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دیدگاه "هوسرل" دربارة فلسفة زبان و معناداری ،حداقل دو دورة متفاوت دارد .در دورة اول که
گاهي رئاليسم افالطوني نيز خوانده ميشود ،هوسرل نظری مشابه "فرگه" دارد :معنا عبارت
است از یک نوع مثالي .در دورة دوم ،با توجه به التفات ) (Intentionو ساختار آگاهي ،دیدگاه او
چرخشي استعالئي یافته و با استفاده از کلمة جدید نوئما ،ساختاری پيجيده برای معنا پيشنهاد
ميکند .در این مقاله ،دو دورة مذکور تشری شده و توضي داده ميشود که در هر دو دوره،
التفات و مسألة آگاهي نقش خاص خود را ایفا ميکند .با تشری این دو دوره و بررسي تشابهها
و تمایزها ،مشخص ميشود با وجود تغييرات زیاد آرای او ،ميتوان یک خط سير ثابت را در
دیدگاه او پيدا کرد.
واژگان کليدی :هوسرل ،نظریة معنا ،نوئما ،نوئسيس ،فلسفة زبان.

 .دانشجوی دکتری فلسفه منطق دانشگاه تربيت مدرسm.chitsaz@modares.ac.ir،
 .دانشيار فلسفه دانشگاه تربيت مدرس hojatima@modares.ac.ir

 .استادیار فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائيa.a.ahmadi.a@gmail.com
 .دانشيار فلسفه دانشگاه تربيت مدرسNabavi_L@modares.ac.ir ،
]293
2932
[تاريخ دريافت2913/33/21 :؛ تاريخ تأييد2/31/29 :





 211مازيار چيتساز ،سيد محمدعلی حجتی ،علیاکبر احمدی افرمجانی ،لطفاهلل نبوی
(Maziyar Chitsaz/ Seyyed Muhammad Ali Hojjati/ Ali Akbar Ahmadi Aframjani/
)Lotfollah Nabavi

