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 »پديدارشناختي مفهوم وحشي«بررسي 

  با تكيه بر مفهوم وحشي در مطالعات تاريخي
  

 *يعقوب خزائي
  

  چكيده
ه، به كرات استعمال    نگاران  از جمله مفاهيم كليدي است كه در آثار تاريخ        » وحشي«

چنـان    اين مفهـوم آن   . شده است؛ ليكن تا كنون درباره آن تفكر و تعمق نشده است           
نزد عقل سليم انسانها بديهي انگاشته شده است كـه تـوان انديـشيدن بـه آن را از                   

از ايـن رو بازانديـشي در خـصوص چنـين مفـاهيمي،             . مورخان سلب كرده است   
 حاضر با اتخـاذ روش پديدارشناسـي هوسـرلي          لذا مقاله . رسد  ضروري به نظر مي   

در ابتدا، با تعليـق و اپوخـه   . درصدد است تا پيرامون اين اصطالح به تفكر بپردازد        
وحشي تصورات ماتقدم متعارف كـساني چـون كريستنـسن، باسـورث، گروسـه،              

حال اين مفهوم . رها شد و متعاقب آن شناسايي نوئم و نوئز آغاز شد     ... مورگان و   
) تعليق كردن(هايي است كه بايد با اپوخه كردن عطوف به چه معنا و داللت  وحشي م 

  آن، به سوي ماهيت اصيل آن ره پيدا كنيم؟ 
 اين  ،نگارانه  در مطالعات تاريخ  » وحشي«   با مطالعه و بررسي جوامع به اصطالح        

اند و متمدنان بـه عنـوان         نتيجه حاصل شد كه نوئم آنان در زمره صحراگردان بوده         
مقاله حاضر به چگونگي برساخته شدن مفهوم وحشي        . اند  ئز وحشي را برساخته   نو
  .پردازد و سعي دارد تا از ماهيت پديدار وحشي پرده بردارد مي

  

.متمدن وحشي، پديدارشناسانه، توصيف هوسرل، پديدارشناسي، :كليدي هاي  واژه
    

                                                 
     )khazaei@HUM.ikiu.ac.ir ()ره(المللي امام خميني  استاديار گروه تاريخ دانشگاه بين* 

  4/11/1395:   تاريخ تاييد  22/4/1394: تاريخ دريافت
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  مقدمه
ن اسـت كـه تـا كنـون در          از اصطالحات پركاربرد در نوشـتارهاي مورخـا       » وحشي«واژه  

كـه در مـورد     » وحـشي «صفت  . خصوص ماهيت آن بحث و بررسي صورت نگرفته است        
ها بديهي انگاشته شـده       برخي جوامع انساني به كار رفته است، آنچنان نزد عقل سليم انسان           

لذا بازانديشي در خـصوص چنـين       . است كه توان انديشيدن به آن را از ما سلب كرده است           
ي وحشي براي تحقيق و تتبع با ديدن يـك   انتخاب سوژه . رسد  ري به نظر مي    ضرو  مفاهيمي

در . كشيد هاي وحشي را به تصوير مي فيلم مستند كليد خورد؛ فيلم مستندي كه زندگي اسب
بندي وحشي و     سطور متبادر شد كه تمايز و تقسيم      خالل فيلم، اين انديشه به ذهن راقم اين         

هـاي رام و      نه ممكن است در حيات جانوري نيـز تقابـل         رام چگونه پديد آمده است؟ چگو     
وحشي موضوعيت داشته باشد؟ اسب كه اسب است پس چگونه وحـشي و رام در حيـات                 

هايي كه بـا مـشاهده فـيلم در ذهـن شـكل گرفـت،                 جانوري برساخته شده است؟ پرسش    
  . را ارائه كندتري از آن  نگارنده را بر آن داشت تا با تتبع پيرامون سوژه مذكور، فهم اصيل

 بـه مطالعـه     1ها قبل در خـصوص روش پديدارشناسـي             از سوي ديگر، نگارنده از مدت     
  گيري مساله وحشي بر آن شد تا با كاربست روش مورد اشاره گامي  مشغول بوده و با شكل    
در مقاله حاضر، رهيافت نويسنده آن نيست       . ورزي بردارد    در تاريخ  2به سوي تقويت روش   

هايي ارائه دهد كه نشانه        داليلي دال بر رفتارها و كنش      4 و لوي برول   3مز فريزر كه بسان جي  
 اين تقابـل    5و نماد مردم وحشي باشد يا برعكس نويسنده درصدد نيست بسان ويتگنشتاين           

 كه 8 و فرويد7 يا چون داروين6.را برعكس كرده و كساني چون فريزر را وحشي اطالق كند
 را موجـودي وحـشي     نه آن گروه از آدميان، بلكه اساسـا آدمـي         ها و     نه اين گروه از انسان    

                                                 
1. Phenomenology 
2. Method 
3. James George Frazer 

 فيلسوف، روانشناس و نژادشناس فرانسوي كـه تحقيقـاتش   ،)1857ــ Levy Bruhl) (1939( لوي برول .4
  .هاي بدوي زندگي ذهني انسان شهرت دارد در صورت

5. Ludwig Wittgenstein 

  .79 فرهنگ صبا، ص:، ترجمه مهرداد پارسا، تهرانژان بودريا ،)1387( لينجي.  ريچاد.6
7. Charles Darwin 
8. Sigmund Freud 
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بداند؛ موجودي وحشي كه در اثر مقتضيات و جبر زندگي و تكامل نوع به حيـواني اهلـي                  
كه مقاله حاضر رهيافت متفكران قرارداد اجتماعي يعني كـساني           ضمن اين . تبديل شده است  

گاه يكـي، وضـع طبيعـي اوليـه واجـد           كند كه مطابق ديد      را دنبال نمي   2 و روسو  1چون هابز 
ئـال بـوده      خصوصيت وحشي و مطابق ديدگاه ديگري، وضع طبيعي اوليه يـك تيـپ ايـده              

  3.است
موضع و روش مقاله حاضر، به مفهوم وحشي، پديدارشناسانه است و توصـيف پديـدار               

لذا نگارنده درصدد تعليل و تبيين وحشي نيست، بلكه فقط درصدد           . وحشي مورد نظر است   
گاه  اي كه هيچ ست تا از موضع پديدارشناسانه به ماهيت پديدار وحشي نزديك شود؛ مساله  ا

رويكرد پژوهش حاضر عزيمت به سوي پديـدار        . دانان قرار نگرفته است     مورد توجه تاريخ  
روسو را كنار گذاشته است تا بدون پيش  هاي ستبر امثال هابز و وحشي است و پيش فرض

قصد نگارنـده   .  با پديدار رويارو شود    4 ماقبل تجربي و پيشيني    فرض و به اصطالح به شكل     
خـواهيم اجـازه دهـيم        اين نيست تا از دهان خود چيزي را به پديدار نسبت دهد بلكه مـي              

  .پديدار وحشي خود به سخن درآيد
  
  ملي در واژه وحشيأت

 هرودت،  نزد كارورزان تاريخ، اين تلقي نادرست وجود دارد كه نخستين بار واژه وحشي را             
 هرودت در تـاريخ معـروفش، بارهـا اصـطالح           5. وارد كرد   مورخ يوناني، به گفتمان علمي    

                                                 
1. Thomas Hobbes 
2. Jean-Jacques Rousseau 

بررسي آراء  (شناسي    هاي زيست   اي نزديك، سوژه وحشي را در گفتمان         نويسنده اميدوار است تا در آينده      .3
  .و نيز در قرارداد اجتماعي هابز و روسو تحليل و ارزيابي كند) لومبرزو(شناسي  ، جرمي)داروين

4. a priori 

از دوران ناصر الدين شاه تا كنون تاريخ هرودت چندين مرتبه توسط مترجمان به فارسي برگردانده شده                  .5
هـادي  . نخستين ترجمه مختصر هردوت به فارسي زير نظر اعتماد السلطنه در تهران به چـاپ رسـيد                . است

و در توضيحات خـود     هدايتي نيز بعدها در ترجمه تاريخ هرودت همه جا بربر را به وحشي برگردانده است                
در پانوشت ابراز داشته است كه هرودت و ديگر مورخان باستان مردم شرق و به طور كلي هر آنچه يونـاني                     

. كردنـد كـه تمـدن منحـصر بـه تمـدن يونـاني اسـت                 ناميدند و تـصور مـي       يعني وحشي مي  » بربر«نبود را   
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تمام مورخان يوناني   .  را به كار برد و در زبان فارسي بربر معادل وحشي گرفته شد             1»بربر«
بنا به نوشته هردوت، مصريان تمام مردمـان ديگـر          . كردند  ـ رومي واژه بربر را استعمال مي      

