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چکیده
نماد یکی از اصطالحات رایج در حوزۀ علوم انسانی است که در تحلیلهای مربوط به مردمشناسی ،روانکاوی ،هرمنوتیک
و ادبیات به مثابۀ مفهومی بنیادین به شمار میرود .به همین سبب ،بحث دربارۀ جایگاه ،اهمیّت و سازِکار درونی نماد در
حوزههای متفاوت از شأن خاصی برخوردار است .با وجود این ،تا جاییکه نگارنده کاویده است پژوهشی که به طور
مستقل موضوع نماد را از چشمانداز پدیدارشناسی بررسی کرده باشد به چشم نمیخورد .بنابراین ،پژوهش حاضر در پی
آن است تا با اتکاء به آرای شوتز -که در زمینۀ پدیدارشناسی اجتماعی چهرۀ شاخصی است -تحلیلی درخور به دست
دهد .چنین پژوهشی مستلزم بررسیِ برخی از مبانی نظری شوتز در بابِ آگاهی ،بینافردیت ،و نیز مفهوم بازنمایی است؛
مفهومی که وی آن را از هوسرل اخذ کرده و در تبیین سازکارِ نشانه ،به معنای عامِ آن ،به کار بسته است .در پایان این
پژوهش مشخص میشود که تلقی پدیدارشناختی شوتز در بابِ نماد لوازم و عواقب نظری خاص خود را دارست.
کلیدواژهها :نماد ،تحلیل پدیدارشناختی ،آلفرد شوتز ،آگاهی ،بینافردیت ،بازنمایی
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 .1مقدمه
نماد یکی از اصطالحاتی است که در حوزۀ علوم انسانی بار معنایی متفاوتی بر آن حمل شده است .وینفرد نوث

1

در کتابچۀ نشانهشناسی 2مباحث مربوط به نماد را در کل به دو گروه تقسیم میکند .در گروه نخست ،نماد در مفهوم عام
آن به کار میرود و اساساً تمایزی بین نماد و نشانه وجود ندارد .اما در گروه دوم ،نماد در مفهوم خاص آن به کار میرود
و خود مشتمل بر سه دیدگاه متفاوت است (نوث:)115 :1990 ،
 -1در دیدگاه نخست ،نماد به مثابۀ اصطالحی همارز با نشانههای قرادادی 3تصور میشود .چارلز سندرز پِرس 4از جمله
چهرههای شاخص در این گروه به شمار میرود.
 -2در دیدگاه دوم ،نماد نوعی نشانۀ شمایلی 5به شمار میرود که با موضوع داللت خود رابطهای مبتنی بر شباهت برقرار
میکند؛ تلقی کانت و هگل در بابِ نماد ذیل این دیدگاه بررسی میشود.
 -3در دیدگاه سوم ،نماد به مثابۀ نشانهای تلویحی 6در نظر گرفته میشود؛ بر این اساس معناهای نهفته یا تلویحیِ نشانه
موجب شکلگیری صورتی از داللت میشود که بدان نماد میگویند .محققان معانی تلویحی را در مجموع از چهار موضع
متفاوت تحلیل میکنند :گروهی مانند گوته بر این باورند که نماد واقعی و اصیل زمانی شکل میگیرد که «یک امرِ خاص،
یک امر عام را بازنمایی کند؛ این بازنمایی به مثابۀ لحظۀ پویایی است که طی آن امر بیانناشدنی به شهود میرسد» (گوته،
.)25 :1998گروهی را نماد در بردارندۀ آن دسته از معانی یا محتواهای رمزآلود و نهفتهای میپندارند که به تعبیرِ یون

«در

ورای فهم ما قرار می گیرند و الفاظ آشنای زبان قابلیت انتقال آنها را به نحوی مطلوب ندارند» (به نقل از نوث:1990 ،
 .)119گروهی نیز معتقدند نماد زمانی بروز و ظهور مییابد که با پدیداری ذهنی اما خردگریز مواجه میشویم .7و در نهایت
برخی بر این عقیدهاند که نماد «شیوۀ غیرمستقیم بازنمایی» (فروید )365 :2010 ،است و سازکار بنیادی آن بر اصل شباهت
یا قیاس استوار است.
جالب توجه است که علیرغم اینـکه تحقیقات مستقلی وجود دارد که جایگــاه نماد را از چشمانـداز نحلههای
متفاوت فکری بررسی کردهاند با این همه ،جایگاه نماد در پدیدارشناسی و رویکردِ ویژۀ آن به نماد اساساً مفغول وانهاده
1. Winfried Nöth
2. A Handbook of Semiotics
3. Conventional sign
4. Charles Sanders Peirce
5. Iconic Sign
6. Connotational sign
 . 7این شقّ از تحلیل نماد عمدتاً توسط مردمشناسان شهیری نظیر فریزر ( )2009 :36-120مطرح شده است .البته منتقدان این دیدگاه ،مانند لِویبرول (-210
 )1389 :174در کارکردهای ذهنی در جوامع عقبمانده این تصوّر را به چالش کشیدهاند .دان اسپربر ( )1979 :17-84مردمشناس فرانسوی در کتابِ
بازاندیشی در باب نمادگرایی هر دو دیدگاه مذکور را به دالیلی مردود میداند.

شده است .بر این اساس ،پژوهش حاضر با این هدف شکل گرفته است که تحلیلی از مبانی پدیدارشناختی نماد به دست
دهد .به همین سبب ،در ادامه این موضوع را از دیدگاه آلفرد شوتز بررسی خواهیم کرد .در این پژوهش مشخص خواهد
شد که آیا میتوان همزبان به نوث اعالم کرد که در تلقی پدیدارشناسیِ امثالِ یاسپرس تمایز مشخص و آشکاری بین نشانه
و نماد وجود ندارد؟ در راستای پاسخ به این پرسش ،فرضیۀ بنیادی این پژوهش بر این تصور استوار است که مطالعات
پدیدارشناختی شوتز در باب نماد از جایگاه ویژه ای برخوردار است و شایستگی آن را دارد که به شکلی مستقل بررسی
شود و دُدیگر اینکه تحلیلهای شوتز این ادعا را تأیید نمیکند که از منظر پدیدارشناسی نماد در معنای عام آن مدّ نظر است
و در واقع پدیدارشناسی لوازم و عواقب نظری خاص خود را در این باره داراست.
 .2پیشینۀ تحقیق
شوتز به عنوان جامعهشناسی که بنیادهای فلسفی هوسرل را در تبیین جامعهشناسی پدیدارشناختی استخدام کرده
چهرهای شاخص به شمار میآید و به همین سبب آثار و پژوهشهای متنوعی در باب وی وجود دارد .با وجود این ،تا جایی
که نگارنده کاویده است پژوهش مستقلی که به تلقی پدیدارشناختی وی در باب نشانه و نماد پرداخته باشد ،حداقل در زبان
فارسی ،به چشم نمیخورد .البته در این میان پژوهشها و آثاری مرتبط با نماد و جایگاه آن وجود دارد که علیرغم اهمیّت
نظریشان ،چه به لحاظ روششناختی و چه به لحاظ نتایجِ بحث ،ارتباط مستقیمی با پژوهش حاضر ندارند .با این همه ،صرفاً
جهت استحضار خوانندۀ پرسش گر و عالقمند در این حوزه به طور گذرا به دو پژوهش معتبر در این باب اشاره میشود.
نخست پژوهشی است که دومَن ( )1373ضمن آن به بررسی جایگاه تمثیل و نماد پرداخته است .او در این اثر مدعی است
که تمثیل و نماد تا پیش از تمایز صریحی که گوته بین آن دو برقرار میکند در جهان غرب -یا حداقل در آلمان -دو واژه
مترادف محسوب می شدند .به هر ترتیب ،بر اساس این پژوهش نماد زمانی بروز پیدا میکند که زبان شعر هرگونه تجربۀ
فردی را مستقیماً به حقیقت کلی تبدیل میکند .بر این اساس ،جهان شعر دیگر نوعی تشکل یا صورتبندی از عناصر منفرد
نیست ،بلکه تشکلی از نمادهاست که نهایتاً به معنایی واحد و کلی و جهانشمول منجر میشود .آقاحسینی و خسروی
( )1389نیز در پژوهشی مشترک کوشیدهاند جایگاه نماد را در بالغت مشخص کنند و تعریفی مناسب با این حوزه برای
آن به دست دهند .در این پژوهش نماد به عنوان یکی از صورتهای بیان که فراتر از صور خیال قرار میگیرد ،تعریف شده
و جایگاه آن در حوزۀ بیان به عنوان صورت تجلّی مشخص شده است.