مقدمه
هوسرل نيز مانند بسياری دیگر ،نظریه های فلسفي خود را به تدرین تکميل کـرده اسـت .البتـه از نظـر
برخي مفسران ،این تغييرات به اندازه ای شدید است که بهتر است بگویيم با چند هوسرل مواجـه هسـتيم.
اما بعضي دیگر ،سعي دارند تا نشان دهنـد ،ایـن تغييـرات درواقـع نـوعي تکامـل تـدریجي بـوده اسـت.
صرفنظر از این اختالفنظر ،تقریبا همه پذیرفته اند که چند دورة مشـخص فکـری در آرای هوسـرل بـه
چشم ميخورد .برای مثال" ،اسميت" معتقد اسـت در تفسـير متعـارف و غالـب ،چهـار دورة مشـخص در
حيات فکری هوسرل برشمرده شده است ) .(Smith D. W., 2007, pp. 33-35برطبق تفسير غالـب،
هوسرل در دورة اول به فلسفة حساب پرداخته و سعي در تبيين روان شناختي مباني حسـاب داشـته اسـت.
در دورة دوم ،او با اعتقاد به نوعي ذات گرایي افالطوني ،گرایشهایي واقـع گرایانـه پيـدا کـرده و از تبيـين
روان شناختي دست برداشته است .هوسرل در دورة سوم با توجـه بـه مسـألة التفـات و آگـاهي ،چرخشـي
استعالیي پيدا کرده و از واقع گرایي به ایده آليسم روی ميآورد .در دورة چهارم نيز ،متوجه موضوع زنـدگي
روزمره و زیست-جهان ( (Life-Worldميشود .اما هم اسميت و هم برخي دیگر ،به دالئل مختلفـي بـا
این دیدگاه غالب مخالف هستند .برای مثال به نظر "موهانتي" ،تقسيم آرای هوسرل برحسـب بـازه هـای
کاری او در دانشگاههای مختلف مناسبتر است ).)Mohanty J. N., 1995, p.47
در این مقاله ،با توجه به آن کـه فقـط بـه آرای او در بـاب فلسـفة زبـان و نظریـة معنـا مـيپـردازیم،
تقسيم بندی سادهتری از هوسرل ارائه ميشود .به نظـر مـا حـداقل دو دیـدگاه در مـورد نظریـة معنـا ،در
نوشتههای هوسرل به چشم ميخورد:
 .2شناسايی معنا بهصورت يك نوع مثالی ( :(Ideal Specieدر این دیدگاه که در پژوهشها
بسط یافته ،معنا عبارت است از :یک نوع ایدهآل یا مثالي که هر اظهار ،نمونـهای از آن بـهشـمار مـيرود.
بسياری ،این دیدگاه او را نوعي واقعگرایي افالطوني ميدانند ،گرچه خود هوسرل با این موضـوع مخـالف
است.
 .1معنا به مثابه محتوای آگاهی /التفات فرد :در این دیدگاه ،نقش اصـلي بـه التفـات و عمـل
آگاهانة فرد داده ميشود؛ التفاتي که متوجه یک شيئ است ،گرچه در پژوهشهـا هـم رد پـای «التفـات»
دیده ميشود ،اما بسط و گسترش این نظریه در ایدهها انجام شدهاست .هوسرل برای تمـایز ایـن تعریـف
جدید ،از واژة یوناني «نوئما» استفاده کردهاست .معنا در دیدگاه دوم او ،ساختاری ترکيبـي داشـته و دارای
اجزایي است.
در این مقاله برای تمایز این دو دیدگاه (به تأسي از اصطالح متداول برای ویتگنشتاین) ،از اصـطالحات
هوسرل اول و دوم استفاده خواهيم کرد .پس از مقدمه ،در بخش  6به نظریة معنای هوسرل اول خـواهيم
پرداخت .مبنای تحليل هوسرل اول ،کتاب پژوهشهای اوست ،گرچـه بـه فلسـفة حسـاب او هـم اشـاره
ميشود .در بخش ،هوسرل دوم را بررسي خواهيم کرد .در این بخش با معرفي مفاهيم التفات ،فروکاسـت
) (Reductionو استعالء ) ،(Transcendenceاجزای اصلي نظریـة معنـای هوسـرل دوم تشـری مـيشـود.
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سپس به توضي ساختار معنا و اجزای آن خواهيم پرداخت .در انتها نيز ،جمعبنـدی و نتيجـهگيـری ارائـه
خواهد شد.
هوسرل اول
فلسفة حساب
هوسرل در سال های ( )1220-1066به دانشگاه "هاله" ( (Haleرفت و مشغول مباني فلسفي حسـاب
شد .در این مقاله از پرداختن به فلسفة ریاضي او خودداری ميکنيم؛ اما نکتة جالبي در کارهـای ایـن دورة
او وجود دارد که باید به آن اشاره شود:
هنگامي کـه هوسـرل بـه مسـألة «داللـت شناسـي منطقـي» مـيپـردازد ،متوجـه موضـوع نـام هـای
بدون مدلول ميشود .مثـالهـای او «دایـرة مربـع» و «امپراطـور فعلـي فرانسـه» هسـتند (توجـه کنيـد
کـه هوسـرل ایـن نمونـههـا را در  ،1204و مـدتهـا قبـل از بحـث معـروف راسـل ،ارائـه کـرده اســت
) (Mohanty J. N., 1995, p.50ازنظر او ،راه حل این مشکل توجه به نمود ) (Presentationبـهجـای
توجه به شيئ است .به جای آن که محتوای نمود را یـک شـيئ (ذهنـي) بـدانيم ،بایـد محتـوای نمـود را
معنا ( )Bedeutungبدانيم .ازنظر هوسرل ،جزء ضروری نمود ،معناست .البته نمود ميتواند اجـزای دیگـری
هم داشته باشد ،مثال نمود یک درخت ميتواند همراه برخي ادرکا ت حسـي ماننـد تصـویر آن هـم باشـد؛
ولي وجود تصویر برای نمود ضروری نيست .به نظر او دو نـوع نمـود وجـود دارد :شـهودی ( (Intuitiveو
بازنمودی ( .)Representativeدر اینجا بدون این که وارد بحث شهود و نقش آن در فلسفة هوسرل شـویم،
فقط به این موضوع اشاره ميکنيم که کنش های ذهني ای که بـازنمودی هسـتند« ،از راه دور» بـه شـيئ
اشاره ميکنند .برای مثال هنگامي که من درختي را که دیروز دیده ام به یاد ميآورم ،کنش ذهني من کـه
در اینجا «یادآوری» است ،شامل بازنمودی از درخت مزبور است .این بـازنمود کـه در ایـن مثـال ممکـن
است یک تصویر باشد ،نقش دال و خود درخت ،نقش مدلول را ایفا ميکنند .او خصوصيت مخصوصي
را کــه باعــث م ـيشــود ی ـک کــنش ذهن ـي ،حالــت بــازنمودی پيـدا کنــد ،التفــات ( )Meinenمـينامــد
).(Husserliana XXII, p.345
بنابراین به طور خالصه ميتوان گفت از دید هوسرل اول ،معنا را باید در بـازنمود شـيئ و نـه در خـود