سـخن گفتـه    آريان از بربرهاي آسـيا و روش پادشـاهان بربـر    2.ناميدند  را بربر ميها زبان
هـاي ژوسـتينيان،       در بخش اول كتاب تاريخ خود كـه تـاريخ جنـگ            4 پروكوبيوس 3.است

امپراتور روم، عليه بربرهاي شرق و غرب است، را بـه جنـگ بـا ايرانيـان اختـصاص داده        
سـخن گفتـه   ) بربرهـا (با هياطلـه  ) شاهان ساسانيپاد(هاي ايرانيان  از جنگ او حتي. است
ها با بربرها سخن گفتـه        هاي رومي   هم در تاريخ روم خود، از جنگ       6ديوكوسيانوس 5.است
در دوران   اما مساله اين است كه ترجمه واژه بربر مندرج در كتب يونـاني و رومـي    7.است

مثل در نسخه التـين كتـاب       في ال . جديد در اروپا و ايران به درستي صورت نپذيرفته است         
نقل شـده اسـت، در      ...  و   barbari  ،barbarousآميانوس مارسلينوس، واژه بربر به اشكال       

و در ترجمه فرانسوي واژه     ”savage“حالي كه در ترجمه انگليسي، اغلب به جاي آن واژه           
“sauvage”اي كـه بـر    در مقدمـه   عباس اقبـال نيـز  8. به معناي وحشي استعمال شده است

تاريخ هردوت نوشته است دچار همين خبط شده است و ابراز داشته است كه هـردوت بـه                  
پرستي ساير اقوام را در مقام مقايـسه بـا يونانيـان در زمـره ملـل وحـشي                    دليل حس ملت  

                                                                                                                   
 . 40و42ص: رات دانـشگاه تهـران     انتشا :تهران  ترجمه هادي هدايتي،   ،1ج ،تاريخ هرودت  )1383(هرودت

در متـرجم فرانـسوي آن       سي از أ به ت  آيد  ولي مرتضي ثاقب فر كه آخرين مترجم كتاب هرودت به شمار مي           
. اه هـدايتي را اصـالح كـرده اسـت      بربر را در فارسي همان بربر ترجمه كرده است و اشتب           ،جاي جاي كتاب  

 و  101اسـاطير ص  : فر، تهران  رجمه مرتضي ثاقب   ت ،1، ج   هرودت تاريخ )1389(هرودتعنوان نمونه نك     به
98.  

1 .Barbar 
2. Herodotus, (1975), The Persian wars, translated by A.D.Godly, in: Loeb Classical Library, 
London: p. 473. 
3. Arrian, (1967),  Anabasis, Book1, with an English translation by E. Robson, London: pp. 
345, 356. 
4 . procopius 
5. Procopius, (1914), History of the wars: book1, 2, with an English translation by 
H.B.Dewing, in: Loeb Classical Library, London: pp. 3, 31, 41, 437. 
6. Dio cocceianus  
7. Cassius Dio cocceianus, (1955), Dio,s Roman History,  with an English translation by 
Earnest Cary, in: Loeb Classical Library, London: William Heinemann LTD, p.401. 
8. Ammianus Marcellinus, (1986), vol1, with an English translation by John Rolfe, in: Loeb 
Classical Library, London: pp 257, 256, 270, 271, 290, 291.  
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 در حالي كه اساسا مقصود مورخان عهد باستان از واژه بربر نه ملل وحـشي                1.دانسته است 
. بود و تا قرون متمادي، بربـر معـادل بيگانـه بـود              و غيررومي   بلكه ملل و اقوام غيريوناني      

ي واژه بربـر      ريشهبراساس نظر وي،    . دارد  گادامر با هوشمندي ما را از اين خطا برحذر مي         
كه تاريخ هـرودت را بـه    3طور آندره بارگه  همين2.به معناي كسي است كه لكنت زبان دارد

ا موجد انفكاك جهان يوناني از بربر تلقـي كـرده           زبان فرانسه برگردانده است، عامل زبان ر      
شـناختند، حـوزه شـرقي       م، مركز جهاني كه يونانيـان مـي       . ق 5به نظر بارگه در سده      . است

دانـستند، زبـان      كه خود را هلني مي      درياي مديترانه بود و يگانه پيوند مشترك ميان اقوامي          
  4.گفتند، بربر ناميدند اني سخن نميبنابراين آنها بقيه جهانيان را كه به يون. يوناني بود

شـايد بتـوان    . خر شكل گرفته است   أرسد بربر به معناي وحشي، در دوران مت         به نظر مي  
 از آن در اروپا شيوع پسگفت كاربرد اصطالح بربر به معناي وحشي در دوره روشنگري و 

توماس هابز .  كرد اشاره 5توان به برخي از متفكران قرارداد اجتماعي        در اين زمينه مي   . يافت
هايي چون  هاي اوليه را واجد خصوصيت ورزاني است كه وضع طبيعي انسان  از جمله انديشه  

ي متفكراني است كه وحشي را بـه منظـور توصـيف               منتسكيو نيز در زمره    6.داند  وحشي مي 
                                                 

: وحيد مازندراني، با مقدمه عباس اقبـال آشـتياني، تهـران          . ، ترجمه ع  تاريخ هرودوت ،  )1324( هرودوت .1
  .7علمي، ص

هرمنوتيك مدرن؛ گزينـه    : در: »زبان به مثابه ميانجي تجربه هرمنوتيكي     «،  )1378(گادامر گئورگ   هانس .2
  .278، صمركز: جستارها، تهران

3. Andree Barguet 

گـوي نيـز از واژه         جالب اينكـه شـعراي پارسـي       41، مقدمه مترجم فرانسوي، ص    )1389(ودتتاريخ هر  .4
گويد؛ چنانكـه خاقـاني       بردند كه به زباني شگفت و ناشناخته سخن مي          در معناي كسي به كار مي     » اعجمي«

  :شرواني در بيت زير به همين معنا از واژه مذكور اشارت دارد
        از سر زخمه، ترجمان كرده به تازي و دريصفت هشت زبانش در دهان بربط اعجمي

  .615، 616مركز، ص: ، تهرانگزارش دشواريهاي ديوان خاقاني، )1388(الدين كزازي ميرجالل
5. Social contract 

نـي،  :  ويرايش و مقدمه سي بي مكفرسون، ترجمه حسين بـشيريه، تهـران  لوياتان،، )1384(  توماس هابز.6
  .158، 159ص
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 منتـسكيو و ديگرانـي كـه واژه بربـر را          . برد   به كار مي   1جوامع ايلياتي اروپا، آسيا و آفريقا     
زعـم    اند، مقصودشان نه اقوام و ملل بيگانه مورد نظر مورخان باسـتان، بلكـه بـه                 كار برده  هب

 بدين ترتيب روشـن اسـت كـه         2.آنان، اقوام به اصطالح وحشي و فاقد تمدن و قانون است          
به عصر روشنگري، دچار چرخش معنايي شده  واژه بربر در گذار از جامعه يوناني ـ رومي  

  . شود گاشتن آن باعث سوءتفاهمات بسياري مياست كه ناديده ان
با مطالعه منابع تاريخ ايران پيشاقاجاري و منابع تخصصي در مورد ايالتي مانند تـرك،               

 واژه وحـشي در وصـف       3آشكار شد كه در منابع مذكور هم به جز چند استثنا          ... كرد، لر و    
نويسان و سـياحان اروپـايي در         شايد بتوان ابراز داشت كه سفرنامه      4.آنها به كار نرفته است    

                                                                                                                   
عنوان كرده است و او به منظور برون رفت از چنـين وضـعيتي              » جنگ همه عليه همه   «بيعي را   هابز وضع ط  

 يك تـن يـا مجمعـي از افـراد را انتخـاب و از      ،كند كه مطابق آن تمام مردم قرارداد اجتماعي را پيشنهاد مي 
  .سوي خود تمام قدرت را به آن فرد يا مجمع تفويض كنند

به معناي بيگانه خلط  ) barbar(در شمال آفريقا با بربر       به معني اقوامي   ،)berber( بايد عنايت داشت كه بربر     .1
در افريقيـه را منظـور نظـر            كساني مثل مسعودي و ابن العبري از واژه بربر نام قـومي             مورخان اسالمي . نشود
مطه و قبايل ديگري    بربرهاي افريقيه شامل قبايل كتامه، زويله، مزاته، لواته، هواره، صنهاجه، اوربه، ل           . داشتند
 ؛ ابـن    85و فرهنگـي، ص     علمي: ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران    التنبيه و االشراف  ،  )1381(مسعودي(. بودند
  .1، 41و فرهنگي، ص علمي: ، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهرانمختصر تاريخ الدول، )1377(العبري