بنابراین با توجه به فقدان پژوهشی مستقل در باب نماد از چشمانداز پدیدارشناسی ،مقالۀ پیش رو کوشیده است به
تبیین مبانی پدیدار شناختی نشانه و نماد از دیدگاه آلفرد شوتز بپردازد و از این رهگذر علل و اسباب فلسفیِ پیدایی نماد را
ضمن بررسی اشکال مشابهی مانند نشان ،نشانگر و نماد تبیین یا توجیه کند.
 .3واکاوی مبانی پدیدارشناختی نماد

در این بخش ،برای بررسی اندیشههای شوتز در بابِ نماد ،نخست موضوع آگاهی ،ارتباط بینافردی و بازنمایی را
از چشمانداز وی تحلیل میکنیم ،و در ادامه به این بحث میپردازیم که تلقی وی در باب نماد چگونه متأثر از این چارچوب
نظری است.
 .1 .3آگاهی ،ارتباط بینافردی و بازنمایی
حضور انسان در جهان هستی حضوری گذرا و فانی است؛ حضوری در میانۀ پیوستاری که از سویی تا ازل و از
سویی تا ابد امتداد می یابد .هستی بدین معنا بر هستومندی انسان تقدم دارد و بر آن پیشی گرفته است .بر این اساس ،انسان
به محض چشم گشودن بر عرصۀ هستی ،در نظامی متقدّم بر خود استقرار مییابد؛ نظامی که پیشاپیش تمامی ساختارهای
خود را بر او تحمیل کرده است .ساختارهایی که گویی مُردهری

اسالف اوست و به همین ترتیب آیندگان و اخالف
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وی نیز آن را به ارث خواهند برد .شوتز در اینباره میگوید:
انسان در جهانی به عرصۀ وجود گام مینهد که پیش از تولد وی وجود داشته است .این جهان از همان
آغاز جهانی منحصراً مادّی به شمار نمیرود ،بلکه اساساً جهانی فرهنگی-اجتماعی است؛ جهانی از
پیش ساخته و از پیش سازمانیافته که ساختارِ ویژۀ آن نتیجۀ روندی تاریخی محسوب میشود و
بنابراین در هر فرهن

و اجتماعی ساختار ویژۀ خود را داراست (شوتز.)229 :1976 ،

بر این اساس ،جایگاه انسان در نظام هستی و نظام اجتماعی همواره موقعیتی مُتعیَّن و از پیشتعریف شده است 2.به
همین دلیل است که شوتز اعالم میکند «حضور فرد در جهان به مثابۀ رویارویی با جهانی است که به طور تاریخی مفروض
است» (شوتز)312 :1962 ،؛ و گویی این هستی است که از طریق انسان میاندیشد .به بیانی دیگر ،هستی ،طبیعت یا جامعه
اگرچه مؤلفههای ناگزیر هستی فرد تلقی میشوند ،اما از سویی دیگر آنها هستند که دامنۀ تمامی امکانات شناختی و
وجودی او را رقم میزنند.
با این توضیحات ممکن است این پرسش پیش آید که آیا فرد در رویارویی با هستی یکسره منفعل است؟ در پاسخ
به این پرسش راسموسن 3در نماد و تأویل 4موضوع قابل تأملی را مطرح میکند که پیش از وی نیز در فلسفۀ پدیدارشناسی
بدان پرداخته شده است .راسموسن وضعیتِ مذکور را «جهانِ زیستۀ معانی پیشتأملی» ( )7 :1974مینامد .در واقع ،این
جهان است که بنیاد هر نوع دسترسی واقعی به معنا را فراهم میآورد .بر این اساس ،ساختارهای حاکم بر جهانِ زیسته اساساً
معناهایی مفروض را بر فرد تحمیل میکنند که فرد شاید هرگز به طور کامل از آنها خودآگاهی حاصل نکند .همین معناها
 .1توسلی ( )18-22 :1368اهمیت این جایگاه را ،ضمن تبیین لوازم و عواقب فلسفی آن ،از منظر جامعهشناسی تبیین کرده است.
 .2جایگاهی که تناسب چندانی با موقیعتِ سوژۀ دکارتی ندارد؛ چراکه دکارات با استخدام شک روششناختی ( )Methodic doubtبه مثابۀ یک تمهید،
نخست سوژه را از شرّ تمام هستی و مافیها میرهاند و آنگاه به تبین این نکته می پردازد که حتی اگر سوژه بتواند در هر آنچه هست شک کند ،با وجود این
ناگزیر است در نهایت به وجود سوژۀ اندیشنده؛ یعنی سوژهای که می اندیشد ،اذعان کند .برای بحث در این باره نگاه کنید به کاپلستون 117/22 :1389 ،و نیز
دکارت.64-3 :2008 ،
3. Rasmussen, David
4. Symbol and Interpretation

هستند که شیوۀ کنشورزی فرد را در جهان رقم می زنند .با وجود این ،سطح آگاهی هرگز به این حد متوقف و محدود
نمی ماند .در واقع ،زمانی که قرار است معناهای مذکور عینیّت پیدا کنند و در ساحتِ آگاهی تأملی وارد شوند «مستلزم
فراشد تفسیر و انتخاب» (همان )11 ،هستند .بدیهی است عینیت یافتن معنا در این سطح تنها از طریقِ «التفات» -1به معنای
هوسرلیِ آن -میسر است؛ یعنی تنها «از طریق حیثِ التفاتی آگاهی است که فهم و تفسیر پدیدارها میسّر میشود» (همان،
 .)12به این ترتیب ،آگاهی به معنای مذکور مستلزم «آگاهی از چیزی» است و بنابراین زمانی که چنین التفاتی به سوی
چیزها روی میدهد آگاهی قوام می یابد .امّا آیا چیزهایی که در جهان خارج به مثابۀ متعلقِ آگاهی قرار میگیرند همگی
از ویژگی واحدی برخوردار هستند؟
در پاسخ به این پرسش ،شوتز تأکید میکند که فرد به مثابۀ انسانی اجتماعی در زمان برخورد با «دیگری» 2با دو
سطح متفاوتِ وجودی مواجه میشود « .در حقیقت ،دیگری ،از همان بدو کار ،از طرفی به مثابۀ یک اُبژه مادّی برای من
آشکار میشود و از طرفی دیگر به مثابۀ یک سوژه و حیات روانیاش برای من مطرح است» (شوتز .)314 :1962 ،بدیهی
است وقتی آگاهی فرد به سوی اُبژه مادی معطوف میشود ،تبیین فهم یا تفسیرِ اُبژه موضوع دشواری نیست .اما سوژه و
حیات روانی او چگونه بر آگاهی فرد وارد میشود؟ شوتز در پاسخ به این پرسش ،به بحث بازنمایی 3هوسرل متوسل می
شود .هوسرل معتقد است بازنمایی «فراشدِ بنیادین آگاهی» (دِرِهر )245 :2014 ،است که خود مشتمل بر چهار طرحواره
است:
الف) طرحوارۀ ارجاعـی :4متوجه موضوعِ نشانه یا اُبژه فینفسه در جهان خارج است.
ب) طرحوارۀ اندریافتی :5متوجه ادراک مستقیم یا بالفصل پدیدارها است.
ج) طرحوارۀ بازنمایانـه :6متوجه ادراک غیرمستقیم یا باواسطۀ پدیدارها است
د) طرحوارۀ تفسیــری :7متوجه نحوۀ تفسیر سوژه از پدیدار بازنمایی شده است.
بر این اساس ،شوتز موضوع را چنین تبیین میکند که در حالت نخست «ابژه به صورت بیواسطه بر آگاهی ما وارد
میشود ،اما سوژه و حیاتِ روانی او تنها قابلیت آن را دارد که از طریق یک واسطه بر آگاهی ما بازنمایی شود» (همان-27 ،
 .)312به بیانی سادهتر ،در حالت نخست پدیدار به گونهای است که امکان آن را دارد در طرحوارۀ اندریافتی وارد شود؛
چراکه به تعبیر هوسرل تجاربِ شناختی این حیطه مبتنی بر «دسترسی یا تماس مستقیم» (یو )159 :1999 ،است .به همین
 .1اصل و اساس حیث التفاتی آگاهی این است که آگاهی همواره «آگاهی از چیزی» است ،آگاهی فقط زمانی شأن آن را به دست میآورد که بدین نام مسمّی
شود که متوجه یا معطوف به چیزی باشد .بر این اساس ،معلوم یا متعلق شناسایی نیز جز در ارتباط با آگاهی قابل تعریف نیست؛ معلوم همواره «معلوم برای
مدرِکی» است .برای بحث مستوفا در اینباره نگاه کنید به (دارتیک.)20-4 :1376 ،
2. The Other
3. Appresentation
4. Referential
5. Aperceptional
6. Apresentational
7. Interpretational

