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Abstract 
The relation between mind and language which is nowadays generally 

examined in terms of physicality view is a questionable relationship. The 

neurologic scientist and physiologist investigate this type of relationship 

through more surfing human mind. The philosophers more particularly and 

using the philosophic method, examining this relation by ontology and 

epistemology and the psychologist do the same based on the structure and 

works of human mind and psycho. Edmund Husserl, the phenomenologist 

philosopher, believed that language is a device towards the meaning 

transformation and not more for this to be highly significant. Mind is the 

source of meanings which comprises not only this as a perfect form, but also 

the expressive content, from its linguistic type is nothing outside the ideal 

meanings. For this, Husserl tries to search the pure linguistic expression in 

this ideal way and mind. On the other side, based on Husserl, the logic which 

is the coordinator of the inner and outer world of human mind, is being 

abused and it should be redefined other than its additional indulgent aspect. 

Therefore, the indulgent aspect is comprised based on Husserl’s formative 

thought process and projected as the inferential phenomenology which 

included the discussion of logic, mind and language. In this research, it is 

tried to focus on the relationship between mind and language as well as to 

analyse the expression of the process. 

  
Keywords: Husserl, Mind, Language, Logic, Phenomenology, 
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 چکیده
برانگیزز اسزت     د، ارتباطي پرسششو با نگاه فیزيكالیستي بررسي مي بیشترذهن و زبان كه امروزه  ۀرابط

با كاوش بزر رو  مززز انسزان بررسزي      بیشترها، اين ارتباط را  شناسي و فیزيولوژيست ان عصبدانشمند

اين ارتباط را  ،شناسانه شناختي و معرفت ند  فیلسوفان به نحو ويژه و با روش فلسفي، از نگاه هستيكن مي

ادمونزد    دهنزد  ياين كزار را انجزام مز    ساخت و كار ذهن و روان انسان ۀشناسان بر پاي سنجند و روان مي

بزرا  و    .بیشزتر و نه  است انتقال معانيبرا   ، باور دارد كه زبان ابزار هوسرل، فیلسوف پديدارشناس

تنهزا نن را بزه شزكا كامزا      اسزت كزه نزه    ي ايزداالي ناحیت و محوريت دارد  ذهزن مزاوا  معز   ذهن ارج

بزه همزین    ؛معزاني ايزداال نیسزت    از نوع زباني نن نیز چیز  خارج از ،اند، بلكه محتوا  بیان برگرفتهدر

از سزو    كنزد   وجزو  جسزت ي ذهن امركند خلوص بیاني زبان را در امر ايداال و  دلیا، هوسرل تالش مي

 ،بايست با روشي نوين كه بزه زعزو و    ديگر، به نظر هوسرل، منطق مورد سوء برداشت قرار گرفته و مي

گیر  انديشزه و   شكا فرنيندبه همین دلیا، حیث التفاتي بر  ؛دشوتعريف است، باز افزودن حیث التفاتي

، سزیطره  شزود  مزي  يعني پديدارشناسي استعاليي كه مشتما بر بحث منطق، ذهن و زبان ،هوسرل طرح

را  فرنينزد ايزن   بنیزان با تمركز بر ارتباط میان ذهن و زبزان،   كنیو مي   در اين پژوهش تالشاست يافته

 یو كنتحلیا 
 

 هوسرل، ذهن، زبان، منطق، پديدارشناسي، حیث التفاتي  یدی:كل های هواژ
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 مقدمه .1

پرداز  اطالعزا    ذهن مركز داده است؛در هر ارتباط، ذهن و زبان  دو ابزار بنیادين انسان

 ۀنحزو   روش و رود بزه شزمار مزي    ها به جهان پیرامون و زبان ابزار  برا  انتقال اين داده

هزا، از   گیزر  از نن  پردازش اين اطالعا  و انتخاب چارچوبي درست برا  انتقزال و بهزره  

ان علوم تجربي، با درك اهمیت ايزن  دانشمندبرخوردار است  فیلسوفان و ا   ويژهاهمیت 

ها  اين گستره از دانزش را   اند پیچیدگي دهكرانساني، تالش  گوناگونروابط  در كنارعلو 

پزرده بردارنزد     حزاكو بزر نن   ذهزن و زبزان و منطزق     رازو از  ننزد كنشكار  بیشترهرچه 

شناسزان و فالسزفه، بزا مبزاد ، روش و      زيسزت  عصبها،  فیزيولوژيستشناسان، نورو روان

، انزد  در تزاريخ فلسزفه و در میزان فیلسزوفان      له پرداختزه ئخود، به اين مسز  ۀويژاهداف 

مانند نزوام چامسزكي    يشناسان زبان همچنینتحلیلي و زباني و  ۀفالسف ۀازاند هكدام ب هیچ

ها   از نگرشتعاريف فیزيكالیستي از ذهن و ظهور گروهي اند   با دقت به اين امر نپرداخته

ماتريالیسو علمي كه به مخالفت بزا تجزرد نفزر پرداختزه و نیزز       همچون ،علمي و فلسفي

 ،انزد  اهتمزام ورزيزده   پذير شناختي و فیزيولوژيك كه به تشريح واقعیا  مشاهده علوم عصب

تحلیلزي ذهزن، ايزن     ۀدر فلسف عرصه را بر تفاسیر جوهر  ذهن تنگ كردند  بیشترهرچه 

بررسزي و بزه    «ارتباط میان امر ذهني و امزر فیزيكزي  »تر، ذيا مبحث  به شكا كلي مسئله

فیزيكزي    ها هدادوياين پرسش كه ر است ه شدتر بر ارتباط ذهن و مزز متمركز  شكا ويژه

گذارند و در مقابا، حاال  ذهني چزه اثزر  بزر مززز      ثیر مياچگونه بر حاال  ذهني ت)مزز( 

معاصزر   ذهزن   ۀهزا  گونزاگون فلسزف    است كه نحله ها  مهمي دارند، از جمله پرسش)بدن( 

فیلسزوفان را   دسزته از  چه ايننن  (31-29 :1391)مسلین،  اند نمدهگويي به نن بر صدد پاسخدر

 ؛دكار  اسزت  ۀنفر و بدن در فلسفو ثنويت  ده، تقاباكروادار  ييها پرسش چنینبه طرح 

بزرا  ايزن امزر سزه      ؛و ذهن را از فیزيك جدا كرد ر  میان ذهن و بدن تمايز قااا شددكا

ذهن منشزا    3 ؛است« من»ذهن، بنیاد   2؛ شناخت ذهن بهتر از بدن است  1دلیا داشت: 

ا  كزه   از جمله فیلسوفان تحلیلي  (McLaughlin, 2007: 69-85) شناخت دنیا  بیرون است

كزه كتزاب    اشزاره كزرد  گیلبزر  رايزا   توان بزه   مي به مقابله با دوگانگي دكارتي پرداختند،

 .نيد تحلیلي ذهن به حساب مي ۀفلسفكرد نوين در و ، سرنغاز  بر روي مفهوم ذهن

 همچنزین متافیزيك سنتي، و   هارويكردشدن  تحلیلي و منسوخ ۀفلسف ۀپر از غلب

شناسي، مزز انسان مورد كاوش فیزيولوژيك قرار گرفت و امر فیزيكي  با رشد دانش عصب

 ،ذهزن  ۀنگاه معاصر به فلسزف به اين دلیا،  ؛مباحث و محافا تخصصي محوريت يافتدر 
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شزود   مزي  «كزاركردگرايي »و  «همسزاني  ۀنظريز »، «رفتزارگرايي »شزاما   ،به شكا عمده

رفتارها و حاال  ذهنزي انسزان را بزا     ۀها، ريش شكا كلي، اين نحلهبه   (20 1387)خاتمي، 

 گیزر  حزاال    يعني مزز انسان، سرمنشا شزكا  ؛اند متفاو  در امر فیزيكي دانستهتعابیر 

تحلیلي ذهن، نزه بزا جوهريزت نفزر و      ۀفلسف ۀ مجزا است  چنین است كه شاخ ذهني

هزا  مبتنزي بزر متافیزيزك را     رويكردبدن سزازگار  دارد و نزه در كنزدوكاوها  خزود،     

رو،  از ايزن  ؛ذهن و زبان حاكو شزد  ۀستي بر دامنتفاسیر فیزيكالی ،و به تبع نن ؛پذيرد مي

هزا   میزان نن ه نچز  شناسانه غلبه يافزت و ن  رش معرفتفیزيولوژيك مزز انسان، بر نگ ۀجنب