شيئ جست؛ و برای این که بتوان چيزی را بازنمود شيئ ناميد ،باید التفاتي نسبت به شـيئ وجـود داشـته
باشد .در صورت نبود التفات ،بازنمودی درکار نيست و به تبع آن ،معنـایي هـم وجـود نخواهـد داشـت .در
اینجا تأکيد بر این بود که گرچه اصطالحات «کنش»« ،محتوا» و «التفات» در ایـده هـا بسـط داده شـده،
ولي شکلگيری اولية آن در  1203بوده است.
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پژوهشهای منطقی
اولين نظریة پختة هوسرل در باب معنا ،در کتاب پژوهش های منطقي ارائه شدهاست .بخش اول آن در
 1066و با عنوان فرعي درآمدی به منطق ناب و بخش دوم آن در  1061و با عنوان فرعي پژوهش هـایي
در پدیدارشناسي و نظریة معرفت ،چاپ شد .بخش اول ،به فلسفة حسـاب و منطـق پرداختـه و بـا توجيـه
روان شناختي آنها مخالفت ميکند .امروزه ،بخش دوم را به  0کتـاب مجـزا تقسـيم مـيکننـد و معمـوال
هنگامي که از عنوان پژوهش ها استفاده ميشود (به همراه شماره) ،منظور کتاب دوم است .در ایـن مقالـه
فقط به بخشهایي از پژوهشها پرداخته ميشود که مرتبط با نظریة معناست.
در پژوهشها ،معنا ازنظر هستيشناختي یک نوع )) )Species (Speziesمحسوب ميشود .البته هوسـرل
تأکيد ميکند ،کنش های معنایي بر دو نوع هستند :استفاده از نام و اسـتفاده از جملـه .در اسـتفاده از نـام،
نوعي بازنمود نهفته است در حالي که استفاده از جمله ،نوعي داوری محسوب ميشـود .نـام معطـوف بـه
اشياء ،ولي جمله معطوف به اوضاع و احوال ( (State of Affairsاست« .در ایـن دیـدگاه ،هـر معنـایي یـا
معنای یک نام است یا معنای یک گزاره  ،یا [به بيان] دقيق تر ،یا معنای یک جملة خبری کامـل اسـت یـا
بخشي ممکن از چنين معنایي» (پژوهشها.)§1 ،VI ،
برای مثال معنای «قرمز» ،یک نوع مثالي است که در ادراک معنای «ایـن سـيب قرمـز اسـت» ،یـک
نمونه یا یکآن ( )Momentاز معنای مثالي مزبور ،در آن متجلي شده است« .در کنش ملموسي که معنای
خاصي داشته باشد ،یک آن خاص متناظر با معناست  ...یعني در هر عمل ملموس ،ضرورتا همان معنـا
محقق ( )Realizedميشود» (پژوهش ها .)§1 ،IV ،در نظر هوسرل اول ،امکان ادراک متقابل بـين افـراد،
به دليل این است که معناهایي که افراد مراد ميکنند ،نمونه هایي از یک نوع هسـتند .مـثال هنگـامي کـه
علي به حسن ميگوید« :دیروز یک سيب قرمز خوردم» ،حسن به این دليل منظور علي را درک مـيکنـد
که معنای این قرمزی خاص ،نمونهای از معنای مثالي «قرمز» است.
موضع هوسرل دربارة نوع ،بيشتر متأثر از "بولتزانو" است .از دید بولتزانو ،تمـایز مهمـي بـين تصـورات
ذهني و عيني وجود دارد .از دید بولتزانو (و هوسرل) ،تصور ذهني نهتنها جنبة شخصي و فردی دارد بلکـه
رویدادی زماني است (و اگر جنبه های فيزیکي /عصب شناختي آن را هم درنظـر بگيـریم ،مکـاني) کـه در
ذهن هر فرد رخ ميدهد .در حالي که تصورات عيني ،مشابه مثل افالطوني خـارج از زمـان و مکـان قـرار
داشته و ميتوانند دردسترس همگان قرار گيرند .از دیدگاه هوسرل ،برای عيني بودن معنا ،مثالي بودن آن
ضروری است ،دیدگاهي مانند نظر "فرگه" در باب «اندیشه» و نظر "بولتزانو" در مورد «گـزاره» .از نظـر
او هنگامي که جملهای توسط گوینده بيان ميشود ،معنایي که شنونده درک ميکند ،فارغ از معنای ذهنـي
شنونده است« .هنگامي که ميگویم« :سه ميانة مثلث در یک نقطه همدیگر را قطـع مـيکننـد» ... ،اگـر
شنونده ای سخن مرا بشنود و معنای آن را درک کند ،همان واقعيتي را خواهد دانست که مـن مـيدانـم...
آن چه این جمله بيان ميکند ،یکسان است ،فارغ از این که چه کسي آن را ابراز کند یـا در چـه شـرایطي
اظهار شود» (پژوهش ها .)§11 ،I ،البته بهنظر ميرسد ،مثال هوسرل چندان مناسب نيسـت؛ زیـرا دربـارة
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واقعيتهای ریاضي است که معنای آنها ،طبق تعریف معين شدهاست .گرچه در این مثال شنونده معنـای
جمله را فارغ از معنای ذهني گوینده درمي یابد ،اما نميتوان ادعا کـرد معنـایي کـه او دریافتـه ،مسـتقلاز
معنای ذهني خودش از واژه های «مثلث»« ،ميانه» و غيره است .یعني استدالل باال ،حداکثر ثابت ميکنـد
که معنای ذهني گوینده به شنونده منتقل نشده ،نه آن که معنای دریافت شده اصوال ذهني نيسـت .مگـر
آن که تعریف خاصي از عينيت داشته باشيم :هر چه که برای همة ذهن ها دستیافتني باشد ،عيني اسـت.
بهعبارت دیگر عينيت معنا ،دستیافتني بودن معنا برای همگان است.
تمایز نمونه و نوع ،منحصر به معنا نميشود .هوسرل از «نوع» معنایي گسترده مراد کرده اسـت .بـرای
مثال همان طور که در هر شيئ قرمز ،نمونه ای از نوع کلي قرمزوجود دارد ،هر جملة اظهارشده ،نمونـه ای
از نوع کلي جمله محسوب ميشود .هر گزاره متناظر با جملة ابرازشده نيز ،نمونهای از نوع کليگزاره اسـت.
مدلول یک گزاره ،اوضاع و احوالي (واقعي یا ممکن) است .هر یک از اوضاع و احوال واقعي یا ممکن هم،
نمونه ای از نوع کلي اوضاع هستند .جدول زیر نمایشدهندة ارتباط نوع و نمونه برای چند مقولة مرتبط بـا
زبان و معنا است .در این جدول به پيروی از اسميت ،از عالمت های «» <> ،و [] برای نمایش واحد های
زباني ،معنای مثالي و اوضاع و احوال استفاده شدهاست)(Smith D. W., 2007, p.110
مقوله