دلیل است که تجربۀ آگاهی در این ساحت عمدتاً به حیات فردی محدود میمانند .امّا پدیدارهای حالت دوم از چنین
قابلیتی برخوردار نیستند و بنابراین به شکل باواسطه بر آگاهی وارد میشوند .بنابراین آن دسته از پدیدارهای حیاتِ روانی
که به فرد دیگری تعلق دارند ،مانند اضطرابها ،ترسها ،امیدها و غیره ،اگر قرار باشد به طرحوارههای ادراکی ما وارد
شوند -صرفنظر از عوارض مشاهدهپذیرِ آنها که ابژهای مادی تلقی میشود -راهی ندارند جز اینکه از طریقِ یک واسطۀ
بینافردی ،که برای هر دو طرف قابل فهم است ،بر آگاهی وارد شود .شوتز طرحوارۀ ادراکی متناسب با چنین پدیدارهایی
را حیطۀ بازنمایانه مینامد .مفهوم بازنمایانه در آثار هوسرل برای تشریح تجربۀ دیگری 1به کار میرود .او معتقد است پدیدار
بازنمایانده« 2نوعی التفات باواسطه» (هوسرل )109 :1982 ،است که مستلزم فرا رفتن از جهان معمول و حاضر ساختن دیگری
برای آگاهی است .بدیهی است بازنمایی در این حالت به معنای «نمادینه کردن ایدهای است که از تجارب معمول ما فرا
میرود» (دِرِهر .)246 :2014 ،البته باید تأکید کنیم که با اینکه «دیگری» به خودی خود به مثابۀ ابژهای عینی در جهان عینی
وجود ندارد و محصول درک غیرمستقیم پدیدارها است ،با این همه «پدیدار بازنمایانده شده مشتمل بر تجاربِ عینی و
مادی نیز میشود» (هوسرل )109 :1982 ،؛ مانند بازنمایی نمایِ پشتی یک ساختمان بر اساس اصول مناظر و مرایا که در
معماری و هنر روی میدهد.
با اندکی تأمل در موضوع بازنمایی به سهولت میتوان دریافت که آگاهی در حالت نخست در سطحِ فردی به پایان
میرسد؛ یعنی شرط الزم برای حصول این نوع از آگاهی وجود فردی است که از طریقِ آگاهی تأملی به سوی ابژه التفات
میکند ،اما ماهیّت آگاهی در حالت دوم به صورتی است که در سطح فردی شکل نمیگیرد و بنابراین شرط الزم برای
حصول آن وجود دیگری است .به خاطر قول به وجود چنین تمایزی است که شوتز تأکید میکند که فهم و تفسیر این قبیل
پدیدارها نیازمند یک واسطه یا حامل است و از سویی دیگر انتقالِ آگاهی فرد از ابژهها ،حقایق ،یا پدیدارهایی از این قبیل
زمانی میسر میشود که وجود رابطه ای بینافردی را مفروض تلقی کنیم .البته وقتی شوتز از رابطۀ بینافردی سخن میگوید
عمدتاً «متوجه شیوهای است که فرد به واسطۀ آن به حیاتِ روانی یا آگاهی دیگری پی میبرد» (ریتزر )219 :2011 ،با وجود
این ،همان طور که ریتزر تأکید میکند «شوتز مفهوم بینافردیت را به معنایی جامعتر نیز به کار میبرد[ ...بینافردیت بدین
معنا] رابطه ای دیالکتیکی است که از سویی متوجه روشی است که فرد به واسطۀ آن واقعیت اجتماعی را بر میسازد و از
سویی متوجه آن دسته از واقعیات فرهنگی-اجتماعیِ صُلب و سختی است که فرد از اخالف خود به ارث برده است»
(همانجا) .به هر ترتیب ،از آنجایی که موضوع ما به تحلیل پدیدارشناختی نماد و نشانه مربوط میشود ،در پژوهش حاضر
موضوع بینافردیت به تلقی نخست محدود میماند.
مفهوم بینافردیت ،بدین معنا ،مس تلزم برقراری ارتباط است .بدیهی است در این ارتباط فهم پدیدارهای روانی ،انتقال
آن به دیگری ،و همچنین تفسیرِ آن توسط دیگری نیازمند وجود واسطهای است که قابلیت بازنمایی این قبیل پدیدارها را
داشته باشد .بر این اساس ،در یک رابطۀ بینافردی ،رمزگذاری و رمزگشایی پیام مستلزم آن است که طرفین درگیر در

 .1هوسرل اصطالح «دیگری» را در آثار خود به صورت ( )Fremderfahrungبه کار میبرد که معادل ( )Alter-egoاست.
2. Appresented