معنززا،  ۀبنززابراين، نظريزز ؛  نهفتززه در پززر مفززاهیو اسززت«معنززا»نقززش واسززطه دارد، 

ن یّتعز  معنزا  ۀمسزئل مهزو، در   و ارتباط اين دو بنیاد ارتباط ذهن و مزز است ۀپیونددهند

كه معنزا زمزاني    باور دارند ،پذير  تحقیق، با طرح اصا ها  منطقي يابد  پوزيتیويست مي

ها، برا  اثبا  درسزتي و حقانیزت    از نظر پوزيتیويست  قابا تحقیق باشدتحصا دارد كه 

سزوم   ۀاسزت از زاويز   پذير ، نگاهي هر امر ، بايد نن را به نزمون تجربي گذاشت  نزمون

 :Feichtinger, 2018) شزود  پذير  تجربي اثبا  مزي  معنا فقط با نزمون .شخص و بیروني

17)  

، بحزث زبزان   دلیزا به همزین   ؛يابد ن ميعیني معنا، با زبان تعیّ ۀچهر ،سو  ديگر از

كه نقش زبان به عنزوان ابززار    يابد  اين ۀ معاصر محوريت ميشود و در فلسف برجسته مي

 همچنزین و  ؟دارد زبان چه ارتباطي بزا ذهزن   درستِساختار  ؟ وبرا  انتقال معنا چیست

ذهن، حاال   محوريتِبهتر، در صور   به عبار  ؟پذيرد چه تاثیر  از قوانین منطقي مي

و مزالك درسزتي يزا نادرسزتي      ؟شوند ا  بر زبان جار  مي ذهني، چگونه و با چه واسطه

ر كیفیزت ايزن ارتبزاط    توانند ب ، قوانین منطقي چگونه ميهمچنینساختار زبان چیست؟ 

تحلیلي و زباني را به خزود   ۀچنین پرسش هايي ذهن فالسفبگذارند؟ لوب مهو، تاثیر مط

  اند هنمدها بر   پاسخي برا  ننوجو جستها  گوناگون در  مشزول داشته كه به روش

ا  برخوردار  گاه ويژهاز جايها  معاصر فلسفي، پديدارشناسي  ها و روش در میان نحله

امززا  ؛ل نهادنززدبززه زوا هززا رو   اگزيستانسیالیسززو، پوزيتیويسززو و برخززي نحلززه  اسززت

بلكه به علوم غیرنظر  نیز تسر  يافتزه اسزت  ادمونزد     ه،تنها زااا نشد پديدارشناسي نه

دادن بزه نگزاهي انسزان و تكیزه بزر حیزث التفزاتي نگزاهي، تحزول           هوسرل، با محوريت

ود، بايزد  خز زيرا به نظر و ، فلسفه، برا  تداوم و بقا   ؛گیر  را در فلسفه دامن زد چشو

هزا    نن را از نگزرش كزه  اينايزن امزر میسزر نیسزت، مگزر       ؛ودبه علمي متقن تبديا شز 
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نن بتزوانیو   ۀها مبرا سازيو، تزا بزه واسزط    فرض و از پیشمتافیزيك سنتي رهايي بخشیو 

پديدارشناسزي  » ،بیان كنزیو  راه حزا هوسزرل    شود، ميكه بر ما پديدار  واقعیت را چنان

خود در كتاب  ۀبه موازا  رشد نظريا  علمي و فلسفي، با روش ويژ و   است «استعاليي

در « چزرخش اسزتعاليي  »  ذهزن و زبزان پرداختزه اسزت     مسئلهبه  ها  منطقي پژوهش

رو   سزنتي بزاوران   بزرخالف تجربزي   ،«تجربزه »نگرش نوين و  به بحث  ۀبر پاي ،فلسفه

داند كه بزه   استعاليي نن مي ها  همبسته ها  نگاهي را ا كه دادهنج دهد  هوسرل، از ن مي

نينزد، بزه سزو  پزروژه      يابند و معاني التفاتي نگاهي به حساب مي نگاهي قوام مي ۀوسیل

تزا بزه   نورد  كند  و  در اين راستا، جهان فیزيكي را به تعلیق درمزي  استعاليي حركت مي

 ۀجربز ته ها را نسزبت بز   دست پیدا كند و هركدام از نن« داده-خود»ذوا  اشیاء به شكا 

در ايزن صزور ، معزاني     ؛سزنجد  مزي  ،اسزت  نن استوار ساخته را  كه بنیادشان را ب زنده

منطزق  رو،  از ايزن  ؛شزوند  هزا، محتزوا  اسزتعاليي نگزاهي محسزوب مزي       مرتبط بزا داده 

استعاليي، مبتني بر معاني ايداال است و معاني ايداال، همان محتوياتي هسزتند كزه در   

ل و بزر معزاني ايزداا    ،منطزق بزارۀ  هوسزرل در  ۀیزب، نظريز  شوند  بدين ترت زبان بیان مي

متمركزز اسزت  معزاني     ،ديگر به منظزور تشزكیا نظريزا    ها با يك چگونگي تركیب گزاره

محتواهزا    ،همزین معزاني   ؛كنزیو  ايداال، همان چیزهايي هستند كه در زبان بیزان مزي  

بنزابراين،   ؛(95  :1394 )اسزمیت،  نيند ايداال فكر يا ديگر انواع فعالیت التفاتي به حساب مي

نينزد    ر به حسزاب مزي  كف  زيرا معاني ايداال، محتويا  ؛ستگر محتوا  منطق ازبان، بیان

حیزث  »نويني كه هوسزرل بزه مباحزث فلسزفي بخشزید، بزه دلیزا طزرح بحزث           ۀچهر

يگر نگزاهي را بزه يكزد    است  حیث التفاتي، هو محتوا و هو عما و هو متعلقا «التفاتي

سزت بزرا    ا پديدارشناسزي، روشزي   ر تعريف پديدارشناسي نمده است كه  دزند پیوند مي

ي شود و از رهگذر نن، فلسفه بزه علمز   ه به نگاهي داده مينچ تحلیا و توصیف نگاهي و ن

  (31 :1398)مايول، شود  دقیق بدل مي

هزا محتويزا  فكزر     پزذيرد و گززاره   ها صور  مي ارتباط نگاهي با زبان، در قالب گزاره

معاني زباني به عنزوان  به به عبار  ديگر، مفاهیو التفاتي به عنوان امر خصوصي،  ؛هستند

گیرد  در منطق كالسزیك، زبزان، بیزانگر     و ارتباط شكا مي شوند مي تبديا امور عمومي

فكزر، كزه گويزا  حیزث      بیزانگر تنهزا   اما در منطق استعاليي هوسرل، زبان نه ؛فكر است

كند و زبان را تا حد يك ابززار صزرف    اين حد اكتفا نمياما هوسرل به  ؛التفاتي نیز هست

ن ذهزن  ودكشد  برا  هوسرل، زبزان بز   در راستا  تحقق پروژه استعاليي خود پايین مي
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، انزد  هبررسزي كزرد   را منداني كزه ارتبزاط ذهزن و زبزان    انديشچیز  برا  بررسي ندارد  

رش پديدارشناسزي  و دراين میزان، نگز   ؛نور شديومشتما بر سه رويكرد  هستند كه ياد

كنیو با تكیه بر مفهوم ذهن، زبان و منطق  در اين پژوهش، تالش مي مزفول مانده است 

كزاو    را ژرف يادشزده ها  زير، ارتباط مفاهیو  در پديدارشناسي هوسرل، با طرح پرسش

 :و  بپردازيو ۀگاه ذهن و زبان در انديشكنیو و به نقد جاي

 ؟كند هوسرل، منطق چه نقشي را میان ذهن و زبان ايفا مي ۀدر انديش  1

 ؟شود تبیین مي چگونهپديدارشناسي هوسرل به عنوان روش، ارتباط ذهن و زبان در   2
 

 ها نظریه ۀمنطق محض به عنوان نظری ۀاید .2

اسزت  دانزش    ساز طرح بحث پديدارشناسي ، زمینه«منطق محض»بارۀ نگرش هوسرل در

مفهومي فراتر از برداشت پیشینیان بود  و  با تاكید بزر   ۀبرگیرنددر منطق برا  هوسرل

به عبزار   ؛ داند مي« معاني ايداال» ۀاستعاليي، محتوا  منطق را دربرگیرند ۀفلسف طرح

