرد می
  . شود می یاد فردي_جمعی ۀهفتگان هاي ناخودآگاه و ها خودآگاه انواع

  )جوهر:6_1_4( 
 نامفهوم گنگ، ةتود از ادراك فاعل با توجه به نوع ادراك پدیدارها در مکتب اصالت کلمه،

 بر که معنایی هر پس . گرفت خواهد صورت اي مشاهده درك یا و. کرد خواهد دریافت معنایی
 پدیدار یک ةدهند تشکیل کند، می مرتسم را تأثراتی شناخت گانۀ پنج منابع طریق از ذهن
 انسان براي شدن مند هستی و خود خاص معنایی ةجوهر با افزایی هم از پیش تا پدیدار. است
 توسط تشعشعی درك به آن از توان می حیوانات همچون تنها نیست، شناسایی و درك قابل

 صورت بی گنگ پدیدار و معنا لذا )109: 1398آذرپیک و احمدي، (.رسید غریزي_جوهري حواس
 که دارند اي شاکله یا امکان به نیاز چهاربعدي جهان در شدن مند هستی و موجودیت براي
 که پدیدار شده، گرفته) لوگوس( کلمه وجودي جامع مقام از که معنایی ةجوهر افزایی هم سبب

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

 تحلیل و تجزیه به توجه با تصدیقات و تصورات تأثرات، از یک هیچ از جوهر مفهومبنابراین 
 وجودش وجودي، لحاظ از که است ي فرابعد امر یک جوهر لذا است نیامده وجود به منطقی
 را آن صورتی که داشت نخواهد را شیء ذات حکم ماده و باشد، می خود از باالتر ماي به وابسته

 و قوام سبب تا هستند جوهر خدمت در هایی وسیله و ها ناامک صورت و ماده بلکه. برگیرد در
 که است متفاوتی معناي متفاوت اشیاء جوهر تشابه و تمایز عامل. شوند پدیدارها_کلمه نیهما

 معنا پس. انگیزند برمی را متفاوتی تأثرات و. شوند می منتقل ذهن به ادراك منابع طریق از
 مقام از پدیداري هر معنایی ةجوهر بلکه. نیست زبان ةفرآورد و زبان حاصل و پسینی چیزي
: 1399(آذرپیک و احمدي، . باشد می فرابعدي امري و است شده مند هستی کلمه وجودي جامع
126 (  
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 لحاظ از هم تفاوت این. است متفاوت موجودات سایر با انسان در موجودیت شاکله این اما
 و خودآگاه هفت لحاظ از هم و اند کرده دریافت وجودي جامع مقام از که است معنایی

 موجودات سایر. گذارند می مستقیم ثیرتأ ذات و جوهر بر که است فردي_جمعی ناخودآگاه
 از مندي بهره علت به انسان که حالی در. کنند می دریافت پدیدارها، از تشعشعاتی یا تأثراتی

 آفرینش درصدد تشعشعی زبان از فراتر است؛ انسان فطري و ذاتی امري که محور کلمه شعور
 در موجودیت ۀشاکل لذا. بندد می نقش ذهن بر که است معنایی و تأثرات این از تصورات
 جوهري_1 ساحت دو داراي موجودیت ۀشاکل انسان در و جوهري ساحت داراي تنها حیوانات

 محور کلمه شعور را انسان ماهیت زیرا. اند ذاتی امور از ها این دوي هر و. است ماهیتی_2 و
 تنها ذات پس. است یافته وجود ةبهر وجودي جامع مقام از محور کلمه شعور و دهد می سامان

  همان)( .گیرد می بر در نیز را انسان هاي ماهیت بلکه. شود نمی تعریف جوهر در

  و صفات: )تفاوت جزء6_1_5( 
هایی که آرش آذرپیک در تعریف جوهر قائل شده است اعتقاد نداشتن به وجود  یکی از تبصره
جزء  دازد،رپ جزء یا اجزاء و صفات موجودات می و در این راستا به تمایز میان اعراض است

یی هستند مثالً انگشت جزئی از فرد است اما صفات چیزها ،قسمتی از ارگانیسم موجودات است
 اندازد. مثالً ها موجودیت فرد را به مخاطره نمی شوند و بود و نبود آن که بر موجودات اطالق می

مندان دچار  مند شدن او در جهان هستی ن باشد یا نباشد، موجودیت و هستیچه فردي مهربا
دچار انقباض و انبساط هاي دیافراگم قلب  رگ خدشه نخواهد شد. اگر جزیی از وجود او مثالً

هایی از وجود آدمی  افتد، بنابراین صفات ساحت حد شود موجودیت فرد به مخاطره میبیش از 
از وجود فرد جوهر است نه عرض، ، سفید بودن چهره به عنوان یک جزءا ماهیتهستند که ب
کند و  شود چون وجود هستی مستقل پیدا می آدمی نیز هنگامی که از او جدا میحتی صداي 

نابر تعریف عرض در رود. زیرا ب است دیگر عرض به شمار نمیاکنش در هستی داراي کنش و و
قائل به عرض نیست.) قائم به خود نیست و قائم به فردي مکتب اصالت کلمه نزد گذشتگان (

  است که صدا از او استخراج شده است. اما صدا جزیی از فرد است یا ساحتی از فرد؟

فرد است و چون در مکتب  جزیی از فرد و جوهرة شود که صدا  با این سؤال مشخص می
 د به عنوان جزیی از جوهرةرپس هنگامی که آواز یک ف شویم اصالت کلمه با عرض مواجه نمی