نوع

نمونه

زبان

شکل عبارت :جمله

«هوا سرد است»

تجربه

شکل کنش :حدس

گمان ميکنم که «هوا سرد است»

معنا

شکل معنا :گزاره

< هوا سرد است >

جهان

اوضاع و احوال

[هوا سرد است]

شکل زیر نيز ،ارتباط بين اظهار جمله ،معنای مثالي آن و اوضاع و احوالي را که مدلول آن است ،نشـان
ميدهد (همان ،ص.)111
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نظریة هوسرل اول ،مشابه نظریة فرگه دربارة معنا و مـدلول اسـت (" .)Follesdal, 1969موهـانتي"
نشان دادهاست که برخالف تصور راین ،هوسرل از فرگه پيروی نکرده است؛ بلکـه در دسـت نوشـته هـای
 ،1201زماني که مقالة معروف فرگه هنوز چاپ نشده بود ،او قائـل بـه تمـایز معنـا و مـدلول بـوده اسـت
( .)Mohanty J. M., 1982مانند مثال معروف تمایز معنای ستارة صبحگاهي/شـامگاهي ،هوسـرل نيـز
مثال مشابهي در مورد تمایز «برندة جنگ ینا» و «بازندة جنگ واترلو»(که مدلول هـر دو نـاپلئون اسـت)،
مطرح ميکند .از نظر هوسرل ،شيئ مورد التفات نقشي در معنا ندارد« :هر عبارت نه تنهـا چيـزی را بيـان
ميکند ،بلکه دربارة چيزی است :نه فقط معنا دارد ،بلکه به اشياء خاصي هم ارجاع دارد . . .اما شـيئ هـيچ
گاه منطبق با معنا نيست» (پژوهشها.)§18 ،I ،
با وجود تشابه نظر هوسرل و فرگه در مورد تمایز معنا و مدلول ،تفاوتهای مهمي بـين آنهـا در مـورد
دال و مدلول وجود دارد .بهنظر برخي این تفاوتها بيشتر از تشـابههاسـت (بـل ،1320 ،صـص)831-11؛
درواقع تفاوتها را به ميزاني زیاد ميدانند که خوانش فرگهای از هوسرل را اشتباه ميدانند .برخـي از ایـن
تفاوتها (که مرتبط با بحث ما هستند) عبارتند از:
 )2مدلول نام های عام و گزارهها :برای فرگه «اسب» نام چيزی نيست ،بلکه محمول محسـوب
ميشود و مدلول آن مفهوم اسب است ،درحالي که از نظر هوسرل مرجع «اسب» همة اسـب هـا هسـتند.
همچنين مدلول گزارهها ،صدق/کذب نيست بلکه وضعيت امور است .مثال مـدلول «هـوا بـاراني اسـت»،
ارزش صدق یا کذب نيست بلکه اوضاع و احوالي (ممکن) است که در آن هوا باراني است.
 )1تعداد مدلول های متناظر با يك معنا :از نظر هوسرل ممکن اسـت کـه یـک معنـای واحـد،
مدلول های متفاوتي داشته باشد ،درحالي که برای فرگه این امر ناممکن است .مثـال هوسـرل بـرای ایـن
قبيل موردها ،واژههای نمایهای ( )Indexicalهستند .او بـرای ایـن قبيـل واژههـا از کلمـة ذاتـا مـوقعيتي
( )Essentially Occasionalاستفاده ميکند .بهنظر هوسرل« ،اینجا» یک معنای ناکامل دارد (پژوهشهـا،
 )§26 ،Iکه معنای آن را در هر مورد تغيير ميدهد .البته با آن که «اینجا» در هر استفاده ،مدلولي متفاوت
دارد ،معنای مثالي آن ثابت است :همواره بـه مکـاني نزدیـک ارجـاع مـيدهـد .موضـع هوسـرل دربـارة
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نمایهایها شبيه "کاپالن" است .بهاینترتيب که معنای ثابتي که منظور هوسرل اسـت ،مشـابه مفهـومي
است که کاپالن خصيصه ( )Characterمينامد .طبق نظر کاپالن« ،من» خصيصة ثابتي دارد کـه در هـر
اظهار ،یکسان است؛ گرچه زمينة ( )Contextاظهار در تغيير محتوای آن ماثر اسـت ).(Kaplan, 1989
همچنين هم هوسرل و هم کاپالن معتقدند که واژه های اشاره ای ،قابليت ارجاع مستقيم بـه اشـياء را دارا
هستند .برای مثال «این» به شيئي ارجاع مـيکنـد کـه مـن آن را درک کـردهام ،معنـای «ایـن» همـان
محتوای ادراک من است.
 )9ارتباط وجود معنا و مدلول :ازنظر فرگه ،ممکن است کـه عبـارتي مـدلول نداشـته باشـد ولـي
معنادار باشد؛ در حاليکه برای هوسرل یکي از شرطهای معناداری ،وجود مدلول است .البته واضـ اسـت
که منظور هوسرل و فرگه از «مدلول» با هم متفاوت است :برای فرگـه وجـود مـدلول بـه معنـای وجـود
واقعي آن است ،درحالي که برای هوسرل ،وجود مدلول به معنای وجـود یـک هسـتندة انتزاعـي و مثـالي
است .فهرست کاملتری از تفاوتها در جدول زیر آورده شده است.
فرگه

هوسرل

ممکن است عبارت مرجع نداشته ولي معنا
داشته باشد.

اگر عبارت مرجع نداشته باشد ،معنا ندارد.

هر معنا حداکثر یک مدلول دارد.

معنا مي تواند چند مدلول داشته باشد
(اسم عام و نمایهایها).

مدلول جمله ،ارزش صدق آن است.

مدلول جمله ،یک امر واقع است.

مدلول نام خاص ،یک شيئ است.

مدلول نام خاص ،تصور آن است.

مدلول محمول ،معنای آن و مدلول
معنای آن ،مفهوم متناظر با آن است
(واژه  معنا مفهوم مصداق).

مدلول محمول ،معنای آن است و این
معنا همان مفهوم متناظر با آن است
(واژه  معنا/مفهوم مصداق).

معنای یک جمله ،یک اندیشه است.

معنای یک جمله ،یک نوع است.

اندیشه برون ذهني است.

اندیشه ،کنش ذهني (التفاتي) است.

اساس معنای زبانشناختي ،جمله است.