آدام اسـميت هـم مـردم    . ناميـد   وحشي مـي  ملتهاي”nations sauvage“ بوميان آمريكايي را ، مونتسكيو.2
هـا و      و از هـون    خوانـد » بـار  وحشيان برهنه و نكبـت    « يعني قاره آمريكا را      ،هاي جهان نو   سراسر سرزمين 

بـه زعـم   . كنـد  ياد مي» مردم وحشي«ها كه باعث اضمحالل و سقوط امپراطوري روم شدند، با عنوان            ژرمن
بي كه تا آن زمان از ثروت و غناي چشمگيري برخوردار بـود،    اسميت با سقوط امپراطوري روم، اروپاي غر      

، ترجمـه سـيروس     ثـروت ملـل   ،  )1357(آدام اسـميت  . تنزل پيدا كـرد   » ترين درجه فقر و توحش      پايين«به  
  .317پيام، ص: ، تهرانزاده ابراهيمي

ـ    » وحشي سيرتان تركمان  «و  » وحشي صفتان اتراك  «، از   تاريخ گيتي گشا   در   .3 : ده اسـت  سخن به ميان آم
  .28اقبال، ص: ، تهرانتاريخ گيتي گشا، )1363(ميرزا محمدصادق موسوي نامي

را در منـابع تـاريخي دوران       ... ها، كردهـا، لرهـا، تـركمن و           المثل اقوام و ايالت كوچروي مانند ترك         في .4
 خـصوص   نگارنده مدتي اسـت كـه در      . ياد شده است  » وحشي«يابيم ولي بندرت از آنها با واژه          مختلف مي 

كردها به مطالعه مشغول است ولي تا پيش از دوره قاجار، هيچ گاه آنها با واژه وحشي مورد توصـيف قـرار                      
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ياد كردنـد   » وحشي«دوره صفويه، نخستين كساني بودند كه از برخي اقوام ايراني با عنوان             
طوريكه شاردن از قول مطران مسيحي به او كه وارد قلمرو صفويه شده بودند، چنين گفته                  به

 در سـفرنامه  1.»...ترين كشور جهان گشته ايـد      اينك شما وارد بدترين و وحشي     ... «: است
وي . شود  استعمال ميSauvageرود و عمدتا وحشي معادل  شاردن بربر به ندرت به كار مي

 2كند  ياد مي » ساكنان وحشي و نيمه لخت كوهستان     «هاي قفقاز، با عناويني چون        از چركس 
  3.ها وحشي نيستند افزايد قبايل ابخازي به اندازه چركس و مي

اني، كاربرد واژه وحشي بسيار متاخرتر است و به آشنايي          در آثار و نوشتار مورخان اير     
بـه عنـوان    . گردد  ورزان مدرن غربي در ميانه دوره قاجار برمي         روشنفكران ايراني با انديشه   

نمونه، شايد سفرنامه عراق عجم ناصرالدين شاه قاجار در زمـره يكـي از نخـستين آثـاري               
دان بـزرگ     و به نقل از استرابون، جغرافي     ا. در آن به كار رفته است     » وحشي«باشد كه واژه    

در آنجا طوايف دزد و     «دارد كه     يوناني، در مورد مملكت عيالم و طوايف آن حدود بيان مي          
تر و    و اهالي عيالم از ساير طوايف وحشيه مملكتشان وسيع        ... وحشيان راهزن سكني دارند     

دهد كه وحشي اصطالحي       مي ؛ روايت ناصرالدين شاه نيز به روشني نشان       4»... .آبادتر است 
ميرزا شكراهللا سنندجي هم در تحفه ناصري تاليف سال . بيگانه و ماخوذ از بربر يوناني است

 بعدها كساني چون عباس اقبـال و        5.كند  ق، از اهالي جوانرود با صفت مذكور ياد مي        1319
در نـزد   اي كليـدي      زرين كوب از اين واژه، در مقياسـي وسـيع اسـتفاده كردنـد و بـه واژه                 

. يـابيم   ي وحـشي را در منـابع تـاريخي نمـي            نگاران مبدل شد و اال پيش از آن، واژه          تاريخ
                                                                                                                   

نخستين بار سياحان غربي برخي ايالت و طوايف ايراني را وحشي خطاب كردند و به پيـروي از                  . اند  نگرفته
  .آنان برخي نويسندگان ايراني نيز همان اصطالح را به كار بردند

 .16اميركبير، ص: ، ترجمه محمد عباسي، تهران2 جسياحت نامه شاردن،، )1335(شاردن ژان .1
2. Chardin, jean, (1811), voyages du chevalier Chardin, En perse, vol 1, paris, nouvelle 
edition,  Le normant , imprimeur-libraire, p.145. 
3. Ibid, p.148. 

سفرنامه عراق عجم به ضميمه تاريخ و جغرافياي راه عراق عجم نوشـته              T)1387(ر ناصرالدين شاه قاجا   .4
  .257، ص اطالعات:، به تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانمحمد حسن خان اعتماد السلطنه

اميركبيـر،  : اهللا طبيبي، تهران    ، تصحيح حشمت  تحفه ناصري ،  )1375(،  )فخرالكتاب( ميرزا شكراهللا سنندجي   .5
  .52ص
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اي به تاسي از مورخان و ديگر عالمان اجتمـاعي            بنابرين روشن است كه كاربرد چنين واژه      
نگارانه وارد شده و از آن پس، برخي جوامع از سـوي مورخـان و                 در غرب، به آثار تاريخ    

شناسـي كـه      يعني در علوم اجتماعي نويني مثل انسان       .وحشي بر آنها نهاده شد    محققان داغ   
 و  savage”1“ شكل گرفتند، بـه جـاي واژه بربـر، اصـطالح انگليـسي               19 و   18در قرون   
براي توصيف جوامع ابتدايي و به اصطالح وحشي در نظـر گرفتـه و    ”sauvage“ فرانسوي

   2.متداول شد
 ، معـادل فرهنـگ  cultureاژه وحشي، بررسـي اصـطالح   از سوي ديگر به منظور فهم و     

حدود يازده هزار سال پيش يعني در زمـاني رخ           نوعي انقالب در  . رسد  ضروري به نظر مي   
داد كه انسان براي نخـستين بـار بـه كـشاورزي روي آورد؛ در آن زمـان، اكثـر مـردم در                       

 خـود بـه شـكار و    آنها براي تامين غـذاي . كردند  هاي كوچك و سرگردان زندگي مي       دسته
ها با گذشت زمان دريافتند كه كمك بـه    برخي گروه . پرداختند  گردآوري گياهان وحشي مي   

بدين سان از كشاورزي بود . پذير است رشد گياهان در دامن طبيعت با مراقبت از آنها امكان
كه تمدن سر بر آورد؛ كشاورزي به مردم امكان داد به جاي حركت در پهنه خاك، در يـك                   

 در اين راستا بود كه حيوانات اهلي از جمله اسب، گاو و شتر براي حمل                3.مستقر شوند جا  
 از  cultureي    واژه. شـدند   سازي به كار گرفته مي      و نقل و در كارهاي سنگين مثل ساختمان       

گيرد و در اصل، به معناي كشت و كـار و   زبان كالسيك يا پيش ـ كالسيك التين ريشه مي 
ـ         horticulture،  )كـشاورزي  (agricultureهـاي     ا هنـوز در واژه    پرورش اسـت و ايـن معن

در زبان التين، بـه معنـاي    Cultus  اساسا4.برجاي است) آيين (cultusو cult ، )باغداري(
                                                 

اي فروتر از بربريت تلقي كرده  شناساني چون لوئيس هنري مورگان كه توحش را مرحله        ودند انسان  البته ب  .1
  .نمودند و اين دو را دو مرحله بنيادين زيست بشر ماقبل تمدن تصور مي

 sex and Repression in در آثـار مهـم خـود نظيـر    ،شناس بزرگ لهستاني  برانيسالو مالينوفسكي انسان.2

savagee society(11972) و The sexual life of savages(1929) از واژه savage    بـراي توصـيف جوامـع 
  .ابتدايي و به اصطالح وحشي استفاده كرد

 James D. Faubion, ( 2006) Malinowski, in: The Cambridge Dictionary of Sociology  .p 347 