تواند عرض  شود نمی دهد و دچار سیالن و شدن می ارج از فرد به هستی خود ادامه میاو در خ
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دیگر آنکه،  ۀمستقل است. نکت گر یک هستی مستقل و داراي جوهرةبه شمار رود چون دی
جوهر داراي مراتب و تشکیک است بدین صورت که خدشه وارد شدن به ناخن به عنوان جزیی 

کند فرد  جود فرد را مخدوش نمیاز جوهر فرد یا مو و یا حتی قطع دست و پا هستی و و
شود و یا مرد طاس  محور گی ادامه دهد و صاحب ماهیات کلمهتواند با یک دست هم به زند می

محور شود و  ات کلمهتواند دکتر یا مهندس یا نویسنده و صاحب نگرش و ماهی هم می بدون مو
د قلب یا مغز و یا جسمانی مانن سترش دهند. اما اجزایی از جوهرةوجود خویش را در هستی گ

حیات و گسترش  ۀشناسی بیشتر براي ادام از شدت هستی ،ها و اجزاء حیاتی سایر ارگان
  خوردار هستند. بر شناختیهاي وجود ساحت

  و مبحث کشف و جعل: essentismگرایی در  عمیق)6_1_6(
ساحت _2ساحت محدود ثابت _1باشد  مبحث جوهر داراي دو ساحت می گرایی در عمیق

آن  ةپایان متغیر. یعنی جوهر داراي ساحات محدود ثابتی است که با حفظ و همراهی هموار بی
فردي هفتگانه به صورت کامالً _هاي جمعی ها و ناخودآگاه ساحات ثابت در انواع خودآگاه

پذیرد. لذا پدیدارها از لحاظ موجودیت داراي  شمار ساحت متغییر می مشکک و مادرمائیک بی
آیا معنا به «باشد که:  بنابراین ذکر این سؤال ضروري میباشند.  تشکیک و فراساختاري می

  هستی برآیند است یا کشف؟ ةترین جوهر یاديعنوان بن

کشف، عریان ساختن یک امر پیشینی در اثر منابع ادراك است. اما برآیند حاصل توافق اجتماع 
امر پایان متغیر جوهر و یا هر  (قرارداد) به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه است. قاعدتاً ساحات بی

ن و زمان به خصوص و به صورت تشکیک باشد بنابر مکا گرایی می دیگري که تابع عمیق
چگونه است؟ آیا این  امر در مورد ساحات ثابتاین باشد. اما  مادرمائیک حاصل قرارداد می

  شوند یا جعل؟ ساحات ثابت کشف می

جعل به معناي قرارداد نیست بلکه به معناي اختراع، ابداع، بدعت و نوآوري است. لذا  
گیرد اما در جعل  در قرارداد توافق صورت می_1است:  هاي جعل و کشف به قرار زیر تفاوت

قرارداد در ساحت ثابت که یک امر پیشینی است _2 گیرد. اختراع و ابداع و بدعت صورت می
گیرد زیرا ساحت ثابت یا کشف است یا جعل! جعل و کشف در یک ویژگی  صورت نمی

ارهاي مختلف قراردادهاي توانند در ساخت فراساختاري بودن اشتراك دارند. اما هر دو می
گیر و  در جعل مناقشه وجود دارد اما در کشف مناقشه وجود ندارد و همه _3مختلف بپذیرند. 
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و مورد  کند ن ساختاري رفتار میواي در ونهداد به گرجهانی است. این در حالی است که قرا
ال ان مثوبه عن .اي نگرگاه نخبگانی است گونه نیز مانند کشف جعل_4گانی است.  پذیرش توده

توان در گفتمان دیگر، به صورت  در نزد فالسفه جعل است زیرا می» کل از جزء بزرگتر است«
اما از نگرگاه مکتب اصالت کلمه  ،اي دیگر  تبیین کند دیگري بیان شود و حقیقت را به گونه

اي دیگر  هتوان گفت که آن نگاه به واقعیت را به شیو زیرا نمی فلسفی است این گزاره یک کشف
دارند و هر دو فراساختاري تبیین کند. لذا ساحت ثابت کشف و جعل هر دو ساحت نخبگانی 

   )orianism.com:1400(آذرپیک،  .کنند عمل می

قرادارد اجتماعی. در نوع اول و  _3قرارداد جمعی_2قرارداد فردي، _1 انواع قرارداد عبارتند از:
دوم. قراردادهاي فردي و جمعی شخصی و فردي هستند اما قراردادهاي اجتماعی منجر به جبر 

معطوف به قدرت یک کشف معنایی  ةبه عنوان مثال ارادشود.  شود زبرا وارد قاموس زبان می می
  است.

وجود، موجود، و... جعل است یا کشف؟ برخی فی مانند جوهر، حال باید دید آیا مسائل فلس
مانند  گاه مکتب اصالت کلمه مسائلی. اما از نو برخی کشف دانند مسائل فلسفی را جعل می

مقوالت ارسطو  ۀلکه جعلی است که مالصدرا بر پایب ،حرکت جوهري مالصدرا کشف نیست
وب شود اما هري یک کشف محسشاید در مکان زیست مالصدرا حرکت جوخلق کرده است. 

