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 دهدهييچکچک
 که اول دورة در. دارد متفاوت دورة دو حداقل ،یمعنادار و زبان فلسفة دربارة "هوسرل" دگاهید
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 مقدمه

 نظـر  از البتـه . اسـت  کـرده  ليتکم نیتدر به را خود يفلسف یها هینظر گر،ید یاريبس مانند زين هوسرل
. ميهسـت  مواجـه  هوسرل چند با میيبگو است بهتر که است دیشد یا اندازه به راتييتغ نیا مفسران، يبرخ
ـ ا دهنـد،  نشان تا دارند يسع گر،ید يبعض اما ـ يتغ نی  . اسـت  بـوده  يجیتـدر  تکامـل  ينـوع  درواقـع  راتي

 بـه  هوسـرل  یآرا در یفکـر  مشـخص  دورة چند که اند رفتهیپذ همه با یتقر نظر،اختالف نیا از نظرصرف
 در مشـخص  دورة چهـار  غالـب،  و متعـارف  ريتفسـ  در اسـت  معتقد "تياسم" مثال، یبرا  .خورد يم چشم
 غالـب،  ريتفس برطبق. (Smith D. W., 2007, pp. 33-35) است شده شمرده بر هوسرل یفکر اتيح

. اسـت  داشـته  حسـاب  يمبان يشناخت روان نييتب در يسع و پرداخته حساب فلسفة به اول دورة در هوسرل
ـ پ انـه یگرا واقـع  یيها شیگرا ،يافالطون یيگرا ذات ينوع به اعتقاد با او دوم، دورة در  نيـي تب از و کـرده  داي

 يچرخشـ  ،يآگـاه  و التفـات  لةأمسـ  بـه  توجـه  با سوم دورة در هوسرل. ستا برداشته دست يشناخت روان
 يزنـدگ  موضوع متوجه ز،ين چهارم دورة در. آورد يم یرو سميآل دهیا به یيگرا واقع از و کرده دايپ یياستعال
 بـا  يمختلفـ  دالئل به گر،ید يبرخ هم و تياسم هم اما. شود يم Life-World)) جهان-ستیز و روزمره

 یهـا  بـازه  برحسـب  هوسرل یآرا ميتقس ،"يموهانت" نظر به مثال یبرا. هستند مخالف غالب اهدگید نیا
 .((Mohanty J. N., 1995, p.47 است تر مناسب مختلف یها دانشگاه در او یکار
ـ نظر و زبـان فلسـفة   بـاب  در او یآرا بـه  فقـط به آن کـه   توجه با  مقاله، نیا در  م،یپـرداز  يمـ  معنـا  ةی
ـ در مـورد نظر  دگاهیـ حـداقل دو د  مـا  نظـر  به. شود يم ارائه هوسرل از یتر هساد یبند ميتقس معنـا، در   ةی

 :خورد يم چشم به هوسرل یها نوشته

 ها پژوهش در که دگاهید نیا در :Ideal Specie))ی مثال نوع كي صورتبه معنا يیشناسا. 2
. رود يمـ  شـمار از آن بـه  یا ر، نمونـه که هر اظها يمثال ای آل دهینوع ا کی: از است عبارت معنا افته،یبسط 
موضـوع مخـالف    نیهوسرل با ا گرچه خود  دانند، يم يافالطون یيگرا واقع ياو را نوع دگاهید نیا ،یاريبس

 است. 

بـه التفـات و عمـل     ينقش اصـل  دگاه،ید نیا در :فرد التفات/ یآگاه یمحتوا مثابه به معنا .1

« التفـات » یپـا  هـم رد   هـا  پژوهشگرچه در  است، ئيش کی وجهمت که يالتفات شود؛ يم داده فرد آگاهانة
ـ ا زیتمـا  ی. هوسرل برااستانجام شده ها دهیادر  هینظر نیاما بسط و گسترش ا شود، يم دهید ـ تعر نی  فی
ـ يترک یدوم او، ساختار دگاهیاست. معنا در د استفاده کرده «نوئما» يونانی واژةاز  د،یجد  یداشـته و دارا  يب
 است.  یياجزا
اصـطالحات   از(، نیتگنشتایو یاز اصطالح متداول برا ي)به تأس دگاهیدو د نیا زیتما یمقاله برا نیا در

 ميهوسرل اول خـواه  یمعنا ةینظربه  6 بخش  دراز مقدمه،  پسکرد.  ميهوسرل اول و دوم استفاده خواه
  هـم اشـاره   او حسـاب فلسـفة   بـه  گرچـه  اوست، یها پژوهشول، کتاب هوسرل ا ليتحل یمبناپرداخت. 