 .9، 12ققنوس، ص: خواه، تهران حقيقت، ترجمه مهدي انقالب كشاورزي، )1386(ج النگ. كاترين .3

  .35آگاه، ص: ، تهرانها و مفهوم فرهنگ تعريف، )1380( داريوش آشوري.4
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صرف هر چيزي كند تا از آن استفاده و  درست كلمه همواره به معناي زحمتي است كه آدمي 
 نـام دارد و آمـوزش و   cultureكـشاورزي  شود    زحمتي كه مصروف زمين مي    . اي ببرد   بهره

 بنابراين زحمتي كه    1.اذهان آنها است  ) يعني فرهنگ (پرورش كودكان نيز همان كشت و كار        
شود، و اسب وحشي و رها در طبيعـت را            خاطر پرورش و تربيت اسب متحمل مي        انسان به 

ـ . شـود   آورد، موجد تمايز اسب رام از وحشي مي         در خدمت منافع خود در مي      دين سـان،   ب
اسب وحـشي و آزاد     . شود  تربيت اسب يك معناي ديگر هم دارد كه اغلب ناديده گرفته مي           

شود و آزادي خـود را از   در طبيعت با تربيت انساني به اسبي منقاد و مطيع آدميان مبدل مي            
  .دهد دست مي
 به  نخستين بار در زبان آلماني.م1750 به معناي جوامع بشري ازحدود   cultureواژه   اما

گشت به سوي كمال بـود و          از ابتدا به معناي به     civilization و هم    cultureكار رفت و هم     
  .همچنان نيز اين معنا را در زبان عاميانه و دانشورانه حفظ كرده است

ي فرهنگ در زبان التين مالحظه شد در آغاز، ايـن واژه              ي واژه   همانطوري كه از ريشه   
 اما بعدها اين نوع زيـست، معـادل         ،گياه را داشته است   صرفا معناي كشت و پرورش گل و        

كنش متعالي و برتر انساني تلقي گرديد و اين امر را ناخودآگاه به ذهن متبادر كرد كه ديگر                  
فرهنگي قلمداد شـود   اي غيرفرهنگي و يا بي هاي زيست رايج يعني صحراگردي، شيوه    شيوه

فرهنگي تا وحشي فاصله چنـداني   ز بيدر حقيقت عزيمت ا  . شود  و بعدا مبدل به وحشي مي     
  . نيست

هايي وجود دارد مبني بر اينكه فراگـرد از زيـست             ورزان، پيش فرض    نزد اغلب انديشه  
تر شدن همراه بـوده   كوچروي به روستانشيني و مدنيت با پيشرفت، به سامان شدن و انساني 

كـشاورزي ارجـاع داد      به عبارت ديگر، زماني كه انسان ريشه و بنياد فرهنگ را به              2.است
                                                 

 .319، صلوياتان .1

ابـن  . نشيني بـه شهرنـشيني را حركتـي بـه سـوي كمـال تلقـي كـرده اسـت           ابن خلدون عزيمت از باديه .2
بـه  . 723بنگاه ترجمه و نشر كتـاب، ص      : ان، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهر     2، ج مقدمه،  )1337(خلدون

، )1877(جامعـه باسـتان   شناس آمريكايي در اثر خود به نام          عنوان نمونه ديگر، لوئيس هنري مورگان انسان      
او سپس مرحلـه    . توحش، بربريت و تمدن   : جوامع بشري را به سه مرحله يا سطح تكاملي تقسيم كرده است           



 29مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   84

 

هاي زيست ماقبل آن را به مثابه زيست فاقد فرهنگ معرفـي نمـود،                خود ديگر شيوه    خودبه
    .هايي را اپوخه كرده است ليكن نگارنده چنين پيش فرض

  
  تقليل پديدار شناختي وحشي

پديدارشناسي، به معنايي كه امروزه تداول دارد، با هوسرل، فيلسوف آلمـاني، ظهـور كـرده                
فنومنوين به زبان يونـاني،     .  ريشه در يونان باستان دارد     1،شناختي  ؛ ولي از حيث ريشه    است

فنومنوين در حالـت الزم، معنـاي ظـاهر شـدن و در      . هم فعل الزم و هم فعل متعدي است       
نگارنده در اين مقاله، نظر بـه معنـاي متعـدي و    . صورت متعدي، مفهوم ظاهر كردن را دارد      

كند و در     چيزي هست كه چيزي را پديدار مي      » پديدار كردن « لذا   هوسرلي فنومنوين دارد و   
 تا امـروز، دچـار تغييـر      17پديدارشناسي از قرن    . اين معنا، چيزي پشت پديدار نهفته است      

نظريه «، پديدارشناسي را    2طوريكه يوهان هاينريش المبرت     بوده است، به    معنايي و مفهومي    
 تـا اينكـه در      5. نيز به آن معناي نويني بخشيدند      4 و هگل  3تعريف كرد و بعدها كانت    » توهم
 .تعريـف شـد   » مطالعه توصـيفي صـرف هـر موضـوع مفروضـي          «، پديدارشناسي   20قرن  
، فيلسوف و پديدارشناس فرانسوي، ابراز داشته است ما بايـد در            6طوري كه آلن بديو     همان

ـ                       . ي كنـد  قبال جهان، نوعي موضـع توصـيفي اتخـاذ كنـيم كـه تـاثير مـا را در جهـان خنث
فقط چيزي كه بر ساحت انسان بما هـو         «كه    دهد و آن اين     پديدارشناسي يك قاعده كلي مي    

تواند مورد بحث فلسفي واقع شود، اگر چيزي پديدار نباشد يعني براي              انسان ظهور دارد مي   
                                                                                                                   

رحله خُرد تقسيم كرده است كه هر يك را با سطح تكنولوژيكي آن             اول و دوم طرح تكاملي خود را به سه م         
بر اين اساس، مورگان مرحله فرازين توحش را با اختراع تير و كمـان، مرحلـه فـرودين                  . نمود  مشخص مي 

لـوئيس   .بربريت با اختراع سفالگري و مرحله ميانين بربريت با اهلي كردن گياهان و حيوانات معـين نمـود                 
موسسه تحقيقات و مطالعـات فرهنگـي،    : ، ترجمه محسن ثالثي، تهران    جامعه باستان ،  )1371(هنري مورگان 

  . 12ص
1. Etimology 
2. Johann Heinrich Lambert 
3. Immannel Kant 
4. Georg  Wilhelm Friedrich Hegel 

  . هگل پديدارشناسي را به عنوان يك ايستار و نه روش به كار برده است.5
6. Alain Badiou 
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 در نتيجه بحث نومن 1».انسان بماهو انسان قابل دسترسي و ظهور نباشد، ارزش بحث ندارد      
اي است؛ اما بايد توجه داشت كه پديدارشناسـي،           مر مستقل از انسان، بحث بيهوده     اال  و نفس 
انكـار  . كنـد   طور تجربي توصيف نمي     پذير را به    غيرتجربي است كه امور واقع مشاهده       علمي  

هاي پديدارشناختي، به معناي آن است كـه صـدق يـا بطـالن آنهـا بـه                    تجربي بودن گزاره  
ي اينكه به توصيف حقيقي نائل شويم، پديدارشناس بايـد           برا 2 منوط نيست؛  ،مشاهده حسي 

در برابر وسوسه مفروضات مقاومت كند و سپس مصطلحات خود را چنان تعريف كنـد كـه                 
. توصيفات امور واقع با مفروضات و آنچـه بايـد از آنهـا اسـتنتاج شـود، سـازگار درآيـد                    

يد و آن گاه پديدار را چنانكـه  آزما دهد؛ او فقط مي ها را قالب قرار نمي پديدارشناس، نظريه 
  3.كند كند، توصيف مي اش عرضه مي خود را به نظر خالي از پيش داوري

هـاي بنيـاديني      ادعاها و فـرض     ، وظيفه پديدارشناسي را افشا و بازبيني تمامي         4هوسرل
به گفته وي ما نبايد اجازه دهيم نظريـات         . اند  كند كه علوم اثباتي مسلم فرض كرده        تلقي مي 

هاي ما  ي نظريه  تعيين كننده، انگاشته تجربه ما را شكل دهند، بلكه بايد بگذاريم تجربهپيش
  5.باشد

  :هاي پديدارشناختي داراي سه مشخصه بنيادين هستند گزاره
  .اند هاي پديدارشناختي غيرتجربي گزاره. 1
  .هاي پديدارشناختي توصيفي است گزاره. 2
  6.پديدارهاستهاي پديدارشناختي در توصيف  گزاره. 3