اساس معنای زبانشناختي اسم است.
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یک تمایز جالب نيز بين آنها ،در مورد واژة «معنا» وجود دارد :هوسرل به نحوة اسـتفاده از کلمـههـای
) (Sinnو ) (Bedeutungدر مقالة معنا و مدلول فرگه ،معترض است .بـهنظـر او ،هـر دو واژه در زبـان
آلماني معادل «معنا» هسـتند و نبایـد یکـي را بـرای مـدلول اسـتفاده کـرد .خـودش از هـر دو کلمـه در
پژوهشها استفاده کرده و از هر دو هم «معنا» را مراد کرده است ،اما با یک تفاوت مهم :اولـي را معـادل
تقریبا ) (Senseانگليسي گرفته و برای معنای مثالي از آن استفاده ميکند ،درحـالي کـه دومـي را معـادل
) (Meaningفرض کرده و برای معنای زبانشناختي آن را به کار ميبرد .بهعبارتدیگـر ،بـرای هوسـرل
معنای زبانشناختي همان معنای مثالي /التفاتي نيست ،بلکه اولي ریشه در دومـي دارد (.)Zlatev, 2010
ازنظر او معنای التفاتي به معنای زباني منتقل ميشود ولي نه کامال.
التفات و نقش آن برای هوسرل اول
«التفات» ،یکي از خصوصيت های اصلي نظری ،معنای هوسرل دوم است .بـرای هوسـرل اول ،گرچـه
التفات نقش اصلي و صریحي در ساختار معنا ندارد اما نقشيضمني در معناداری ایفا مـيکنـد کـه در زیـر
توضي داده خواهد شد.
ذکر دو نکتة مقدماتي ،قبل از پرداختن به موضوع التفات الزم است .اول آن که هوسرل مانند "الک"،
"ارسطو" و "بولتزانو" یکي از کاربردهای اصلي زبان را انتقال تفکر ميداند .هر اظهار ،واقعيتـي را دربـارة
کنش ذهني گوینده ،به شنونده انتقال ميدهد .البته چيزی که منتقل مـيشـود ،همـواره معنـای ظـاهری
واژه ها نيست ،بلکه منظور گوینده نيز دخيل است .بهعبارتدیگر ،هوسرل مانند "گرایس" ،قائل به نـوعي
«معنای مورد نظر گوینده» است (پژوهش ها .(§7 ،I ،بدینترتيب اولين نتيجه این خواهد بود کـه التفـات
هم نقشي در معناداری بازی ميکند.
نکتةدوم ،دیدگاه هوسرل دربـارة نقـش «ادراک» در معنـاداری اسـت .از نظـر هوسـرل ،وجـود ادراک
مستقيم برای معنا ضروری نيست .مثال ما ميتوانيم معنای یک نام خاص را دریـابيم ،بـدون ایـن کـه در
حال یا گذشته ،درک مستقيمي از مدلول آن داشته باشيم .هوسـرل ،درک معنـا را بـدون ادراک مسـتقيم،
التفات خالص ( )Mere Intentionمينامد .ازنظر او ،ادراک بيواسـطه کـه تحقـق ( )Fulfillmentناميـده
شده ،با التفات متفاوت است .بهنظر هوسرل ،التفات (یا به عبارتدیگر آگاهي) برای درک معنا الزم اسـت،
درحالي که محقق شدن لزوما به همراه التفات نيست .برای مثال هنگامي که فردی یک اسب را مشـاهده
ميکند ،اگر التفاتي در کار باشد ،نمونه ای واقعي از نوع اسب در ذهن او ایجاد ميشـود کـه در اثـر ادراک
حسي است .در چنين حالتي هم تحقق و هم معناداری در کار است .اما اگر فـردی بـه رخـش بيندیشـد،
درعين حالي که بهدليل التفات ،معنا وجود دارد ،تحققي در کـار نيسـت .تمـایز هوسـرل در مـورد التفـات
خالص (بدون ادراک مستقيم) و تحقق ،یادآور تمایز "راسل" در مورد معرفـت از راه آشـنایي و معرفـت از
راه توصيف است (.)Hintikka, 1995
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با توجه به دو نکتة باال ،نقش غيرمستقيم التفات در معناداری برای هوسرل اول مشخص ميشـود :اوال
منظور (کنش ذهني) گوینده در معنا نقـش دارد ،ثانيـا بـا آن کـه ادراک حسـي نقـش مهمـي در تحقـق
(ایجاد نمونه از نوع مثالي) ایفا ميکند ،صرف ادراک حسـي اگـر بـدون آگـاهي باشـد ،موجـب معنـاداری
نميشود .از همينجا ميتوان تفاوت اصلي هوسرل و فرگه را دریافـت .تفـاوتي کـه تقریبـا منشـأ تمـامي
تمایزات آراء آنها است :درحالي که برای فرگه ،زبـان ،داللـت شناسـي و مسـألة صـدق اهميـت داشـت،
هوسرل (مخصوصا هوسرل دوم) به مسألة آگاهي و التفات ميپرداخت .بهنظر هوسرل ،عبارت های زبـاني
معنای خود را از کنش های ذهني-التفـاتي مـا بـهدسـت مـيآورنـد .اگـر کـنش هـای ذهنـي مـا ملتفـت
چيزی نباشد ،عبارت هایي که برای بيان این کنش های ذهني نيز بـهکـار مـيرود ،بـيمعنـا خواهـد بـود:
«استفادة بامعنا از یک عبارت و ارجاع تبييني به یک شيئ ،یک چيـز هسـتند» و «هـر عبـارتي چيـزی را
ميرساند ( ،)Intimateبهمعنای چيزی اسـت و چيـزی را مـينامـد یـا آن کـه بـر چيـزی داللـت دارد»