دانزان، حتزي فرگزه و راسزا، بزه تحلیزا        كه مانند ارسطو و ساير منطزق بهتر، بیش از نن

معنزا در   جايگزاه گیر  قیاس مطلوب بپزردازد، بزه اهمیزت     شكا ۀها و نحو ساختار گزاره

و در نخستین  كند مياين تفاسیر از منطق، اصول بنیادين نن را نسبي  ؛پردازد نگاهي مي

 .(Husserl, 2001: 85) دگذار مي گام، بر مفهوم حقیقت تاثیر

خاصزي   همبستگي (،Bedeutung) «مرجع»( و sinn) «معنا»میان  ۀفرگه با درك رابط

توانزد   يزك نزام مزي    و    بر طبق نظزر دكرمشاهده ها  جع نناها، محموال  و مر میان نام

صور  و انتزاعي منطق، جا  خزود   اربنابراين، ساخت ؛باشد ها  گوناگون مبتني بر مرجع

اسزت  هوسزرل،    يازاء عینز  ها  منطقي، در پي مابزه  را به نگرش نويني داد كه برا  گزاره

 ؛نگرش، منطق را فراتر از كاربرد قیاس و استنتاج محزض در نظزر گرفزت   تحت تاثیر اين 

مرجزع   وموازين منطق به دنبزال همبسزتگي معناشزناختي میزان معنزا       ۀيعني به واسط

 -واژهمعنزا  يزك نشزانه )    ۀنكته بنیادين نن است كه معنا برا  فرگزه، دربرگیرنزد   است 

  (mohanty, 1976: xui) اسزت  الیت بیانياما برا  هوسرل، فعالیت زباني يا فع ؛است گذاره(

شناسزي، بزا    روان همچونيعني  ؛است شناختي باور هوسرل، منطق نغشته به تفكر روان به

رو، میزان   از ايزن ؛ ها  تجربي به سو  كاوش محتويا  ذهن متمايزا اسزت   تكیه بر داده

منطزق بزه     پیامد اين اشزتباه، درك  است قوانین طبیعي و منطقي خلطي صور  گرفته

در حالي كه قواعد منطقزي   ،شود عنوان قانون فكر است  با اين برداشت، منطق نسبي مي

جزا كزه قزوانین    ناپزذير و مطلزق باشزند  از نن    د شكخود را دارند و باي ۀاطالق ويژ ۀحیط
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تجربزه و بزا روش اسزتقرايي بزا عزالو واقزع در        از طريزق واسطه و مسزتقیو،   فیزيكي، بي

اعتبزار   ،بنزابراين  ؛نيند ( به حساب ميapostriori« )پسیني»و دارند ض فر ند، پیشا ارتباط

در حزالي كزه قزوانین منطقزي، ذاتزا        ،مشروط دارند و مبتني بر شزرايط مزاد  هسزتند   

مبتني بر شزرايط صزور  شزناخت هسزتند  منطزق       ،و مطلق بوده (apriori) «پیشیني»

اسزت كزه    ، علمزي «صزور   صِزرف عزالو از همزین حیزث      ۀنظريز »يزا  « ها نظريه ۀنظري»

اعتنا به محتوا   ا  را هرچه باشد، بي مند بخردانه سامان دانشپذير هر  ها  امكان صور 

  (163 :1376)با، كند  ماد  نن دانش بررسي مي

 تواند به چنین برداشتي از منطق دست پیدا كند؟ برا  يزافتن راه  چگونه مي هوسرل

 را شزناختي  ها  روان برنتانو، برداشت ،و  نخست به پیرو  از استادش اين پرسش،  حا 

 به اهزا نن  ،ناب را با منطق  گذارد و سپر، برخورد تخصصي و منطقي از منطق كنار مي

گذارد و منطزق   ميوا    (انند راسا، وايتهد، فرگه و م) ندن منطق هستاكه از نظر و  متخصص

نظام رياضیاتي منطق از نظزر و  مبتنزي بزر حیزث       كند ميفلسفي بررسي  رويكردرا با 

تجزارب   ۀبزه واسزط   ،معزاني ، نن ۀاست كزه بزه وسزیل    ا  بر نن، شیوه عالوهاست   التفاتي

 طزرح منطزق را بزا    ،هوسرل با اين تالش  كنند ما، جهان پیرامون را بارنمايي مي)التفاتي( 

نزد هوسزرل، مفهزومي سزها و ممتنزع      «استعاليي» ۀكند  واژ سو مياستعاليي خود، هم

 طزرح صزدا نیسزتند  بزه شزكا كلزي،       ا  كه مفسران و ، بزر سزر نن يزك    به گونه ؛دارد

ام رهايي فلسفه از د نييع ؛است ساز  فلسفه استعاليي هوسرل، جنبشي در برابر طبیعي

هزايي   نظر هوسرل، علزوم اروپزايي بزه عنزوان دانزش      به   ساختن نن ها و متقن فرض پیش

 اش سخن گفتزه  تفصیا درباره هب بحرانكه در كتاب  چنان ؛اند حقیقي، درگیر بحران شده

 ؛ها  غیرتخصصزي هسزتند     اين علوم، در مباد ، روش و اهداف خود دچار پیچشاست

فیزيكزي   مشناس، نبايد نگرش فلسزفي خزود را بزه علزو     به همین دلیا، فیلسوف وظیفه

)از نظر و  چنین امر  رخ د شو كه در اين صور ، فلسفه نیز دچار بحران ميچرا ؛پیوند بزند

شزي نزوين   برا  گريز از بحران، بايد به پديدارشناسي استعاليي به عنزوان رو    داده اسزت( 

( epoche) «تعلیزق »یابي به چنین هدفي، نخست علوم طبیعزي را  دست برا متوسا شد  

اشیاء است  نگاهي، جهان و اشیاء درون  ماند، ذا  و ننچه پر از تعلیق باقي مي مي كند

، ذوا  )تحويزا( د و در پي ايزن فروكاسزت   كن ( ميreduce)« تحويا»نن را پر از تعلیق، 

اسزتعاليي   طزرح  ۀمايز  دسزت « ذوا  ايزداال »گیرند   ها در برابر نگاهي قرار مي محض نن

ريشززه در  ،«داده-خززود»طقززي بززه شززكا امززر  قززوانین من هوسززرل هسززتند  جامعیززت
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شزوند    مزي  بنزد   دستهنن  ۀها  بنیاديني دارد كه احكام ممكن عقالني به واسط صور 

  (Husserl, 2008: 50شود كه بر حیث التفاتي استوارند  ) اين امر، توسط قواعد  انجام مي

نن، بررسزي   ۀاسزت و وظیفز  «معناشناسزي »مبنزي و متزرادف بزا    منطق بزرا  هوسزرل،   

در  ؛ارتباطشان با جهزان خزارج اسزت    ،زبان، معنا و در نهايت ها  همبستگي میان گزاره

پزردازد  بزا ايزن درك از منطزق، خزواهیو       ها و مفزاهیو مزي   اين صور ، به توصیف گزاره

هزا  محزض    صور  نظريه، صزور   ؛فهمید كه قوانین نن، غیرتاريخي و فرازماني هستند

 ي اسزت صزور ، احكزام   قسزطح بزاالتر  از منطز    همچوناست، احكام، امر  گوناگون 

ممكن اين گسزتره از دانزش، خزارج از چزارچوب واقعیزت تزاريخي و        علويك مبتني بر 

  (Ibid: 53زماني قرار دارد )

دادن استعاليي و بزدون   بودن منطق، نشان رل از تاكید بر فرازماني و مكانيهوس هدف

 بايزد كزه  اسزت   بنابراين، منطق ابزار  در خدمت تفكر فلسزفي  ؛بودن نن است فرض پیش

در  ؛فیزيكي باشد شناختي و نیز غیر هو استعاليي و هو غیر روان ،شدن با ننبرا  همسو

اطزالق   ۀاز منطق، ارتباط میان ذهن و زبان، در حیط اشناسانهاين صور ، با برداشت معن

در علزوم گونزاگون   را گززاره هزا    سزاختار  ،چراكه منطق محض ؛منطق قرار خواهد گرفت

منطزق   در مقابزا  دانزد    مزي  «هزا  نظريزه  ۀنظري»هوسرل نن را  ،رو از اين كند؛ ميتحلیا 