ارتباط از طرحوارۀ تفسیری 1مشابهی برخوردار باشند .به بیانی سر راستتر ،برقراری ارتباط زمانی میسر است که طرفین
تعامل ،عالوه بر دارا بودن نظام نشانهای مشترک ،در موقعیتِ زیستی نسبتاً مشابهی به سر ببرند و بنابراین از نظام ارتباطی
کم وبیش مشابهی برخوردار باشند .در بابِ این موضوع شوتز تصریح میکند که شرایط برقراری ارتباط بینافردی زمانی
حاصل میشود که «من و همنوعانم این واقعیت را مفروض تلقی کنیم که در محیط اجتماعی-فرهنگیای که به واسطۀ آن
حقایق جهان را ادراک میکنیم ،این حقایق همواره بهخودی خود برای ما مطرح نیستند ،بلکه عموماً به مثابۀ نشانه [در
معنای عام آن] عمل میکنند؛ یعنی چیز دیگری را بازنمایی میکنند» (شوتز.)327 :1962 ،
به این ترتیب ،می بینیم که در تلقی پدیدارشناختی شوتز از جهان ،طبیعت و جامعه ،رابطۀ بینافردی نقشی کلیدی
ایفاء می کند .بر اساس همین رابطۀ بینافردی است که موضوع نشانه به معنای عام آن در حیطۀ بازنمایی مطرح میشود .در
واقع ،مادامی که دریافت ما از پدیدارها به حیطۀ فردی محدود میماند ،با اینکه در این سطح رابطۀ بینافردی و بنابراین
پیدایی ارتباط متصور است ،اما این ساحت الزاماً به داللت مربوط میشود .اما آن دسته از پدیدارهایی که به هر دلیل 2وارد
حیطۀ بازنمایانه می شوند از بنیاد خصلت بینافردی دارند و به تعبیری مستلزم «التفات باواسطۀ آگاهی» (یو)164 :1999 ،
هستند .به این دلیل است که در این قبیل موارد نظامی نشانهای نیاز است تا بستر الزم برای انتقال اندیشه ،رمزگشایی و تفسیر
را فراهم کند .در ادامه خواهیم دید که تلقی شوتز در باب نشانه چگونه متأثر از دریافتهای خاص او در باب آگاهی و
رابطۀ بینافردی است .هم چنین خواهیم دید که تلقی وی در اینباره همچنان متأثر از مفهوم بازنمایی به معنای هوسرلی آن
است.
 .2 .3تلقی شوتز در باب انواع نشانهها
شوتز بر اساس اینکه تجربۀ آگاهی به طور عام در چه سطحی بازنمایی میشود؛ یعنی بر اساس اینکه پیدایی نشانه
در سطح فردی به پایان میرسد یا موضوعی بینافردی است ،نشانهشناسی خود را به طور کلی مشتمل بر چهار نوع متفاوت
از نشانهها میداند :نشان ،نشانگر ،نشانه و نماد .در ادامۀ به بررسی ویژگیهای هر یک از این موارد میپردازیم.
الف) نشان

3

پیشتر گفتیم که از چشمانداز پدیدارشناسی ،وضعیت بیوگرافیکی فرد نقطهای است که در میانۀ آینده و گذشته واقع
شده است .بنابراین مؤلفهها یا عناصر موقعیت تاریخی من آن چیزی است که در دسترس من قرار دارد .با این همه وقتی فرد
با اتکاء به مؤلفههای موجود در «اینک و اینجا» از این نقطه به سوی گذشته جهتگیری میکند ،ممکن است بخشهایی از
گذشته را به مثابۀ یک امر واقع تداعی کند .البته گاهی با اینکه مؤلفهای که موجب تداعی چنین پدیداری میشود در جهان
خارج حاضر است اما ضرورتاً مدلول خاص خود را بازآوری نمیکند .برای مثال ،عالمتی که من در حاشیۀ یکی از
1. Interpretational
 . 2البته شوتز متعلقات حیطۀ بازنمایانه را محدود به دیگری یا  Fremderfahrungنمیداند و اساساً هر تجربه استعالیی را به این حوزه مربوط میداند.
بنابراین پدیدارهایی که در حیطۀ ادراکی ما بازنمایی میشوند ضرورتاً پدیدارهای روانی نیستند ،بلکه مشتمل بر آنها هستند .بر این اساس ،یک ابژه مادی نیز،
در صورتی که مثالً غایب باشد ،میتواند متعلق به حوزۀ بازنمایی باشد .برای بحث در اینباره نگاه کنید به (یو.)156-155 :1999 ،
3. Mark

کتابهایم ترسیم کردهام در زمان خود موضوع ویژهای را برایم به یاد میآورده است؛ اما اینک پس از گذشت سالها
ممکن است با رجوع به آن عالمت اصالً نتوانم مدلول آن را به خاطر بیاورم .بنابراین ما در سطحِ تجارب فردی خود از میان
ابژهها ،رویدادها یا واقعیات موارد خاصی را انتخاب میکنیم که از طریقِ آنها و بر حسب پارهای از تداعیهایی فردی به
مدلولی خاص پی میبریم .به همین دلیل است که شوتز تأکید میکند آنچه از طریق این سازکار بازآوری میشود در
حیطۀ اندریافتی وارد نمیشود ،چراکه درک ابژه در این حالت به صورت بیواسطه صورت نمیپذیرد و در حقیقت مستلزم
بازنمایی است .اما آیا همان طور که شوتز مدعی است ،میتوان هر امر بازنمایی شدهای را نشانه به شمار آورد؟
شوتز در پاسخ به این پرسش مفهوم جدیدی را تحت عنوان «نشان» مطرح میکند .نشان به معنای عام آن نوعی نشانه
محسوب میشود ،اما با مفهومِ خاص نشانه یکی نیست .در واقع ،در اندیشه شوتز« ،نشان از سادهترین اشکال بازنمایی است
که ماهیت «یادآورانه» 1یا «تذکاری» 2دارد» (شوتز )310 :1962 ،و فرق اساسی آن با نشانه در این است که نشان در سطح
فردی پدیدار میشود و بر خالف نشانه که متوجه روابط بینافردی و ارتباط است ،نشان اساساً محدود به داللت 3است.
تفاوت جالب توجهی که شوتز تأکید چندانی بر آن نکرده این است که با اینکه رابطۀ نشان و موضوع نشانداده شده اساساً
رابطهای دلبخواهی است ،اما به هیچ وجه قراردادی نیست .این در حالی است که روابط دال و مدلول در نشانه به واسطۀ
ماهیت اجتماعی آن اساساً قراردای است.
یکی دیگر از موضوعاتی که شوتز در باب نشان مطرح کرده است تعلقِ نشان و موضوع نشانداده شده به ساحتِ
تفسیری است (همان .)310،اهمیّت این موضوع زمانی آشکار میشود که بحث سوسور را در بابِ ویژگی انتزاعی دال و
مدلول به خاطر بیاوریم .در واقع ،سوسور معتقد است نه دال و نه مدلول هیچکدام به جهان مادی تعلق ندارند ،بلکه هردوی
آنها ماهیت غیرمادّی و انتزاعی دارند (ر.ک .سوسور .)71-65 :1959 ،با این همه ،از آنجایی که به زعم سوسور رابطۀ
دال و مدلول در نشانگی رابطهای قراردادی است ،این امکان وجود دارد که نشانه در بافت اجتماعی تثبیت شود؛ اما همانطور
که گفتیم ماهیّت فردی نشان و تعلق آن به ساحت تفسیری باعث میشود که زمینۀ زیستی فرد در تفسیرِ نشان نقش کلیدی
داشته باشد .به بیانی سادهتر ،تفسیری که فرد از نشان به دست میدهد الزاماً به تجربیات فردی وی بستگی دارد و بنابراین
چنانچه فرد دیگری با این نشان مواجه شود ،یا از اساس آن را به حیطۀ تفسیری خود وارد نمیکند یا در صورتی که بر
اساس آرای شوتز به گزینش و انتخاب آن تمایل نشان دهد ،تفسیری که از آن به دست میدهد الزاماً با تفسیر فرد دیگر
مطابقت ندارد .برای مثال ،یک قطعه عکس نیمه سوخته که در کنار بخاری افتاده است ممکن است به صورت کامالً
دلبخواهانه عشقی فراموش شده را برای من بازآوری کند؛ اما همین عکس یک پلیس آگاهی را به سرنخ ماجرای یک قتل
رهنمون میشود .بر این اساس هیچ رابطۀ طبیعی بین نشان و موضوعِ آن وجود ندارد.
ب) نشانگر
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1. Mnemonic
2. Subject reminder
 .3برای فهم تفاوت نشانهشناسی داللت و ارتباط نگاه کنید به مکاریک326 :1383 ،
4. Indicator