 فروکاسـت  ،التفات ميمفاه يمعرف با بخش نیا درکرد.  ميخواه يهوسرل دوم را بررس ،بخش در. شود يم
(Reduction)  استعالءو (Transcendence) ،ـ نظر ياصل یاجزا . شـود  يمـ   یتشـر هوسـرل دوم   یمعنـا  ةی
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 ارائـه  یريـ گ جـه يو نت یبنـد  جمع ز،يانتها ن درپرداخت.  ميآن خواه یا و اجزامعن ساختار  يتوض بهسپس 
 .شد خواهد

 اول هوسرل

 حساب فلسفة

Hale)) "هاله" دانشگاه به (1220-1066) یها سال در هوسرل
 حسـاب  يفلسف يمبان مشغول و رفت  

ـ ا یکارهـا  در يجالب نکتة اما م؛يکن يم یخوددار او ياضیر فلسفة به پرداختن از مقاله نیا در. شد  دورة نی
 :شود  اشاره آن به دیبا که دارد وجود او

  یهـا  نـام  موضـوع  متوجـه  پـردازد،  يمـ  «يمنطقـ  يشناسـ  داللـت » مسـألة  بـه  هوسـرل  کـه  يهنگام
ـ دا» او یهـا مثـال . شود يم مدلول بدون ـ  امپراطـور » و «مربـع  رةی   ديـ کن توجـه ) هسـتند  «فرانسـه  يفعل
ـ ا هوسـرل  کـه    اســت کـرده  ارائـه  راسـل،  معـروف  بحـث  از قبـل  هـا  مـدت  و ،1204 در را هـا  نمونـه  نی

(Mohanty J. N., 1995, p.50)  نمود به توجه مشکل نیا حل راه او، ازنظر (Presentation)  ـ  یجـا  هب
ـ  را نمود یمحتوا که آن یجا به. است ئيش به توجه ـ ) ئيشـ  کی ـ با م،يبـدان ( يذهن   را نمـود  یمحتـوا  دی
 یگـر ید یاجـزا  تواند يم نمود البته. معناست نمود، یضرور جزء هوسرل، ازنظر. ميبدان (Bedeutung) معنا
  باشـد؛  هـم  آن ریتصـو  ماننـد  يحسـ  ت ادرکا يبرخ همراه تواند يم درخت کی نمود مثال  باشد، داشته هم
 وIntuitive) ) یشـهود : دارد وجـود  نمـود  نـوع  دو او نظر به. ستين یضرور نمود یبرا ریتصو وجود يول
 م،یشـو  هوسرل فلسفة در آن نقش و شهود بحث وارد که نیا بدون نجایا در .(Representative)ی مودبازن
 ئيشـ  بـه  «دور راه از» هسـتند،  یبـازنمود  که یا يذهن یها کنش که ميکن يم اشاره موضوع نیا به فقط
 کـه  من يذهن کنش آورم، يم ادی به ام دهید روزید که را يدرخت من که يهنگام مثال یبرا. کنند يم اشاره
ـ ا در کـه  بـازنمود  نیا. است مزبور درخت از یبازنمود شامل است، «یادآوری» نجایا در  ممکـن  مثـال  نی

 يمخصوص تيخصوص او. کنند يم فایا را مدلول نقش ،درخت خود و دال نقش باشد، ریتصو کی است
 نامــد يمــ (Meinen) التفــات کنــد، دايــپ یبــازنمود حالــت ،يذهنــ کــنش کیــ شــود يمــ باعــث کــه را

(Husserliana XXII, p.345). 
 خـود  در نـه  و ئيشـ  بـازنمود  در دیبا را معنا اول، هوسرل دید از گفت توان يم خالصه طور به نیبنابرا

 داشـته  وجـود  ئيشـ  به نسبت يالتفات دیبا د،ينام ئيش بازنمود را یزيچ بتوان که نیا یبرا و جست؛ ئيش
 در. داشـت  نخواهـد  وجـود  هـم  یيمعنـا  آن، تبع به و ستين درکار یدبازنمو التفات، نبود صورت در. باشد

ـ ا در «التفات» و «محتوا» ،«کنش» اصطالحات گرچه که بود نیا بر ديتأک نجایا  شـده،  داده بسـط  هـا  دهی
 .است بوده 1203 در آن ةياول یريگ شکل يول
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 یمنطق یها پژوهش