                                                 
  .40علم، ص: كوشش مريم سادات، تهران ، بهمدخل فلسفه غربي معاصر ،)1386( محمود خاتمي.1
، ترجمه محمدسـعيد    يگر و مقاالت د   يست؟ ك يچهزرتشت ن : در» پديدارشناسي «،)1382( ريچارد اشميت  .2

  .111 ـ 118 هرمس، ص:حنائي كاشاني، تهران
  123همان، ص .3

4. Edmund Husserl(1938 - 1859) 

روزبهـان  : ترجمه مهدي صاحبكار و ايمـان واقفـي، تهـران         پديدارشناسي هوسرل،   ،  )1392(زهاوي، دان  .5
  .116، 118ص

  .125، ص»پديدارشناسي «.6
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 گام در اين    1بايست با روش اپوخه     يابي به هرگونه پديدار ابتدا مي       براي طي طريق و راه    
مراد از تعليق يا اپوخه  .اپوخه، در زبان يوناني به معناي بازداشت و تعليق است. وادي نهاد

  2.در پرانتز گذاشتن برخي احكام و برخي معلومات و تعليق آنهاست
دار و آگاهي نوعي نسبت متقابل وجود دارد و به عبارتي، پديدار جز             از سويي ميان پدي   

هوسرل براي بيان ايـن دو معنـي،   . براي آگاهي و آگاهي غير از نسبت به يك متعلق نيست     
 بـه  Noemaو ) از فعـل يونـاني انديـشيدن   Noese (اين دو اصطالح را به كار برده اسـت؛  

مربـوط بـه يـك     ط  به من و فاعل و دومـي،         اولي، مربو . معناي انديشيده و فكر شده است     
آيد و هر يك متقابال       هيچ يك از اين دو بدون ديگري به تعقل در نمي          . قصد و التفات است   

نوئز فكري است كه ناظر به شي است و نوئم همان مورد نظر و               لذا   3.مقتضاي ديگري است  
آگاهي و نـه خـارج از       اي عنايت دارد كه در        انداز، هوسرل به شي     در اين چشم  . معني است 

 ما نبايد در پي     4.ماند  از اين رو آگاهي و پديدار يعني آنچه بعد از اپوخه كردن مي            . آن باشد 
دهيم تـا واقعيـت را نفـي     ما اپوخه را انجام نمي.  شويم بردن به هدف اپوخه دچار كژ فهمي     

 بلكـه صـرفا بـه       كنيم، بدان شك كنيم، آن را ناديده انگاريم يا از تحقيقاتمان خارج كنـيم؛             
مشخصي از واقعيـت ايـن كـار را انجـام             طرفي نسبت به رهيافت جزمي        منظور تعليق يا بي   

 ولـي   5به طور خالصه اپوخه مستلزم تغيير رويكرد به واقعيت و نه طرد آن است؛             . دهيم  مي
خـود از      است و تحويل پديدارشناسانه خودبـه      6اپوخه خود متضمن تحويل پديدار شناختي     

هدف تحويل پديدار شناختي اين است كه هر امر زائد كه بـر             . شود  پوخه ناشي مي  تعليق و ا  
. گذارد را كنار بگذارد و به منشا اوليه پديدار رجوع كنـد         هاي اوليه از شناخت تاثير مي      داده

                                                 
1. Epoche 

، ترجمه يحيـي مهـدوي،      بودن هست هايفلسفه و پديدارشناسي به نگاهي،  )1372(روژه ورنو و ديگران    .2
 .25، صخوارزمي: تهران

  .36 همان، ص.3
هـاي هوسـرل و      جـستاري در زنـدگي و انديـشه       : زمينه و زمانه پديدارشناسي    ،)1385( سياوش جمادي  .4

  .87، 88، 92 ققنوس، ص:، تهرانهايدگر
  .118پديدارشناسي هوسرل، ص .5

6. Phenomenological Reduction 
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انداز، تحويل پديدارشناختي عبارت است از اين كه شناخت و معرفت انـساني               از اين چشم  
رو طرح مساله به شكل هوسرل طرحـي    از اين  1.هاي اوليه تحليل كنيم     ترين داده   را به اصيل  

رو  از ايـن  . بديع است كه به واسطه آن ديدگاه ما نسبت به پديدار با قبل متفاوت خواهد بود               
ها شكل گرفتـه   توانيم آن تصوري كه از وحشي در اذهان انسان با كاربست روش تقليل، مي 

ي ما با پديدار وحشي بسان ديگر مورخـان   ترتيب مواجههبدين . است را در پرانتز بگذاريم  
. انـد  چون كريستنسن، گروسه و زرين كوب نيست كه با تصور ماتقدم بـا آن مواجـه شـده                 

گونـه كـه تـا كنـون مـورد فهـم و        نگارنده درصدد است تا با در پرانتز گذاردن وحشي، آن    
. پديدار وحـشي نزديـك شـود   ارزيابي قرار گرفته است، با روش پديدارشناسانه به ماهيت    

 واجـد خصيـصه وحـشي       ،الذكر اين تصور وجود دارد كه برخـي جوامـع           نزد مورخان فوق  
 .هستند

كوب، اعراب مسلماني كه امپراطوري ساساني را برانداختند وحشي قلمـداد كـرده              زرين
نيـز خويـشتن را پـست و وحـشي           ... عرب  «: است؛ طرفه آن كه بنا به ادعاي زرين كوب        

عـرب بـا آنكـه      «: ها، چنين نظري داشـت       همين طور مينوي در مورد عرب      2.»...ندخوا  مي
ي   ي تاتار و قنقرات را در زمره         عباس اقبال نيز دو قبيله     3.»...بالطبيعه خشن و وحشي بود      

 كريستنسن و عنايـت نيـز       4.ترين ايالت زردپوست آسياي شمالي قلمداد كرده است         وحشي
 باسورث نيز از تركان     5.اند   را برانداختند، وحشي قلمداد كرده     اقوام ژرمني كه امپراطوري رم    
 همچنين رنه گروسـه ناحيـه خارزارهـا و منطقـه جنگلـي              6.با صفت مذكور ياد كرده است     

                                                 
  .203 سمت، ص: ترجمه محمود نوالي، تهران،پديدارشناسي چيست؟ ،)1389( آندره دارتيگ.1
 شـهريور،   25عـام، چاپخانـه       ، شـركت افـست سـهامي      دو قرن سكوت   ،)2536( عبدالحسين زرين كوب   .2

  .13،  15، 41، 66، 71ص
  .457 خوارزمي، ص:، تهران و فرهنگيختار: در» جشن هاي ايراني ـ مهرگان «،)1369( مجتبي مينوي.3
  .7امك، ص ن:، تهرانتاريخ مغول  اوايل ايام تيموري ،)1376(اقبالعباس  .4
 ؛  53 دنيـاي كتـاب، ص     :، ترجمه رشيد ياسمي، تهران    ايران در زمان ساسانيان    ،)1379( آرتور كريستنسن  .5

  .120، 121، 123 ص:دانشگاه تهران: ، تهرانبنياد فلسفه سياسي در غرب ،)1351(حميد عنايت
  .131ص يركبير، ام:، ترجمه حسن انوشه، تهرانتاريخ غزنويان ،)1372( كليفورد ادموند باسورث.6
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ي وي مقـصودش از   بنا به نوشـته . درياچه بايكال را جايگاه توحش و بربريت دانسته است 
هاي ديگر باشـند نيـست، بلكـه شـرايط           اين كه قبايل ساكن در منطقه مذكور مادون انسان        

هـا آن وضـع را تـرك     كرد كه در وضعي بمانند كه ساير انسان     زندگي آنان چنين ايجاب مي    
بقا و موجوديت ايـن انـسانيتي كـه هنـوز در            «: دارد  گروسه در ادامه اظهار مي    . كرده بودند 

ـ  هاي آسيا مدت مرحله شباني جاي داشت، در حالتي كه ساير قسمت  ه بـه مرحلـه   ها بود ك
 1.»باشـد   بسيار مترقي كشاورزي رسيده بودند سبب بروز آن حـوادث خـونين تـاريخ مـي               

نـشين لزگـي سـاكن قفقـاز را بـا عنـوان               الكهارت نيز قبايل بلوچ و براهوئي و قبايل كـوه         
  2.كند توصيف مي» وحشي«

 ،3توان نام كساني چون سر جـان ملكـم          به فهرست مورخان و انديشه ورزان مذكور مي       
 و بسياري ديگر را نيز افزود كـه         8، مورگان 7، گوتشميد 6، كاسمينسكي 5 بنجامين 4لرد كرزن، 

