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ON  TRANSLATION



مه ݑرحݪݪݪݬݬݬݓ ݧ ݬݓارۀ ٮݩݩݧ ݣٮݫ ݣݣݣݣݣ در

ݐگاردںݩݩݩݩݐ ݧ ںݩݩݧ رومںݩݩݩݩݐ اٮݬݔ
رد ـور ڡݩݐ المی ٮݬݕ ݐ ݬݔد عݩݧ ݫ ٔ وحںݫ ݧ مهݩݧ ݑر حݪݬݬݪݬݪݓ ݩݧ ٮݩݧ

ی ݐ ݬݔماٮݩݩݧ ݫ ݩݑرا سلںݫ ݧ ںݧ ݔ ݫ ی: مںݬݫ ݐ ردارݩݧ ه ٮݬݪݕ ݐ ݐسحݩݧ ٮݩݩݧ
ݩݑصاعدٮݬݔان ݬݔاوسݩݒ ٮݧ ݫ ک: سںݫ ݬݔ ںݫ ری و طراح گراڡݩݐ ݐ ر هںݩݧ مدٮݬݪݔ

ی ڡݩݐ ر ٮݬݔ ی سݩݒ ݔد: مصطڡݩݐ ݫ ولںݬݫ ݩݑ ر ٮݧ مدٮݬݪݔ
ه ݩݐ ݧ ݐسحݧ ݩݧ ، 1000 ٮݩݧ هراںݩݩݩݩݐ ݑ اٮݬݕ اول، 1400 ٮݩݧ حݪݬݪݕ

اٮݬݓک: 2  ۸۹  ۷۵۵4  622 ۹۷۸ سݩݒ

اراٮݩݩݦݑ : 1۷ 1۷ 42 2۸ ݑسݩݒ ݩݧ ݩݐںݧ ݧ ںݩݩݩݩݐ اٮݩݧ لڡݩݐ ݩݑ ٮݧ
ک 12۷4 ی، ٮݬݕال ر  رارݩݐ ݐ ݩݧ حݧ ݐ و ڡݩݐ ںݩݩݩݩݧ روردٮݬݪݔ ںݩݩݩݐ 12 ڡݩݐ ݔ ںݬݫ ، ٮݬݓ ال ٮݓ ڡݩݑ ݩݐ اٮݬݓاںݩݩݩݐ اٮݧ ݔ ݫ ںݬݫ ݩݐ ، حݧ هراںݩݩݩݐ ݩݑ گاه : ٮݧ ݒ روسݩݧ ڡݩݐ

گاه : 1۷ 36 ۹6 66 ، 4۵ 3۵ 46 66 ݒ روسݩݧ ںݩݩݩݩݐ ڡݩݐ لڡݩݐ ݩݑ ٮݧ

. ݑ وطݩݐ اسٮݩݩݧ ر محڡݩݐ ݩݒ ݩݩݐاسݧ ݧ ٮݬݓرای ٮݧ ر  ݩݩسݩݒ ݐݩݧ ݧ اٮݬݕ و ٮݩݩݧ ݢٯݩݩݑ حݬݪݪݕ ݢ وݢ ݩٔ حڡݩݑ ݩݧ همهݧ
bidgol.ir



بهیاِدپراندوِهپدرم
)مترجم(



فهرست

۹ رومناینگاردن زندگیوکاِر سالشماِر
۱۷ مقدمۀمترجم
۸5 منابعمقدمه

۸۹ دربارۀ ترجمه 
۹1 ِق ترجمۀ اثِر دانش پژوهانه با ترجمۀ اثِر هنرِی ادبی  1. فر
141 کالسیِک فلسفه  2. سختی های ترجمۀ آثاِر 

۱۸۹ یادداشتها
۱۹5 واژهنامۀفارسیبهانگلیسی
۱۹۷ واژهنامۀانگلیسیبهفارسی



ومن اینگاردن1 کاِر ر سال شماِر زندگی و 

یه( 1۸۹3 )پنجم فور
درکراُکفدیدهبهجهانگشود.

1۹03-1۹11
درِلُوفبهمدرسۀراهنماییودبیرستانرفت.