نظام اصول موضوعه در  بارۀاش طرح بحث در محض، منطق كاربرد  قرار دارد كه وظیفه

دربردارند  را )فیزيك( يا اجسام ماد   شناسي( )روانذهن )هندسه( است كه مكان  هايي نظريه

قطزع  كننزد،   بدان نحو بازنمايي مزي را ها  كه اين قبیا نظريه ا  منطق محض، فقط نحوه

رو، منطزق بزا    ايزن  از ؛(129 :1394)اسزمیت،  كند  بررسي مي ،ها نظر نن نظر از كاربرد مورد

 با كاربرد واژگان عیني بیگانه بوده،متمركز نگاه كلي و موردنظر هوسرل، بر معاني ايداال 

هزا    هايي از گززاره  پیشین، با نظام ۀبنابراين، ما در منطق برخالف برداشت فالسف ت؛اس

منطق  جايگاهروند  حال كه  ، نه عالاو زباني كه در بیان معاني به كار ميايو مواجهايداال 

يعني نقش منطق در ارتباط ذهزن   ،به طرح بحث اصلي بايدمشخص شد،  از نظر هوسرل

 و زبان بپردازيو 
 

 يمعنابخش فرآیندذهن و  .3

و هزو  اشزد  داور  ب كه هزو پیراسزته از پزیش    بازتعريف منطق به شكليهدف هوسرل از 

نوردن زمینه برا  تحلیا دقیقي از بحث معنا و  در حقیقت، فراهو جدا  از امر واقع نباشد،

كه خواهیو ديد، هوسرل بزا تحلیزا سزاختار بیزان در      به تبع نن، ساختار ذهن است  چنان
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ا  از  ا  پايزه  كنزد احكزام منطقزي را بزه گونزه      تزالش مزي  )پژوهش چهارم( ها  پژوهشكتاب 

فیزيكزي و غیرفیزيكزي در    ۀجنبجا نیز با تفكیك دو قا  جهان فیزيكي بپیرايد  در اينمتعل

اتقان حكو در گرو گردد   بحث بیان، به دنبال يافتن بستر اليتزیر  برا  حكو و داور  مي

بنیزاد  ا  خود بايزد ريشزه در ايزده   است  اين بسزتر   بستر استوار و درونينن بر يك  شدنبنا

گونه كه يزادنور شزديو،    نن  (Husserl, 1970: 22كه دستخوش دگرگوني نشود )باشد داشته 

است  بزر طبزق روش و ،    نونور  هوسرل در فلسفه، تكیه بر روش پديدارشناسي استعاليي

 ،ماند، ذا  اشیاء است  نگزاهي  چه باقي مينيد و نن درمير فیزيكي به تعلیق جهان واقع و ام

ا بزه چیزز  كزه در حقیقزت هسزتند،      ن ها ربدين نحو كه ن ؛بخشد به ذوا  اشیاء قوام مي

نگزاهي بزه ذوا  اشزیاء اسزت       (ideation) بخشزي  تحويا نیز ماهیت ۀنتیجكند  تحويا مي

يعني هر مفهزوم نززد نگزاهي بزر      ؛است مبتني بر روابط دال و مدلولي، بخشي ماهیت فرنيند

كنزیو  هزر    ها را درك مزي  اشیاء، نن ۀايد ۀبنابراين، ما به واسط ؛يك ابژه و عین داللت دارد

كزدام از ايزن مزوارد،    سزازد، ادراك هر  نگاهي نمايان مزي  ماهیتي خود را چونان يك ايده بر

داشزت كزه از   تزوان يزك ايزده را بنیزادين پن     مستلزم شهود و بداهت است  در صورتي مزي 

بزودن ايزن مفزاهیو،     داده -رو، خزود  از اين ؛فراهو نمده باشد (self-give) داده -خودمفهومي 

بزه  ( sinngebung) «معنابخشزي »، ما را بزه  يادشده فرنيندبنابراين،  ؛هاست معیار اصالت نن

و شزهود   بخشد ميها  شهود تجربي معنا  عما  نگاهي به داده ،يعني ؛كند اشیاء هدايت مي

هزا،   دادن ابزژه  پزر از قزوام   ،در نتیجزه  ؛شود تجربي و فرد ، به شهود ماهو  فروكاسته مي

هزا    كند كه غايزت روش هوسزرل اسزت  كزنش     دست پیدا ميمعنابخشي  فرنيندذهن به 

مناسزبي پزر    ا   مقوله كنند كه توسط شهودِ معنابخشي تنها زماني نسبتِ شناختي پیدا مي

ديگر يك نیزت خزالي نیسزت،     ،ر  رخ دهد، مرجع كنش معنابخشيشوند  وقتي چنین ام

در واقزع اگزر سزخن گزافزي        (70 :1398)مزايول،  شهود است  ردداده  -بلكه يك عنصر خود

مبتني بزر تعريزف درسزتي از    نگفته باشیو، تمام تالش هوسرل برا  تدوين روشي نوين، 

نيزد  نوردن   يكي از مفاهیو بنیادين پديدارشناسي هوسرل به حساب مزي  كه ست«معنا»

حیزا   »ا  بزه بحزث    دريچزه ، در حقیقت، ها پژوهشاين مبحث در نغازين فصول كتاب 

هزا  نغزازين    جالب است بزدانیو بررسزي    گشايد بر خوانندگان پديدارشناسي مي« ذهن

در ذهزن بزه شزكا    را ها  مهو معنزا   كند كه نظريه ساختار زبان، اين امكان را فراهو مي

پرسش مهو اين اسزت كزه چزرا هوسزرل       (Cunningham, 1976: 49)ممكن نمايان سازيو 

اظ ؟ غالبزا  تحلیزا ذهزن، بزه لحز     اسزت  بحث بیان را پیش از پرداختن به بحث ذهن نورده
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ده و سزپر  كزر اما هوسرل ابتدا بیان را تحلیزا   ؛منطقي و عقلي مقدم بر تحلیا زبان است

از ، انتخزاب روشزي متفزاو     ننشايد دلیا  است كه به بحث معنا و محتوا  ذهن پرداخته

هزا و متزدلوژ  منطقزي، از نتیجزه بزه سزو  مقزدما          يعني بر طبق روش؛ باشد سو  او

ذهن و معنا را هرچه بیشزتر نمايزان سزازد  هوسزرل در     حركت كرده است تا اهمیت بحث 

شخص مفزرد   شناسي توصیفي، بیان را از نگاه اول تحقق روان برا اين بخش مهو از كتاب، 

 نگرد    مي

)عمزد  يزا   انگاشزتن   ، ناديزده ارتباط ذهزن و زبزان   ۀه در زمینيكي از نقاط ضعف فالسف

 زيزرا  ؛مبزرا نیسزت   ننهوسرل نیزز از   كه ها  فیزيولوژيك مزز انسان است جنبه غیرعمد (

نمزدن  شناسان چگزونگي پديد  است  عصب ها  فیزيكالیستي مخالف بوده واره با برداشتهم

شزخص   كنند و حالت عصبي ذهنزي او را از منظزر سزوم    بررسي مي انساننگاهي را در مزز 

امزا از   ندارد؛برايشان  چندانينگاهي فرد  اهمیت  ،به عبارتي ؛كنند نگرند و توصیف مي مي

نزوعي نشزانه   ، از منظر و ، بیزان  ،ستشناسي هوسرل، مبتني بر بحث معناجا كه پديدارنن

بنزابراين،   ؛يعني چیز  كه حاكي از شي يا چیز ديگر  غیزر از خزود اسزت    ،نشانه ؛ واست

نگزاهي   ۀساختار پديدارشناساناين امر ريشه در   نشكار مي سازدبر ما  را رجاعي بیانا ۀجنب

ا   نشزانه  همچزون التفزاتي دارد و هزر بیزان،     ۀيعني اصا حیث التفاتي  بیان نیز جنب ؛دارد

گفتن  بر تمايز میان سخنمبتني  ،بودن زبان مفهوم ايداالدهد   است كه چیز  را نشان مي

 گزر هسزتند   اسزت كزه نشزان    مفزاهیمي مبتنزي   ۀبر پايز    مورد دوماست واقعي و بیان زباني

(mohanty, 1976: 61). بزه  معنا و ارجزاع   توان همین دلیا، دو ركن بنیادين بیان را مي هب

حاظ غیرفیزيكي به راجع است و به ل ء  هر بیان به لحاظ فیزيكي به يك شيحساب نورد

دانزد و   ا كه هوسرل معنا را مبتني بر قواعد منطقزي مزي  نج گردد  از ن معنايي خاص بازمي