در تبیین ویژگیهای نشانگر شوتز به طور کلی به دو خصیصۀ بنیادی اشاره میکند .به زعم وی ،رابطۀ بین نشانگر
و نشانداده شده ،بر خالف نشان« ،رابطهای علّی و انگیزشی است» (شوتز)311 :1962 ،؛ مانند رابطهای که بین دود و آتش
وجود دارد .به نظر میرسد آنچه شوتز تا اینجا در بابِ نشانگر مطرح میکند با تلقی پِرس دربارۀ نمایه 1یکی است .پرس
با تقسیم نشانه به شمایل ،نماد و نمایه تأکید میکند که وقتی رابطۀ دال و مدلول یا به تعبیر خود وی رابطۀ بازنمون و موضوع
رابطه علّی باشد نشانۀ مورد نظر نمایه محسوب میشود (پیرس)54/53-2 :1931-58 ،؛ البته شوتز خصیصۀ دیگری نیز برای
نشانگر بر می شمارد که بیانگر وجود تفاوتِ کیفی بین تلقی وی با تلقی پِرس است .در واقع ،او تأکید میکند که رابطۀ
علّی بین نشانگر و نشانداده شده به تعبیر معناشناختی همواره تیره 2است .بر این اساس ،چنانچه به شکل تحقیقی به رابطۀ
بین این دو تصریح شود ،موضوع از بحث نشانگر-که به مبحث بازنمایی مربوط میشود -فاصله میگیرد و به مباحث
مربوط به استنتاج منطقی وارد میشود؛ مانند دیدن ردّپای خرس و پی بردن به وجود خرس در اطراف.
در بابِ ویژگی مشترک نشانگر و نشان ،همین بس که یادآور شویم نشانگر نیز فاقد ویژگی بینافردی است و
بنابراین در سطح داللت به پایان میرسد .بر این اساس ،نشانگر در دایرۀ بررسیهای نشانهشناسی ارتباط قرار نمیگیرد.
البته تأکید کنیم که نشانگر مانند نشان ذیل مبحث بازنمایی مطرح میشود؛ یعنی نشانگر به خودی خود به عنوان مؤلفهای
مستقل مطرح نیست و بررسی آن به عنوان مؤلفهای مستقل در طرحوارۀ اندریافتی به معنای تقلیل آن به موضوع
شناختشناسی است .به این ترتیب« ،نشانگر برای اینکه بتواند در سطح داللت مطرح شود باید آن را به لحاظ ماهوی به
حوزۀ بازنمایی مربوط دانست» (همانجا) .در واقع ،شوتز معتقد است نشانگر یکی از اشکال بازنمایی است که آن را
میتوان به مثابۀ «محرکی پراگماتیک تبیین کرد که فرد به واسطۀ آن میکوشد با جهان خویش به هماهنگی و توافق برسد»
(همان.)312 ،
در خاتمۀ این بحث ذکر این نکته خالی از فایده نیست که با توجه به رابطۀ تیرۀ نشانگر و نشانداده شده و تمایز
این رابطه از استنتاج منطقی و تعلق آن به سطح فردی باعث میشود که تفسیر آن منوط به تجربۀ زیستی فرد باشد و در نتیجه
شرط توافق اجتماعی در بابِ آن قراردادی نبوده و منوط به مشابهت تجربۀ زیستی فرد است.
ج) نشانه
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شوتز از میان الگوهای موجود نشانهشناسیالگوی سهوجهی را بیشتر میپسندد .او با اندکی تغییر در این الگو؛ یعنی با
تصریح به جایگاهِ سوژه ،تفسیرگر را به عنوان یک شاخص کلیدی در الگوی خود وارد میکند .در حالیکه پرس مؤلفۀ
تفسیر را در معنایی کامالً متمایز از تفسیرگر به کار میبندد و شدیداً تأکید میکند که منظور وی از مؤلفۀ تفسیر به هیچوجه
متوجه تفسیرگر نیست (پیرس .)228-2 :1931-58 ،به هر ترتیب ،الگوی شوتز شامل سه مؤلفه میشود :نشانه ،موضوع و
تفسیرگر .بدیهی است حضور مؤلفه ای مانند تفسیرگر در این الگو متالزم با نگرش پدیدارشناختی وی است؛ چراکه از این
1. Index
2. Opaque
برای بحث دربارۀ کلمات تیره یا شفاف از منظر معناشناسی نگاه کنید به باطنی.1390 ،
3. Sign

منظر رابطۀ بینافردی در برقراری و تداوم ارتباط اهمیتی بنیادی دارد و چنانچه قرار باشد بازنمایی جهان خارج ،پدیدارها و
ابژهها به سطح فردی محدود نشود و به دایرۀ تعاملهای بینافردی وارد شود ،موضوع داللتِ صرف در نشانهشناسی محل
اشکال است و الگوی نشانه شناسی باید به نوعی طراحی شود که بتواند موضوع ارتباط را نیز از طریق روابطِ بینافردی تبیین
کند .بر این اساس ،الگوی شوتز ،بر خالف الگوهای ساختارگرایانه ،که ماهیّت ضدانسانگرا و ضدِ سوژهمحوری دارند
(ر.ک .مهرگان ،)1394 :جایگاهی خاص برای سوژۀ تفسیرگر در نظر میگیرد و به همین سبب الگویی سوژهمحور به شمار
میآید.
از پی آمدهای منطقی قول به چنین جایگاهی یکی این است که رابطۀ بین نشانه و موضوع رابطهای صلب و ایستا
نیست .به بیانی سادهتر ،در تفکر ساختارگرا بین دال و مدلول رابطهای قراردادی و دلبخواهی برقرار است .بنابراین رابطهای
که دال و مدلول را به یکدیگر پیوند میدهد رابطۀ «داللت» است .امّا در تفکّر پدیدارشناختی ،این تفسیرگر است که دال
و مدلول را به یکدیگر پیوند میزند ،و به همین سبب ممکن است وجه التفاتی آگاهیِ تفسیرگر اساساً به سوی نشانه
جهتگیری بکند یا نکند .به همین دلیل ،از این چشمانداز ،یک نشانه نمیتواند همواره به عنوان یک نشانه محسوب شود
مگر اینکه فرد یا گروه اجتماعی خاصی اینگونه انتخاب کرده باشند .در همین راستا است که شوتز به پیروی از برگسون
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تأکید میکند که «آنچه برای یک فرد ،یا یک گروه اجتماعی خاص ،به مثابۀ نشانه عمل میکند ممکن است برای فرد یا
گروه اجتماعی دیگری فاقد رابطۀ داللی باشد» (شوتز .)301 :1962 ،البته به زعم شوتز دامنۀ آزادیهای تفسیرگر به حدود
خاصی محدود است .طرح مبحث «آزادی در عین محدودیت» از عواقبِ نظری این اندیشه است که سوژه انسانی از سویی
در وضعیتِ پیشاهستیشناختی قرار دارد و بنابراین الزاماً موضوعی متعیّن -و نه سوژهای تعیینکننده -به شمار میرود ،و از
سویی دیگر به طور همزمان فرد با استعانت از وجه التفاتی آگاهی به سوی موضوعِ آگاهی این آزادی را دارد که بنابه نوعِ
جهانی که در آن به سر میبرد ،واقعیات را برگزیند و بدانها اعتبار بخشد.
یکی دیگر از پیآمدهای این تلقی مستقیماً به این پرسش مربوط میشود که آیا در یک رابطۀ نشانهشناختی که بر
اساس آن «الف» به «ب» داللت میکند ،رابطۀ بین این دو مؤلفه ،یک رابطۀ یکسویه است یا دوسویه؟ برای نمونه ،در
رابطۀ «دود-آتش» این دود است که به وجود آتش داللت میکند ،یا آتش است که به وجود دود داللت میکند ،2به بیانی
دیگر ،آیا تفاوتی وجود ندارد بین اینکه کدام عنصر را به عنوان نشانه و کدامیک را به عنوان موضوعِ نشانه انتخاب کنیم؟
و چنانچه تفاوتی متصور است این کار بر اساس چه موازینی شکل میگیرد؟
در پاسخ به این پرسش ،همانطور که سوزان النِگِر 3در کلیدی نو برای فلسفه 4مطرح میکند ،برای اینکه بتوان
بین نشانه و موضوع آن تمایز قایل شد نیازمند آن هستیم که عنصر سومی را به نام تفسیرگر وارد الگوی نشانهشناسی کنیم.

