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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.
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چکیده
رابطۀ ذهن و زبان كه امروزه بیشتر با نگاه فیزيكالیستي بررسي ميشود ،ارتباطي پرسشبرانگیزز اسزت
دانشمندان عصب شناسي و فیزيولوژيست ها ،اين ارتباط را بیشتر با كاوش بزر رو مززز انسزان بررسزي
ميكنند فیلسوفان به نحو ويژه و با روش فلسفي ،از نگاه هستيشناختي و معرفتشناسانه ،اين ارتباط را
ميسنجند و روانشناسان بر پايۀ ساخت و كار ذهن و روان انسان اين كزار را انجزام مزيدهنزد ادمونزد
هوسرل ،فیلسوف پديدارشناس ،باور دارد كه زبان ابزار برا انتقال معانياست و نه بیشزتر .بزرا و
ذهن ارجحیت و محوريت دارد ذهزن مزاوا معزاني ايزداالياسزت كزه نزهتنهزا نن را بزه شزكا كامزا
دربرگرفتهاند ،بلكه محتوا بیان ،از نوع زباني نن نیز چیز خارج از معزاني ايزداال نیسزت؛ بزه همزین
دلیا ،هوسرل تالش ميكند خلوص بیاني زبان را در امر ايداال و امر ذهني جسزتوجزو كنزد از سزو
ديگر ،به نظر هوسرل ،منطق مورد سوء برداشت قرار گرفته و ميبايست با روشي نوين كه بزه زعزو و ،
افزودن حیث التفاتي است ،بازتعريف شود؛ به همین دلیا ،حیث التفاتي بر فرنيند شكاگیر انديشزه و
طرح هوسرل ،يعني پديدارشناسي استعاليي كه مشتما بر بحث منطق ،ذهن و زبان مزيشزود ،سزیطره
يافته است در اين پژوهش تالش ميكنیو با تمركز بر ارتباط میان ذهن و زبزان ،بنیزان ايزن فرنينزد را
تحلیا كنیو
واژههای كلیدی :هوسرل ،ذهن ،زبان ،منطق ،پديدارشناسي ،حیث التفاتي
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 .1مقدمه
دو ابزار بنیادين انسان در هر ارتباط ،ذهن و زبان است؛ ذهن مركز دادهپرداز اطالعزا
و زبان ابزار برا انتقال اين دادهها به جهان پیرامون بزه شزمار مزيرود روش و نحزوۀ
پردازش اين اطالعا و انتخاب چارچوبي درست برا انتقزال و بهزرهگیزر از ننهزا ،از
اهمیت ويژها برخوردار است فیلسوفان و دانشمندان علوم تجربي ،با درك اهمیت ايزن
علو در كنار روابط گوناگون انساني ،تالش كردهاند پیچیدگيها اين گستره از دانزش را
هرچه بیشتر نشكار كننزد و از راز ذهزن و زبزان و منطزق حزاكو بزر نن پزرده بردارنزد
روانشناسان ،نوروفیزيولوژيستها ،عصبزيسزتشناسزان و فالسزفه ،بزا مبزاد  ،روش و
اهداف ويژۀ خود ،به اين مسزئله پرداختزه انزد در تزاريخ فلسزفه و در میزان فیلسزوفان،
هیچكدام بهاندازۀ فالسفۀ تحلیلي و زباني و همچنین زبانشناساني مانند نزوام چامسزكي
با دقت به اين امر نپرداختهاند تعاريف فیزيكالیستي از ذهن و ظهور گروهي از نگرشها
علمي و فلسفي ،همچون ماتريالیسو علمي كه به مخالفت بزا تجزرد نفزر پرداختزه و نیزز
علوم عصبشناختي و فیزيولوژيك كه به تشريح واقعیا مشاهدهپذير اهتمزام ورزيزدهانزد،
هرچه بیشتر عرصه را بر تفاسیر جوهر ذهن تنگ كردند در فلسفۀ تحلیلزي ذهزن ،ايزن
مسئله به شكا كليتر ،ذيا مبحث «ارتباط میان امر ذهني و امزر فیزيكزي» بررسزي و بزه
شكا ويژهتر بر ارتباط ذهن و مزز متمركز شده است اين پرسش كه رويدادهها فیزيكزي
(مزز) چگونه بر حاال ذهني تاثیر ميگذارند و در مقابا ،حاال ذهني چزه اثزر بزر مززز
(بدن) دارند ،از جمله پرسشها مهمياست كه نحلههزا گونزاگون فلسزفۀ ذهزن معاصزر
درصدد پاسخگويي به نن برنمدهاند (مسلین )31-29 :1391 ،ننچه اين دسزته از فیلسزوفان را
به طرح چنین پرسشهايي وادار كرده ،تقابا و ثنويت نفر و بدن در فلسفۀ دكار اسزت؛
دكار میان ذهن و بدن تمايز قااا شد و ذهن را از فیزيك جدا كرد؛ بزرا ايزن امزر سزه
دلیا داشت 1 :شناخت ذهن بهتر از بدن است؛  2ذهن ،بنیاد «من» است؛  3ذهن منشزا
شناخت دنیا بیرون است ( )McLaughlin, 2007: 69-85از جمله فیلسوفان تحلیليا كزه
به مقابله با دوگانگي دكارتي پرداختند ،ميتوان بزه گیلبزر رايزا اشزاره كزرد كزه كتزاب
مفهوم ذهن و  ،سرنغاز بر رويكرد نوين در فلسفۀ تحلیلي ذهن به حساب مينيد.