حرکت جوهري  محل زیست مالصدرا فردي هفتانه_هاي جمعی ها و ناخودآگاه گاهدر خودآ
اما در نزد ارسطو چون ایشان براي  شود. بت به مقوالت ارسطو جعل محسوب میمالصدرا نس

 زیرا است جعل جوهر بنابراین  کند کشف است. اولین بار تعریف جوهر و عرض را مطرح می
 را آن توان می دیگري گفتمان و محل نسل، در که است »جوهر« به بنیادانه انسان نگاهی
و در مقابل تعاریف گذشتگان، تعریف نوي از جوهر  .کرد بیان منطقی  هاي استدالل با و تبیین

ارائه داد و سیستم جدیدي ارائه داد. سیستمی که هم پراگماتیک است و هم پروبلماتیک و در 
وهر در زیرا الترناتیو و افق نگرش دارد. براي نمونه مفهوم ج ،کل یک سیستم منسجم است

یک سازد که متد متفاوت می تمیسسازد در روانشناسی سی ادبیات سیستم به خصوصی می
اي دیگر باز  فلسفی است که واقعیت را به گونه است و برنامه دارد. بنابراین جوهر یک جعل

لموادي وجود دارد و خود اةیک نگاهدارنده یا ماده در هستی کند. اما علم به اینک تبیین می
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ذات جوهر کشف است. انواع فرم و نگاه به جوهر جعل است. هر چند کشف و جعل در اکثر 
   (همان)گیرند.  مواقع هم اعتبارند و در مقابل قرارداد قرار می

  سوژگی_) نشانه6_1_7(
کنیم. همانطور که مشخص  سوژگی به اصطالحات نومن و فنومن رجوع می_براي درك نشانه

واقع سطحی از پدیدار که نمود عینی ، دراست فنومن یعنی پدیدار و نومن یعنی ناپدیدار
زید و هر  کلمه جهان موازي هر پدیداري را می«توان گفت  . در مورد کلمه نیز مییابد نمی

ر کلمه ن ساحت نومن دو آاي تاریک و نامکشوف  چیزي جهان موازي خاص خود را دارد. الیه
مه است که به انسان بنابراین این کلماند.  نمایاند اما در انقیاد آن نمی است؛ کلمه پدیدار را می

 توان بخشد. لذا می و کلمه است که پدیدار را نمود می ،دهد نه خود پدیدار نومنولوژي می اجازة
. و در هر استرفت و جهان موازي ساحت نومنیکال هر چیز از ساحت پدیدار به ناپدیدار فرا

وجود نگري  کند. اما بر خالف کلمه که در این ساحت هم زمان و مکانی به صورتی نمود پیدا می
هر پدیداري ساحت نامتعینی دارد گري وجود ندارد. به بیان دیگر ن ر ساحت نومنیکال همدارد د

گی اصل را سوژ_اما نامتعین بودن آن به معناي عدم آن نیست. پنهان است نه معدوم؛ و نشانه
بنابراین  .کند می پنهان هر پدیداري یا برخی پدیدارها بنا  الیۀبر آن جهان موازي و نومنیکال یا 

به آن رسید و ارتباط توان  سوژگی تابع دیالکتیک نیست؛ بلکه با ارتباط بی واسطه می_نشانه
است. زیرا یک گیرد و قابل انتقال و دیالکتیک نیست فردي  واسطه بدون وسیله انجام نمی بی

مند نیست به همین  نوع معرفت نومنولوژیک است و عام نیست بلکه باورمندانه است و استدالل
پذیري  گیري و همه دلیل یک معرفت فردي و جمعی است اما مربوط به اجتماع نیست که همه

در این در حالی است که  مند هستند  داشته باشد. زیرا امور مربوط به اجتماع استدالل
  ) orianism.com:1400(آذرپیک، »سوژگی شوندآوري رخ نداده است_انهنش

که  یک حقیقت عمیق است هر کلمه«نویسد:  سوژگی می_آذرپیک در تشریح بیشتر نشانه
ها که هر  واژه دانش و مانند پذیرد نهایت ساحت متغییر می چندین ساحت ثابت معنایی و بی

ها بیشتر است.  سوژگی در آن_ساحت متغیر بیشتري داشته باشند قابلیت نشانه چقدر دامنۀ
 ثابت مفهومی، ساحت _1اي داراي دو ساحت است. بعد ثابت حقیقت عمیق هر کلمه

تر باشد ساحت نومنیکال  ثابت مفهومی هر چقدر گسترده . لذا ساحتثابت معنایی ساحت_2
سوژگی بیشتري در آن _تر است و قابلیت نشانه دهن موازي یا ساحت باطنی آن گسترآن یا جها
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هاي  تر است و کلیدواژه هستند و زبانی که تجریدي تر نهفته است. زیرا کلماتی که تجریدي
سوژگی ساحتی از _بیشتري دارد مشخصا کلماتش ساحت نومنیکال بیشتري دارند. لذا نشانه

عرفانی و برخی هنرها  سوژگی در مکاتب_ساحت دل«همان) دل سوژگی»(سوژگی است._دل
سوژگی را _مرکز و شاهراه دریافت یکی از منابع شناخت به نام شهود است که دل_مانند شعر

  )20: 1401(آذرپیک و همکاران، » سامان داده است.