1. Henri Bergson
 . 2ساختارگرایی به خاطر کنار گذاشتن سوژۀ انسانی از موضوع داللت به ناچار باید به این نتیجه قانع باشد که در یک رابطۀ داللتی نشانه و موضوع آن ثابت
نیستند و مدام می توان یکی را به عنوان دال برای دیگری تلقی کرد .برای آشنایی از لوازم و عواقب چنین استداللهایی نگاه کنید به مهرگان.1394 ،
3. Susanne Langer
4. A new key to Philosophy

با این حساب ،تمایز بین مؤلفههای فوق به سادگی آشکار میشود .در حقیقت ،این تفسیرگر است که با جهتگیری به
سوی نشانه؛ یعنی آنچه با سهولت بیشتری در دسترس قرار میگیرد ،موضوع نشانه را تبیین میکند (النگر.)46-7 :1954 ،
بر این اساس ،برای تفسیرگر موضوعِ نشانه به هر دلیل جذابیت بیشتری از خود نشانه دارد و به همین سبب حیثیت التفاتیِ
آگاهی در اصل متوجه آن است ،اما آنچه عجالتاً در دسترسِ آگاهی قرار دارد نشانه است و بنابراین سهلالوصلتر است.
البته شوتز در پاسخ به این پرسش ،ضمن اینکه بر جایگاه مؤلفۀ تفسیرگر تأکید میکند ،در این خصوص استداللهای
بدیعتری نیز به دست میدهد .در واقع ،شوتز با به کارگیری طرحوارههای بازنمایی هوسرل ،اعالم میدارد که در تبیینِ
رابطۀ نشانه و موضوع آن «اوالً باید به این نکته توجه داشته باشیم که در فرآیند بازنمایی بر اساس کدام طرحواره عمل
میکنیم؛ یعنی به کدام یک از طرحوارۀ ارجاعی ،بازنمایانه ،اندریافتی و تفسیری متکی هستیم و دوم اینکه در طرحوارهای
که برگزیدهایم تفسیر چه جایگاهی دارد (شوتز .)302 :1962 ،بر اساس همین استدالل است که شوتز نشانههای طبیعی و
دلبخواهی را از یکدیگر تفکیک میکند .در واقع ،به زعم وی ،در نشانههای طبیعی طرحوارۀ ارجاعی که متوجه موضوع
نشانه است با طرح وارۀ بازنمایانه که متوجه خودِ نشانه است بر یکدیگر مطابق هستند؛ در نتیجه ،در این حالت طرحوارۀ
تفسیری به طور ضمنی مفروض تلقی میشود ،اما در نشانههای دلبخواهی یا قراردادی این طرحوارۀ تفسیری است که به
عنوان نظامِ بنیادین ارجاع استخدام میشود.
باری ،شوتز با تکیه بر طرحوارههای بازنمایی موضوع نشانهشناسی و مؤلفههای آن را به دقت کاویده است .به همین
سبب ،او مالحظات خاص خود را در بابِ اصولِ تغییرات ساختاری در روابط نشانهای داراست و معتقد است در یک رابطۀ
نشانهای که متوجه بازنمایی است تغییراتی بنیادی روی میدهد که بیتوجهی بدان باعث کجفهمیِ ذات نشانه و خلطِ حدود
و ثغور آن با موضوعاتی چون نماد ،نشانگر و نشان میشود .به همین منظور ،در ادامه اصول ارایه شده توسط شوتز را بررسی
میکنیم.
اصل اول :بیارتباط بودن حامل
در یک رابطۀ استوار بر داللت که به موجب آن «الف» به «ن» داللت میکند ،مؤلفۀ «الف» به عنوان بازنماینده و
مؤلفۀ «ن» به عنوان بازنموده به شمار میرود .بر حسب این رابطه ،گاهی رابطۀ مشابهی پدید میآید که به موجبِ آن «ب»
به «ن» داللت میکند .در این صورت ،اگر دو رابطۀ مذکور به طور همزمان فعال باشند و همانطور که «الف» موجب
بازنمایی یا احیاء «ن» میشود« ،ب» نیز به همین ترتیب «ن» را در ذهن فرد برانگیزد و به خاطر بیاورد آنگاه بین «الف» و
«ب» رابطۀ ترداف-به معنای عام آن -برقرار میشود .اما گاهی اوقات ،رابطۀ جدید به جای رابطۀ قبلی قرار میگیرد و رابطۀ
پیشین به نحوی فراموش میشود .در این حالت ،حامل قابلیّت خود را برای احیای مدلول از دست میدهد و در نتیجه پیوند
داللی قطع میشود؛ جالب است که شوتز در تبیین این نکته حروف مقطعۀ قرآنی را مثال میزند (همان.)304 ،
اصل دوم :تغییر معنایی در بازنمایی
در یک رابطۀ استوار بر داللت گاهی همانطور که «الف» به «ن» داللت میکند« ،ب» نیز به «ن» داللت میکند.
بدیهی است که در این حالت مدلول به مثابۀ موضوع یا ابژۀ بازنمایی یکسان میماند ،اما مؤلفۀ «الف» و «ب» به مثابۀ بازنماینده
 -برخالف مورد پیشین -ضرورتاً مترادف نیستند .در واقع ،بر حسب این رابطه ،با اینکه مدلول یکسان میماند ،اما ارزش