پر از غلبۀ فلسفۀ تحلیلي و منسوخشدن رويكردها متافیزيك سنتي ،و همچنزین
با رشد دانش عصب شناسي ،مزز انسان مورد كاوش فیزيولوژيك قرار گرفت و امر فیزيكي
در مباحث و محافا تخصصي محوريت يافت؛ به اين دلیا ،نگاه معاصر به فلسزفۀ ذهزن،
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به شكا عمده ،شزاما «رفتزارگرايي»« ،نظريزۀ همسزاني» و «كزاركردگرايي» مزيشزود
(خاتمي )20 1387 ،به شكا كلي ،اين نحلهها ،ريشۀ رفتارها و حاال ذهنزي انسزان را بزا
تعابیر متفاو در امر فیزيكي دانستهاند؛ يعني مزز انسان ،سرمنشا شزكاگیزر حزاال
ذهنياست چنین است كه شاخۀ مجزا فلسفۀ تحلیلي ذهن ،نزه بزا جوهريزت نفزر و
بدن سزازگار دارد و نزه در كنزدوكاوها خزود ،رويكردهزا مبتنزي بزر متافیزيزك را
ميپذيرد؛ و به تبع نن ،تفاسیر فیزيكالیستي بر دامنۀ ذهن و زبان حاكو شزد؛ از ايزنرو،
جنبۀ فیزيولوژيك مزز انسان ،بر نگرش معرفتشناسانه غلبه يافزت و ننچزه میزان ننهزا
نقززش واسززطه دارد« ،معنززا» نهفتززه در پززر مفززاهیو اسززت؛ بنززابراين ،نظري زۀ معنززا،
پیونددهندۀ ارتباط ذهن و مزز است و ارتباط اين دو بنیاد مهزو ،در مسزئلۀ معنزا تعزیّن
مييابد پوزيتیويستها منطقي ،با طرح اصا تحقیقپذير  ،باور دارند كه معنزا زمزاني
تحصا دارد كه قابا تحقیق باشد از نظر پوزيتیويستها ،برا اثبا درسزتي و حقانیزت
هر امر  ،بايد نن را به نزمون تجربي گذاشت نزمونپذير  ،نگاهياسزت از زاويزۀ سزوم
شخص و بیروني .معنا فقط با نزمونپذير تجربي اثبا مزيشزود ( Feichtinger, 2018:
)17

از سو ديگر ،چهرۀ عیني معنا ،با زبان تعیّن مييابد؛ به همزین دلیزا ،بحزث زبزان
برجسته ميشود و در فلسفۀ معاصر محوريت مييابد اينكه نقش زبان به عنزوان ابززار
برا انتقال معنا چیست؟ و ساختار درستِ زبان چه ارتباطي بزا ذهزن دارد؟ و همچنزین
چه تاثیر از قوانین منطقي ميپذيرد؟ به عبار بهتر ،در صور محوريتِ ذهن ،حاال
ذهني ،چگونه و با چه واسطها بر زبان جار ميشوند؟ و مزالك درسزتي يزا نادرسزتي
ساختار زبان چیست؟ همچنین ،قوانین منطقي چگونه ميتوانند بر كیفیزت ايزن ارتبزاط
مهو ،تاثیر مطلوب بگذارند؟ چنین پرسش هايي ذهن فالسفۀ تحلیلي و زباني را به خزود
مشزول داشته كه به روشها گوناگون در جستوجو پاسخي برا ننها برنمدهاند
در میان نحلهها و روشها معاصر فلسفي ،پديدارشناسي از جايگاه ويژها برخوردار
اسززت اگزيستانسیالیسززو ،پوزيتیويسززو و برخززي نحلززههززا رو بززه زوال نهادنززد؛ امززا
پديدارشناسي نهتنها زااا نشده ،بلكه به علوم غیرنظر نیز تسر يافتزه اسزت ادمونزد
هوسرل ،با محوريت دادن بزه نگزاهي انسزان و تكیزه بزر حیزث التفزاتي نگزاهي ،تحزول
چشوگیر را در فلسفه دامن زد؛ زيرا به نظر و  ،فلسفه ،برا تداوم و بقا خزود ،بايزد
به علمي متقن تبديا شزود؛ ايزن امزر میسزر نیسزت ،مگزر اينكزه نن را از نگزرشهزا
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متافیزيك سنتي رهايي بخشیو و از پیشفرضها مبرا سازيو ،تزا بزه واسزطۀ نن بتزوانیو
واقعیت را چنانكه بر ما پديدار ميشود ،بیان كنزیو راه حزا هوسزرل« ،پديدارشناسزي
استعاليي»است و به موازا رشد نظريا علمي و فلسفي ،با روش ويژۀ خود در كتاب
پژوهشها منطقي به مسئله ذهزن و زبزان پرداختزه اسزت «چزرخش اسزتعاليي» در
فلسفه ،بر پايۀ نگرش نوين و به بحث «تجربزه» ،بزرخالف تجربزيبزاوران سزنتي رو
ميدهد هوسرل ،از ننجا كه دادهها نگاهي را همبستهها استعاليي نن ميداند كه بزه
وسیلۀ نگاهي قوام مييابند و معاني التفاتي نگاهي به حساب مينينزد ،بزه سزو پزروژه
استعاليي حركت ميكند و در اين راستا ،جهان فیزيكي را به تعلیق درمزينورد تزا بزه
ذوا اشیاء به شكا «خود-داده» دست پیدا كند و هركدام از ننها را نسزبت بزه تجربزۀ
زندها كه بنیادشان را بر نن استوار ساخته اسزت ،مزيسزنجد؛ در ايزن صزور  ،معزاني
مرتبط بزا داده هزا ،محتزوا اسزتعاليي نگزاهي محسزوب مزيشزوند؛ از ايزنرو ،منطزق
استعاليي ،مبتني بر معاني ايداال است و معاني ايداال ،همان محتوياتي هسزتند كزه در
زبان بیان ميشوند بدين ترتیزب ،نظريزۀ هوسزرل دربزارۀ منطزق ،بزر معزاني ايزداال و
چگونگي تركیب گزارهها با يكديگر به منظزور تشزكیا نظريزا  ،متمركزز اسزت معزاني
ايداال ،همان چیزهايي هستند كه در زبان بیزان مزيكنزیو؛ همزین معزاني ،محتواهزا
ايداال فكر يا ديگر انواع فعالیت التفاتي به حساب مينيند (اسزمیت)95 :1394 ،؛ بنزابراين،
زبان ،بیانگر محتوا منطق است؛ زيرا معاني ايداال ،محتويا فكر به حسزاب مزينينزد
چهرۀ نويني كه هوسزرل بزه مباحزث فلسزفي بخشزید ،بزه دلیزا طزرح بحزث «حیزث
التفاتي»است حیث التفاتي ،هو محتوا و هو عما و هو متعلقا نگزاهي را بزه يكزديگر
پیوند ميزند در تعريف پديدارشناسي نمده است كه پديدارشناسزي ،روشزياسزت بزرا
تحلیا و توصیف نگاهي و ننچه به نگاهي داده ميشود و از رهگذر نن ،فلسفه بزه علمزي
دقیق بدل ميشود (مايول)31 :1398 ،
ارتباط نگاهي با زبان ،در قالب گزارهها صور ميپزذيرد و گززارههزا محتويزا فكزر
هستند؛ به عبار ديگر ،مفاهیو التفاتي به عنوان امر خصوصي ،به معاني زباني به عنزوان
امور عمومي تبديا ميشوند و ارتباط شكا ميگیرد در منطق كالسزیك ،زبزان ،بیزانگر
فكر است؛ اما در منطق استعاليي هوسرل ،زبان نهتنهزا بیزانگر فكزر ،كزه گويزا حیزث
التفاتي نیز هست؛ اما هوسرل به اين حد اكتفا نميكند و زبان را تا حد يك ابززار صزرف
در راستا تحقق پروژه استعاليي خود پايین ميكشد برا هوسرل ،زبزان بزدون ذهزن
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چیز برا بررسي ندارد انديشمنداني كزه ارتبزاط ذهزن و زبزان را بررسزي كزردهانزد،
مشتما بر سه رويكرد هستند كه يادنور شديو؛ و دراين میزان ،نگزرش پديدارشناسزي