(پژوهش ها .)§14-15 ،I ،ازنظر فرگه ،ارتباط بين معنای مثالي و ذهـن ،رابطـه ای خـارجي اسـت :ذهـن
معنای مثالي را به را به چنگ ( )Graspميآورد .درحالي که هوسرل ،معنا را نوع حالـت ذهنـي مـيدانـد،
یعني حالت های ذهني ساختار و انواعي دارند و معنا در این انواع نهفته است .یک نکتة جالـب ایـن اسـت
که بهنظر هوسرل ،نميتوان التفات را بهصورت منطق گزاره ها و محمـوالت صـوری کـرد .ازایـن لحـاظ،
دیدگاه او در تقابل کامل با افرادی مانند "هينتيکا" و "سرل" ( )Searl, 1983قرار ميگيرد .درحـالي کـه
هينتيکا ،منطقي التفاتي بنا کرده است ) ،(Hintikka, 1975هوسرل اصـوال ایجـاد منطقـي را برمبنـای
التفات ،ناممکن ميدانسته است.
آخرین نکتة این بخش ،اشاره به دو اصطالح مهم هوسرل در مورد التفات ،در پژوهش ها ست .هوسـرل
از اصطالح کيفيت ( )Qualityبرای تعيين نوع التفات معطوف به شيئ استفاده ميکند .زیـرا مـيتـوان بـه
یک شيئ واحد ،التفات های متفاوتي داشت .برای مثال ميتوان یک شيئ را دیـد ،مـيتـوان آن را تصـور
کرد ،ميتوان آرزوی بهدست آوردن آن را داشت و غيره .هوسرل ،شيئ را چنـان کـه ملتفـت آن هسـتيم
(نه خود شيئ) ،ماده ( )Matterمينامد .برای مثال اگر فردی یک ميز واحـد را از زوایـای متفـاوتي ببينـد،
درحالي که مادة التفات او ثابت است ،هر بار کيفيت متفاوتي در التفات او وجود دارد .اگر هم ،همان ميز را
از همان زاویه تصور کند ،باز هم کيفيت التفات او تغيير کرده است .گرچه در آثار بعدی ،ایـن اصـطالحات
کنار گذارده شدهاند ،اما مفاهيمي معادل آنها دوباره بهکار گرفته شدهاست.
هوسرل دوم
همان طور که در بخش  6گفته شد ،هوسرل اول ،معنا را بهصورت یک نوع مثالي درک مـيکـرد .امـا
معنا برای هوسرل دوم ،ساختار بسيار پيچيده تری دارد .عنصرهای اساسي معنا بـرای هوسـرل دوم کـه در
این بخش توضي داده ميشوند ،عبارتند از :التفات ،فروکاست ،نوئما و نوئسيس.
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التفات
همان طور که در باال گفته شد ،در هوسرل اول هـم التفـات نقـش مهمـي ایفـا مـيکنـد ،امـا دیـدگاه
هوسرل دوم ،دربارة التفات با دیدگاه هوسرل اول متفاوت است .درواقع از التفـات دو تبيـين اصـلي وجـود
دارد:
 )2تبيين رابطه ای (يا شيئی) :این تببين ،التفـات را نـوعي رابطـه بـين ذهـن و شـيئ مـي دانـد.
در این تعبير از التفات در یکسوی رابطه ،آگاهي ما قرار دارد و در سویدیگـر «چيـزی» کـه ملتفـت آن
هستيم.
 )1تبيين قيدی :در این تبيين ،التفات نوعي ادراک محسوب ميشود .همـانطـور کـه دیـدن نـوعي
ادراک است ،التفات هم نوعي ادراک است .هوسرل اول ،نخست معتقـد بـه دیـدگاه اول بـوده و بعـدا بـه
دیدگاه دوم گرایش پيدا کرده است.
مفهوم التفات که از "برنتانو" به هوسرل منتقـل شـده ،ریشـه در فلسـفة قـرون وسـطي دارد .بـهنظـر
اسميت ،ریشة اصلي مفهوم التفات به ارسطو بازميگردد که آن هم از راه فيلسوفان مسلمان-عرب-ایراني
به اروپا رسيده است ) .(Smith, 2007, P.44فيلسوفان مسـلمان ،نـهتنهـا بـه تبعيـت از ارسـطو تمـایز
صورت و ماده را پذیرفتند ،بلکه نظر او را به اینگونه گسترش دادند که بين دو نـوع صـورت تمـایز قائـل
شدند :صورت در ذهن و صورت شيئ .اسميت بهطور مشخص از "ابن سينا" نام برده و معتقد است کـه او
صورت در ذهن را «معنا» ناميده است ) .(Smith, 1995 & Smith, p.15طبيعي اسـت کـه صـورت در
ذهن ،ضرورتا همان صورت واقعي شيئ نيست« .معنا» که از مشتقات «عني» است بـه مفهـوم «عنایـت
داشتن» و «متوجه چيزی بودن» است .اسميت ميگوید« :فيلسوفان قرون وسطي ،این مفهـوم را بـه واژة
التين ) (Intentioکه بهمعنای «نشانه رفتن» است ،ترجمه کردند؛ زیـرا صـورت در ذهـن (معنـا) متوجـه
صورت شيئ است».
هوسرل بر سه خصوصيت اصلي التفات تأکيد ميکند:
مستقل بودن از وجود شيئ :رابطههای معمولي ،نيازمند وجود طرفين رابطه هسـتند .بـرای مثـال
در رابطة «پدر بودن» ،وجود پدر و فرزند ضروری اسـت .امـا بـرای آرزوی فرزنـد داشـتن ،وجـود فرزنـد
ضروری نيست .هوسرل نيز ،آشکارا بر این موضوع صحه ميگذارد ...« :البته چنـين تجربـهای مـيتوانـد
در آگاهي به همراه التفات وجود داشته باشد ،گرچه شيئ موردنظر موجود نباشـد ،یـا حتـي امکـان وجـود
نداشته باشد» (پژوهشها ،11 § ،V ،ص " .)112چيـزلم" ،هـم بـر ایـن خصوصـيت صـحه مـيگـذارد