مفهومی «الف» و «ب» یکسان نیست .برای مثال ،مدلول «فاتحِ ینا» و «مغلوب واترلو» از منظر داللت مصداقی یکسان است،
اما داللت مفهومی این دو ترکیب متفاوت است .موضوعی که شوتز به این صورت مطرح میکند ،در معناشناسی (ر.ک.
صفوی )70 :1392 ،دنبال میشود.
اصل سوم :انتقال مجازی
این اصل دقیقاً برعکس اصل بیارتباطی نسبی است .در این حالت ،مؤلفۀ «الف» به طور هم زمان دو یا چند مدلول
متفاوت «ن»« ،و» ،یا «ه» را بازنمایی میکند .در چنین حالتی دو امکان پیش میآید :یکی اینکه ،به طور همزمان هر دو رابطه
فعال است؛ یعنی از سویی «الف» به «ن» داللت دارد و از سویی دیگر الف به «و» یا «ه» داللت میکند .شوتز این رابطه را
« عامل پیدایی بسیاری از صنایع لفظی و بالغی مانند ایهام؛ چندمعنایی و غیره میداند» (شوتز .)305 :1962 ،دُدیگر اینکه،
رابطۀ نخست محو ،مبهم یا فراموش میشود ،اما رابطۀ دوم پویا و فعال میماند .شوتز این حالت را «عامل تغییر معنایی»
(همانجا) تلقی میکند .موضوع تغییر معنایی را به سهولت میتوان در مطالعۀ درزمانی 1زبان دید .برای نمونه ،لفظ «زمان»
در متون کهن به دو معنا به کار میرود ،یکی معنای معمول آن و دیگری به معنای مرگ .اما امروزه گُسست یکی از روابط
فوق منتهی به فراموشی معنای مذکور -در کاربرد عام -شده است و بنابراین لفظ زمان صرفاً در معنای معمول آن کاربرد
دارد.
د) نماد
به زعم شوتز ،من در جهانی زندگی می کنم ،که چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مکانی ،تماماً در دسترس من
نیست (شوتز . )329 :1962 ،در واقع ،جهان هستی از واقعیتِ زندگی هر روزۀ من فراتر میرود .برای مثال؛ جهان هستی
پیش از من بوده و بعد از من نیز خواهد بود و از این دو ساحت ،هیچکدام در دسترس اراده و اختیار من قرار نمیگیرد .به
همین منوال ،اُفقهای ناپیدای کهکشانها و آسمانها در دایرۀ موقعیتِ هستیشناختی من قرار نمیگیرند و از آن فراتر
میروند .البته ،جهان پیرامون من یا جهانی که در حوزۀ زمانی-مکانی من قرار دارد نیز گاهی در ید قدرت و ارادۀ من قرار
نمیگیرد مانند ستارگان و سیارگان آسمان که مرا یارای دستبردن در نظام آنها نیست .با این همه ،شوتز تأکید میکند
که بشر مجهز به «تمهیداتی شناختی است که با اتکاء به آن میتواند پدیدارهایی را که از زندگی هر روزۀ او فرا میروند
درک کند» (همان .) 331 ،این تمهیدات ،در حقیقت ،قابلیّت آن را دارند که معنای این نظامهای برتر را از طریقِ ارجاع
بازنمایانه 2و با استفاده از فرایند نمادسازی در حوزۀ ادراکی فرد شکل دهند.
به این ترتیب ،برای پی بردن به معنای جهانهایی که از دسترس زمانی-مکانی من خارج است با چند اصل سروکار
داریم .نخست موضوع بازنمایی یا ادراکِ غیرمستقیم و باواسطۀ هستی است که پیشتر بدان اشاره شد .دُدیگر موضوع
نظامهای برتر است که مشتمل بر حوزههایی است که از حیطۀ ادراک مستقیم من خارج است .و در نهایت فرایند نمادسازی
است که موضوع این بخش از پژوهش ما است.

1. Diachronic
2. Apresentational reference

شوتز در تبیین نماد ،با تکیه بر طرحوارههای ادراکی هوسرل ،اینگونه میگوید:
نماد نوعی ارجاع بازنمایانه از یک نظام برتر است که در آن دو مؤلفه وجود دارد :بازنماینده
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و بازنموده .2مؤلفۀ بازنماینده یک اّبژه ،واقعیت ،یا رویداد است که در واقعیت زندگی روزمرۀ
من یافت میشود؛ در حالیکه مؤلفۀ بازنموده به ایده یا مفهومی اشاره میکند که از تجارب
زندگی هرروزۀ من فراتر میروند (شوتز.)331 :1962 ،
همانطور که از تعریف شوتز بر میآید فراشد 3نمادسازی مشتمل بر رویارویی دو جهان متفاوت است که در طول
یکدیگر قرار میگیرند؛ یکی جهان هر روزه و معمول فرد و دیگری ،به تعبیر یاسپرس ،جهان متافیزیکی است که از تجربۀ
معمول فرد فراتر میرود .در نتیجه ،شکل گیری نماد مبتنی بر پذیرش وجود دو نظام متفاوت است که به لحاظ ماهوی با
یکدیگر تفاوت دارند :نظام برترِ هستی و نظام معمول هستی .بر این اساس ،امر متعالی یا «هستی برتر تنها از طریق نماد
آشکار میشود» (یاسپرس .)49 :1959 ،البته نماد ،چنانکه گفتیم ،متعلّق به واقعیات زندگی هرروزۀ فرد است و از میان
آنها برگزیده میشود4؛ بنابراین از عواقب منطقی این طرز تلقی این است که هستی و مافیها به طور کلی به مثابۀ نماد تلقی
میشوند و در نتیجه هستی کتابِ رمزی است که از طریق آن میتوان حقیقت غایی را شهود کرد .یاسپرس با اتخاذ چنین
موضعی است که میگوید «نماد ،در واقع ،به مثابۀ انضمامی کردن کتابِ رمزِ هستی است؛ کتابی که به صورت اندیشه و
بیانِ بشری عینی و متجسد شده است و رویارویی با آن در مواقعی به منزلت مواجهه با امر متعالی است» (همان .)13 ،بنابراین
به ضرس قاطع میتوان گفت تمایز صریحی که شوتز بین نشانه و نماد قایل شده است مبتنی بر درک این واقعیت است که
در نماد ،بر خالف نشانه ،موضوع بازنمایی نه تنها مستقیماً در دسترس آگاهی قرار نمیگیرد ،بلکه در واقع به نظامی متعالی
تعلق دارد که از حیطۀ ادراکی فرد فراتر می رود .در ادامه ،خواهیم دید که خصایص بازنمایی نمادین از دیدگاه شوتز کدام
است.
*
الزم به ذکر است که بازنمایی نمادین از دیدگاه شوتز صرفاً به نمادهای ادبی ،اسطورهای ،یا مذهبی محدود نمیشود.
وی همانند ارنست کاسیرر 5و سوزان النِگِر معتقد است که شاخصۀ اصلی بازنمایی نمادین ،بازنمایی نظام برتر معنایی از
طریق مؤلفههای مادی است و «ای ن سازکار در ریاضی ،فیزیک نظری ،فلسفه ،سیاست و هنر نیز به طور عام نمود مییابد»
(شوتز .)337 :1962 ،بر این اساس ،شوتز معتقد است خصایص بازنمایی نمادین را میتوان در چهار مورد زیر خالصه کرد.

1. Appresenting
2. Appresented
3. Process
 .4اندکی تأمل در اظهارات شوتز و یاسپرس معلوم می دارد که چنین تعریفی در باب نماد تا چه میزان متأثر از متون مقدس مسیحی و موضوع تجسّد است .در
تعریف مسیحیت از تجسّد آمده است که کلمه ازلی خدا در عیسـای انسان تجسم یافت .بنابه این تصور ،پیام ازلی و غیرمخلوقِ خدا به صورت جسم درآمده و
بـه شـکل عیسای انسان در هستی پدیدار شده است .به بیانی دیگر ،عیسی تجسـم وحـی خـدا بـوده اسـت» (میشل.)66 :1377 ،
5. Ernst Cassirer