مزفول مانده است در اين پژوهش ،تالش مي كنیو با تكیه بر مفهوم ذهن ،زبان و منطق
در پديدارشناسي هوسرل ،با طرح پرسشها زير ،ارتباط مفاهیو يادشزده را ژرفكزاو
كنیو و به نقد جايگاه ذهن و زبان در انديشۀ و بپردازيو:
 1در انديشۀ هوسرل ،منطق چه نقشي را میان ذهن و زبان ايفا ميكند؟
 2در پديدارشناسي هوسرل به عنوان روش ،ارتباط ذهن و زبان چگونه تبیین ميشود؟
 .2ایدۀ منطق محض به عنوان نظریۀ نظریهها
نگرش هوسرل دربارۀ «منطق محض» ،زمینه ساز طرح بحث پديدارشناسياسزت دانزش
منطق برا هوسرل دربرگیرندۀ مفهومي فراتر از برداشت پیشینیان بود و با تاكید بزر
طرح فلسفۀ استعاليي ،محتوا منطق را دربرگیرندۀ «معاني ايداال» ميداند؛ به عبزار
بهتر ،بیش از ننكه مانند ارسطو و ساير منطزقدانزان ،حتزي فرگزه و راسزا ،بزه تحلیزا
ساختار گزارهها و نحوۀ شكاگیر قیاس مطلوب بپزردازد ،بزه اهمیزت جايگزاه معنزا در
نگاهي ميپردازد؛ اين تفاسیر از منطق ،اصول بنیادين نن را نسبي ميكند و در نخستین
گام ،بر مفهوم حقیقت تاثیر ميگذارد (.)Husserl, 2001: 85
فرگه با درك رابطۀ میان «معنا» ( )sinnو «مرجع» ( ،)Bedeutungهمبستگي خاصزي
میان نامها ،محموال و مراجع ننها مشاهده كرد بر طبق نظزر و يزك نزام مزيتوانزد
مبتني بر مرجعها گوناگون باشد؛ بنابراين ،ساختار صور و انتزاعي منطق ،جا خزود
را به نگرش نويني داد كه برا گزارهها منطقي ،در پي مابزهازاء عینزياسزت هوسزرل،
تحت تاثیر اين نگرش ،منطق را فراتر از كاربرد قیاس و استنتاج محزض در نظزر گرفزت؛
يعني به واسطۀ موازين منطق به دنبزال همبسزتگي معناشزناختي میزان معنزا و مرجزع
است نكته بنیادين نن است كه معنا برا فرگزه ،دربرگیرنزدۀ معنزا يزك نشزانه (واژه-
گذاره) است؛ اما برا هوسرل ،فعالیت زباني يا فعالیت بیانياسزت ()mohanty, 1976: xui
به باور هوسرل ،منطق نغشته به تفكر روانشناختياست؛ يعني همچون روانشناسزي ،بزا
تكیه بر داده ها تجربي به سو كاوش محتويا ذهن متمايزا اسزت؛ از ايزنرو ،میزان
قوانین طبیعي و منطقي خلطي صور گرفته است پیامد اين اشزتباه ،درك منطزق بزه
عنوان قانون فكر است با اين برداشت ،منطق نسبي ميشود ،در حالي كه قواعد منطقزي
حیطۀ اطالق ويژۀ خود را دارند و بايد شكناپزذير و مطلزق باشزند از ننجزا كزه قزوانین
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فیزيكي ،بيواسطه و مسزتقیو ،از طريزق تجربزه و بزا روش اسزتقرايي بزا عزالو واقزع در
ارتباطاند ،پیشفرض دارند و «پسیني» ( )apostrioriبه حساب مينيند؛ بنزابراين ،اعتبزار
مشروط دارند و مبتني بر شزرايط مزاد هسزتند ،در حزالي كزه قزوانین منطقزي ،ذاتزا
«پیشیني» ( )aprioriو مطلق بوده ،مبتني بر شزرايط صزور شزناخت هسزتند منطزق
«نظريۀ نظريهها» يزا «نظريزۀ صزور صِزرف عزالو از همزین حیزث» ،علمزياسزت كزه
صور ها امكانپذير هر دانش سامانمند بخردانها را هرچه باشد ،بياعتنا به محتوا
ماد نن دانش بررسي ميكند (با)163 :1376 ،
هوسرل چگونه مي تواند به چنین برداشتي از منطق دست پیدا كند؟ برا يزافتن راه
حا اين پرسش ،و نخست به پیرو از استادش ،برنتانو ،برداشتها روانشزناختي را
از منطق كنار ميگذارد و سپر ،برخورد تخصصي و منطقي ناب را با منطق ،به اهزا نن
كه از نظر و متخصصان منطق هستند (مانند راسا ،وايتهد ،فرگه و ) واميگذارد و منطزق
را با رويكرد فلسفي بررسي ميكند نظام رياضیاتي منطق از نظزر و مبتنزي بزر حیزث
التفاتي است عالوه بر نن ،شیوها است كزه بزه وسزیلۀ نن ،معزاني ،بزه واسزطۀ تجزارب
(التفاتي) ما ،جهان پیرامون را بارنمايي ميكنند هوسرل با اين تالش ،منطزق را بزا طزرح
استعاليي خود ،همسو ميكند واژۀ «استعاليي» نزد هوسزرل ،مفهزومي سزها و ممتنزع
دارد؛ به گونها كه مفسران و  ،بزر سزر نن يزكصزدا نیسزتند بزه شزكا كلزي ،طزرح
استعاليي هوسرل ،جنبشي در برابر طبیعيساز فلسفه است؛ يعني رهايي فلسفه از دام
پیشفرضها و متقنساختن نن به نظر هوسرل ،علزوم اروپزايي بزه عنزوان دانزشهزايي
حقیقي ،درگیر بحران شدهاند؛ چنانكه در كتاب بحران بهتفصیا دربارهاش سخن گفتزه
است اين علوم ،در مباد  ،روش و اهداف خود دچار پیچشها غیرتخصصزي هسزتند؛
به همین دلیا ،فیلسوف وظیفه شناس ،نبايد نگرش فلسزفي خزود را بزه علزوم فیزيكزي
پیوند بزند؛ چراكه در اين صور  ،فلسفه نیز دچار بحران ميشود (از نظر و چنین امر رخ
داده اسزت) برا گريز از بحران ،بايد به پديدارشناسي استعاليي به عنزوان روشزي نزوين
متوسا شد برا دستیابي به چنین هدفي ،نخست علوم طبیعزي را «تعلیزق» ()epoche
مي كند و ننچه پر از تعلیق باقي ميماند ،ذا اشیاء است نگاهي ،جهان و اشیاء درون
نن را پر از تعلیق« ،تحويا» ( )reduceميكند و در پي ايزن فروكاسزت (تحويزا) ،ذوا
محض ننها در برابر نگاهي قرار ميگیرند «ذوا ايزداال» دسزتمايزۀ طزرح اسزتعاليي
هوسززرل هسززتند جامعیززت قززوانین منطقززي بززه شززكا امززر «خززود-داده» ،ريشززه در
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صور ها بنیاديني دارد كه احكام ممكن عقالني به واسطۀ نن دستهبنزد مزيشزوند
اين امر ،توسط قواعد انجام ميشود كه بر حیث التفاتي استوارند ()Husserl, 2008: 50
منطق بزرا هوسزرل ،مبنزي و متزرادف بزا «معناشناسزي»اسزت و وظیفزۀ نن ،بررسزي
همبستگي میان گزارهها زبان ،معنا و در نهايت ،ارتباطشان با جهزان خزارج اسزت؛ در
اين صور  ،به توصیف گزارهها و مفزاهیو مزيپزردازد بزا ايزن درك از منطزق ،خزواهیو
فهمید كه قوانین نن ،غیرتاريخي و فرازماني هستند؛ صور نظريه ،صزور هزا محزض
احكام ،امر گوناگون است ،همچون سزطح بزاالتر از منطزق صزور  ،احكزامي اسزت
مبتني بر يك علو ممكن اين گسزتره از دانزش ،خزارج از چزارچوب واقعیزت تزاريخي و