                                                 
 18و فرهنگـي، ص      علمي :، ترجمه عبدالحسين ميكده، تهران    امپراطوري صحرانوردان  )1379( رنه گروسه  .1
بايست با ظهور تمدن جنگ و خونريزي از ساحت فرهنگ بشري              پس اگر سخن گروسه درست بود مي       3و  

رقـم    مـدنان قـرن بيـستمي     درحاليكه بزرگترين و سهمناكترين جنگهاي تاريخ  توسـط مت         ! بست  رخت بر مي  
در خالل دو جنگ جهاني اول و دوم ميليون ها انسان قتل عام شدند و متمدنان گـوي سـبقت را از                      . خورد

   .چنگيز و آتيال ربودند
، ترجمـه مـصطفي     انقراض سلسله صـفويه و ايـام اسـتيالي افاغنـه در ايـران             ) ،1368(الرنس الكهارت  .2

  8 و 10مرواريد، ص: عماد، تهران قلي
  .277سعدي، ص: ، ترجمه ميرزا حيرت، تهران2تاريخ ايران ، ج، )تا بي( سر جان ملكم.3
هـا بـا عنـوان         از ايـران ديـدار كـرد، از هـزاره          19مدار مشهور بريتانيايي كه در قرن         لرد كرزن، سياست   .4
لـي وحيـد    ، ترجمـه غالمع   1، ج ايران و قضيه ايـران     ،)1380( كرزن .ن . ج . كند  ياد مي » هاي وحشي   هزاره«

  .347و فرهنگي، ص علمي: مازندراني، تهران
ساموئل گرين  . سخن به ميان آورده است    » اكراد وحشي « بنجامين، نخستين سفير آمريكا در ايران نيز  از           .5

نـا،   بـي : جـا  كوشش رحيم رضازاده ملـك، بـي   ، به)خاطرات و سفرنامه(ايران و ايرانيان، )تا بي(ويلر بنجامين 
  .187ص

 شـركت   :جـا   ، ترجمه صادق انصاري و محمـدباقر مـومني، بـي          تاريخ قرون وسطي   ،)1346(كي كاسمينس .6
  .10نشر انديشه، ص سهامي

  .189ص ققنوس،: ، ترجمه كيكاووس جهانداري، تهرانتاريخ ايران، )1379( آلفرد فن گوتشميد.7
  .44 مركز، ص نشر:، ترجمه عباس مخبر، تهران مغولها،)1371( ديويد مورگان.8
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  . اند  نقاط جهان وحشي قلمداد كردهيرا در اقص در آثار خود هر يك قوم يا اقوامي
حال اين پرسش مطرح است كه تـصور مورخـان و متفكـران يـاد شـده از وحـشي و                     

مخـرج  . ي بايد نـوئز و نـوئم را توصـيف كنـيم           مصاديق آن چيست؟ در روش پديدارشناس     
جوامـع صـحراگرد و چادرنـشين       ) وحـشي (مشترك انديشه تمام مورخان ياد شده از نوئم         

است كه در هماره تاريخ در تقابل با زيست ديگر، يعني شهرنشيني و مـدنيت قـرار داشـته                   
 طبقه ذكر كـرده     به عنوان نمونه ابن العبري اعراب جاهلي شبه جزيره عربستان را دو           . است
  .اهل مدر و اهل وبر: است

زيستند و از راه كشت و زرع و پرورش نخـل و نيـز                اهل مدر در شهرها و روستاها مي      
كردند و اعراب اهل وبر صحرانشيناني بودند كه از شير شتر و گوشـت                بازرگاني زندگي مي  
يي بـه جـاي ديگـر    و به منظور يافتن آب و گياه همواره از جا        . كردند  آن گذران زندگي مي   

  1.كردند نقل مكان مي
كـه مـورد اشـاره      ... هـا و      ها، هـزاره    ها، قبايل گل، ژرمن     ها، هون   تركان، مغوالن، عرب  

در حقيقـت تـصوري در   . انـد  مورخان ياد شده هستند همگي صحراگرد و چادرنشين بـوده       
ـ                ديل شـده   ذهن متمدنان از صحراگردان وجود دارد و آن تصور به امري حقيقي و بديهي تب

بر اين است كه يكي از عوامل اصلي در برسـاخت وحـشي      تصور و پنداشت عمومي     . است
هجوم سهمگين و همراه با كشتار و تخريب است؛ ولي آيا اين عملي است كه فقـط توسـط                   
صحراگردان ترك، مغول و ژرمن حادث شده است و متمدناني چـون اسـكندر، نـاپلئون و                 

 2.ن كريستف كلمب مرتكب همان جنايات و اعمال نشده اند         كاشفان قاره آمريكا كساني چو    
                                                 

  .125و فرهنگي، ص علمي: ، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهرانمختصر تاريخ الدول، )1377(بن العبريا .1
طوريكه بنـا بـه نقـل        ه دست به كشتار بوميان زدند ب      جديد، كريستف كلمب و همراهانش با ورود به قاره          .2

و بـه   » جنگيـد    و مي  دزديد  كشت و مي    مي... « اوخذا يكي از همراهان كلمب       ،يكي از منابع معاصر آن دوره     
بارتولومه دالس كـازاس،     اين درحالي بود كه به قول يكي از اسپانيولي ها،         . هيچ وجه قصد مصالحه نداشت    

خطرترين و دورتـرين انـسانها از        بي... «بوميان تائينو مقيم جزاير كارائيب كه كلمب با آنها ديدار كرده بود،             
، ترجمـه فريـد جـواهرالكالم،       عصر اكتشافات  ،)1384(ورزسارا فال . توصيف شده بودند  » ...خيانت   مكر و 
   .67ـ 69 ، 85  ققنوس، ص:تهران
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ها صرفا ويژگي جوامع صحراگرد نبوده    شويم كه آن كنش     با اپوخه كردن وحشي، متوجه مي     
 اسـكندر بـه عنـوان       . قائل شد  1توان تفاوت بنياديني بين اسكندر و آتيال        بنابراين نمي . است

اش از    رحمانـه   هـاي بـي      با وجود كـشتار    يكي از فاتحاني كه از جامعه متمدن برخاسته بود        
 اين خود پرسـشي اساسـي بـه شـمار           2!گيرد  سوي مورخان وحشي مورد خطاب قرار نمي      

الواقع تمدن، ارزشي مطلق به شـمار         آيا في . شود  آيد كه به بحث حيث التفاتي مربوط مي         مي
  !اند ورزان آن را امري يقيني پنداشته چنان كه اغلب انديشه آيد؟ آن مي
  
  يث التفاتي و پديدار وحشي ح

 بـا طـرح ديـدگاه انفكـاك         4دكارت. ترين مفاهيم پديدارشناسي است      از مهم  3حيث التفاتي 
سوژه از ابژه و كشيدن ديوار ستبري بين آن دو، تاثير انكارناپذيري بر انديـشمندان پـس از    

 معرفـت    توان و توانش   5به نظر دكارت، سوژه به عنوان امري منفك از جهان         . خود گذاشت 
به جهان را داراست؛ اما به تدريج برخي فيلسوفان اين رهيافت را مورد انتقـاد قـرار داده و      

و بـه  از اين مساله سخن گفتند كه انسان به عنوان سوژه خود اساسا بخشي از واقعيت است    
 ـ در ـ جهان اسـت و هـستي درون جهـان،       واجد خصوصيت هستي7دازاين 6هايدگرقول 

 نوشت كه دازاين،    هستي و زمان  هايدگر در   . ودات به غير از دازاين است     ويژگي ديگر موج  
، كه ممكن است برخي به عنوان وجود انساني مـشابه  8به معناي حقيقي كلمه هستند ـ آنجا 

بـه عنـوان يـك چيـز        ... كند نه به دليل اينكـه آن          مقصود خودش را بيان مي    «تاويل كنند،   
شده است بلكه به دليل اينكه دازاين در مقام هستنده ـ دروني در برابر چيزي بيروني احاطه 

                                                 
ادوارد . الرقـاب بربريـان دانـسته اسـت         كه گيبـون او را شـهريار خودكامـه و مالـك            ، هون قبايل رئيس   .1

زش انتـشارات و آمـو    : ، ترجمه ابوالقاسم طاهري، تهـران     انحطاط و سقوط امپراطوري روم    ،    )1370(گيبون
  477انقالب اسالمي، ص