1۹14 )نیمسال تابستانی(-1۹12 )نیمسال تابستانی(
درگوتینگنروانشناسیوفلسفهخواند.

1۹14/1۹1۵ )نیمسال زمستانی(
یاضیـاتوفیزیکخواند. ینر دردانشـگاِهو

1۹1۵ )نیمسال تابستانی(
درگوتینگندرسخواند.

1۹1۵/1۹16 )نیمسال زمستانی(
بیمارشدوبهلهستانبرگشت.

اینگاردن آثاِر Mitscherling (1997), pp. 9-11.کتابشناسیایکوتاهاز برگرفتهاز  .۱
Dziemidok and McCormick (1989)وMitscherling (1997)آمـــــدهو در
.McCormick (1985) بــارۀاودر اووآثــاریدر آثــاِر پیمــاناز کتابشناســیایپرو
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1۹16 )نیمسال تابستانی(
درپِیهوسرل۱بهفرایبورگرفت.

وئن-سپتامبر ( 1۹1۷ )ژ
بهکراکفبازگشت.

1۹1۷ )واپسین روزهای سپتامبر (
 بهفرایبورگبازگشتتاازرسالهاش،شهودوعقلنزِدهانریبرگسن۲، 

دفاعکند.

یه( 1۹1۸ )بیست وسوم فور
مدرِکدکتریگرفت. 

وئیه( 1۹1۸ )پایان ژ
نوشتهایباعنواِن»نامهدربارۀایدهباوری«برایهوسرلفرستاد.

1۹1۹ )زمستان(-1۹1۸ )پاییز (
درلوبلیندرسداد.

1۹1۹
ید. یاُپلرابههمسریبرگز مار

1۹1۹-1۹21
یاضیاتوروانشناسیدرسداد. درورشور

1۹2۵ )اوت(-1۹21 )اوت(
یاضیاتوفلسفۀمقدماتیدرسداد. درتاُرنیر

1۹21
شهودوعقلنزِدبرگسن:شرحوکوششیدرنقِدآن)بهآلمانی(منتشرشد.

Edmund Husserl:فیلسوِفآلمانی)۱۸5۹-۱۹۳۸(.  .۱
Henri Bergson:فیلسوِففرانسوی)۱۸5۹-۱۹4۱(.  .۲



کاِر رومن اینگاردن        11         سال شماِر زندگی و 

1۹21
بــارۀخطـــِرمصادرهبهمطلـــوبدرمعرفتشناســــی«)بــهآلمانــی(  »در

منتشـرشـد.

وئن( 1۹24 )بیست و هفتم ژ
یسدفاعکرد. ازرسـالهاشبرایاحـراِزصالحیـِتتدر

1۹2۵ )چهارم مارس(
یمِیـش(UJK)درلُوفاستاِدغیررسمِیفلسفهشد.  دردانشگاِهیانکاز
یــسنوشـــتهبــودبــاعنـــواِن  رســـالهایکــهبــرایاحـــراِزصالحیـــِتتدر
 »پرسشهایناظربهذات:مساهمتیدرمسئلۀذات«)بهآلمانی(

منتشر  شد.

1۹2۵
سخنرانِیمعارفۀاوباعنواِندربارۀجایگاِهمعرفتشناسیدرنظاِم 

فلسفی)بهآلمانی(منتشرشد.

1۹33 )دسامبر(-1۹2۵/1۹26 )زمستان(
درUJKاستاِدغیررسمیبود.

1۹2۹
بــــارۀمســــئلۀایدهبــاوری / واقعبــــاوری«)بـــهآلمـانــــی(  »نکتههـایــــیدر

منتشـرشـد.

1۹31
اثِرهنرِیادبی۱)بهآلمانی(منتشرشد.