زماني قرار دارد ()Ibid: 53
هدف هوسرل از تاكید بر فرازماني و مكانيبودن منطق ،نشاندادن استعاليي و بزدون
پیشفرضبودن نن است؛ بنابراين ،منطق ابزار در خدمت تفكر فلسزفياسزت كزه بايزد
برا همسوشدن با نن ،هو استعاليي و هو غیر روانشناختي و نیز غیر فیزيكي باشد؛ در
اين صور  ،با برداشت معناشناسانه از منطق ،ارتباط میان ذهن و زبان ،در حیطۀ اطزالق
منطق قرار خواهد گرفت؛ چراكه منطق محض ،سزاختار گززاره هزا را در علزوم گونزاگون
تحلیا ميكند؛ از اينرو ،هوسرل نن را «نظريۀ نظريزههزا» مزيدانزد در مقابزا منطزق
محض ،منطق كاربرد قرار دارد كه وظیفهاش طرح بحث دربارۀ نظام اصول موضوعه در
نظريههايياست كه مكان (هندسه) ذهن (روانشناسي) يا اجسام ماد (فیزيك) را دربردارند
منطق محض ،فقط نحوها كه اين قبیا نظريهها را بدان نحو بازنمايي مزيكننزد ،قطزع
نظر از كاربرد مورد نظر ننها ،بررسي ميكند (اسزمیت)129 :1394 ،؛ از ايزنرو ،منطزق بزا
نگاه كلي و موردنظر هوسرل ،بر معاني ايداال متمركز بوده ،با كاربرد واژگان عیني بیگانه
است؛ بنابراين ،ما در منطق برخالف برداشت فالسفۀ پیشین ،با نظامهايي از گززارههزا
ايداال مواجهايو ،نه عالاو زباني كه در بیان معاني به كار ميروند حال كه جايگاه منطق
از نظر هوسرل مشخص شد ،بايد به طرح بحث اصلي ،يعني نقش منطق در ارتباط ذهزن
و زبان بپردازيو
 .3ذهن و فرآیند معنابخشي
هدف هوسرل از بازتعريف منطق به شكلي كه هزو پیراسزته از پزیشداور باشزد و هزو
جدا از امر واقع نباشد ،در حقیقت ،فراهونوردن زمینه برا تحلیا دقیقي از بحث معنا و
به تبع نن ،ساختار ذهن است چنانكه خواهیو ديد ،هوسرل بزا تحلیزا سزاختار بیزان در
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كتاب پژوهشها (پژوهش چهارم) تزالش مزيكنزد احكزام منطقزي را بزه گونزها پايزها از
متعلقا جهان فیزيكي بپیرايد در اينجا نیز با تفكیك دو جنبۀ فیزيكزي و غیرفیزيكزي در
بحث بیان ،به دنبال يافتن بستر اليتزیر برا حكو و داور ميگردد اتقان حكو در گرو
بناشدن نن بر يك بستر استوار و درونياست اين بسزتر بايزد ريشزه در ايزدها خودبنیزاد
داشته باشد كه دستخوش دگرگوني نشود ( )Husserl, 1970: 22ننگونه كه يزادنور شزديو،
نونور هوسرل در فلسفه ،تكیه بر روش پديدارشناسي استعاليياست بزر طبزق روش و ،
جهان واقع و امر فیزيكي به تعلیق درمينيد و ننچه باقي ميماند ،ذا اشیاء است نگزاهي،
به ذوا اشیاء قوام ميبخشد؛ بدين نحو كه نن ها را بزه چیزز كزه در حقیقزت هسزتند،
تحويا ميكند نتیجۀ تحويا نیز ماهیتبخشزي ( )ideationنگزاهي بزه ذوا اشزیاء اسزت
فرنيند ماهیتبخشي ،مبتني بر روابط دال و مدلولياست؛ يعني هر مفهزوم نززد نگزاهي بزر
يك ابژه و عین داللت دارد؛ بنابراين ،ما به واسطۀ ايدۀ اشیاء ،ننها را درك مزيكنزیو هزر
ماهیتي خود را چونان يك ايده بر نگاهي نمايان مزيسزازد ،ادراك هركزدام از ايزن مزوارد،
مستلزم شهود و بداهت است در صورتي مزيتزوان يزك ايزده را بنیزادين پنداشزت كزه از
مفهومي خود -داده ( )self-giveفراهو نمده باشد؛ از اينرو ،خزود -دادهبزودن ايزن مفزاهیو،
معیار اصالت نن هاست؛ بنابراين ،فرنيند يادشده ،ما را بزه «معنابخشزي» ( )sinngebungبزه
اشیاء هدايت ميكند؛ يعني ،عما نگاهي به دادهها شهود تجربي معنا ميبخشد و شزهود
تجربي و فرد  ،به شهود ماهو فروكاسته ميشود؛ در نتیجزه ،پزر از قزوامدادن ابزژههزا،
ذهن به فرنيند معنابخشي دست پیدا ميكند كه غايزت روش هوسزرل اسزت كزنشهزا
معنابخشي تنها زماني نسبتِ شناختي پیدا ميكنند كه توسط شهودِ مقولها مناسزبي پزر
شوند وقتي چنین امر رخ دهد ،مرجع كنش معنابخشي ،ديگر يك نیزت خزالي نیسزت،
بلكه يك عنصر خود -داده در شهود است (مزايول )70 :1398 ،در واقزع اگزر سزخن گزافزي
نگفته باشیو ،تمام تالش هوسرل برا تدوين روشي نوين ،مبتني بزر تعريزف درسزتي از
«معنا»ست كه يكي از مفاهیو بنیادين پديدارشناسي هوسرل به حساب مزينيزد نوردن
اين مبحث در نغازين فصول كتاب پژوهشها ،در حقیقت ،دريچزها بزه بحزث «حیزا
ذهن» بر خوانندگان پديدارشناسي ميگشايد جالب است بزدانیو بررسزي هزا نغزازين
ساختار زبان ،اين امكان را فراهو ميكند كه نظريهها مهو معنزا را در ذهزن بزه شزكا
ممكن نمايان سازيو ( )Cunningham, 1976: 49پرسش مهو اين اسزت كزه چزرا هوسزرل
بحث بیان را پیش از پرداختن به بحث ذهن نورده اسزت؟ غالبزا تحلیزا ذهزن ،بزه لحزاظ
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منطقي و عقلي مقدم بر تحلیا زبان است؛ اما هوسرل ابتدا بیان را تحلیزا كزرده و سزپر
به بحث معنا و محتوا ذهن پرداخته است كه شايد دلیا نن ،انتخزاب روشزي متفزاو از
سو او باشد؛ يعني بر طبق روش هزا و متزدلوژ منطقزي ،از نتیجزه بزه سزو مقزدما
حركت كرده است تا اهمیت بحث ذهن و معنا را هرچه بیشزتر نمايزان سزازد هوسزرل در
اين بخش مهو از كتاب ،برا تحقق روانشناسي توصیفي ،بیان را از نگاه اولشخص مفزرد
مينگرد
يكي از نقاط ضعف فالسفه در زمینۀ ارتباط ذهزن و زبزان ،ناديزدهانگاشزتن (عمزد يزا
غیرعمد ) جنبهها فیزيولوژيك مزز انسان است كه هوسرل نیزز از نن مبزرا نیسزت؛ زيزرا
همواره با برداشتها فیزيكالیستي مخالف بوده است عصبشناسان چگزونگي پديدنمزدن
نگاهي را در مزز انسان بررسي ميكنند و حالت عصبي ذهنزي او را از منظزر سزومشزخص
مينگرند و توصیف ميكنند؛ به عبارتي ،نگاهي فرد اهمیت چنداني برايشان ندارد؛ امزا از
ننجا كه پديدارشناسي هوسرل ،مبتني بر بحث معناست ،از منظر و  ،بیزان ،نزوعي نشزانه
است؛ و نشانه ،يعني چیز كه حاكي از شي يا چیز ديگر غیزر از خزود اسزت؛ بنزابراين،
جنبۀ ارجاعي بیان را بر ما نشكار مي سازد اين امر ريشه در ساختار پديدارشناسانۀ نگزاهي