گیرنزد،   مند  قرار نمي دستخوش تزییر و زمانقوانین منطق، امور  پیشیني هستند كه 

بزه همزین    ؛مند  نیسزتند  نن نیز مشمول تزییر و زمانيند معنابخشي نقواعد ذهن و فر

جا كزه  دهزد؛ تزا بزدان    رنگ نشان مي را امر  كوفیزيكي زبان و بیان  ۀجنب ، هوسرلدلیا

ور شديو كه نادي ،پیش از ايند  كرفیزيكي بیان را حذف  ۀتوان جنب مياست  مدعيحتي 

ذوا  ماد  سزه منطقزه را تحزت     ؛ند يا صور ا يا ماد شناسي هوسرل،  ذوا  در هستي

ذوا  موجزود در طبیعزت، تحزت     ؛دارنزد دربر« فرهنزگ »و  «نگاهي»، «طبیعت» عنوان

ذوا  مزرتبط بزا اعمزال     ؛ت قزرار دارنزد  یز زبان، مكان و تركیب ماد  و قانون عل ۀسیطر

نزد و ذوا  مزرتبط بزا    ا ويژه حیزث التفزاتي در ارتبزاط    و به زنده ۀبا ساختار تجرب ،نگاهي
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ذهزن هوسزرل، بزرخالف     ۀهزا  اجتمزاعي هسزتند  در فلسزف     مربوط به فعالیت ،فرهنگ

، بلكزه رويزداد   گردد نميصرفا  به امر ماد  باز معنا ۀها  تحلیلي ذهن معاصر، مقول فلسفه

نگزاهي قزرار    ۀمزاد  منطقز  طبیعت و هو ذوا   ۀهو تحت ذوا  ماد  منطق ،كردنفكر

 گیرد    ميدربرعیني  مفاهیو را با امر ارتباط ،نگاهي و طبیعت ۀمیان منطق ۀدارد  رابط

د  بزه  كنز  تعريف مزي تاثیر اين برداشت بازتحت را  ارتباط میان معنا و مرجعهوسرل 

 ،چنزد معنزا   ،مقابا ۀنقطيا در  1 برخوردار باشدتواند از چند مرجع  مي ،باور و  يك معنا

ها  مختلزف كزه    ها و مكان مفاهیو گوناگون اسب در زمان مانند)يك مرجع بازگردند  توانند به مي

 ،گیزرد كزه مصزداق ارجزاع     بنابراين، هوسرل نتیجه مزي  ؛شوند( مي همه در مفهوم اسب جمع

زبزان  ۀ هرگز با معنا  نن منطبق نیست  هدف اصلي هوسرل از چنین تحلیلي، نه دغدغ

برا  و ، ساختار دادن جايگاه مهو معنا در زبان است   بلكه نشان ،شناسانه زبان و مباحث

  هوسرل، معزاني ايزداال   براكه نمد،  چنانذهن است  ختار منطقي اس شعاعالزبان تحت 

بديا  مثالي معنا را ناشي از اشتراكا  بي ۀبه همین دلیا، چهر ؛ن ذهن هستندتنهاساكنا

از  ،اسزت  نهفتزه هزا   گززاره  دريي كزه  معنا  يابد ها در اذهان و كاربردها  گوناگون مي نن

ي مثزالي و ايزداال   معناهزاي  مال  متفاو  اسزت  واژگزان در بسزتر   ها كا صور  ظاهر  نن

  (husserl, 1969: 132كزدام داللززت مفهززومي بزر امززر  ممكززن دارد  )  اسزتوارند كززه هر 

 -)متعلق انديشزه یرسز نوا -جداساز  معنا از امر فیزيكزي در راسزتا  خصزلت نواماتیزك    

ا كه حیث التفاتي از يك سو به ابزژه راجزع اسزت و از سزو      نج ن يعني ؛هن استانديشه( ذ

یزان  م ۀاست كه واسط دلیا، هوسرل مدعي به همین؛ بخشد ديگر محتوا  سوژه را قوام مي

به عبار  بهتر، نگزاهي معنزا را بزه     ؛است نگاهي ،غیرفیزيكي نن ۀفیزيكي بیان و جنب ۀجنب

كزه معنزا   ؛ چراكنزد  ترازو به سو  معنا  ذهني سزنگیني مزي   ۀولي كف ،زند ء پیوند مي شي

نزد  بزه زعزو    پذير منزد و زوال  و بیان، زمزان مقابا نن، يعني واژگان  ۀناپذير است و نقط زوال

هزا جزان    بزه نن  )معنزا( یاء فیزيكي هسزتند كزه چیزهزا  غیرفیزيكزي     اش ،ها هوسرل، بیان

اسزت   معنا شزاهد   ؛پر ماهیت و ذا  يك بیان، صرفا  منوط به معنا  نن است ؛دهند مي

 بزه  ؛(ibid: 133شود ) نن بنا مي ۀبر واقعیتي كه در پي نن نهفته است و حكو منطقي بر پاي

رنزگ   د، كزو كزر هوسزرل وارد   ۀتزوان بزر فلسزف    يكي ديگر از ايرادهايي كه مهمین دلیا، ي

بزه   ؛كشزد  افتزاده پزايین مزي   و  زبان را تا حد ابزار  پزیش پا   دادن نقش زبان است نشان

است  پر از و ، هايدگر با زيركزي ايزن    اش، صرفا  انتقال يك سر  معاني نحو  كه وظیفه

 ۀخانز »زبزان را   بدانجا كهكند تا  اش برجسته مي انديشهدر  راخالء را احساس و ارزش زبان 
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بزودن   هوسرل بر ايزن بزاور اسزت كزه مزا معنزا را بزه دلیزا غیرفیزيكزي          داند  مي« هستي

بزه  ها موقت و ناپايدار هسزتند    و واژه ،سازيو ها را مي توانیو تولید كنیو، بلكه صرفا  واژه نمي

معنزايي كزه در    میان مفهوم در مزن و  ،و در نتیجه زند مهر ميباور هوسرل، زبان بر مفهوم 

ي يز ذهن هوسرل، خال ۀتفاو  وجود دارد  شكاف میان بیان و معنا در فلسف ،بیان من است

هوسزرل در جريزان پديدارشناسزي بزه نن      ۀاهمیت برنامز نيد   و  به حساب مي ۀدر فلسف

؛ دهزد  هزا را در تحلیلزي مناسزب نشزان مزي      كه يگانگي میان معنا و امر مرتبط بزا نن است 

مبتنزي   ،مزرتبط  درك التفزاتي معنزا بزا واقعیزتِ     فرنينزد  رد اين تحلیا را بكه و  بنیاچرا

هماني مثزالي در چنزدگانگي    اين»رو، هوسرل معنا را  از اين؛ (Bernet, 2005: 82)سازد  مي

، بزه قطزب   هماني، از يك سو به قطب عیني بیان و از سو  ديگزر  و اين ،خواند مي «بیان

 معنزا اسزتوار اسزت     هماني مثزالي   معنابخشي، بر بستر اين فرنيندگردد   ميذهني نن باز

« وضزع امزور  »ها حاما محتوا  حكو من و در نهايت، فكرم هستند و هر گززاره از   گزاره

بنابراين، فكر من از اوضاع امور مزرتبط بزا واقعیزت برخزوردار      است؛ ا  تشكیا شده ويژه

اسزتعاليي   طزرح برد پیش برا ل نيند  هوسر ها به حساب مي عیني ابژه ۀاست كه همبست

داده  -خزود تواند امر   اما ابژه نمي ؛داند مي «دادگي-خود»حقیقت ذهني را معیار خود، 

 -خزود ، امزور   كنش التفاتي هسزتند  ۀبلكه تنها محتويا  ذهني كه مبتني بر ماد ،باشد

در ها كه به شكا يك كزا مشزخص    هیچ چیز  باالتر از نن ابژه نيند  به حساب مي داده

صزورتي   در purly) (signitive actشهود  نزاب  عمانیست   هداد-جا  دارند، خودنگاهي 

 :Husserl, 2003باشزد )  (quality) كیفیزت و  (matter) مادهتركیبي از داده است كه -خود

23)  

 ۀاراا ۀكیفیت همان نحو؛ شود حكو تمايز قااا مي ۀهوسرل، میان كیفیت حكو و ماد

توانزد محتزوايي بزرا  يزك      مي« مار»مثال   ؛حكو و ماده در حقیقت، محتوا  حكو است