 در آن اول بخش. استشده ارائه يمنطق یاه پژوهش کتاب در معنا، باب در هوسرل پختة ةینظر نياول
 یيهـا  پژوهش يفرع عنوان با و 1061 در آن دوم بخش و ناب منطق به یدرآمد يفرع عنوان با و 1066
ـ توج بـا  و پرداختـه  منطـق  و حسـاب  فلسفة به اول، بخش. شد چاپ ،معرفت ةینظر و يدارشناسیپد در  هي

 معمـوال   و کننـد  يمـ  ميتقسـ  مجـزا  کتـاب  0 به را دوم شبخ ،امروزه. کند يم مخالفت هاآن يشناخت روان
ـ ا در. است دوم کتاب منظور ،(شماره همراه به) شود يم استفاده ها پژوهش عنوان از که يهنگام  مقالـه  نی
 .معناست ةینظر با مرتبط که شود يم پرداخته ها پژوهش از یيها بخش به فقط
 نوع کی يشناخت يهست ازنظر معنا ،ها پژوهش در

Species (Spezies))) هوسـرل  البته. شود يم محسوب 
 ،نـام  از اسـتفاده  در. جملـه  از اسـتفاده  و نام از استفاده: هستند نوع دو بر یيمعنا یها کنش کند، يم ديتأک
 بـه  معطـوف  نـام . شـود  يم محسوب یداور ينوع ،جمله از استفاده که يحال در است نهفته بازنمود ينوع
ـ ا در». استState of Affairs) ) احوال و اوضاع به معطوف جمله يول اء،ياش ـ د نی ـ  یيمعنـا  هـر  دگاه،ی  ای
ـ  اسـت  کامـل  یخبر جملة کی یمعنا ای تر، قيدق[ انيب به] ای ، گزاره کی یمعنا ای است نام کی یمعنا  ای
 (.¦VI ،1 ،ها پژوهش) «یيمعنا نيچن از ممکن يبخش
ـ ا» یمعنا راکاد در که است يمثال نوع کی ،«قرمز» یمعنا مثال یبرا ـ  ،«اسـت  قرمـز  بيسـ  نی  کی
 یمعنا که يملموس کنش در. »است شده يمتجل آن در مزبور، يمثال یمعنا از (Moment) آنکی ای  نمونه

 معنـا  همان ضرورتا  ملموس، عمل هر در يعنی...  معناست با متناظر خاص آن کی باشد، داشته يخاص
ـ  متقابل ادراک امکان اول، هوسرل نظر در (.¦IV ،1 ،ها پژوهش) «شود يم( Realized) محقق  افـراد،  نيب

 کـه  يهنگـام  مـثال  . هسـتند  نوع کی از یيها نمونه کنند، يم مراد افراد که یيمعناها که است نیا ليدل به
 کنـد  يمـ  درک را يعل منظور ليدل نیا به حسن ،«خوردم قرمز بيس کی روزید» :دیگو يم حسن به يعل
 .است «قرمز» يمثال یمعنا از یا مونهن خاص، یقرمز نیا یمعنا که

ـ  يمهمـ  زیتمـا  ،بولتزانو دید از .است "بولتزانو" از متأثر شتريب نوع، ةدربار هوسرل موضع  تصـورات  نيب
 بلکـه  دارد یفرد و يشخص ةجنب تنها نه يذهن تصور ،(هوسرل و) بولتزانو دید از. دارد وجود ينيع و يذهن
ـ بگ درنظـر  هم را آن يشناخت عصب /يکیزيف یها جنبه اگر و) است يزمان یدادیرو  در کـه ( يمکـان  م،یري

 قـرار  مکـان  و زمـان  از خـارج  يافالطون م ث ل مشابه ،ينيع تصورات که يحال در. دهد يم رخ فرد هر ذهن
 آن بودن يمثال معنا، بودن ينيع یبرا هوسرل، دگاهید از. رنديگ قرار همگان دردسترس توانند يم و داشته
 نظـر  از. «گـزاره » مورد در "بولتزانو" نظر و «شهیاند» باب در "فرگه" نظر مانند يدگاهید است، یضرور

 يذهنـ  یمعنا از فارغ کند، يم درک شنونده که یيمعنا شود، يم انيب ندهیگو توسط یا جمله که يهنگام او
 اگـر ...  ،«کننـد  يمـ  قطـع  را گریهمد نقطه کی در مثلثة انيم سه» :میگو يم که يهنگام. »است شنونده
... دانـم  يمـ  مـن  که دانست خواهد را يتيواقع همان کند، درک را آن یمعنا و بشنود مرا سخن یا شنونده