دارد؛ يعني اصا حیث التفاتي بیان نیز جنبۀ التفزاتي دارد و هزر بیزان ،همچزون نشزانها
است كه چیز را نشان ميدهد مفهوم ايداالبودن زبان ،مبتني بر تمايز میان سخنگفتن
واقعي و بیان زبانياست مورد دوم بر پايزۀ مفزاهیمي مبتنزياسزت كزه نشزانگزر هسزتند
( .)mohanty, 1976: 61به همین دلیا ،دو ركن بنیادين بیان را ميتوان معنا و ارجزاع بزه
حساب نورد هر بیان به لحاظ فیزيكي به يك شيء راجع است و به لحاظ غیرفیزيكي به
معنايي خاص بازميگردد از ننجا كه هوسرل معنا را مبتني بر قواعد منطقزي مزيدانزد و
قوانین منطق ،امور پیشیني هستند كه دستخوش تزییر و زمانمند قرار نميگیرنزد،
قواعد ذهن و فرنيند معنابخشي نن نیز مشمول تزییر و زمانمند نیسزتند؛ بزه همزین
دلیا ،هوسرل جنبۀ فیزيكي زبان و بیان را امر كورنگ نشان ميدهزد؛ تزا بزدانجا كزه
حتي مدعياست ميتوان جنبۀ فیزيكي بیان را حذف كرد پیش از اين ،يادنور شديو كه
ذوا در هستيشناسي هوسرل ،يا ماد اند يا صور ؛ ذوا ماد سزه منطقزه را تحزت
عنوان «طبیعت»« ،نگاهي» و «فرهنزگ» دربردارنزد؛ ذوا موجزود در طبیعزت ،تحزت
سیطرۀ زبان ،مكان و تركیب ماد و قانون علیزت قزرار دارنزد؛ ذوا مزرتبط بزا اعمزال
نگاهي ،با ساختار تجربۀ زنده و بهويژه حیزث التفزاتي در ارتبزاطانزد و ذوا مزرتبط بزا
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فرهنگ ،مربوط به فعالیتهزا اجتمزاعي هسزتند در فلسزفۀ ذهزن هوسزرل ،بزرخالف
فلسفهها تحلیلي ذهن معاصر ،مقولۀ معنا صرفا به امر ماد بازنميگردد ،بلكزه رويزداد
فكركردن ،هو تحت ذوا ماد منطقۀ طبیعت و هو ذوا مزاد منطقزۀ نگزاهي قزرار
دارد رابطۀ میان منطقۀ نگاهي و طبیعت ،ارتباط مفاهیو را با امر عیني دربرميگیرد
هوسرل ارتباط میان معنا و مرجع را تحت تاثیر اين برداشت بازتعريف مزيكنزد بزه
باور و يك معنا ،ميتواند از چند مرجع برخوردار باشد  1يا در نقطۀ مقابا ،چنزد معنزا،
ميتوانند به يك مرجع بازگردند (مانند مفاهیو گوناگون اسب در زمانها و مكانها مختلزف كزه
همه در مفهوم اسب جمع ميشوند)؛ بنابراين ،هوسرل نتیجه مزيگیزرد كزه مصزداق ارجزاع،
هرگز با معنا نن منطبق نیست هدف اصلي هوسرل از چنین تحلیلي ،نه دغدغۀ زبزان
و مباحث زبانشناسانه ،بلكه نشاندادن جايگاه مهو معنا در زبان است برا و  ،ساختار
زبان تحت الشعاع ساختار منطقي ذهن است چنانكه نمد ،برا هوسرل ،معزاني ايزداال
تنهاساكنان ذهن هستند؛ به همین دلیا ،چهرۀ مثالي معنا را ناشي از اشتراكا بيبديا
نن ها در اذهان و كاربردها گوناگون مييابد معنايي كزه در گززارههزا نهفتزه اسزت ،از
صور ظاهر ننها كامال متفاو اسزت واژگزان در بسزتر معناهزايي مثزالي و ايزداال
اسزتوارند كززه هركزدام داللززت مفهززومي بزر امززر ممكززن دارد ()husserl, 1969: 132
جداساز معنا از امر فیزيكزي در راسزتا خصزلت نواماتیزك -نواسزیر(متعلق انديشزه-
انديشه) ذهن است؛ يعني ننجا كه حیث التفاتي از يك سو به ابزژه راجزع اسزت و از سزو
ديگر محتوا سوژه را قوام ميبخشد؛ به همین دلیا ،هوسرل مدعياست كه واسطۀ میزان
جنبۀ فیزيكي بیان و جنبۀ غیرفیزيكي نن ،نگاهياست؛ به عبار بهتر ،نگزاهي معنزا را بزه
شيء پیوند ميزند ،ولي كفۀ ترازو به سو معنا ذهني سزنگیني مزيكنزد؛ چراكزه معنزا
زوالناپذير است و نقطۀ مقابا نن ،يعني واژگان و بیان ،زمزانمنزد و زوالپذيرنزد بزه زعزو
هوسرل ،بیانها ،اشیاء فیزيكي هسزتند كزه چیزهزا غیرفیزيكزي (معنزا) بزه ننهزا جزان
ميدهند؛ پر ماهیت و ذا يك بیان ،صرفا منوط به معنا نن است؛ معنا شزاهد اسزت
بر واقعیتي كه در پي نن نهفته است و حكو منطقي بر پايۀ نن بنا ميشود ()ibid: 133؛ بزه
همین دلیا ،يكي ديگر از ايرادهايي كه ميتزوان بزر فلسزفۀ هوسزرل وارد كزرد ،كزورنزگ
نشاندادن نقش زبان است و زبان را تا حد ابزار پزیش پاافتزاده پزايین مزيكشزد؛ بزه
نحو كه وظیفهاش ،صرفا انتقال يك سر معانياست پر از و  ،هايدگر با زيركزي ايزن
خالء را احساس و ارزش زبان را در انديشهاش برجسته ميكند تا بدانجا كه زبزان را «خانزۀ
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هستي» ميداند هوسرل بر ايزن بزاور اسزت كزه مزا معنزا را بزه دلیزا غیرفیزيكزيبزودن
نميتوانیو تولید كنیو ،بلكه صرفا واژهها را ميسازيو ،و واژهها موقت و ناپايدار هسزتند بزه
باور هوسرل ،زبان بر مفهوم مهر ميزند و در نتیجه ،میان مفهوم در مزن و معنزايي كزه در
بیان من است ،تفاو وجود دارد شكاف میان بیان و معنا در فلسفۀ ذهن هوسرل ،خاليزي
در فلسفۀ و به حساب مينيد اهمیت برنامزۀ هوسزرل در جريزان پديدارشناسزي بزه نن
است كه يگانگي میان معنا و امر مرتبط بزا ننهزا را در تحلیلزي مناسزب نشزان مزيدهزد؛
چراكه و بنیاد اين تحلیا را بر فرنينزد درك التفزاتي معنزا بزا واقعیزتِ مزرتبط ،مبتنزي
ميسازد ()Bernet, 2005: 82؛ از اينرو ،هوسرل معنا را «اينهماني مثزالي در چنزدگانگي
بیان» ميخواند ،و اينهماني ،از يك سو به قطب عیني بیان و از سو ديگزر ،بزه قطزب
ذهني نن بازميگردد فرنيند معنابخشي ،بر بستر اينهماني مثزالي معنزا اسزتوار اسزت
گزاره ها حاما محتوا حكو من و در نهايت ،فكرم هستند و هر گززاره از «وضزع امزور»
ويژها تشكیا شده است؛ بنابراين ،فكر من از اوضاع امور مزرتبط بزا واقعیزت برخزوردار
است كه همبستۀ عیني ابژهها به حساب مينيند هوسرل برا پیشبرد طزرح اسزتعاليي
خود ،معیار حقیقت ذهني را «خود-دادگي» ميداند؛ اما ابژه نميتواند امر خزود -داده
باشد ،بلكه تنها محتويا ذهني كه مبتني بر مادۀ كنش التفاتي هسزتند ،امزور خزود-
داده به حساب مينيند هیچ چیز باالتر از نن ابژهها كه به شكا يك كزا مشزخص در
نگاهي جا دارند ،خود-داده نیست عما شهود نزاب purly) (signitive actدر صزورتي