The Literary Work of Art (1973).)عنواِنترجمۀانگلیسی(  .۱
اینــــگاردندراثـــِرهنــــرِیادبــــی،درپانــــزدهفصــــل،بـــههستیشناســــِیاثـــِرهنــــرِیادبــــی  
یــــۀالیههــــایچهارگانــــۀاثـــِرادبـــیراپیـــشمینهــــد.درپیشدرآمــــِد  میپـــردازدونظر

 ایـــنکتـــاب،یکـــیازهدفهایــــشراایـــنمیدانـــدکـــهمفهــــوِماثـــِرهنـــرِیادبـــیرااز
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1۹3۹ )بیست و دوم سپتامبر (-1۹33 )دوازدهم دسامبر(
ثابتشد. درUJKاستاِدخارجازکادِر

1۹3۵
نگارِشمناقشهبرسِروجودجهان۱راآغازکرد.

1۹36
شناخِتاثِرهنرِیادبی۲)بهلهستانی(منتشرشد.

وئن(-1۹40 )یازدهم ژانویه( 1۹41 )بیست وهشتم ژ
 درلُوفدردانشـگاِهفرانکِیآنروزگاراسـتاِدبخِشفقهاللغۀآلمانی

 شـد.درواپسـینروزهایژوئن،درگیرِیآلمانوشـورویآغازشـدو
آلمانیهالُوفراگرفتندودانشگاهبستهشد.

وئن( 1۹42 )ژانویه(-1۹41 )بیست وهشتم ژ
بیکاربود.

یـــد هنـــریبرهانـــد.نیـــزمیگو بـــارۀهنـــروآثـــاِر   گرایشهـــایروانشناســـیگرایانهدر
هنـــری، تحلیـــِلســـاختارونحـــوۀوجـــوِدآثـــاِر  کـــهازآغـــازمیخواســـتهاســـت،ازرهگـــذِر
یباییشناســـِیپدیدارشـــناختیفراهمآورد.شـــارحاِناندیشـــۀاینگاردن  بنیادیبرایز
یۀواکنِشخواننده یههایادبیونقِدنوونظر  همگیباوردارندکهاینکتاببرنظر

بسیاراثرگذاشتهاست.
Controversy Over the Existence of the World.)عنواِنترجمۀانگلیسی(  .۱

مجلِدیکمدر۲۰۱۳بهانگلیسیترجمهشدومجلِددومدر۲۰۱6.اینگاردندرمجلِد  
یکم،درششفصل،مسئلۀاصلِیمناقشهبرسِروجوِدجهانراطرحمیکندوکِل
 مسـائلرادسـتهبندیمیکنـدوبـههستیشناسـِیوجـودیمیپـردازد.سـرانجامهم
ینههاییراکهمیتواندربرابرپرسش نحوههایممکِنوجودراپیشمینهدهمگز
 ازوجودجهاننهاد.درمجلِددومبههستیشناسِیصورِیابژهها،ونیزابژۀقصدِی

محض،وفرایندهاورخدادهامیپردازد.
The Cognition of the Literary Work of Art (1973).)عنواِنترجمۀانگلیسی(  .۲
یکــردیمعرفتشـــناختی اینــگاردندرشـــناخِتاثــِرهنــرِیادبــی،درپنــجفصـــل،رو  
یکــردیهستیشــناختیدارد،تکمیــل  درپیــشمیگیــردتــااثــِرهنــرِیادبــیرا،کــهرو
یباییشناختیوکنشهای تجربۀز  کند.دراینکتاب،هدفایناستکهساختاِر

شناختیایکهدرآنبهکارندروشنشوند.



کاِر رومن اینگاردن        13         سال شماِر زندگی و 

وئن( 1۹44 )بهار (-1۹42 )ژ
درلُوفآموزگاربودودردانشگاهدرسگفتاریپنهانیبرگزارکرد.

ژانویه )ژانویه(-1۹44 )می(
یاضیاِتمدرسۀراهنماییبود. ر پنهانیآموزگاِر

یه( 1۹4۵ )یکم فور
ونسـکی(UJ)درکراکـفاستادشد.

ّ
گِیل دردانشـگاِهیا

وئن( 1۹46 )دوازدهم ژ
درUJکرسیایدرفلسفۀعمومیبهدستآورد.

1۹46
یۀهنر)بهلهستانی(منتشرشد. نقاشی:طرحیدرنظر دربارۀساختاِر

1۹4۷
مجلِدنخسِتمناقشهبرسِروجوِدجهان)بهلهستانی(منتشرشد.