شراقی بر ما سیطره دارد. و سوژگی ساحتی است که دل یا جهان درون یا ا_لذا دل
سوژگی دیالوگ وجود دارد اما در _در دل. ی استسوژگ_سوژگی به نوعی ساحتی از دل_نشانه
گیرد.  دو موجود مستقل صورت میسوژگی دیالوگ وجود ندارد. زیرا دیالکتیک بین _نشانه

مکاتب کاهشی چه در فلسفه و چه در _1 :گیرد وع مکتب در این راستا شکل میندو  بنابراین
نمود پیدا سوژگی نیز _سوژگی که در نشانه_مکاتب افزایشی. یکی از خصوصیات دل_2ادبیات 

یابد تا فرد  کاهش میسوژگی آنچه در فرد وجود دارد _فرایند کاهشی است در دل ،کرده است
لذا با کاهش این بندها برهاند از تمام قید و  کرات انقیادي، تعصبات انقیادي واز قید و بند تف
سوژگی نیز با کاهش انقیاد اگو، فردیت نمود بیشتري _شود. در نشانه ور می انقیادات، سبک

سوژه و _کند. این معرفت تبدیل به نشانه واقع وقتی انسان معرفتی کسب می. دریابد می
معرفتی را در شود. و یک نظام  شناسی به نام سنت می سوژه تبدیل به سیستم معرفت_نشانه

دهد و هنگامی که وارد یک علم خاص شود توسط کسانی خالقیت  خدمت علم و هنر قرار می
شناسی  گیرد. لذا هر نظام معرفتی نظام نشانه شناسی جدیدي شکل می باالیی دارند نشانه

تولید محتواي جدید و نظام  افتد که شناسی وقتی اتفاق می نیست بلکه یک نظان نشانه
نه نفی فرد. زیرا  دافت سوژگی نفی اگو اتفاق می_جدید کند. بنابراین در نشانه گی هسوژ_نشانه

گیرد. اما در مقابل فردیتی که در  ست. و در خالء شکل نمی فرد مدام در حال زیناوندگی
 در نظاماست. پس  سوبزکتیوتیه یا شدیداً ک فردیت اگوئیستیگیرد ی اومانیسم شکل می

گو و فردیت تفاوت ا .مواجه هستیم ت مواجه نیستیم بلکه با نفی اگوردیسوژگی با نفی ف_ نشانه
شناسی زیست کنیم و این زیست یک  ي فردي ما باید در سنت معرفت در ان است که از جنبه

. در گشایی انضمامی است  شناسی مثل همه چیز یک افق فرایند انضمامی است در واقع نشانه
، مکانستیم جهان معرفتی داراي تاریخ، رفتی روبه رو هافق گشایی انضمامی ما با جهان مع

عین انتزاعی است. زیرا ارتباط واقع تعین دارد. اما اگو یک جهان نامتزمان و زبان مشخص و در
اي براي درك وجود  گیرد. و در اگو هیچ انضمام یا وسیله واسطه بدون وسیله انجام نمی بی
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هویت انسانی، فرهنگی و  چون غریزه و ذهن است ومخرب است ندارد. بنابراین اگو شدیداً 
اي نخواهد  تمدنی ندرد. باید تبدیل به فرهنگ شود. در غیر این صورت هیچ سبقه و سایقه

       در نظام ریزه است. ي غ و اگو زیر مجموعهدارد نداشت. زیرا غریزه آگاهی بر آگاهی 
ادي جاي آزادي نمایی اگوئیستی را ، فرهنگ و تمدن و آزبا کاهش اگو فردیت سوژگی_نشانه

 اگر سوژه فرد باشد حوزة تواند اگو باشد یا فردیت. خواهد گرفت. بنابراین سوژه می
مشخص نیست مبهم شناسی  ي معرفت شناسی در فردیت مشخص است اما در اگو حوزه معرفت

  و انتزاعی است. 

الکتیک و شوند دی وژگی محو میس_مند در نشانه ي ثنویت دو مقوله«با توجه به آنچه گفته شد 
انگاري در ذات  پذیرش و ستایش براي یکی بودگی نیستند. و دوگانه استدالل. زیرا بر پایۀ

سوژه بر بستر یک _نشانه سوژگی یگانه انگار است. بنابراین_هاست. در حالی که نشانه آن
ي که افرادبالینی، لذت، حس واالیی شناسیک و زیبایی شناسیک را در زندگی  اپیستمۀ

رش و پرستش را جزء مداران پذی سوژه_کند. نشانه تولید می سوژگی را پذیرفته اند؛_نشانه
هاي زیبایی شناسیک  دانند و این پرستش و پذیرش جانمایی تجربه انسانی می الینفک جوهرة

اما اگو همیشه  ) orianism:1400(آذرپیک،»هاست. آن  و واالي شناسیک در تمام وجود زندگی
 زند یا به بهانۀ وژگی دکارتی میس_ خرد نقاب ذهن بلکه به بهانۀ ،کند خود را اگو معرفی نمی

کند. اگو در دو سطح برسی  سوژگی مرلوپونتی را به تن می_شناخت لباس تن
در سطح اگو  _2و سطح عامیانه و مردم عادي که غرق روزمره هستند _1:شود می

سوژگی نفی _کند در حالی که نشانه امچاله معرفی میپندار که خود را در این دو د خودآگاه
ها وارون  ایمشناسی دیگر پاراد زیرا نشانهکند.  کند حد فردیت را مشخص می فردیت نمی

واسطه و  سوژگی و ارتباط بی_است اما نشانه.. آلوده خ، و سنت و.تاری سوژگی به ذهن،_نشانه
و جهان و  ها و تروماي ناهنجار در زبان اقضو تن و پنهان کردن امیال بالفاصله با لوگوس است.