).(Chisholm, 1957, pp.169-170
وابستگی به مفهوم ذهنی :برعکس خصوصيت اول ،خصوصيت دوم بيان ميکند که التفات کامال
وابسته با درکي است که فرد از شيئ دارد .برای مثال اگر کسي آرزو کند که "ناپلئون" باشد ،التفـات فـرد
وابسته به درکي است که از ناپلئون دارد (که ممکن است کامال نادرست باشد) .هوسرل در بنـد معروفـي
از پژوهشها ،بر این موضوع تأکيد کرده است ...« :حتي اگـر کيفيـت [کـنش] و جهـت عينـي آن ثابـت
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باشند ،باز هم تنوعهای خاصي ممکـن اسـت  ...محتـوای نمـود «مثلـث متسـاوی االضـالع» و «مثلـث
متساوی الزوایا» متفاوت است ،گرچه هر دو متوجه یک شيئ هستند .این [عبـارت هـا] یـک شـيئ را بـه
شيوههای مختلفي نمایش ( )Presentميدهند» (همان ،86 § ،ص .)122
نامعين بودن شيئ مورد التفات :مفهومي که مـا از شـيئ در ذهـن داریـم ،همـواره «ناکامـل» و
«ناکافي» ( )Inadequateاست ،زیرا ادراک ما تنها جنبههایي از شيئ واقعي را در برميگيرد .بهاصـطالح
هوسرل ،شيئ واقعي فراتر ( )Transcendentاز درک ماست« .باید بين شـيئ آن گونـه کـه ملتفـت آن
هستيم و خود شيئای که التفات ما بهسوی آن است ،تمایز قائل شویم» (همان ،11 § ،صص .)10-112
مثالي که هوسرل در ایـن بنـد ذکـر مـيکنـد ،یکسـان بـودن مـدلول«امپراطـور آلمـان» و «نـوة ملکـه
ویکتوریا»ست .او تأکيد ميکند که در هر دو ادراک ،خصوصيات زیادی در فرد موردنظر وجود دارد که نـه
از آنها نام برده شده و نه نمود پيدا کردهاست .البته ایـن خصوصـيات گرچـه نـامعين اسـت ولـي اصـوال
تعيينشدني است.
فروکاست و استعالء
«فروکاست» و «استعالء» ،از مهمترین خصوصيات فلسفة پدیدارشناسي هوسرل است که در ایـده هـا،
بسط داده شدهاست .بهدليل آن که توجه ما در این مقاله ،مسألة زبان و معناست ،از بحث تفصـيلي دربـارة
این مفاهيم خودداری ميکنيم ،اما توضي مختصری برای نمایش نقـش ایـن مفـاهيم در نظریـة معنـای
هوسرل دوم ضروری است.
باتوجه به این که هوسـرل در ایـده هـا ،بـيش از پـيش متوجـه آگـاهي و التفـات مـيشـود ،چرخشـي
استعالئي از خود نشان داده و در  3مرحله از فروکاست استفاده ميکند .او در مرحلة اول ،نگـرش طبيعـي
( )Natural Attitudeرا معلق ميکند .بهنظر هوسرل ،در علومتجربي یک پيشفرض واقعگرایانه وجـود
دارد :جهان و اشياء آن مستقل از ما وجود دارند .او گرچه با آن مخالفت نميکند ،اما از آن استفاده ای هـم
نميکند .هوسرل این فروکاست را تعليق ) (Epochéمينامد.
در مرحلة دوم ،نهتنها توجه خود را از برون به درون معطوف مـيکنـد ،بلکـه فقـط بـه ماهيـت آگـاهي
ميپردازد؛ بدون آن که به نحوة تحقق آگاهي توجهي نشان دهد .بهعبارت دیگر ،هوسرل سعي ميکند تـا
از روانشناسي (و در اصطالح جدید ،علومشناختي ) ) (Cognitive Scienceفراتر رود و ماهيـت آگـاهي
و نه زیرساختهای رواني یا عصبشناختي آن را بررسي کند .،بازهم باید توجه کـرد کـه در ایـن مرحلـه،
فرایندهای مغزی انکار نميشود ،تنها بهکنار گذارده ميشوند.
در مرحلة سوم ،سعي ميکند از «من» ( )Egoهم فراتر رود ،زیرا نمـيخواهـد تحليلـي کـه از سـاختار
آگاهي ارائه ميدهد ،وابسته به «من» خاصي باشد .بهعبارتدیگـر ،مـيکوشـد تـا ویژگـي اساسـي همـة
«من»ها را که بين همة افراد مشترک است ،بررسي کند.
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در مورد استفادة هوسرل از استعالء هم ،تحقيقات و بحث های مفصلي انجام شـدهاسـت .امـا در اینجـا
فقط بهطور خالصه اشاره ميشود که او این کلمه را به دو منظور بهکار بردهاست:
 )2در معنايی مشابه کانت :همانطور که برای کانت ،استعالء به معنای تعيـين شـرائط ضـروری
برای امکان کسب معرفت بودهاست ،برای هوسرل هم به معنـای تعيـين شـرائط ضـروری بـرای امکـان
معناداری است؛ و همانگونه که در باال ذکر شد ،ایـن شـرط ضـروری عبـارت اسـت از :وجـود التفـات و
آگاهي.
 )1برای فرارفتن از شيئ ادراکی که اين معنای دوم ،در فروکاست اول بـه خـوبي مـنعکس
شدهاست .بهطور خالصه ،نقش فروکاست و ارتباط آن با نظریة معنای هوسرل ،چنين است:
معناداری بدون آگاهي ممکن نيست (شرط استعالئي معنا).
هر آگاهي ،آگاهي از چيزی است (ماهيت التفات).