الف) بازنمایی نمادین ،درست مانند نشانه ،مبتنی بر طرحوارۀ بازنمایانه است که در ضمن آن یک پدیدار ،نه به
شکل بیواسطه که اساساً از طریق مؤلفهای واسطهای بر آگاهی عرضه میشود.
ب) در بازنمایی نمادین دو مؤلفه وجود دارد :بازنماینده و بازنموده .یاسپرس معتقد است اصالت بازنمایی نمادین
زمانی پدیدار می شود که بازنماینده یا نماد ،نمادِ چیزی باشد که به شکل دیگری جز نماد قابل حصول نباشد (به نقل از
شوتز .)332 :1962 ،بهبیانی سادهتر ،وقتی تصویر ،نشانه ،تمثیل یا نماد موضوعی را بازنمایی میکند؛ پرسش این است که
آیا آن چیزی که در قالب این تمهیدات بازنمایی میشود خود به شکل بیواسطه و عینی قابلیت آن را داراست که بر آگاهی
عرضه شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش دیدیم که نشانه با اینکه متوجه ادراک غیرمستقیم پدیدارهایی است که خارج
از دسترس آگاهی قرار میگیرند ،اما موضوع آن به خودیخود متعلق به یک نظام برتر معنایی نیست .اما نماد اساساً متوجه
نظامی متعالی است که در دایرۀ امکانات ادراکی فرد قرار نمیگیرد و بنابراین یک نماد ،زمانی نمادی اصیل به شمار میرود
که بازنموده یا امر بازنماییشده راهی نداشته باشد جز اینکه «به طور بالفصل و بیواسطه در نماد حضور یابد[ .به همین دلیل
است که] در نماد نمیتوان نمود و بود را از هم تفکیک کرد» (یاسپرس.)56 :1959 ،
بر اساس دو اصل فوق ،نماد واسطهای است که امکان تجسدِ حقیقتی را فراهم میآورد که به هر دلیل امکان ادراک
بیواسطۀ آن میسر نیست .با این همه ،بر اساس قواعد سهگانهای که در بخش نشانه مطرح شد ،ممکن است در نظام داللتی
نماد نیز تغییراتی صورت بگیرد .پس میتوان انتظار داشت که بر اساس اصل «بیارتباط بودن حامل» دال دیگری جایگزین
دال مفروض شود .به همین منوال ،در فراشد بازنمایی بر اساس اصل «تغییر معنایی» معنا متحمل تغییرات بنیادینی میشود و
در نهایت بر اساس اصل «انتقال مجازی» شبکۀ داللتی نماد به ابهام یا چندمعنایی منتهی میشود و در نتیجه تأویل نماد را با
دشواری بیشتری روبه رو میسازد.
ج) یکی دیگر از خصیصههایی که شوتز برای بازنمایی نمادین برمیشمارد بر فهم وی در بابِ طرحوارههای
بازنمایی استوار است .همانطور که به اجمال اشاره شد ،طرحوارههای بازنمایی به چهار نوع تقسیم میشوند :ارجاعی،
بازنمایانه ،اندریافتی و تفسیری .شوتز بر این اساس در بیان خصیصۀ سوم بازنمایی نمادین تأکید می کند که «ساختار پیچیدۀ
درونی روابط نمادین مستلزم آن است که در یک بازنمایی اصیل یکی از طرحوارهها به عنوان طرحوارۀ غالب و مسلط قرار
میگیرد و بقیۀ آنها صرفاً به شکل دلبخواهی و محتمل بروز و ظهور مییابند» (شوتز .)338 :1962 ،این بدان معناست که
افراد درگیر در تعامل اجتماعی ممکن است ،به فرض مثال ،طرحوارۀ ارجاعی یکسانی را اتخاذ کرده باشند ،اما در شکلدهی
بدان الزاماً از طرحوارۀ تفسیری مشابهی بهره نگیرند .بدیهی است در این حالت ،بازنمایی ارجاعی مسلط و سایر طرحوارهها
محتمل و دلبخواهی خواهد بود .برای روشن شدن این موضوع مثالی را از زبان شوتز و با اندکی تغییرات نقل میکنیم:
احزاب و فرقههای سیاسی را در یک کشور تصور کنید .وقتی آنها در باب میهن سخن میگویند الزاماً به دایرۀ جغرافیایی
خاصی اشاره دارند؛ اما آیا میتوان پذیرفت که همگی آنها در تأویل مفهوم میهن به یکسان عمل میکنند؟

د) شوتز به پیروی از ویلیام جیمز 1معتقد است آنچه ما واقعیت تلقی میکنیم به سطوح متعددی تعلّق دارد؛ یا به
بیانی سادهتر« ،واقعیت متکثر و چند الیه است» (توسلی .)20 :1368 ،بر این اساس ،فرد واقعیت را «در چندین نظامِ همزمانِ
رقیب» (شوتز )339 :1962 ،برمیسازد؛ یعنی بسته به اینکه فرد ،به تعبیر جیمز در کدام جهانِ خُرد 2یا به تعبیر شوتز در کدام
«جهان محدود معنایی» (همان )232 ،به سر میبرد ،اشکال بازنمایی نمادین متناسب با آن حوزه را شکل میبخشد یا تفسیر
میکند .برای مثال بازنماییهای نمادین در جهان هنر ،جهان علم و جهان روزمره خصیصههای خاص خود را دارست .به
هر روی ،بحث دربارۀ واقعیت متکثّر و نحوۀ شکلگیری نماد در جهانهای محدود معنایی خود میتواند موضوع پژوهش
مستقلی باشد و امکان بحث و تفحص بیشتر در این مختصر نمیگنجد به همین میزان بسنده میکنیم و در پایان این بخش
صرفاً یادآور میشویم که نظریۀ بازنمایی نمادین به زعم بسیاری از مفسرین آرای وی «یکی از بنیادیترین بخشهای نظریۀ
شوتز در بابِ زیست-جهان به شمار میرود و قابلیت آن را دارد که در تفسیر هرمنوتیکی پدیدارها -اعم از پدیدارهای
زیباییشناختی -به کار بسته شود» (دِرِهر.)245 :2014 ،
 .4نتیجهگیری
بررسی موضعِ پدیدارشناختی شوتز در باب نماد بیانگر آن است که نماد در چارچوب تفکر وی به هیچروی
اصطالحی عام نیست که معادل یا همارز با نشانه به شمار آید ،بلکه اساساً از آن متمایز است .در واقع ،بر اساس تحلیلی که
شوتز به دست میدهد ،نماد یکی از اشکال بازنمایی محسوب میشود که خصیصههای خاص خود را داراست .به این
ترتیب ،آنچه موجب میشود شوتز نماد را گونهای متفاوت با سایر اَشکال بازنمایی -اعم از نشان ،نشانگر ،نشانه -به
حساب آورد به شرح زیر است:
 -1نماد اساساً زمانی شکل میگیرد که امر بازنمایی شده پدیداری متعلق به نظامی برتر از جهان معمول باشد.
 -2پدیداری که به زعم شوتز از تجربۀ معمول فراتر میرود در نهایت از طریق تجسّد و عینیّتیافتن در نظام
اینجهانی بروز و ظهور مادّی پیدا میکند.
 -3تجسّد پدیدار مورد نظر در قالب نماد ،از نظر شوتز ،به این معناست که امر بازنمایی شده راهی جز «بازنمایی از
طریق نماد» ندارد و بنابراین نماد به لحاظ پدیدارشناختی مستلزم آن است که به تعبیر یاسپرس بود و نمود در
آن قابل تفکیک نباشد و به بیانی سادهتر نماد محل تالقی و امتزاج بود و نمود باشد.
 -4اصول نشانه شناختی حاکم بر نشانه که در بخش مطرح شده است ،همگی در مورد نماد نیز اعمال میشوند و
به همین سبب تفسیر آن را دچار دگرگونی ،دشواری و ابهام میکند.
به این ترتیب ،بنابر استداللهایی که در این پوهش بررسی شد ،میتوان گفت که فرضیۀ مطروحه در این پژوهش
مبنی بر اینکه «در تحلیل پدیدارشناختی نماد در معنای عام آن مطرح نمیشود» اثبات میشود و شوتز در این باب چارچوب
نظری خاص خود را دارست .چارچوبی که با اتکاء بدان ،او به این نتیجه میرسد که نماد اساساً از نشانه متمایز است.
)1.William James (1842-1910
2. Sub-universe
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Abstract
One of the prevalent terms in the realm of humanities is symbol. It is almost always regarded as a
fundamental concept in anthropology, psychoanalysis, hermeneutics and literature. Thus, the analysis
of its internal mechanism, along with a discussion of its importance could be found in different fields.
However, as far as I know, there is no independent research which holds a phenomenological perspective
in analyzing symbol. Accordingly, this article is to provide such an analysis on the basis of Alfred
Schutz's viewpoints, himself a celebrated social phenomenologist. Such a research, hence, involves
analyzing Schutz's theoretical framework about such issues as consciousness, inter-subjectivity, and
appresentaion, as well. He has adopted this concept from Husserl and applied it in his explication of the
symbol's mechanism. In the end, it is revealed that Schutz's Phenomenological understanding of symbol
had its specific preliminaries and consequences.
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