خود-داده است كه تركیبي از ماده ( )matterو كیفیزت ( )qualityباشزد ( Husserl, 2003:
)23
هوسرل ،میان كیفیت حكو و مادۀ حكو تمايز قااا ميشود؛ كیفیت همان نحوۀ ارااۀ
حكو و ماده در حقیقت ،محتوا حكو است؛ مثال «مار» ميتوانزد محتزوايي بزرا يزك
گزارۀ عاطفي مثا «من مار زرد را دوست دارم» باشد يزا مزاده و محتزوايي بزرا گززارۀ
خبر «من مار زنگي را ديدم»؛ بنابراين ،ماده در هركدام از اين گزارههزا ،ثابزت و واحزد
است و كیفیت در حكو ،تفاو دارد اين امر به نظر هوسرل ،مزورد غفلزت برنتزانو قزرار
گرفته بود؛ پر نوع احكام بیاني ما تحت تاثیر ساختار منطقي ذهن و نحوۀ اشاعه و ارااۀ
ننهاست ذهن در فرنيند بیان ،همواره ثابت است؛ اما بیزان ،متزیزر و متفزاو اسزت؛ از
اينرو ،چهرۀ منطقي ذهن در فلسفۀ هوسرل ،بر زبان ،چربش بیشزتر دارد؛ بزه همزین
دلیا ،در روش پديدارشناسي استعاليي ،اولويت با ذهن به جا زبان است مزيتزوان بزر
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هوسرل خرده گرفت كه چنان ذهن را ساخته و پرداخته ميكند كزه گرفتزار ايداالیسزو
استعاليي راديكالي ميشود كه در نن فضا مناسزبي بزرا نقزشنفرينزي واقعزي زبزان
نميماند
 .4زبان و خلوص بیان
فلسفۀ زبان هوسرل ،بررسي ساختار نحو ) (synteticزبان نیست ،بلكه بیشتر ادامزۀ همزان
بحث معناشناسي ( )semanticاست؛ بنابراين ،زبزان و سزاختارها گرامزر گززاره را بزرا
نشنايي بیشتر با معنا تحلیا ميكند ما نیز از اين گونه بررسي زبان گزذر كزرده ،صزرفا بزر
هدف اصلي هوسرل تمركز ميكنیو يادنورشديو كه بنیاد ترين مفهومي كه هزو سزاختار
منطق و هو ذهن و زبان را در هوسرل به يكديگر پیوند مزيزنزد ،مفهزوم حیزث التفزاتي و
معاني ايداال است هوسرل معاني ايداال را مفروض ميگیزرد تزا عینیزت منطزق را تبیزین
كند او اين نظريه را دربارۀ فعالیتها گفتار پیشزنهاد داد كزه بزه واسزطۀ نن ،ماهیزت
گفتوگو میان انسانها را تبیین كند (اسمیت )78 :1394 ،دريچزۀ ورود بزه بحزث زبزان و
ارتباط نن با ذهن در فلسفۀ هوسرل را بايد در كتاب پژوهشها منطقي جستوجو كزرد
هوسرل در پژوهش ششو ،بخش دوم تحلیا خزود را بزا ژرفكزاو بزر رو زبزان شزروع
ميكند ،غالبا انديشه يا واقعي ( )realاست و يا زباني ( )verbalانديشۀ زباني پختزه و روشزن
نیست؛ در مقابا ،انديشۀ واقعي پخته و كامزا بزه نظزر مزيرسزد ( )mohanty.1977: 78در
تفاسززیر كهززن مباحززث زبززاني را از سززه زاويززه مززينگرنززد 1 :نحززو ؛ .2معناشناسززي؛ 3
كاربردشناسي
نحو يا دستور زبان به بررسي تعیزین جايگزاه درسزت واژه هزا در گززاره مزيپزردازد
معناشناسي كه همان منطق واژگان است ،عدم تنزاقض را در معنزا كلمزه جسزتوجزو
ميكند و كاربردشناسي نیز جنبۀ عملي و پراگماتیك زبان يزا همزان بزهكزارگیر نن و
حفظ دستورالعماها درستِ سخنور است بر طبق نظر هوسرل ،منطقدانان ،بزا درك
نادرست خود از منطزق ،زبزان را نیزز در جايگزاهي نامناسزب قزرار دادهانزد بسزیار از
فیلسوفان منطق و زبان ،تحت تاثیر نورفتارگرايي قرن بیستو قرار داشتند كه مطزابق بزا
نن ،زبان بهتنهايي بايد منظور شود و نگزاهي را بايزد مزورد ترديزد قزرار داد ،كزه گزاهي
ويتگنشتاين متاخر را در اين مسلك قرار دادهاند (اسمیت)145 :1394 ،؛ يعنزي بزیش از نن
كه به معنا موجود در واژهها و جمال توجه كنند ،به بررسي گرامر زبان پرداختهاند؛
البته همین نگرش نقطۀ عطفي در نقد دريدا بر نگرش زباني هوسرل شد؛ چراكه از نظزر
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و  ،زبان منوط به كاركرد نن در زندگي روزمره است هوسرل ميخواهد خلوص بیاني و
منطقي معنا را بزه مثابزۀ امكزان لوگزوس در نظزر بگیزرد ( )Derrid, 1973: 20بزه طزور
بسیارمختصر بايد گفت چهرۀ ايداال زبان بزرا هوسزرل در ننجزا نمزودار مزيشزود كزه
بتوانیو به «خلوص بیاني زبان» دست پیدا كنیو؛ خلوص بیاني به دست نمزينيزد ،مگزر
اينكه میان زبان واقعي و زبان در جنبۀ ايداال نن ،تمايز قااا شويو اين تمايز چنزانكزه
خواهد نمد ،ادامۀ طرح منطق استعاليي هوسرل است جداساز مهمي كزه هوسزرل در
راستا باور افالطوني خود بر زبان انجام ميدهد و مورد نقد فیلسوفاني مانند دريدا قزرار
گرفته ،جداساز جنبۀ واقعي و بیروني زبزان از هسزتۀ مركزز نن (معنزا) اسزت هزدف
هوسرل از چنین تقسیمي ،در واقع رسیدن به يك نقطۀ مهو است و میان نشانههزا
بیانگر و نشانهها داللتي يا غیر بیانگر تمايز قااا ميشزود  2هوسزرل هزر بیزان را يزك
نشانه ميداند؛ اما برخي از اين نشانهها غیر بیانگرند در واقع نشانههايي وجود دارنزد كزه
دال بر وجود يك امر عیني هستند و نشانه هايي هو وجود دارنزد كزه مابزه ازاء خزارجي
ندارند نن دسته از نشانههايي كه ميتواننزد معنزا را در خزود پنهزان داشزته باشزند ،در
حقیقت بیانگر معنا هستند و هوسرل از ننها تحت عنوان نشزانههزا بیزاني يزاد كزرده
است ،دستۀ ديگر نیز صزرفا امزور نشزاندهنزده و داللتزي هسزتند ارتبزاط كالمزي و
گفتار  ،به واسطۀ نشانهها بیاني صور مزيپزذيرد و هزر كزالم و گفتزار حامزا يزك
معناست گفتار بدون معنا ،ياوه گويي و تكرار حرف و سزخن پزوا اسزت و هزیچ سزود و
فايده ا برا گوينده و شنونده ندارد؛ بنابراين ،زبان وسیلها ارتباطياست میان گوينده
و شززنونده كززه بززه كززار انتقززال معنززا مشزززول اسززت و از نن تحززت عنززوان «مفاهمززه»
( )Communicationياد ميكند و ايزن نزوع برداشزت را از ارسزطو و فالسزفها ماننزد
بولتسانو وام گرفته است؛ اما به همین حزد اكتفزا نمزيكنزد و بیزان را از ارتبزاط عزار
ميسازد؛ زيرا برا پیشبرد طرح پديدارشناسي استعاليي خزود ،نیازمنزد تفكیزك جنبزۀ
ارتباطي زبان از جنبۀ معنايي نن است اساسيترين انتقاد كه در اين جزا بزر هوسزرل