 ۀباشد يزا مزاده و محتزوايي بزرا  گززار     « من مار زرد را دوست دارم» عاطفي مثا ۀگزار

هزا، ثابزت و واحزد     كدام از اين گزاره؛ بنابراين، ماده در هر«من مار زنگي را ديدم» خبر 

به نظر هوسرل، مزورد غفلزت برنتزانو قزرار     امر و  دارد  اين تفا ،است و كیفیت در حكو

 ۀاشاعه و اراا ۀپر نوع احكام بیاني ما تحت تاثیر ساختار منطقي ذهن و نحو ؛گرفته بود

 از اسزت؛ متزیزر و متفزاو     ،اما بیزان  ؛واره ثابت استهم ،بیان فرنيندهاست  ذهن در  نن

بزه همزین    ؛  داردبیشزتر ش چرب ،هوسرل، بر زبان ۀذهن در فلسفمنطقي  ۀچهر، رو اين

تزوان بزر    دلیا، در روش پديدارشناسي استعاليي، اولويت با ذهن به جا  زبان است  مزي 
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كند كزه گرفتزار ايداالیسزو     هوسرل خرده گرفت كه چنان ذهن را ساخته و پرداخته مي

واقعزي زبزان   نفرينزي   كه در نن فضا  مناسزبي بزرا  نقزش    شود مياستعاليي راديكالي 

 ماند    نمي
 

 زبان و خلوص بیان .4

همزان   ۀادامز  بیشترزبان نیست، بلكه (syntetic)  نحو ساختار بررسي زبان هوسرل،  ۀفلسف

 بزرا  گززاره را   بنابراين، زبزان و سزاختارها  گرامزر      ؛است (semantic) يمعناشناس بحث

صزرفا  بزر    ،بررسي زبان گزذر كزرده    ما نیز از اين گونه كند ميبا معنا تحلیا  بیشترنشنايي 

ترين مفهومي كه هزو سزاختار    بنیاد يادنورشديو كه كنیو   هدف اصلي هوسرل تمركز مي

 حیزث التفزاتي و  مفهزوم  زنزد،   ديگر پیوند مزي هو ذهن و زبان را در هوسرل به يكمنطق و 

تبیزین  تزا عینیزت منطزق را    گیزرد   هوسرل معاني ايداال را مفروض مي  است معاني ايداال

نن، ماهیزت   ۀنهاد داد كزه بزه واسزط   ها  گفتار  پیشز  فعالیت ۀرا دربار نظريه و اينا  كند

ورود بزه بحزث زبزان و     ۀدريچز   (78 :1394اسمیت، )ها را تبیین كند  گو  میان انسانو گفت

كزرد    وجو جست ها  منطقي پژوهشهوسرل را بايد در كتاب  ۀارتباط نن با ذهن در فلسف

كزاو  بزر رو  زبزان شزروع      هوسرل در پژوهش ششو، بخش دوم تحلیا خزود را بزا ژرف  

زباني پختزه و روشزن    ۀانديش  (verbal) است و يا زباني (real) واقعييا غالبا  انديشه  ،كند مي

در   (mohanty.1977: 78)رسزد   واقعي پخته و كامزا بزه نظزر مزي     ۀانديش ،در مقابا ؛نیست
  3 ؛معناشناسززي .2؛ نحززو  1 نگرنززد: مباحززث زبززاني را از سززه زاويززه مززي كهززنتفاسززیر 

 كاربردشناسي 

پزردازد    هزا در گززاره مزي    درسزت واژه  جايگزاه نحو يا دستور زبان به بررسي تعیزین  

وجزو   جسزت در معنزا  كلمزه   را معناشناسي كه همان منطق واژگان است، عدم تنزاقض  

كزارگیر  نن و   زبان يزا همزان بزه    پراگماتیك و عملي ۀو كاربردشناسي نیز جنب كند مي

، بزا درك  دانان ت  بر طبق نظر هوسرل، منطقاس ها  درستِ سخنور  حفظ دستورالعما

انزد  بسزیار  از    منطزق، زبزان را نیزز در جايگزاهي نامناسزب قزرار داده       ازنادرست خود 

فیلسوفان منطق و زبان، تحت تاثیر نورفتارگرايي قرن بیستو قرار داشتند كه مطزابق بزا   

گزاهي  كزه  يزد قزرار داد،   د و نگزاهي را بايزد مزورد ترد   شوتنهايي بايد منظور  نن، زبان به

يعنزي بزیش از نن    ؛(145 :1394اسمیت، )اند  ر دادهخر را در اين مسلك قراويتگنشتاين متا

؛ اند به بررسي گرامر  زبان پرداخته ،ها و جمال  توجه كنند كه به معنا  موجود در واژه

كه از نظزر  ؛ چراعطفي در نقد دريدا بر نگرش زباني هوسرل شد ۀالبته همین نگرش نقط



 زبان و ساختار منطقي ذهن در پدیدارشناسي هوسرل/ 168

خواهد خلوص بیاني و  ل مي  هوسرو ، زبان منوط به كاركرد نن در زندگي روزمره است

طزور    بزه   (Derrid, 1973: 20) در نظزر بگیزرد   لوگزوس امكزان   ۀمنطقي معنا را بزه مثابز  

شزود كزه    جزا نمزودار مزي   در ننبزرا  هوسزرل   ايداال زبان  ۀمختصر بايد گفت چهربسیار

، مگزر  نيزد  خلوص بیاني به دست نمزي  ؛دست پیدا كنیو «زبان خلوص بیاني»بتوانیو به 

كزه     اين تمايز چنزان شويو، تمايز قااا ننايداال  ۀمیان زبان واقعي و زبان در جنبكه اين

مهمي كزه هوسزرل در    جداساز منطق استعاليي هوسرل است   طرح ۀخواهد نمد، ادام

دهد و مورد نقد فیلسوفاني مانند دريدا قزرار   مي انجامراستا  باور افالطوني خود بر زبان 

  هزدف  اسزت  )معنزا(  مركزز  نن  ۀي و بیروني زبزان از هسزت  واقع ۀ، جداساز  جنبهگرفت

هزا    میان نشانه و  مهو است  ۀهوسرل از چنین تقسیمي، در واقع رسیدن به يك نقط

هزر بیزان را يزك    هوسزرل   2 دشزو  ميتمايز قااا  بیانگر ها  داللتي يا غیر و نشانه بیانگر

د كزه  ي وجود دارنز هاي در واقع نشانهند  بیانگر ها غیر اما برخي از اين نشانه؛ داند نشانه مي

هايي هو وجود دارنزد كزه مابزه ازاء خزارجي      دال بر وجود يك امر عیني هستند و نشانه

تواننزد معنزا را در خزود پنهزان داشزته باشزند، در        هايي كه مي ندارند  نن دسته از نشانه

 اني يزاد كزرده  هزا  بیز   ها تحت عنوان نشزانه  معنا هستند و هوسرل از نن بیانگرحقیقت 

داللتزي هسزتند  ارتبزاط كالمزي و     و دهنزده   ديگر نیز صزرفا  امزور  نشزان    ۀ، دستاست

حامزا يزك    پزذيرد و هزر كزالم و گفتزار     صور  مزي ها  بیاني  نشانه ۀگفتار ، به واسط

و  دگويي و تكرار حرف و سزخن پزوا اسزت و هزیچ سزو      ست  گفتار بدون معنا، ياوهمعنا

است میان گوينده  ا  ارتباطي بنابراين، زبان وسیله ؛ا  برا  گوينده و شنونده ندارد فايده

 «مفاهمززه»و شززنونده كززه بززه كززار انتقززال معنززا مشزززول اسززت و از نن تحززت عنززوان  

(Communication) ا  ماننزد   از ارسزطو و فالسزفه   ايزن نزوع برداشزت را    و كند   ياد مي

كنزد و بیزان را از ارتبزاط عزار       اما به همین حزد اكتفزا نمزي    ؛انو وام گرفته استستبول

 ۀد طرح پديدارشناسي استعاليي خزود، نیازمنزد تفكیزك جنبز    ؛ زيرا برا  پیشبرسازد مي

 هوسزرل   بزر   جزا  ترين انتقاد  كه در اين اساسيمعنايي نن است   ۀارتباطي زبان از جنب

جزا  ؛ معنزا را صزرفا  نن  زبزان اسزت   (نبجكتیزو ) ۀ بیرونزي دادن جنب رنگ نشان ، كووارد است