  .25 ص،تاريخ ايران .تن را به قتل رساند  هزار120ايالت سغد قريب   اسكندر فقط در.2
3. Intentionality 
4. René Descartes 
5. Isolé de l,universe  
6. Martin Heidegger 
7. Dasein 
8. being - there 
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بنـابراين بـر    2.»فهميم، تا به حال خارج از ما بوده اسـت  كه آن را مي هنگامي 1در ـ جهان 
قعيت در آگاهي سوژه    خالف ديدگاه دكارتيان، سوژه در برساخت واقعيت دخالت دارد و وا          

 جدايي انـدازد تـا شـناختش عينيـت          پس چگونه بايد بين خود و واقعيت      شود،    پديدار مي 
  .داشته باشد

برنتانو ارجاع به يك ابژه     .  گرفته بود  3هوسرل مفهوم حيث التفاتي را از استادش برنتانو       
گوييم   به نظر برنتانو وقتي ما مي     . دانست  ناپذير حيات آگاهانه انسان مي     ب  ارا ضرورت اجتن  

 به چيـزي    4يك فلش   هر مفهومي   . كنيم  ي واژه درخت صحبت نمي      درخت سبز است درباره   
چون غم و شادي وجود ندارد، بلكه غم و شادي همواره از چيـزي                بنابراين مفاهيمي . است
اي متعلق يا متعلقات به نحو التفاتي درون موجـود            در ديدگاه برنتانو هر حالت ذهني     . است

نظـر برنتـانو    اين امر به    . خاص خود را دارد، فارغ از اينكه خود واقعيت چگونه بوده است           
 در همين راستا هوسرل معتقد است كه آگاهي همواره آگاهي از            5.مبناي حيث التفاتي است   

همان متعلق آگـاهي اسـت و       » چيز «6.چيزي است و بنابراين هيچگاه از محتوا تهي نيست        
حرف تازه هوسرل اين است كه اين متعلق چيزي جـدا از آگـاهي نيـست و آگـاهي ذاتـا                     

ترين معنا ذات آگاهي در حيـث التفـاتي و قـصديت و               به كلي . ود است الينفك از متعلق خ   
گفـت    خطـاي دكـارت ايـن بـود كـه وقتـي مـي             . نشانه روي آن به سـوي چيـزي اسـت         

 اصـل آگـاهي     8. تصورش بر اين بود كه آگاهي محض و مجـرد وجـود دارد             7»انديشم  مي«
رك زمـاني برقـرار     عبارت است از نسبت ميان ادراك و متعلق ادراك و رابطه مدرك و مد             

بنابراين آگاهي داشتن از چيـزي تنهـا از روي          . شود كه مدرك حيث التفاتي داشته باشد        مي
                                                 

1. being – in – the - world 
2. Rudolf A Makkreel, (2009), Hermeneutics, in: A companion to the philosophy of history 
and historiography, edited by Aviezer Tucker, p.535. 
3. Franz  Brentano 
4. Refrence to 

  .170، صحكمت: ، ترجمه ياسر پوراسماعيل، تهرانآگاهي مساله ده: آگاهي فلسفه ،)1393(مايكل تاي .5
 مركـز،   :، ترجمه محمدرضـا ابوالقاسـمي، تهـران       مرلوپنتي، فلسفه و معنا   ،  )1388(تامس پريموزيك  دنيل   .6

  .24ص
7. Je pense 

  .116 ،120 ص ،جستاري در زندگي و انديشه هاي هوسرل و هايدگر: زمينه و زمانه پديدارشناسي .8



 29مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   92

 

قصد است و هر انديشه متعلق انديشه مربوط به خـود را داراسـت و از آن جـدايي ناپـذير          
به نظر هوسرل فرض انديشه و متعلق انديشه به صورت دو امر منفك محـال اسـت،                 . است

  1. انديشه، انديشه از چيزي استچرا كه هر

آنگـاه  » ... كنيم از     چه مراد مي  «پرسش اصلي و اساسي در پديدارشناسي اين است كه          
است  كنيم معناي آنچه در ذهن داريم چيست؟ وحشي مفهومي كنيم و تصديق مي كه حكم مي

حـشي  از طرح و برساخت آن قصد و التفاتي داشته اسـت و و ) متمدنان( ي شناسا كه سوژه
متمدنان به عنوان سوژه شناسا، وحشي به مثابه ابـژه شناسـايي را             . ارجاع به يك ابژه است    

ي خاصي ظاهر شـده اسـت و حتمـا بـه              اند و وحشي در آگاهي متمدنان به شيوه         برساخته
  . منظور فهم وحشي بايد دو سوي معادله مورد ارزيابي قرارگيرد

  

  به سوي پديدار وحشي 
در . ه پس از تمهيدات مذكور، به سوي پديدار وحشي عزيمـت كنـيم    اكنون وقت آن است ك    

هاي   ابتداي مقاله اين پرسش مطرح شد كه چگونه ممكن است در حيات جانوري نيز تقابل              
رام و وحشي موضوعيت داشته باشد؟ اسب كه اسب است پـس چگونـه وحـشي و رام در                   

ه اين است كـه اسـبي كـه    حيات جانوري برساخته شده است؟ پاسخ پديدارشناختي نگارند  
گيرد آن  آيد و در جهت پيشبرد امور انساني مورد استفاده قرار مي    تحت انقياد آدميان در مي    

شود و اين امر متضمن تربيت و رياضت است؛ ولي اسبي كـه تحـت انقيـاد در                    اسب رام مي  
در . شـود   كار گرفته شود، به وحشي تبديل مي        نيايد و از آن نتوان در خدمت امور انساني به         

تـوان بـه ماهيـت        داورانه است، مـي     واقع با تمثيل مذكور كه فارغ از هرگونه ديدگاه ارزش         
  .پديدار وحشي رسوخ كرد

برساخت وحشي و رام در عرصـه حيـات جـانوري در سـاحت حيـات انـساني نيـز                    
نگارنده با استمداد از تمثيل اسب وحشي و رام به سوي وحشي در عرصه        . موضوعيت دارد 

كه با رهيافت پديدارشناسانه اجازه دهيم تا وحـشي خـود    هنگامي. انساني راه يافتزندگي  
                                                 

عبـاس جمـالي،      جمـه غالمـي   ، تر بحران علوم اروپايي و پديدارشناسي استعاليي     ،  )1388( ادموند هوسرل  .1
  .170گام نو، ص: تهران
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. هايش با متمـدنان خـواهيم شـد    را به شكل عريان به ما بنماياند متوجه ماهيت آن و تقابل         
صحراگردان خانـه   . ماهيت بنيادين پديدار وحشي تحرك، جنبش و حركت هميشگي است         

اند و از اين جهـت ممكـن          ي به جاي ديگر در حال حركت      اند كه همواره از جاي      به دوشاني 
. شود) روستاييان و شهرنشينان  (است تحرك آنان منجر به برخورد و تصادم با يكجانشينان           

كنند، زيست صحراگردي بنـا       ها، كه با استقرار در يك مكان زندگي مي          برخالف يكجانشين 
 و جنگـاوري      برتـري نظـامي    در واقع يكي از داليل    . به ماهيتش در حركت و جنبش است      

هـاي آتـشين، همـين تحـرك و           صحراگردان بر متمدنان تا قبل از اختراع و كاربرد سـالح          
به عبارت ديگر زيست كوچروي بدون حركـت و جنـبش در پهنـه              . جنبش آنان بوده است   

از سوي ديگر، بنا . زمين، قابل تصور نيست و اين خصيصه جزء الينفك چنين زيستي است        
ها امكـان تاسـيس نهادهـاي         هميشه متحرك جماعات صحراگرد است كه در آن       به ماهيت   

ها وجود نداشته است؛ مساله كه همواره از سـوي            و آموزشي نظير مدارس و دانشگاه       علمي  
متمدنان به عنوان انتقاد بر صحراگردان مطرح بوده است؛ اما بايد عنايت داشت كـه بنـا بـه                   

 تكوين چنان نهادهايي در آن وجود نـدارد، نـه           ماهيت زيست صحراگردي است كه امكان     
اند؛ همانطوري كـه هـابز خاطرنـشان      اي فقدان آن را دليل بر نبود عقل پنداشته          چنانكه عده 

  . اوست» عقل«رهاند،  مي» وضع طبيعي«را از  كرده بود كه آنچه آدمي 
پـذيري   و آن موسساتي كه افراد جامعه را تحـت جامعـه            تمام نهادهاي آموزشي، علمي     