گیرد.  هایی است که مورد خورند و پسند جامعه قرار می به فرو رفتن در شاکله فرهنگناگذیر
که به عمق نظام دانایی  هاي دکارتی و بدن سوژگی مرلوپونتی، بدون آن مانند سوبژکتیویته

   ن)(همادکارت یا مرلوپونتی بخواهد یا بتواند وارد شود. 

سوژگی و آنچه در مورد جوهر در مکتب اصالت کلمه گفته شد _وجه به مبحث نشانهبا ت
شود. زیرا جوهر  سوژگی با لوگوس پیوند و یگانه می_توان گفت که جوهر از مجراي نشانه می
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ها با این تعریف  براي شناخت لوگوس. در دیگر سیستمخود ساحتی از لوگوس است نه چیزي 
بخشد اما جوهر خود ساحتی از لوگوس  جوهر ساحتی از لوگوس را نمود میمواجه هستیم که 

جود همان لوگوس گون از وجود است و و یا نمودي سایه واقع جوهر نمود وجود است؛ دراست
داند که غرق در  اي می ی جز الینفک جوهر را جوهرهسوژگ_توان گفت نشانه است. بنابراین می

پس . (لوگوس) برقرار کرده است گاه واسطه با ریشه باط بیتن نشده و با اصل خود ارت ذهن و
سوژگی با _و جوهر از مجراي نشانهي نمود  ي وجود است و جوهر به مثابه لوگوس به مثابه

    .شود لوگوس پیوند و یگانه می

  :نقد و تحلیل)7_1(
 بنابراین ازلی و ابدي یک کالن روایت ساختند. ةهر یک با اصالت دادن به یک ماد فالسفه

ابدي پنداشته و خدایان کوه _یونانیان در بنیان اندیشگانی خویش عالم، جهان و گیتی را ازلی«
وردند؛ یعنی خداي یونان خداوند آ بندان جهان به شمار می و شاکله المپ را تنها فرم دهندگان

ه دهنده) است و همین اندیشه باعث شد خالق نیست بلکه خداوند فرمالیستی (فاعل فرم
ابدي جهان از _المواد و اصل ازلی ةل نخست به این بیاندیشند که مادیونانیان در مراح

مقابل هم  ۀشویم که در دو جبه میانه با دو مکتب بزرگ مواجه می در این چیست؟...
پدیدارها تعریف  ۀگرایان که هستی را در صیرورت و تغییر مطلق در هم مکتب شدن_1بودند:

دید که  اي به نام اتم می ذرات سکون یافته ةیسم: که هستی را زاییدمکتب اتم _2کرده است.
: 1400رش آذرپیک: همتی و همکاران: (ر.ك مقدمه آ »نامخلوق و تغییر و تجزیه ناپذیرند

ل و اعتدال گذاشت. او براي ایجاد تعاد ۀایخود را بر پایه و م ۀبعدها ارسطو اصل فلسف )45_44
ساز زده و  تاریخ گرایان دست به ابتکاري اتم ۀگرایان و اندیش شدن ۀیافتن امر میانه میان اندیش

   (همان) ...جوهر و عرض خود را ارائه داد ۀگان مقوالت ده

تنها منشأ جوهر ی فرمالیستی، شکل گرفته است و روایت فرهنگ غرب بر بنیاد خدای  لذا بنیان
 ۀهم مبداءالك، بارکلی و هیوم گرایی مانند  تجربه ۀها متفاوت شده بود. فالسف از نگاه آن

 هم به معتدل ۀمابعدالطبیع اي گونه با را آن و داند می تجربه از ناشی را بفرجام تصورات
و استدالل ذهن  ، غیرمتمایز، نگاهدار و حاصل استنباطنامتعینمبهم و لذا جوهر اند.  هآمیخت
  نه بسیط. . که امري مرکب استاست
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قائل به سه جوهر جسمانی، روحانی و نامتناهی عقل  برن که فالسفه متکی دیگر آ ۀنکت
ر تنها جوهر نامتناهی را که هم بنیاد هستی و هگردیده که پس از غور و بررسی در این سه جو

گرایان  کلمه عقل اصالتلذا از منظر مکتب  ،گونه معرفت است را جوهر دانسته هم بنیاد هر
لذا جوهر از  .اند و بر این بعد ثابت تأکید بسیار دارند دود جوهر دادهابعاد ثابت و محاصالت را به 

گرایان با  دانند. اما تجربه ذات جوهر را یک امر نامتناهی می گرایان قائم به ذات است و نگاه عقل
که از   تواند وجود داشته باشد مگر این که هیچ تصوري نمی  و این گرایان رد فطریات عقل

معرفت را محدود به  ۀل را نیز مهجور کرده و لذا دامنقابشخور تجربه سیراب شده باشد ع
دانند. جرج بارکلی منکر  ن ماهیت و چیستی جوهر را مبهم میدانند و در این میا تجربه می

و در نهایت هستی جوهر روحانی استدالل نمود.  جوهر جسمانی گردید و دیوید هیوم بر عدم
ر جوهر گرایی د ا بنابر اصل عمیقبه هستی و وجود جوهر اعتقاد چندانی نداشت. لذ