1۹4۸
مجلِددوِممناقشهبرسِروجوِدجهان)بهلهستانی(منتشرشد.

1۹4۹ )دسامبر(
یـــسشـــدوبــرکـرســـِیموقـــِت   ازکـرســـِیفلســـفهبرکنـــاروممنوعالتدر

فقهاللغۀآلمانینشست.

1۹۵0/1۹۵1-1۹۵1/1۹۵2
بهمرخصیباحقوقرفت.

1۹۵1 )ژانویه(-1۹۵1 )نوامبر (
بهدانشگاِهورشومنتقلشدوبهسردبیرِیمجموعۀکتابخانۀ

ً
رسما

آثاِرکالسیِکفلسفهرسید.
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یه( 1۹۵۷ )فور
یخوفلسفۀدانشکدۀمنطقبهاستادیرسید. دیگردربخِشتار  باِر
 دانشـکدۀفلسـفهازسـپتامبر۱۹5۰منحـلشـدهبـودودانشـکدۀپایـۀ
مارکسیسماز ۱۹5۱تاآغاِزساِلتحصیلی۱۹56بهجایآننشست. 

1۹۵۷ )یکم سپتامبر (
بخــِشفلســـفهبــهکاربازگشــتواینــگاردنکرســیایبــهدســتآورد.

1۹۵۷
یباییشـناســــی)بـهلهســــتانی(  مجلــــِدنخســــِتپژوهشهایــــیدرز

منتشـرشـد.

1۹۵۸
یبایــیشـــنـاســــــــی)بــــهلهــســــــــتانی(  مجـلــــــِددوِمپژوهـشهـایــــــیدرز

منتشـرشـد.

1۹62
یـــر،اثـــرمعمارانـــه،فیلم۱   هستیشناســـِیاثـــِرهنـــری:اثـــرموســـیقایی،تصو

)بهآلمانی(منتشرشد.

از 1۹۵۷ تا 1۹63 )سی ام سپتامبر(
دارایکرسیبودوسرانجامبازنشستهشد.

1۹63
»نامهدربارۀایدهباوری«بهلهستانیترجمهومنتشرشد.

Ontology of the Work of Art: The Musical Work, the Picture, the Archi�  .۱
tectural Work, the Film (1989).)عنواِنترجمۀانگلیسی(

هستیشناسِیاثرِهنریدربردارندۀچهارپژوهشاستکهمسئلۀاصلیشانساختار   
هنـریاسـت.اینـگاردنآنهـارادنبالـۀپژوهِشهستیشـناختِیاثِر  ونحـوۀهسـتِیآثـاِر

هنرِیادبیمیداند.



کاِر رومن اینگاردن        1۵         سال شماِر زندگی و 

1۹63-1۹۷0
ـــاِر ـــۀآثـ ـــاِپمجمـوعـ ـــِرچـ ـــتوپیگی ـــیمیرفـ ـــایجهانـ ـــههمایـشهـ  ب

فلسفیاشبودکهازسال۱۹5۷ آغازشدهبود.

1۹۷0
یباییشناسی)بهلهستانی(منتشرشد. مجلِدسوِمپژوهشهاییدرز

وئن( 1۹۷0 )چهاردهم ژ
درکراکفدرگذشت.

1۹۷4
مجلِدسوِممناقشهبرسِروجوِدجهان)بهآلمانی(منتشرشد.