وارد است ،كورنگ نشاندادن جنبۀ بیرونزي (نبجكتیزو) زبزان اسزت؛ معنزا را صزرفا ننجزا
مي توان به شكا ناب در اختیار گرفت كه در درون نگاهي قرار گرفتزه باشزد و از حالزت
پیشیني ( )aprioriدور نشود ،زاياشدن معنزي در يزك ارتبزاط بیرونزي اتفزاق مزيافتزد
()Welton, 1999: 101
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هوسرل ،زبان را از ماهیت ارتباطي نن ميپیرايد و از نن تنها يك معنا ايداال بر جا
ميگذارد او نیاز دارد كه با پیراستن جنبۀ ارتبزاطي زبزان ،نن را بزه يزك گونزۀ ايداالیسزو
استعاليي هوعنان سازد تا با طرح منطق استعاليي او همسو شود زبان در حالت ارتبزاطي،
تحت تاثیر جهان واقعي عیني بوده و با اصول بنیزادين پديدارشناسزي هوسزرل نزاهمخوان
است؛ بنابراين ،از نظزر هوسزرل ،زبزان بزه تبزع منطزق ،حامزا معنزا ايزداال اسزت ،نزه
بازتابدهندۀ وقايع عیني تنها چیز كه زبان را به عالو واقع پیوند ميزنزد ،معنزايياسزت
كه از ذهن بر نن جار ميشود و زبان صرفا نن را منتقا ميكند از نظر هوسرل ،ارتبزاط،
يك اليۀ بیروني برا بیزان اسزت و امكزان جداسزاز پديدارشزناختي ننهزا وجزود دارد
تفكیك میان جنبهها گوناگون بیان را ميتوان در دو حالت پیشزابیاني ()pre- expressive
و حالت «پیشازباني» نشان داد پیشینيبودن ،ويژگي جداييناپزذير بیزان بنیزادين اسزت و
خروج نن (از اين حالت) ،مستلزم برقرار ارتباط است ( )Husserl, 1970: 228هدف هوسزرل
از جداساز نشانهها بیاني و داللتي ،در واقع ارتباطدادن معاني ايداال با زبان است زبزان
پسايند يك كنش ذهنياست ،نه پیش رو نن جنبۀ ارتباطي زبان از نظر هوسزرل ،زبزان
را از ناببودن و خلوص نن دور ميسازد دقیقا برخالف نظر دريدا كه زبان را با يزك جنبزۀ
پراگماتیك و مواز با سخنور منظور ميكند ،هوسزرل زبزان را صزرفا داللزتشناسزانه و
منطقي ميداند خلوص بیان ننجا خود را نشان ميدهد كه معنا نهفتزه در نن ،صزرفا بزه
شكلي در خود فروبسته و غیرارتباطي نمايان شود هوسزرل ايزن جنبزه از بیزان را در سزه
نقطه ميبیند 1 :زبان بدون ارتباط؛  2تكگويي)(monologue؛  3زنزدگي ذهنزي منززو
( )im einsamen seelenlebenهر سخني تا ننجا كه در ارتباط گرفتار است و تجربزۀ زنزده را
نزد ديگر نشكار ميكند ،به مثابۀ داللت عما ميكند و هنگزامي كزه ارتبزاط بزه حالزت
تعلیق درنيد ،بیان ناب و خالص ظاهر ميشود ()Derrida,1973: 38
برا هوسرل ،شكا ايداال و ناب بیزان در تزكگزويي و زنزدگي ذهنزي منززو (بزه
اصطالح و ) صور ميپذيرد انسان در هنگام مرور مفاهیو با خزويش و هنگزامي كزه بزا
خود در حال سخنگفتن است ،از نن حالت غیراصیا ارتباطي زبان دور ميشود تمزامي
كاركرد و جنبۀ واقعي و تجربي زبان به حیطۀ داللتي نن متعلق است و بزا جنبزۀ بیزاني
بیگانه است تمايز هوسرل با ساير فالسفها كه ايداالبودن زبان را جستوجو كردهانزد،
در اين است كه او به تبع نموزۀ حیث التفاتي نگاهي ،هر زبان و گفتزار را معطزوف بزه
يك معنا ميبیند و بر اين نظر است كزه معنزايي دربزارۀ يزك شزي و امزر عینزي اسزت؛
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بنابراين ،برا و زبان فرنوردۀ معاني ايداال و واسطۀ میان ذهن و جهزان عینزياسزت
نشانهها زباني بايد از حالت داللتي و صرفا نشاندهنده به حالت بیاني تزییر داده شوند
و اين امر صرفا در يك تكگويي اتفاق ميافتد مفاهیو میزان انسزانهزا يزا گفزتوگزو
متقابا ننها ،حاو معاني گوناگونياست كزه از ماهیزت ويزژها برخزوردار اسزت ايزن
مفاهمه نبايد صرفا تولید اصوا و كالم نهنگین باشد ،بلكه در پر هر صو  ،يزك معنزا
نهفته است كه وظیفۀ ماست نن ها را به نحو مطلوب كشف كنیو؛ اما تالش در حزد ايزن
مصنوعا اجتماعي ،محكوم به شكست است و ما بايد فراتر از اين سطح معنا بنیزادين
را جستوجو كنیو و نن سطح ،صرفا در حدود معاني ايزداال قابزا دسزتیابي اسزت كزه
معناشناسي منطقي نن را به ما ميبخشد معناشناسزي منطقزي بزه بررسزي همبسزتگي
زبان ،انديشه ،معنا و جهان ميپردازد كه نتیجۀ نن ،دستیابي به ساحت ايداال معناسزت
زبان همچون زنجیر است كه ذوا ماد سهگانه (طبیعت ،فرهنگ و نگاهي) را به يكزديگر
پیوند ميزنزد؛ امزا تنهزا جزايي كزه اصزالت خزود را نشزان مزيدهزد ،صزرفا در منطقزۀ
نگاهياست در ننجا كاربر زبان به زندگي ذهني منزو مشزول است و بیان را بزه شزكا
اصیا در حد ارتباط دروني حفظ ميكنزد محتزوا ايزن بیزان ،امزر متخیزا اسزت در
مونولوگ دروني ،يك واژه ،فقط ميتواند به شكا متخیا ( )representedنمايان شود ،و از
حالت تجربي و واقعي خود مبراست ()Husserl, 1970: 195
هوسرل به ما ميگويد كه بیان در حالت ارتبزاطي ،نزاب نیسزت و نقزش نزاب بیزان،
نشاندادن نیست و بیان در حالت منزو ذهن ،عار از نشاندادن و داللزت اسزت و بزه
اين اصا اشاره دارد كه معنا ،اصا هدايتكنندۀ زبان است و زبان هدايتگر معنا نیسزت
فقط در اين حالت ،زبان به خلوص بیاني خود دست مييابد و همسزو بزا پديدارشناسزي
استعاليي قرار ميگیرد؛ زيرا در زندگي ذهني منزو مورد نظر هوسرل ،زبان از كلما و
واژگان عیني و واقعي بهرهمند نیست ،و صزرفا از كلمزا متخیزا بهزره مزيبزرد هزدف
هوسرل از متخیاكردن معنا واژگان ،اتصال ننها به امر نواماتیك است محتوا بیزان
غیرارتباطي از نظر هوسرل ،يك «نواما»ست زبان به شكا نواماتیك نه زمانمند اسزت و
نه مكانمند ،و هوسرل با اين شگرد ،به هدف اسزتعاليي خزود ناازا مزيشزود؛ از ايزنرو،
ارتباط چالش برانگیز ذهن و زبان در انديشۀ هوسرل ،به گونها تحلیا ميشود كه زبزان
صرفا ابزار منفعلي در اختیار ذهن است انفعال زبان را شايد بتزوان انتقزاد اساسزي بزه
انديشۀ و دانست ،كه فلسفۀ او را از واقعیت موجزود دور مزيسزازد امزروزه فیلسزوفان