ت اساح بر اساس تجربه اصالت داده بودند و پایان و متغییر جوهر گرایان به ابعاد بی تجربه
پیشینی را براي  این بدان معناست که وجود ذات و امري ثابت جوهر را رد کردند.محدود و 

ست که  اي یک حقیقت عمیق و شاکله مکتب اصالت کلمه جوهر دراما  اند. هستی نادیده گرفته
هستی پدیدارها را نمود  ،پایان ود ثابت و ساحات متغییر بیافزایی ساحات محد فراتر از هم

متکی است و این ساحات ثابت بخشد. لذا کلیت مفهوم جوهر بر ساحات محدود ثابت  می
رد و به کل منکر وجود آن ن را گرایان آ هبرکه اگر همانند تج گاه و زیر بنا هستند. بنیان، ریشه

گراها با مطلق  عقل دار هستند. هستی و پدیدارها چیزي تابع زمان و مکان و تاریخ مصرف، شد
قابل  اساس ذات مطلق، همه چیز را غیرر و جوهر در هر پدیداري و حکم بردانستن ذات جوه

دخیل نیست و از  تطور زمان و مکان در احکام صادر شده و  اند. تغییر و تکوین قلمداد کرده
یات و کمیات یفو چون ک دکنن تعریف می ناپذیر متعین تغییر د پدیدار را به یک صورتازل تا اب

پس حرکت جوهري  شود. در اعراض سبب تغییر در جوهر نمی دانستند تغییر ... را اعراض میو
و قائل شدن به  گراها با رد مفهوم جوهر ان محلی از اعراب ندارد. و تجربهگرای نیز در نزد عقل

واقع با اصالت در به هیچ بنیان مستحکم و مدونی قائل نیستند و هر تعریف و فرمی براي جوهر
  کردند. معنا را نفی می ،هاي گوناگون از جوهر دادن به فرم

و با عرض مواجه نیستیم  آن است و عمالً ةهر جزیی از ارگانیسم جزء جوهر اما از نگاه آذرپیک
گراها و  ف نگرش ارسطو و پیروان ارسطو (عقلخال یسم یا پدیدار جوهر است برارگان تمام اجزاء

 زیرا پوست و صدا و... انیسم بدن است؛و هر آنچه مربوط به ارگرنگ پوست، صدا،  گراها) تجربه
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ها  خودآگاهو این جوهر داراي ساحات ثابت محدود و بنابر انواع هر یک جزء ارگانیسم هستند. 
با توجه به این  نهایت ساحت متغییر است. داراي بیهفتگانه فردي _جمعی هاي و ناخودآگاه

و قاعدتاً تشکیک معتقد است که ما در هستی با تشکیک موجودي مواجه هستیم نگرش او 
شود. پس هر جوهر قائم به ماي باالتر از  بب میس موجودي تشکیک جوهري را در نظام مادرما

  خود است. 

گرایان و... ناشی از حرکت در اعراض  دیگر آنکه حرکت جوهري آیا همچون ارسطو و عقل ۀنکت
اخالفش با عنوان حرکت  و آنچه مالصدرا وافتد  است یا حرکت در خود جوهر اتفاق می

و چگونه است که در این حرکت جوهري فرد  برند چگونه حرکتی است؟ جوهري از آن نام می
  کند؟ من امروزین تصور میه سال پیش را همچنان من د

نهایت  ثابت محدود و بی وهر داراي چندین ساحتج با توجه به آنچه تا به حال گفته شد
شود.  ر است. ساحات متغییر در فرد تمام آنچه است که دچار تحول و تغییر میساحت متغی

ض نیستند ها، برخی از اخالقیات و... اما این ساحات متغییر عر رنگ مو، وضعیت پوست، دندان
شود. اما ساحات محدود ثابت  جوهر محسوب می ،بلکه چون جزء ارگانیسم فرد یا موجود است

فرد همچنان امتداد من ده سال پیش باشد چیست؟ در نگرش  ،شود جوهره که سبب می
عور و ش ،آن اندام در مغز مرکز ،اندام« گانه داراي سه مرکزِمکتب اصالت کلمه حواس پنج

ما آیا ا ،شود می ن اندام در حرکت جوهري دچار تغییر و تحولاست اندام و مرکز آ »محور کلمه
  شود؟ نیز دچار تغییر و تحول و حرکت میمحور حواس پنجگانه  شعور کلمه

دچار محور حواس پنجگانه  پاسخ نظام فلسفی عریانیسم به این سوال خیر است. شعور کلمه
دود جوهره حواس به عنوان همان ساحات ثابت محتوان به این  شود. و می حرکت جوهري نمی

آید پس وجود  کردند که چون جوهر به تجربه نمی استدالل میگراها  نگریست. جایی که تجربه
این ساحت ثابت و کامالً  ،کردند دار فرض تن انسان را تاریخی و تاریخ مصرفو ندارد 
به ذات، کید بر تعریف ارسطو از جوهر و امر قائم گراها با تأ ا نادیده گرفتند. و عقلمحور ر تجربه

گرایانه نگریستند و امکان حرکت و تغییر و تحول را از جوهر سلب  ساحات ثابت جوهر را مطلق
ت. لذا در مکتب اصالت کردند. چون زمان را انکار کردند و تغییر و تحول ناشی از گذر زمان اس