گــرِوآناســتکــهخواننــدهبــاپــارهایازآرای  بــارۀترجمــهدر فهــِمدر
اوآشناباشد.درالبهالی  اینگاردنوبرخیازمفهومهایمهمدرکاِر
یباییشناختِی اینمتِنکوتاهبهبسیاریازآرایهستیشناختیوز
بــارۀترجمــۀمتــونیــاآثــاِر یــم.درواقــع،آنچــهاودر  اینــگاردنبرمیخور
یدبرگونهایهستیشناسیاستواراستکهشرحش نوشتاریمیگو
یــد اوآمــده.ازایــنرو،درمقدمــهایکــهپیــِشرودار ــاِر  دردیگــرآث
فلسفِیاینگاردنخواهدآمدوپسازآن نخستطرحیکلیازکاِر
 گزارشــیازپژوهِشاودرهستیشناســِیاثِرهنرِیادبی.خواهیمدید
یباییشناســـِیاینــگاردنبههــممیرســند کــهکجــاهستیشناســـیوز
 واوچگونــهبــاکمــِکمفهـــوِم»ابــژۀقصــدِیمحـــض«۱میکوشـــدتــا
هنــری یبانگیــِرهستیشناســاِنآثــاِر برخــیازگرفتاریهایــیراکــهگر
 بودهانــدازمیــانبــردارد.نیــزبــهســاختاِر»چندالیــۀ«۲ اثــِرهنــرِیادبــی 
بــارۀترجمــهدانســت.در خواهیــمپرداخــتکــهمیتــوانآنرابنیــاِددر
 برخــیجاهــاهــمبــهپــارهایازآرایفیلســوفاِنهمروزگارمــاننگاهــی

1. purely intentional object 
2. multilayered, stratified 
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یمتاروشنشودکهکاِرهستیشناختِیاینگاردنتاچهاندازه میانداز
یریکلیاســتاز  میتواندگرهگشــاباشــد.ســرانجاِماینمقدمهتصو

دربارۀترجمهومباحِثآن.

کاِر فلسفِی اینگاردن

یچ۱، گرداِنهوسرلبودو،پسازتاتارکِیو ینشا  اینگاردنیکیازبهتر
 یکیازپیشگاماِنپدیدارشناسیدرلهستان.اورابیشتربهبحثهای
یباییشناســـِیپدیدارشـــناختیمیشناســـندامـــا  نظاممنـــدشدرز
 خـــــودشطــــــرِحکالِنکارشراایـــنمیدانـســـــــتکــــهبـــهکـشـــــــاکِش
 ایدهبـاوری / واقعبــــاوریازراِههسـتیشناســــی۲پایـــاندهــــد.درواقـــع،
 دفاِعاوازواقعباوری،خردهگیریاشبهچرخِشایدهباورانۀهوسرل
فلسفیاش  و،پیرِوآنها،پژوهشدربارۀنحوۀوجوِدجهانسراسِرکاِر

یست. رادربرمیگیرندودیگرآثارشرابایددرپرتِوآنهانگر
اینــگاردنرامیتــواندردودســـتۀهستیشـــناختیو  بیشـــتِرآثــاِر
یباییشناختیجایداد.آثاِرهستیشناختیاشسرشارازبینشاند  ز
اورا یکبینِیاودرفلسفهورزی،چنانکهبوِخنسکی۳ کاِر  ونموداِر   بار
درهستیشناسی،درسنِتفلسفِیغرب،بیهمتاشمردهاست.آثاِر
گردانش یباییشناختیاشنیزبربسیاریاثرگذاشتهاند.برخیازشا  ز
یباییشناســیگرایشیافتهاندوشــماریاز  درلهســتاندرپِیاوبهز

ـــتانی ـــیلهـســ یباییشناســ ـــخداِنز یـ ـــوفوتـار Władysław Tatarkiewicz:فیلـســ  .۱ 
.)۱۸۸6-۱۹۸۰(

بـــارۀسـرشـــــِتهســــتیوآنچـــههســـــتوبـــهایـــن هستیشناســـــیپژوهشــــیاســـتدر .۲ 
 میپـــردازدکــــههســـــتیبـــهچـــهمعناســـــتوآیـــاچیزهـــــاهمگــــیبـــهیـــکمعنــــاهســـــتند 
ـــامیتـــوانهســـتهارادر ـــاهـــمچگونـــهاســـتوآی ـــاهســـتیوب  ونســـبِتهســـتهاب
 مقولههایـــیبنیادیـــن،کـــهگونههـــایبنیادیـــِنهســـتیاند،گنجانـــدوطبقهبنـــدیکـــردو