توان به شكا ناب در اختیار گرفت كه در درون نگاهي قرار گرفتزه باشزد و از حالزت     مي

افتزد   شدن معنزي در يزك ارتبزاط بیرونزي اتفزاق مزي       دور نشود، زايا (apriori) يپیشین

(Welton, 1999: 101)  
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پیرايد و از نن تنها يك معنا  ايداال بر جا   هوسرل، زبان را از ماهیت ارتباطي نن مي

ايداالیسزو   ۀارتبزاطي زبزان، نن را بزه يزك گونز      ۀنیاز دارد كه با پیراستن جنباو گذارد   مي

د  زبان در حالت ارتبزاطي،  شوسو منطق استعاليي او هم طرحعنان سازد تا با  استعاليي هو

خوان بنیزادين پديدارشناسزي هوسزرل نزاهم     و با اصول بوده عینيتحت تاثیر جهان واقعي 

نزه   معنزا  ايزداال اسزت،   بنابراين، از نظزر هوسزرل، زبزان بزه تبزع منطزق، حامزا         ؛است

ت اسز  زنزد، معنزايي   تنها چیز  كه زبان را به عالو واقع پیوند مي وقايع عیني  ۀدهند زتاببا

 ،د  از نظر هوسرل، ارتبزاط كن تقا ميشود و زبان صرفا  نن را من ار  ميكه از ذهن بر نن ج

هزا وجزود دارد     برا  بیزان اسزت و امكزان جداسزاز  پديدارشزناختي نن     ي بیرون ۀيك الي

 (pre- expressive) بیانياپیشز توان در دو حالت  بیان را مي ها  گوناگون تفكیك میان جنبه

بنیزادين اسزت و    یزان  ب ناپزذير  بودن، ويژگي جدايي ن داد  پیشینينشا «زبانياپیش»و حالت 

هدف هوسزرل    (Husserl, 1970: 228) استمستلزم برقرار  ارتباط  ،)از اين حالت( نن خروج

ني ايداال با زبان است  زبزان  معا دادن ي و داللتي، در واقع ارتباطها  بیان نشانه جداساز از 

ارتباطي زبان از نظر هوسزرل، زبزان    ۀنن  جنب  ور  است، نه پیش  يند يك كنش ذهنيپسا

 ۀسازد  دقیقا  برخالف نظر دريدا كه زبان را با يزك جنبز   بودن و خلوص نن دور مي را از ناب

شناسزانه و   كند، هوسزرل زبزان را صزرفا  داللزت     با سخنور  منظور ميپراگماتیك و مواز  

بزه  در نن، صزرفا    نهفتزه دهد كه معنا   جا خود را نشان ميخلوص بیان ننداند   منطقي مي

هوسزرل ايزن جنبزه از بیزان را در سزه      خود فروبسته و غیرارتباطي نمايان شود   درشكلي 

  زنزدگي ذهنزي منززو     3  ؛(monologue)گويي تك  2 ؛زبان بدون ارتباط  1بیند:  نقطه مي

(im einsamen seelenleben)  زنزده را   ۀدر ارتباط گرفتار است و تجربز جا كه هر سخني تا نن

لزت  كند و هنگزامي كزه ارتبزاط بزه حا     داللت عما ميۀ كند، به مثاب نزد ديگر  نشكار مي

  (Derrida,1973: 38)شود  ظاهر مي تعلیق درنيد، بیان ناب و خالص

)بزه  گزويي و زنزدگي ذهنزي منززو       برا  هوسرل، شكا ايداال و ناب بیزان در تزك  

و هنگزامي كزه بزا     يشپذيرد  انسان در هنگام مرور مفاهیو با خزو  صور  مياصطالح و ( 

شود  تمزامي   گفتن است، از نن حالت غیراصیا ارتباطي زبان دور مي خود در حال سخن

بیزاني   ۀجنبز  بزا داللتي نن متعلق است و  ۀواقعي و تجربي زبان به حیط ۀكاركرد و جنب

 ،انزد  كرده وجو جستبودن زبان را  ا  كه ايداال بیگانه است  تمايز هوسرل با ساير فالسفه

عطزوف بزه   حیث التفاتي نگاهي، هر زبان و گفتزار  را م  ۀبه تبع نموز اودر اين است كه 

 ؛اسزت  عینزي يزك شزي و امزر     دربزارۀ معنزايي   بر اين نظر است كزه  و بیند يك معنا مي
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اسزت    میان ذهن و جهزان عینزي   ۀمعاني ايداال و واسط ۀفرنوردزبان  برا  و  ،بنابراين

دهنده به حالت بیاني تزییر داده شوند  از حالت داللتي و صرفا  نشان بايدها  زباني  نشانه

گزو   و هزا يزا گفزت    افتد  مفاهیو میزان انسزان   گويي اتفاق مي و اين امر صرفا  در يك تك

اسزت  ايزن    ا  برخزوردار  است كزه از ماهیزت ويزژه    ها، حاو  معاني گوناگوني متقابا نن

يزك معنزا    ، م نهنگین باشد، بلكه در پر هر صومفاهمه نبايد صرفا  تولید اصوا  و كال

در حزد ايزن    ما تالشا ؛ها را به نحو مطلوب كشف كنیو ماست نن ۀنهفته است كه وظیف

معنا  بنیزادين   و ما بايد فراتر از اين سطح وعا  اجتماعي، محكوم به شكست استمصن

كزه   ي اسزت با  در حدود معاني ايزداال  قابزا دسزتیا   صرف ،نن سطح یو وكن وجو را جست

همبسزتگي  ي سز ر  معناشناسزي منطقزي بزه بر   بخشد ميمعناشناسي منطقي نن را به ما 

  ايداال معناسزت ساحت  یابي بهۀ نن، دستنتیجپردازد كه  زبان، انديشه، معنا و جهان مي

ديگر را به يكز )طبیعت، فرهنگ و نگاهي( گانه  است كه ذوا  ماد  سه چون زنجیر هم زبان

 ۀمنطقز  در ، صزرفا  دهزد  نشزان مزي  امزا تنهزا جزايي كزه اصزالت خزود را        ؛زنزد  پیوند مي

به زندگي ذهني منزو  مشزول است و بیان را بزه شزكا    كاربر زبانجا است  در نن نگاهي

محتزوا  ايزن بیزان، امزر متخیزا اسزت  در       كنزد    اصیا در حد ارتباط دروني حفظ مي

د، و از شونمايان  (represented) متخیاتواند به شكا  دروني، يك واژه، فقط ميمونولوگ 

  (Husserl, 1970: 195)حالت تجربي و واقعي خود مبراست 

اب بیزان،  نز و نقزش   نیسزت كه بیان در حالت ارتبزاطي، نزاب    گويد به ما ميهوسرل 

و بزه   دادن و داللزت اسزت   ، عار  از نشانو بیان در حالت منزو  ذهن یستدادن ن نشان

 گر معنا نیسزت   و زبان هدايت زبان است ۀكنند معنا، اصا هدايت اين اصا اشاره دارد كه

سزو بزا پديدارشناسزي    يابد و هم ميفقط در اين حالت، زبان به خلوص بیاني خود دست 

نظر هوسرل، زبان از كلما  و  مورد منزو   ي زيرا در زندگي ذهن ؛گیرد استعاليي قرار مي

  هزدف  بزرد  بهزره مزي  متخیزا   كلمزا  از مند نیست، و صزرفا    واژگان عیني و واقعي بهره

محتوا  بیزان    نواماتیك است امربه  ها ، اتصال ننگانكردن معنا  واژ هوسرل از متخیا

نمند اسزت و   نه زماست  زبان به شكا نواماتیك «مانوا»غیرارتباطي از نظر هوسرل، يك 

رو،  از ايزن  ؛شزود  و هوسرل با اين شگرد، به هدف اسزتعاليي خزود ناازا مزي     ،مندنه مكان

كه زبزان   شود ميا  تحلیا  هوسرل، به گونه ۀبرانگیز ذهن و زبان در انديش ارتباط چالش

  هاساسزي بز    صرفا  ابزار منفعلي در اختیار ذهن است  انفعال زبان را شايد بتزوان انتقزاد  

  امزروزه فیلسزوفان   سزازد  مزي او را از واقعیت موجزود دور   ۀكه فلسف ،و  دانست ۀيشاند
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ا  بزرا  زبزان    ويزژه  جايگاهغیرمتخصص، اما پیرو هوسرل، نقش و  ۀذهن و حتي فالسف