ـ  کند ابراز را آن يکس چه که نیا از فارغ است، کسانی کند، يم انيب جمله نیا چه آن  يطیشـرا  چـه  در ای
ـ ز ؛سـت ين مناسب چندان هوسرل مثال رسد، مي نظر به البته(. I ،§11 ها، پژوهش) «شود اظهار  ةدربـار  رای
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 یمعنـا  شنونده مثال نیا در گرچه. است شده نيمع فیتعر طبق ها، آن یمعنا که است ياضیر یها تيواقع
 از مسـتقل  افتـه، یدر او کـه  یيمعنـا  کـرد  ادعا توان ينم اما ابد،ی يدرم ندهیگو يذهن یمعنا از فارغ را جمله
 کنـد  يم ثابت حداکثر باال، استدالل يعنی. است رهيغ و «انهيم» ،«مثلث» یها واژه از خودش يذهن یمعنا
 مگـر . سـت ين يذهن اصوال  شده افتیدر یمعنا که آن نه نشده، منتقل شنونده به ندهیگو يذهن یمعنا که
. اسـت  ينيع باشد، يافتنی دست ها ذهن ةهم یبرا که چه هر: ميباش داشته تينيع از يخاص فیتعر که آن
 .است همگان یبرا معنا بودن يافتنی دست، معنا تينيع گرید عبارت به

 یبـرا . اسـت  کرده مراد گسترده یيمعنا «نوع» از هوسرل. شود ينم معنا به منحصر نوع، و نمونه زیتما
 یا نمونـه  اظهارشده، ةجمل هر دارد، وجودقرمز يکل نوع از یا نمونه قرمز، ئيش هر در که طور همان مثال
. اسـت  گزارهيکل نوع از یا نمونه ز،ين شده ابراز ةجمل با متناظر گزاره هر. شود يم محسوب جمله يکل نوع از

 هم، ممکن ای يواقع احوال و اوضاع از کی هر. است( ممکن ای يواقع) ياحوال و اوضاع گزاره، کی مدلول
 بـا  مرتبط ةمقول چند یبرا نمونه و نوع ارتباط ةدهند شینما ریز جدول. هستند اوضاعي کل نوع از یا نمونه

 یها واحد شینما یبرا][  و <> ،»« یها عالمت از ت،ياسم از یرويپ به جدول نیا در. است معنا و زبان
 (Smith D. W., 2007, p.110)است شده استفاده احوال و اوضاع و يمثال یمعنا ،يزبان

 نمونه نوع مقوله

 «هوا سرد است» جمله: عبارت شکل زبان

 «است سرد هوا» که کنم يم گمان : حدسکنش شکل تجربه

 >هوا سرد است  < گزاره: معنا شکل معنا

 ]هوا سرد است[ احوال و اوضاع جهان

را که مدلول آن است، نشـان   يآن و اوضاع و احوال يمثال یاظهار جمله، معنا نيارتباط ب ز،ين ریز شکل
 (.111)همان، ص دهد يم
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 "يموهـانت " .(Follesdal, 1969) اسـت  مـدلول  و عنام ةدربار فرگه یةنظر مشابه ،اول هوسرل یةنظر
 یهـا  نوشـته   دسـت  در بلکـه  ؛است نکرده یرويپ فرگه از هوسرل ن،یرا تصور برخالف که است داده نشان
 اسـت  بـوده  مـدلول  و معنـا  زیتمـا  بـه  قائـل  او بود، نشده چاپ هنوز فرگه معروف ةمقال که يزمان، 1201

(Mohanty J. M., 1982) .ـ ن هوسـرل  ،ي/شـامگاه يصبحگاه ةستار یمعنا زیتما معروف مثال مانند  زي
(، اسـت  نـاپلئون  دو هـر  مدلول)که «واترلو جنگ ةبازند» و «نای جنگ ةبرند» زیتما مورد در يمشابه مثال
ـ را ب یزيـ هر عبارت نه تنهـا چ » در معنا ندارد: يمورد التفات نقش ئي. از نظر هوسرل، شکند يم مطرح  اني

 چيهـ  ئي. اما شـ  . هم ارجاع دارد. يخاص اءياست: نه فقط معنا دارد، بلکه به اش یزيچ دربارةبلکه  کند، يم
 (.¦I، 18 ،ها پژوهش) «ستيمعنا ن با منطبقگاه 
ـ  يمهم یها معنا و مدلول، تفاوت زیوجود تشابه نظر هوسرل و فرگه در مورد تما با ا در مـورد  هـ  آن نيب

ـ ) هاسـت  تشـابه  از شتريب ها تفاوت نیا يبرخ نظر بهدال و مدلول وجود دارد.   ؛(831-11، صـص 1320ل، ب
ـ ااز  ي. برخـ دانند يم اشتباهاز هوسرل را  یا که خوانش فرگه دانند يم ادیز يزانيها را به م درواقع تفاوت  نی