اینکهآیاهمۀهستهامادیاندیاذهنیوچهوچه.
Józef Maria Bocheński:فیلسوِفلهستانی)۱۹۰۲-۱۹۹5(.  .۳
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یۀفیلمبهکاربستهاند.میِکل یکی۱ولیسا۲،روِشاورادرنظر  آنان،ِلو
یباییشناســِی ینکتابهارادرزمینۀز دوفِرن۳نیز،کهیکیازمهمتر
 پدیدارشــناختینوشــتهاســت،درشــاهکارش،پدیدارشناســیتجربۀ
یباییشــناختی 4،برخــیازآرایاینــگاردنرابرگرفتــه.افــزونبــرآنــان، ز
یهاشدربارۀپاسِخخواننده یافتوایِزر6درنظر یۀدر  یاوس5درنظر

اینگاردنبسیاربهرهبردهاند. ازکاِر
ینانبــــازِیاینــــگاردندرفلســــفهکاِرهستیشــــناختِی ســــترگتر
 اوســتوازمفهومســازیهاوواکاویهــایدرازدامــانوبردبارانــهاش
ینبخِشکارش بســیارمیتوانآموخت.هستیشناســیهمبزرگتر
 استهمدرطرِحفلسفیاشکانونیاست،چنانکهبخشهایدیگِر
کارشرابایــددرپیونــدبــاآنفهمیــد.اوبــرآنبــودتــاطــرِحاصلــیاش،
 یعنــیپژوهــشدرکشــاکِشایدهباوری / واقعبــاوری،رادرپنــجکتــاب 
پیشنهد.ناِماصلِیآنهامناقشــهبرســِروجوِدجهان۷بودوقراربود
یــک  درآنهــابــههستیشناســی)وجــودیوصــوریومــادی(ومتافیز
ومعرفتشناســیبپــردازد.بااینهمــه،مــرگفرصــِتتکمیــِلکاربــهاو
یکمنتشر  ندادوتنهادومجلددرهستیشناسیومجلدیدرمتافیز
شدندوهستیشناسِیمادیومعرفتشناسیبهسرانجامنرسیدند.
 برپایۀتفسـیِراینگاردن،هوسـرلسـرانجاموجوِدابژههایجهاِن
گاهِیمحضمیشمَرد،یعنیآنهارا، واقعیرابهگونهایوابستهبهآ

1. Bolesław Lewicki
2. Zofia Lissa

یباییشناِسفرانسوی)۱۹۱۰-۱۹۹5(. Mikel Dufrenne:فیلسوفوز  .۳
The Phenomenology of Aesthetic Experience (1973).)عنواِنترجمۀانگلیسی(  .4

ادبِیآلمانی)۱۹۲۱-۱۹۹۷(. یهپرداِز Hans Robert Jauss:فیلسوفونظر  .5
ادبِیآلمانی)۱۹۲6-۲۰۰۷(. یهپرداِز Wolfgang Iser:ناقدونظر  .6

ازاینپسمناقشه. .۷
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 بـهگفتـۀاینـگاردن،ابژههـایقصـدِیمحـضمیانگارد.اینـگاردندر
مناقشه،کهشرحینظاممندازپدیدارشناسِیواقعگرایانۀاوست،ودر
یاروی یباییشناختیاشمیکوشدتا،ازراِههستیشناسی،رو ز  آثاِر
اینرأِیایدهباورانۀهوسرلبایستد.اوبرآنمیشودتانحوۀراستیِن
 وجوِدجهــانرانشــاندهد،اینگونهکهنخســتنحوههایممکــِن
وجودراپیشنهدوسپسبررسیکندکهکدامیکازایننحوههای
 ممکـنبهراسـتینحـوۀوجـوِدجهـاناسـت.درایـنمیـانیکـیازاین
نحوههایوجود،یعنینحوۀوجودِیقصدِیمحض،اهمیتیبسیار
 مییابـد،چـون،چنانکـهگفتیـم،بهدیدۀاینگاردن،هوسـرلابژههای
 جهــانراابژههــایقصــدِیمحــضانگاشــتهاســت.نزِداینــگاردن،
بنیادیـنونحـوۀوجـوِدابـژۀقصـدِی  مهمتـرازهـرچیـز  »بایـدسـاختاِر
محـضراپیـشنهیـمتـابتوانیـمببینیـمکـهآیـاابژههـایواقعـی،برابـِر
 سرشـِتخودشـان،میتواننـددارایهمـانسـاختارونحـوۀوجـود
باشـندیـانـه«. (Ingarden, 1973: lxxii) بدینسـاناومیکوشـدتـا
یژهصورِتابژههایواقعیوابژههای  نشاندهدکهنحوۀوجودوبهو