زمان. با این تبصره که در این نگرش  ةعی به عالوتر از تمام عناصر طبیست فرا کلمه جوهر کلی
گذرد را  توان زمانی که بر انسان می خود را دارد و مشکک است زیرا نمیزمان هم تعریف خاص 
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لذا بعد ثابت جوهر داراي دو با زمان زیست یک ویروس و یا قورباقه و یا فیل مقایسه کرد. 
رد را از بدو وهر که تمام تشعشعات فساحت تشعشعی یا انرژیک ج_1: ساحت هم افزا است

ساحت شعوري _2شود. و  تنها در حواس پنجگانه تعریف نمی کند که تولد تا مرگ حفظ می
   .حواس پنجگانه

بدن با حفظ ساحات تشعشعی و شعور حواس پنجگانه دچار ماهیتی _جوهري ۀدر استحال
 همان آن، گرتنظیم رموتو که ماهیتی جوهري ۀاستحال ،شود ن میتغییر و تحول و تکوی

 جدایی و اندسکه یک روي دو دو، هر افتد،می اتفاق صورت دو به توأمان و است »حرکت«
 بعد. است بعد دو داراي ماهیتی_جوهري ۀاستحال. شودمی دیگري عدم موجب هرکدام

(آذرپیک و همکاران،  .ماهیتی_جوهري ۀاستحال تکوینیِ بعد و ماهیتی_جوهري ۀاستحال چرخشیِ
 اکولوژیکی انرژیک ايِ تغذیه هرم همان ماهیتی_جوهري ۀاستحال چرخشیِ بعد )237: 1396

 افزار سخت به که آن چرخشیِ بعد برخالف که ماهیتی_جوهري ۀاستحال تکوینیِ است. و بعد
 در ضعیف هوش از و دارد کار و سر شانوجودي افزار نرم با پردازد،می موجودات جوهر

 ما که نهایتیبی تا و گذردمی شعوري ةدایر و گراکلمه شعور از شده، آغاز بینیذره موجودات
تکوینی تمام طبیعت بدن دچار تکوین _چرخشی ۀلذا با استحال )238 :(هماننداریم آن از درکی

تکوینی _شود. پس بنابر آنچه گفته شد مسیر دگرگونش چرخشی حرکت نمی شود اما دچار می
یابند و  ساحت تشعشعی ارگانیسم تکوین میدر و محور  کلمه ،نرم افزار شعور حواس ت. واس

ري با روند ثابتی شود که حرکت جوه ر این ساحات ثابت از جوهر سبب میاین عدم تغییر د
که  ماند و آن این و ناهنجاري صورت نگیرد. لذا یک سؤال باقی میشود و جهش   دچار حرکت

اي  ر حواس پنجگانه بر چه بستر و پایهحت شعور کلمه محور دساحت تشعشعی جوهر و سا
  ؟شوند ار هستند که دچار حرکت جوهري نمیاستو

و بر انواع  شود ساحت ثابت جوهر حفظ شود این بستر که سبب میمعتقدند گرایان  کلمه اصالت
بستر ژنومیک است. چیزي که  ساختاري حاکمیت داشته باشد همانا_هاي فرمی تغییر و تکوین

کید دارند. اما در نگرش تأگرایان بر ثبات و عدم تغییر و تطور آن  گرایان آن را رد و عقل تجربه
تئوریسن این دیدگاه آرش آذرپیک جوهر با حفظ ساحات ثابت محدود (زبان تشعشعی بدن و 

تکوینی _شیش دچار استحاله چرخیرپایان متغ محور) در ساحات بی حواس کلمه شعور
د یک امر اندیشیدن میچنان که گذشتگان پیشاسقراطیان  نلذا مبحث جوهر نه آشوند.  می
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گرایان به صورت مطلق  است و نه یک امر کامالً تجربی، و یا چون عقلماورایی و ازلی و ابدي 
تن و روح یا  ةافزایی جوهر بلکه یک حقیقت عمیق است که از همتاریخی است ذاتی و غیر

      تناروح در هستی موجودیت یافته است. همان 

 را صفت آن حیثیات و جهات ۀهم از و داد می اختصاص خاصی صفت جوهر نوع هر بر  دکارت
 صفت و جوهر میان توانیم نمی ما که است این ۀنتیج ظاهراً و...دانست می مساوق جوهر خود با

: 1388کاپلستون،( .یکدیگرند عین حیثیات و جهات ۀهم از ها آن. شویم قائل تمایزي آن اصلی
152(  

توان بر دکارت خرده گرفت که  مورد تفاوت صفت و جزء بیان شد میبا توجه به آنچه که در 
و میان جوهر و صفت اصلی آن تمایزي قائل صفت را مساوق و مساوي جوهر دانسته است 

جوهر  ولی اجزا جزء ،صفت ساحتی از وجودذرپیک اساس نظریات آرش آبردر حالی که نیست 
یرورت وجود ادامه موجود به ص شوند. اگر صفات از انسان گرفته شود باز هم قلمداد می

ضعف آن اساس شدت و ادي یا روحانی گرفته شود جوهر بر؛ اما اگر جزیی از جواهر مدهد می
  توان گفت صفت عین جوهر نیست.  شود. پس می جزء دچار خدشه و نقصان می

بردن از  وهر روحانی یا معنایی انسان بهرهترین کارکردهاي ج ه یکی از اصلیبا این تبصره ک
ي در ذهن انسان است. و فکر کردن مستلزم بهره بردن از معنایی و گفتار ةکلمات و جوهر