ترين نن به حساب  ان و شايد اصليها  هستي انس كه يكي از زيرساختچرا ؛قااا هستند

شزدن نن از واقعیزت بنیزادينش،    هوسرل و دور ۀدر فلسف رفتن زبان حاشیهۀ يد  ريشن يم

 پديدارشناسزي اسزتعاليي   طزرح برا  همسوساز  مفاهیو بنیزادين فلسزفي بزا     اوتالش 

  اوست
 

  نتیجه .5

كننزد بزه روش    معموال  فیلسوفان هنگام بحث از ارتباط میان ذهزن و زبزان، تزالش مزي    

د  مهزو بپردازنز   ۀبه تطابق ايزن دو قزو  ها  علمي  اعتنا به نونور  حدود  بيلسفي و تا ف

مسزااا پیرامزون    دربزارۀ روز  بزه كه روز است رفت كردهدانش بشر  امروزه به قدر  پیش

رفته ماننزد  هزا  بسزیار پیشز    سزازد  دسزتگاه   ميابزار نوين  ،ننخود و نیازها  مرتبط با 

ند  كن مياوش انگیزتر  ك زوايا  شگفتاز بار نرها  دقیق، مزز انسان را هرنرن  و اسك ام

غیرفیزيكزي نن اشزاره    ۀبشر  بزر چهزر   ذهنفیزيكي  ۀجنب ۀها به غلب فتۀ اين پیشرهم

ند  هوسزرل نیزز از ايزن    كن خود به اين امر توجه مي ۀاما فالسفه، معموال  با نگاه ويژ ؛دارد

ا ويتگنشتاين، به مسزااا فیزيكزي بشزر چنزدان اعتنز      همچوننیست، و   اقاعده مستثن

  فلسفي رويكردرا نه با نگاه فیزيولوژيك، كه با  ها پژوهشاصلي كتاب  ۀمسئلكند و  نمي

پرسزش نخسزت مزا در     ، پاسخ هوسرل بزه به همین دلیا ؛گويد و معناشناختي پاسخ مي

  گیرد صور  ميشناسانه  شناختي و غالبا  معرفت هستي يصرفا  با نگاه ،اين پژوهش

ترازو  هوسرل در ارتباط میان ذهن و زبان، به سو  ذهن  ۀ، كفي شدبررسكه  چنان

ۀ فیزيكي زبان دارد  ننچه برا  هوسزرل  نجا كه رغبت به حذف جنبن  تا كند ميسنگیني 

اسزت و   مبتنزي بر پديدارشناسي اسزتعاليي   است كه عظیو خود طرحد مهو است، پیشبر

ال   هاالیسزو در البز  گرايزي خاصزي سزوق داده اسزت  ايد     همزین امزر، او را بزه افالطزون    

كرد،  پديدارشناسي هوسرل ناگفته پیداست و شايد اگر هوسرل در قرن حاضر زندگي مي

داد   مزي  و فیزيكالیسزو    از راالیسزو بیشزتر بزو   و به روش پديدارشزناختي خزود رنزگ   

ذهن و مزز انسان، امروزه كزامال   بارۀ ها در شناسان و فیزيولوژيست زيست ها  عصب تالش

ها  ايداالیستي قرار دارد  هوسرل، گرچزه در راسزتا     فیزيكالیستي و در تقابا با نگرش

گزافزي بزر    ۀ، اما اين اتقان، شزايد هزينز  كند حركت ميساختن نگرش فلسفي خود  متقن

زبزان   ۀبخزش اعظزو ايزن هزينزه را در عرصز     او مند او تحمیا كزرده اسزت     نظام ۀفلسف

ۀ هستي و زبان را خان كند مي، از اين غفلت استفاده كند  شاگرد و ، هايدگر پرداخت مي
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ين، ابنزابر  ؛كه بیش از استاد خود به تاثیر زبان بر ساحت بشر  واقزف اسزت  داند؛ چرا مي

نازك باقي  ۀهستي، فقط يك پوست ۀكه از خان توان اين نقد را بر هوسرل وارد دانست مي

ذهزن، انسزان را از سزاير     ۀمسزئل ايزن پزژوهش، گرچزه     ۀ  به نظزر نگارنزد  است گذاشته

بان نیز نبايزد غافزا شزد     دهد، اما از قدر  و جايگاه ز تعالي مي كند و ميموجودا  جدا 

بسزا موجزودا  ديگزر ممكزن اسزت از اذهزان        بشزر اسزت  چزه    هستي بخش  نیّزبان، تع

و  تصويركشزیدن   در بزه  ابزار زبزان،  نداشتنبه دلیا  ولي ،انگیز  برخوردار باشند شگفت

 مانند    ميبیان نن، ناكام 

جزا كزه بزه    كنزد  نن  ي طزرح ايداالیسزتي خزود مزي    زبان را قربان ، هوسرلدر حقیقت

دانزد،   فاهیو ايزداال مزي  زبان را مبتني بر م گويي و سخن دروني اشاره دارد، و منطق  تك

اين نظام سزترگ   يبیان ۀجنباما از سو  ديگر، ؛ است ساختن نظامي استعالييهدف او بر

خزوبي روش مطلزوب    گر و پركار، بزه دهد  اين فیلسوف تالش ده جلوه ميرا نحیف و شكنن

هرچند امروزه مزفول مانده، امزا  اين روش ؛ دهد توسعه مي ،كرده پديدارشناسي را تدوين

كزو    حفظ تعادل میان امر واقع و مفاهیو ذهني، دست ين حال،ابا بسیار تاثیرگذار است  

تزوان   نیزز مزي   ديگرپرسش  بارۀدر  است زبان برايش به نحو مطلوب اتفاق نیفتادهبارۀ در

و جزا    اسزت  خوبي صور  گرفتزه  تدوين منطق استعاليي از سو  او بهكه  گفتچنین 

درستي منطزق را   كشاند  و  به اما زبان را به مسلخ معاني ايداال منطقي مي ؛بحث ندارد

با نگزاه منطقزي واقزف     ده و به اهمیت ذهنكروين اصالح و تد ،در راستا  پديدارشناسي

كند، تدوين قواعزد   هستي تثبیت مي ۀدر صحن بیشترچه است، اما ننچه امروزه بشر را هر

ت  منطزق، هزدف نیسزت، بلكزه ابززار      اسز  هزا  زبزاني   غالب گفتماني و تشكیا سزازواره 

 ر خزدمت ست و بهتر است اين ابزار در خدمت هدف باشد، نزه هزدف د  پیشگیر  از خطا

بزه   ؛دگیر  از خطا  ذهزن در كنزار خطزا  زبزان باشز     ابزار  منطق بهتر است ابزار پیش

گفتمزاني بشزر بزه     اصزیا   ۀفرد ، شزايد نن جلزو  گويي  همین دلیا، سخن دروني و تك

منزد  و شزكوفايي   تزراود، همزان نشزانگر توان    ننچه از انسزان مزي    ، بلكه هرحساب نیايد

نام  (influens) فلسفه تاثیر ن تحت عنوانچیز  كه ما از ن ؛وستا )وجود (ال زيستانسیاگ

بريو  و مالك اصالت اگزيستانسیال انسان همین تاثیر است و تزاثیر نیازمنزد ارتبزاط     مي

كه يكي از ابزارها  ضزرور  نن،   استساخت  در كنار منطق ذهني درست عینيمنظو و 

 زبان و گفتمان مبتني بر منطق است 
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محزدود بزه نزام     ۀكزردن زبزان، و بزردن نن در يزك حیطز      بزا ايزداال  بنابراين، هوسرل 

دهزد كزه چزارچوب     يك منطق فرازباني قرار مي مزاحوگويي، زبان را در اسار  قوانین  تك

چنزین عملیزاتي   گويزد:   روشزني مزي   كه خزود و  بزه   چنان؛ كند نن را دستخوش تزییر مي

 ؛دادن نزدارد  بر نن متصور نیست، وجود عما ذهني نیاز  به نشان غايتيچون  ؛معناست بي

    حال برا  سوژه حاضر است ۀواسطه در لحظ زيرا به شكا بي
 

 نوشت پي
واترلو؛ اين نشانگر تكثر  ۀاست و هو بازند نايمثال  شخص ناپلئون به عنوان يك عین خارجي هو فاتح   1

   است ارجاعا  زباني

 ت و امور گفتني توسط ويتگنشتاين اسدادني  امور نشان  جداساز ادنوري  2
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