قصدِیمحضباهمفرقدارند.
یـــکفــرقدارد،۱   هستیشناســـِیاینـگاردن،کـهنــزِداوبـامتافیـز
چنـدبعــدیاســت.دربرابـِرهستیشناســِیتکبعــدِیارســـطو،کـه
 مـیتـــوانآنراهسـتیشـناســـِیصـــوریدانســــتوهسـتیشـناســـِی

هستیشناســیبرایاوکاریاســتپیشــینیدربارۀگونههایچیزهاییکهمیتوانند .۱
 وجــودداشــته باشــند.او،درهستیشناســی،خــوِدچیزهــاراپیــِشچشــمداردجــدااز
یــموجــداازاینکــهدرواقــعوجــود اینکــهمــاچگونــهآنهــارادراندیشــهیــاتصــورمیآور
یــکدراینبــارهاســتکــهچــهچیــزیدرواقــع  دارنــدیــانــه.بهعکــس،نــزِداو،متافیز
یــکدراینبــارهاســتکــهمثــالًآیــابهواقــعجوهرهایــی هســتیــاوجــوددارد.متافیز
 وجـــوددارنـــدیــانــه،امـــاهسـتیشـناســــیتنهـــادراینبــارهاســـتکـــهچـــهچیزهایـــی

.Ingarden, 2013: 87-91 یدبه میتوانندوجودداشتهباشند.بنگر
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دوبعـدِیهوسـرلکـهبرابـربـاهستیشناسـِیصـوریومـادیاسـت،
 هستیشناسـِیاینگاردنسـهبعد،صوریومادیووجودی،دارد. 
اوبـرآناسـتکـه»هـرابـژهرا)هرچـهباشـد(میتـوانازسـهدیـدگاه
یـســـت:نخســتازدیــِدوجــودونحـــوۀوجــودش؛دومازدیــِد  نگر
 .(Ingarden, 2013, 87) »صورتش؛سومازدیِدداراییمادیاش 
 بدینسانمسائِلهستیشناختیرابهسهگروهبخشمیکند:مسائِل
 هستیشناختیـــوجودی۱،مسائِلهستیشناختیـــصوری۲ومسائِل
 هستیشناختیـــمادی۳.درهستیشناسِیوجودِیهرچیزمیپرسیم
آناست.بهسخِندیگر،چه  که»چهنحوۀوجودیهستکهفراخوِر
 نحوۀوجودیهستکهذاِتآنمقررشمیدارد؟ـــــگذشتهازاینکه
 بهواقعبهآننحوهوجودداشتهباشدیانه«. (Ibid: 88) درهستیشناسِی
یم:»آیاچیزیکهدرمیان  صوریباچنینپرسـشهاییسـروکاردار
 (Ibid) »است،ازدیِدصورتش،شیءاستیافرایندیامثاًلنسبت؟ 
 هستیشناسِیمادینیزبهتحلیِلتعینهایمادییا،بهگفتۀهوسرل،
 تعینهـایکیفـِیابـژهمیپـردازد.باایناوصاف،رویهمرفتهمیتوان
 طرِحهستیشناختِیاینگاردنراچنینبازنمود:او،درهستیشناسِی
 وجودی،سیاههایازنحوههایممکِنوجودفراهـممیآَوَردوسـپس
 بـرآنمیشـودتـا،بـاکمـِکهستیشناســیصـوریومـادی،برخیاز
کنارنهدتاســرانجامنحوههایراسـتیِن ینههایسـیاهۀیادشـدهرا   گز
گاهی،ونسبِتوجودیآندو،آشکارشوند.دراین  وجوِدجهانوآ
 میان،بابررسِیابژۀقصدِیمحضوابژۀواقعیمیکوشدتافرِقصوری
یارویهوسـرلفراهمآورد. ووجودِیآنهارانشـاندهدوپاسـخیرو

1. existential-ontological problems 
2. formal-ontological problems 
3. material-ontological problems 