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ذهن و حتي فالسفۀ غیرمتخصص ،اما پیرو هوسرل ،نقش و جايگاه ويزژها بزرا زبزان
قااا هستند؛ چراكه يكي از زيرساختها هستي انسان و شايد اصليترين نن به حساب
مينيد ريشۀ حاشیهرفتن زبان در فلسفۀ هوسرل و دورشزدن نن از واقعیزت بنیزادينش،
تالش او برا همسوساز مفاهیو بنیزادين فلسزفي بزا طزرح پديدارشناسزي اسزتعاليي
اوست
 .5نتیجه
معموال فیلسوفان هنگام بحث از ارتباط میان ذهزن و زبزان ،تزالش مزيكننزد بزه روش
فلسفي و تا حدود بياعتنا به نونور ها علمي به تطابق ايزن دو قزوۀ مهزو بپردازنزد
دانش بشر امروزه به قدر پیشرفت كرده است كه روزبزهروز دربزارۀ مسزااا پیرامزون
خود و نیازها مرتبط با نن ،ابزار نوين ميسزازد دسزتگاههزا بسزیار پیشزرفته ماننزد
امنرن و اسكنرها دقیق ،مزز انسان را هربار از زوايا شگفتانگیزتر كاوش ميكنند
همۀ اين پیشرفتها به غلبۀ جنبۀ فیزيكي ذهن بشر بزر چهزرۀ غیرفیزيكزي نن اشزاره
دارد؛ اما فالسفه ،معموال با نگاه ويژۀ خود به اين امر توجه ميكنند هوسزرل نیزز از ايزن
قاعده مستثنا نیست ،و همچون ويتگنشتاين ،به مسزااا فیزيكزي بشزر چنزدان اعتنزا
نميكند و مسئلۀ اصلي كتاب پژوهشها را نه با نگاه فیزيولوژيك ،كه با رويكرد فلسفي
و معناشناختي پاسخ ميگويد؛ به همین دلیا ،پاسخ هوسرل بزه پرسزش نخسزت مزا در
اين پژوهش ،صرفا با نگاهي هستيشناختي و غالبا معرفتشناسانه صور ميگیرد
چنانكه بررسي شد ،كفۀ ترازو هوسرل در ارتباط میان ذهن و زبان ،به سو ذهن
سنگیني ميكند تا ننجا كه رغبت به حذف جنبۀ فیزيكي زبان دارد ننچه برا هوسزرل
مهو است ،پیشبرد طرح عظیو خود است كه بر پديدارشناسي اسزتعاليي مبتنزياسزت و
همزین امزر ،او را بزه افالطزونگرايزي خاصزي سزوق داده اسزت ايداالیسزو در البزهال
پديدارشناسي هوسرل ناگفته پیداست و شايد اگر هوسرل در قرن حاضر زندگي ميكرد،
به روش پديدارشزناختي خزود رنزگوبزو بیشزتر از راالیسزو و فیزيكالیسزو مزيداد
تالشها عصبزيستشناسان و فیزيولوژيستها دربارۀ ذهن و مزز انسان ،امروزه كزامال
فیزيكالیستي و در تقابا با نگرش ها ايداالیستي قرار دارد هوسرل ،گرچزه در راسزتا
متقنساختن نگرش فلسفي خود حركت ميكند ،اما اين اتقان ،شزايد هزينزۀ گزافزي بزر
فلسفۀ نظاممند او تحمیا كزرده اسزت او بخزش اعظزو ايزن هزينزه را در عرصزۀ زبزان
پرداخت ميكند شاگرد و  ،هايدگر ،از اين غفلت استفاده ميكند و زبان را خانۀ هستي
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ميداند؛ چراكه بیش از استاد خود به تاثیر زبان بر ساحت بشر واقزف اسزت؛ بنزابراين،
ميتوان اين نقد را بر هوسرل وارد دانست كه از خانۀ هستي ،فقط يك پوستۀ نازك باقي
گذاشته است به نظزر نگارنزدۀ ايزن پزژوهش ،گرچزه مسزئلۀ ذهزن ،انسزان را از سزاير
موجودا جدا ميكند و تعالي ميدهد ،اما از قدر و جايگاه زبان نیز نبايزد غافزا شزد
زبان ،تعیّنبخش هستي بشزر اسزت چزهبسزا موجزودا ديگزر ممكزن اسزت از اذهزان
شگفت انگیز برخوردار باشند ،ولي به دلیا نداشتن ابزار زبزان ،در بزه تصويركشزیدن و
بیان نن ،ناكام ميمانند
در حقیقت ،هوسرل زبان را قرباني طزرح ايداالیسزتي خزود مزيكنزد ننجزا كزه بزه
تكگويي و سخن دروني اشاره دارد ،و منطق زبان را مبتني بر مفاهیو ايزداال مزيدانزد،
هدف او برساختن نظامي استعاليياست؛ اما از سو ديگر ،جنبۀ بیاني اين نظام سزترگ
را نحیف و شكننده جلوه ميدهد اين فیلسوف تالشگر و پركار ،بزهخزوبي روش مطلزوب
پديدارشناسي را تدوين كرده ،توسعه ميدهد؛ اين روش هرچند امروزه مزفول مانده ،امزا
بسیار تاثیرگذار است با اين حال ،حفظ تعادل میان امر واقع و مفاهیو ذهني ،دست كزو
دربارۀ زبان برايش به نحو مطلوب اتفاق نیفتاده است دربارۀ پرسش ديگر نیزز مزيتزوان
چنین گفت كه تدوين منطق استعاليي از سو او بهخوبي صور گرفتزه اسزت و جزا
بحث ندارد؛ اما زبان را به مسلخ معاني ايداال منطقي ميكشاند و بهدرستي منطزق را
در راستا پديدارشناسي ،اصالح و تدوين كرده و به اهمیت ذهن با نگزاه منطقزي واقزف
است ،اما ننچه امروزه بشر را هرچه بیشتر در صحنۀ هستي تثبیت ميكند ،تدوين قواعزد
غالب گفتماني و تشكیا سزازواره هزا زبزانياسزت منطزق ،هزدف نیسزت ،بلكزه ابززار
پیشگیر از خطاست و بهتر است اين ابزار در خدمت هدف باشد ،نزه هزدف در خزدمت
ابزار منطق بهتر است ابزار پیشگیر از خطا ذهزن در كنزار خطزا زبزان باشزد؛ بزه
همین دلیا ،سخن دروني و تكگويي فرد  ،شزايد نن جلزوۀ اصزیا گفتمزاني بشزر بزه
حساب نیايد ،بلكه هر ننچه از انسزان مزيتزراود ،همزان نشزانگر توانمنزد و شزكوفايي
اگزيستانسیال (وجود ) اوست؛ چیز كه ما از نن تحت عنوان فلسفه تاثیر ( )influensنام
مي بريو و مالك اصالت اگزيستانسیال انسان همین تاثیر است و تزاثیر نیازمنزد ارتبزاط
منظو و عیني در كنار منطق ذهني درستساخت است كه يكي از ابزارها ضزرور نن،
زبان و گفتمان مبتني بر منطق است
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 و بزردن نن در يزك حیطزۀ محزدود بزه نزام، هوسرل بزا ايزداالكزردن زبزان،بنابراين
 زبان را در اسار قوانین مزاحو يك منطق فرازباني قرار ميدهزد كزه چزارچوب،تكگويي
 چنزین عملیزاتي:نن را دستخوش تزییر ميكند؛ چنانكه خزود و بزهروشزني مزيگويزد
 وجود عما ذهني نیاز به نشاندادن نزدارد؛،بيمعناست؛ چون غايتي بر نن متصور نیست
زيرا به شكا بيواسطه در لحظۀ حال برا سوژه حاضر است
پينوشت
 مثال شخص ناپلئون به عنوان يك عین خارجي هو فاتح ينا است و هو بازندۀ واترلو؛ اين نشانگر تكثر1
ارجاعا زبانياست
 يادنور جداساز امور نشاندادني و امور گفتني توسط ويتگنشتاين است2
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