شود. بنابراین  ر است نه صفتی که بر آن اطالق میکلمات و استعداد اندیشیدن در ذات جوه
ستعدا ذاتی در انسان از او گرفته شود در جوهر معنایی یا روحانی اگر اندیشیدن به عنوان یک ا

  آید.  فرد خدشه وارد شده و در امر وجود گشوده و صیرورت وجود نقصان به وجود می

 عرض، طول، در امتداد«دانست و  امتداد را جسمانی جوهر اصلی صفت در جایی دیگر دکارت
با توجه به آنچه که گذشت امتداد  )53 ،1 1390دکارت،(.» است جسم جوهر ماهیت مقوم عمق و

ی بلکه طول و عرض و ارتفاع جزء جوهر و عین جوهرند در حال ،صفت جوهر جسمانی نیست
ذاتی  جزء مقوالت پیشینی و ...ر فرم، ابعاد ثابت و متغییکمیت، کیفیت، جنس، زمان و مکان

دیگر  ۀو مابقی را جوهر ندانست. نکتست توان یک جزء را جوهر دان جوهر هستند و تنها نمی
به ذات نیست بلکه قائم به به نحو تام قائم ر در نظام تشکیک مادرمائیک هستی آن که جوه

امر لوگوسیک (مقام جامع وجودي ) و آن نیز قائم به  ماي باالتر از خود و در نهایت قائم به
المواد بودن جوهر، ةروایت ماد نرت همانند پیشینیان براساس بنیاد است. دکاماي باالتر از خو
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مشرق زمین هیچ  روایت اساس بنیانلی که بر. در حادانست هر را به طور تام قائم به ذات میجو
  تواند قائم به خود باشد بلکه قائم به ماي باالتر از خود است. چیز نمی

  :گیري نتیجه
اي براي  به دنبال ماده کتب اصالت کلمه نهم توان نتیجه گرفت؛ توجه به آنچه بیان شد میبا 

یان اصالت دهد. با این سقراط ی از عناصر مطرح شده در نزد پیشاتبیین جهان است که به یک
ب، خاك، آتش و هوا را عناصر اربعه ارگانیسم وجود انسان و سایر موجودات در توضیح که آ

   داند. لذا  میفردي هفتگانه _هاي جمعی گاهها و ناخودآ گاهئیک خودآنظام تشکیک مادرما
سقراط را که  روایت فلسفه پیشا و در کل بنیان ناپذیر بودن المواد، تقسیم  ةابدي بودن ماد_ازلی

ارائه شده یف لذا در تعارپذیرد.  نمی است را مبتنی بر حضور یک ماده ازلی ابدي و خدایان فرم
ممکن نیست. یر و تحول در ذات تاریخی است. و تغ جوهر به عنوان ذات یک امر غیر

گرفتند؛ و لذا  یر مگرایان مبتنی بر فطري بودن امور کماکان جوهر را به عنوان ذات در نظ عقل
تاریخی را در پیش اندیشی جوهر قائم به ذات و غیر قسقراطیان روند مطل همچون پیشا

روایت  از مفهوم جوهر هستند که بر بنیانهایی  ایترو توان گفت هر یک کالن و می اند. گرفته
  د داشتند.) تأکی(ذات=غیرتاریخی مطلق

را امري مادرما و جوهر گرایی عریانیستی  مکتب اصالت کلمه با بیان حقیقت عمیق و تاریخ
 ةفردي هفتگانه جوهر_هاي جمعی گاهها و ناخودآ گاهداند که در انواع خودآ داراي تشکیک می

وسیک و مقام که سرانجام به امر لوگ وجودي هر پدیداري امري قائم به ماي باالتر از خود است
قراطیان رسد که آن نیز قائم به امر باالتر از خود است. لذا نه چون پیشاس جوهر می ۀجامع کلم

گرایان جوهر امري  جربهلق و قائم به ذات است و نه چون تو عقلگرایان جوهر امري مط
فزایی ساحات محدود قراردادي و نسبی است بلکه جوهر یک حقیقت عمیق است که از هم ا

گرا است که سه  گرایی عمیق ینهایت ساحت متغییر تعین یافته است و تابع تاریخ ثابت و بی
ها و  گاهساحت انواع خودآ _3مادرما بودن و ساحت _2ساحت حقیقت عمیق_1ساحت دارد.

نژادي جنسیتی، اندیشگانی (مکانی، زمانی، زبانی، روانی،  فردي هفتگانه_هاي جمعی هگاناخودآ
ها با حفظ و  گاهها و ناخودآ گاهاین خودآ اي است. که تعریف جوهر در هر یک از و رسانه

پذیرد. لذا جوهر در این  ثابت، ساحات متغییري نامحدودي میساحات محدود  ةهمراهی هموار
بی بلکه یک حقیقت عمیق است که نگرش (مکتب اصالت کلمه) نه مطلق است و نه نس
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گرایی و  و در تقابل ذاتپذیرد.  نهایت ساحت متغییر می و بیساحات محدود ثابت 
ند از اتو با حفظ ابعاد ثابت یعنی (ذات) میداند که  انگاري، جوهر را امري مادرما می قرارداد

است.  ...بع قرارداد مکان و زمان و زبان ومکانی به مکانی و از زمانی به زمانی متغییر بوده و تا
پذیرد و نه چون  را در جوهر میگرایان ثبات مطلق زمان  ریخیدر نتیجه نه چون غیرتا

         شمارد. زمان را امري نسبی میگرایان  تاریخی
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