اند و نگرش اين موسـسات و نهادهـا            در جوامع شهرنشين وجود داشته     دهند عمدتاً   قرار مي 
از اين رو صحرا گردان و كوچروان بـه  . نسبت به صحراگردان مبرا از هر گونه توضيح است   

زيست صحراگردي  . آيند  دليل ماهيت هميشه متحركشان، تحت انقياد جوامع متمدن در نمي         
ي ديگر جماعات انساني را در پـي دارد؛            خود مختارانه و رها از سلطه      ي  با خودش روحيه  

در چنـين   . گونه كه اسب وحشي نيز آزاد و رها از سلطه و انقيـاد انـسان اسـت                  دقيقا همان 
بستري است كه فووريه پزشك مخصوص ناصرالدين شاه در خصوص ايالت لر و بختياري              

 از سواران سركش و مردم كوهستاني وحشي و         هاي زيبايي   در آنجا نمونه  «دارد كه     بيان مي 
 سـالطين و    1.»آزادمنش ساكنند كه گرفتن ماليات از ايشان همه وقت كـار آسـاني نيـست              

                                                 
  . علم:، ترجمه عباس اقبال، تهرانسه سال در دربار ايران ،)1385( ژوآنس فووريه.1
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هاي   پادشاهان بزرگ در غرب و شرق همواره به دنبال سيطره هر چه بيشتر بر اقوام و ملت                
 يكي از موانع پيش   زيست صحراگردي همواره   ،اند و در دستيابي به اين هدف        گوناگون بوده 

: دارد  هاي استرآباد و گنبد قابوس ابـراز مـي          كه رابينو در مورد تركمن      روي بوده است چنان   
هـاي فعلـي خيلـي     براي دولت ايران رام كردن اين ايالت كار دشواري نيست زيرا تـركمن     «

 اند و با تبـديل كـردن        بيشتر از پدران خود متمايل به كشت و كار و سكونت در محل ثابت             
و بـا     به اقامتگاه دائمـي     ... بسياري از محالت چادري خود مانند گمش تپه، خواجه نفس،           

مراتب بيشتر از دوراني كه فقط چادرنشين  هاي چوبي و دكان، خود را به      برقرار ساختن كلبه  
سوي شمال به حدود اتـرك نقـل مكـان          توانستند به   بودند و با مشاهده كمترين اثر خطر مي       

.  و از اين منظر، يكجانشيني با انقياد همراه اسـت 1.»اند رض مجازات قرار داده مايند، در مع  ن
ي خـود مختارانـه نيـز         بنابراين به تبع ماهيت متحرك صحراگردان، انقيادناپذيري و روحيه        

ديگر ماهيت بنيادين پديدار صحراگردي است و همين ماهيت است كه در آگاهي متمدان از       
 چنانچه صـحراگردان زيـست خـود را از كـوچ نـشيني بـه                .آن به وحشي تعبير شده است     

شدند؛ چرا كه بـا يكجانـشين         ي وحشي خارج مي     دانند آنگاه از جرگه     يكجانشيني تغيير مي  
شدن كوچروان دو ماهيت بنيادين پديدار وحـشي يعنـي حركـت و انقيادناپـذيري از بـين                  

جوامع صحراگردان و چادر    متمدنان از     ي مفهومي     در واقع ايستار وحشي برساخته    . رفت  مي
  . نشين است كه با آنها شيوه زيست، رفتار و آداب رسوم متفاوت دارند

  

  جدول تطبيقي ماهيت پديدارهاي وحشي و متمدن
                                        پديدار متمدن              پديدار وحشي                          

  حركت                                                                                         سكون
  ـ آموزشي بندي نهادهاي علمي ـــــ                                                        صورت

  ياد ناپذيري                                                                                انقيادانق

                                                 
بنگاه ترجمه و نـشر كتـاب،       : وحيد مازندراني، تهران  . ، ترجمه غ  مازندران و استرآباد  ،  )1343(ل رابينو . ه .1

  .157ص
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  نتيجه
دانـان    مقاله حاضر با اتخاذ روش پديدارشناسي، به شكلي نو با يكي از مفاهيم مهم تـاريخ               

، آن گونه نگارنده با كاربست روش مذكور درصدد بود تا با اپوخه كردن وحشي. مواجه شد 
سازي اين  هدف، روشن. كه تا كنون فهميده شده بود، به آيدوس پديدار وحشي نزديك شود   

برند مراد و مقصودشان چيست؟       كه مورخان واژه وحشي را به كار مي         مساله بود كه هنگامي   
ميان اسب وحشي و رام و         مهمي   ها ظاهر شده است؟ تمايز      بر انسان و اينكه وحشي چگونه     

سازد،    وحشي و متمدن وجود دارد؛ آنچه وحشي و رام را از يكديگر منفك مي              حتي انسان 
 تربيت و زحمـت بـشري مربـوط         ،به نقش و دخالت عوامل انساني و به قول هابز پرورش          

برساخت وحشي و رام در عرصه حيات جانوري در ساحت حيـات انـساني نيـز                . شود  مي
 وحشي و رام به سوي وحشي در عرصه   نگارنده با استمداد از تمثيل اسب     . موضوعيت دارد 

بر اين اساس ايستار وحـشي بـا انقيـاد و انقيادناپـذيري پيونـد و                .زندگي انساني راه يافت   
   .پيوستگي دارد

مساله مهم در مقاله حاضر اين بود كه با شناسايي سوژه و ابژه معرفتي، نقش آگاهي در                 
اسـت كـه در آگـاهي         مفهـومي   وحشي،  .  مورد ارزيابي قرار گيرد    ،برساخت مفهوم وحشي  

از طـرح آن حيـث      ) متمـدنان (ي خاصي ظاهر شده است و سوژه شناسـا            متمدنان به شيوه  
التفاتي داشته است كه حتما بايستي هر دو سوي ايـن قـضيه، يعنـي سـوژه شناسـا و ابـژه                      

سـخن جديـد مقالـه كنـوني بـا اتكـا بـه روش               . گرفتنـد   شناسايي مورد واكاوي قرار مـي     
 آن است كه وحشي ارجاع به يك ابژه است و اين ابژه همانا زيست ايلياتي و  پديدارشناسي

در اين راستا معلوم شد كه متمدنان بـه عنـوان نـوئز جامعـه صـحراگرد و                  . كوچروي است 
تـوان گفـت      از ايـن رو مـي     . انـد   چادرنشين را به عنوان نوئم تحت عنوان وحشي برساخته        

ر شده است، جوامع صحراگرد و كوچرو مطمـح         ها ظاه   وحشي آن سان كه در آگاهي انسان      
شـود، يـورش اقـوام        آنچه در بادي امر در باب مفهوم وحشي به ذهن متبادر مي           . نظر است 

رحمانه است؛ اما آيـا ايـن معيـار و محكـي اسـت كـه                  صحراگرد همراه با قتل و كشتار بي      
 چـون اسـكندر،     اي را وحشي قلمداد كرد؟ گو اينكه متمـدناني          توان بر اساس آن جامعه      مي

ليكن اين سوال   ! ناپلئون و هيتلر گوي سبقت را در خونريزي از چنگيز و آتيال ربوده بودند             
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دهنـد؟ در     است كه چرا وحشي را به متمدناني چون اسكندر و هيتلر نسبت نمي              بسيار مهمي 
االذهان متمدنان تصوري شكل گرفته است كه بر بنياد آن برخي جوامع واجد خصائص                بين

اند؛ اينكه جوامعي وجود دارند كه ماهيتا زيستي مبتني بر سـبعيت و قتـل                  تلقي شده  وحشي
  . عام و كشتار دارند

صحرا گردان و كوچروان به دليل ماهيت هميشه متحركشان، تحت انقياد جوامع متمـدن              
ي ديگـر     ي خود مختارانه و رها از سلطه        زيست صحراگردي با خودش روحيه    . آيند  در نمي 

گونه كه اسب وحشي نيز آزاد و رها از سـلطه و              ساني را درپي دارد؛ دقيقا همان     جماعات ان 
كند،   در روند مقاله نشان داده شد كه آنچه وحشي را از متمدن متمايز مي             . انقياد انسان است  

نه رفتار و كنش سبعانه بلكه ماهيت جنبنده و به تبع آن انقيادناپذيري صحراگردان است كه                
ضمن اينكه بنا به ماهيت پديدار صـحراگردي        . بل با سكون متمدنان است    اين ماهيت در تقا   

اي   كـه عـده     و آموزشي در آن وجود ندارد، نه چنان         است كه امكان تكوين  نهادهاي علمي        
  .اند فقدان آن را دليل بر نبود عقل تصور نموده
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