برای دسترسي به معنا ،نباید به شيئي که التفات متوجه آن است ،توجه کرد (فروکاست اول).
ماهيت آگاهي فراتر از چگونگي تحقق فيزیکي /مغزی آن است (فروکاست دوم).
گرچه بدون «من» آگاهي ممکن نيست ،ولي نباید ساختار آگاهي و معنا را وابسـته بـه «مـن» خاصـي
کرد (فروکاست سوم).
درنتيجه معنا شخصي یا ذهني نيست ،بلکه مثالي و عيني است.
نوئما و نوئسيس
همانطور که قبال گفته شد ،دغدغة اصلي هوسرل بررسي آگاهي و ساختار آن بـوده اسـت .بـههمـين
دليل در ایده ها ،نظریة معنای خود را بر مبنای تحليل کامل تری از آگاهي و ساختار آن قرار ميدهد .ازنظر
هوسرل ،هر تجربة ادراکي دو بخش وابسته به هم دارد )2 :یک بخش واقعي ( )Reelو زمانمنـد کـه آن
حسي ( )Sensuous Momentناميده ميشود و  )1یک بخش یـا آن التفـاتي ( ایـدههـا .)§85 ،I ،در
ادامه ،هوسرل ميگوید« :اگر تجربه ،جنب ،التفاتي داشته باشد (زیـرا تمـامي تجربـههـا التفـاتي نيسـتند)،
شامل عملي التفاتي است که آن را نوئسيس مينامد ».ماهيت و ذات نوئسيس ایجاب ميکند کـه معنـایي
را منتقل کند .او معنای مثالي ای را که مرتبط با نوئسيس باشد ،نوئما مي خوانـد (همـان .)§88 ،بـهعقيـدة
هوسرل ،در زندگي روزمره ،آگاهي ما ملتفت شيئ بيروني اسـت نـه نوئمـا ،امـا بـا تأمـل ()Reflection
ميتوان به این نوئما دسترسي داشت .هوسرل ،نوئما را به دو جزء فرعيتر تقسيم ميکنـد :معنـا ()Sense
و نحوة ارائة آن (( )Theticهمان .)§132, §134 ،تعبير هوسرل از این دو جزء ،مشابه تعبير او از مـاده و
کيفيت است که در پژوهشها از آنها استفاده کرده بود.
در ایده ها نيز ،هوسرل هنـوز قائـل بـه تمـایز بـين معنـا و مـدلول اسـت ،یعنـي مـيتـوان نوئماهـای
متفاوتي داشت که معطوف به شيئ واحدی باشند ،اما ایـن شـيئ واحـد چيسـت کـه هـر بـار بـه نحـوی
ملتفت آن ميشویم؟ بهعبارتدیگر ،اگر هر بار ممکن است ،عمل التفات با کيفيت متفاوتي صورت گيـرد،
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و هر بار ممکن است که جنبه های متفاوتي از شيئ درک شود ،چگونه ميتوان فهميد کـه التفـات متوجـه
همان شيئ است؟ بهطورخالصه ،شرط اینهماني شيئ مورد التفـات چيسـت؟ در اینجـا ،دیـدگاه ریاضـي
هوسرل خود را نشان ميدهد ،او از  Xبرای نمایش شيئ اسـتفاده مـيکنـد« :شـيئ ،همـان شـيئX ... ،
خالصي که از تمامي محموالتش منتزع شده است» ( ایده ها .)§131 ،I ،در اینجا هوسرل قائل به هـویتي
ميشود که محموالت متعلق آن هستند ،چيزی مشـابه شـالودة( )Substratumالک (چيـتسـاز ،حجتـي،
نبوی و احمدی افرمجاني .)1322 ،بنابراین ،ساختار معنا در هوسرل دوم را ميتوان بهصورت زیـر نشـان
داد:
آن حسي :واقعي و زمانمند ()MomentReel
آن التفاتي
کنش التفاتي :نوئسيس
معنای مثالي مرتبط با نوئسيس :نوئما
نوع کنش :تعين ()Thetic
معنا ()Sinn
 Xخالص
محموالت ممکن X
مشــخص اســت کــه ســاختار معنــا بــرای هوســرل دوم ،بس ـيار پيچي ـدهتــر از هوســرل اول اســت.
عالوهبر تقسيم بندی باال ،شکل زیر ميتواند ارتباط بين فرد ،معنای مثـالي و شـيئ مـورد التفـات را بهتـر
نشان دهد.
فرد  +کنش (نوئسيس)  +محتوا (نوئما)←شيئ
نتيجهگيری
در هوسرل اول ،معنا یک نوع مثالي بود که در هر ابراز یا ادراک ،نمونه ای از آن محقق ميشود .التفات
در هوسرل اول ،هم نقشي ضمني ایفا ميکند؛ زیرا در تحقق هر نمونه ،هم ماده وجود و هم کيفيـت دارد.
ماده ،مشخص کنندة شيئ مورد التفات (واقعي یا غيرواقعي) و کيفيت ،تعيين کنندة نوع التفـات اسـت .در
هوسرل دوم ،کنش ذهني و التفات نقش بسيار پررنگ تری پيدا کردهاسـت .درواقـع ازنظـر هوسـرل دوم،
شرط معناداری التفات و آگاهي است .بهعالوه ،او به همين مقدار اکتفا نکـرده اسـت .بلکـه سـاختار ایـن
التفات را بررسي کرده و اجزای آن را نشان دادهاست .در هوسرل دوم نيز ،هنوز معنا جنبة مثـالي دارد ،امـا
از یک نوع ساده بسيار فراتر است .این معنای جدید در هوسـرل دوم« ،نوئمـا» نـام گرفتـه اسـت .نوئمـا،
دارای اجزایي است که بهنوعي یادآور همان ماده و کيفيت هوسرل اول است .بنابراین بهنظر ميرسـد کـه
هوسرل دوم ،گرچه با هوسرل اول متفاوت است ،اما با آن ناسازگار نيست؛ هوسرل دوم دیدگاه کامل تـر و
پيچيدهتری دارد.
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