 از: عبارتندها )که مرتبط با بحث ما هستند(  تفاوت

 محسـوب  محمول بلکه ست،ين یزيچ نام «اسب» فرگه یبرا ها: و گزاره  عام یها ل ناممدلو (2

. هسـتند  هـا  اسـب  ةهم «اسب» مرجع هوسرل نظر از که يدرحال ،است اسبو مدلول آن مفهوم  شود يم
، «اسـت  يهـوا بـاران  »امور است. مثال  مـدلول   تيبلکه وضع ستيها، صدق/کذب ن مدلول گزاره نيهمچن

 است. ي)ممکن( است که در آن هوا باران يبلکه اوضاع و احوال ستيکذب ن ایارزش صدق 

ـ  کـه  اسـت  ممکن هوسرل نظر از: معنا كي با متناظر یها مدلول تعداد( 1  واحـد،  یمعنـا  کی

ـ ا یبـرا  هوسـرل  مثـال . است ناممکن امر نیا فرگه یبرا ي کهدرحال باشد، داشته يمتفاوت یها مدلول  نی
ـ ا یهستند. او بـرا  (Indexical) یا هینما یها واژه موردها، ليقب ـ قب نی  يتيمـوقع  ذاتـا   ةهـا از کلمـ   واژه لي

(Essentially Occasional) هـا  پژوهشناکامل دارد ) یمعنا کی «نجایا»نظر هوسرل،  . بهکند ياستفاده م، 
I ،§26متفاوت  ي، مدلولدر هر استفاده «نجایا»آن که  با البته. دهد يم رييتغ موردآن را در هر  ی( که معنا

ـ نزد يآن ثابت است: همواره بـه مکـان   يمثال یدارد، معنا  ةدربـار  هوسـرل  موضـع . دهـد  يارجـاع مـ   کی
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 يمشـابه مفهـوم   ،که منظور هوسرل اسـت  يثابت یکه معنا بيترت نیا . بهاست "کاپالن" هيشب ها یا هینما
 هـر  در کـه  دارد يثابت ةصيصخ «من» کاپالن، نظر طبق .نامد يم (Character) صهيخصاست که کاپالن 

. (Kaplan, 1989) آن ماثر اسـت  یمحتوا ريياظهار در تغ (Context) ةنيزم گرچه است؛ کسانی اظهار،
 دارا را اءياشـ  بـه  ميمستق ارجاع تيقابل ،یا اشاره یها واژه که معتقدند کاپالن همو  هوسرلهم  نيهمچن
ـ ا» یام، معنـا  مـن آن را درک کـرده  کـه   کنـد  يارجاع مـ  يئيبه ش «نیا»مثال  یبرا .هستند همـان   «نی
 ادراک من است. یمحتوا

ـ     يازنظر فرگه، ممکن است کـه عبـارت   :وجود معنا و مدلول ارتباط( 9  يمـدلول نداشـته باشـد ول

وجود مدلول است. البته واضـ  اسـت    ،یمعنادار یها از شرط يکیهوسرل  یکه برا يمعنادار باشد؛ در حال
وجـود   یفرگـه وجـود مـدلول بـه معنـا      یبا هم متفاوت است: برا« مدلول»از که منظور هوسرل و فرگه 

 يو مثـال  يانتزاعـ  ةهسـتند  کیـ وجـود   یهوسرل، وجود مدلول به معنا یکه برا يدرحال ،آن است يواقع
 .است شده آورده ریز جدول در ها تفاوت از یتر کامل فهرستاست. 

 هوسرل فرگه

 امعن يول نداشته مرجع عبارت است ممکن
 .باشد داشته

 .ندارد معنا باشد، نداشته مرجع عبارت اگر

  باشد داشته مدلول چند تواند يم معنا مدلول دارد. کیحداکثر  معنا هر

 (.هایاهی)اسم عام و نما

 امر واقع است. کیجمله،  مدلول .است آن صدق ارزش جمله، مدلول

 .است آن تصور خاص، نام مدلول .است ئيش کی خاص، نام مدلول

  مدلول و آن یمعنا محمول، مدلول

 است آن با متناظر مفهوم آن، یمعنا

 مصداق(. مفهوم معنا )واژه 

  نیا و است آن یمعنا ،محمول مدلول

  است آن با متناظر مفهوم همان معنا

 مصداق(. مفهوم/معنا )واژه 

 .است نوع کی جمله، کی یمعنا .است شهیاند کی جمله، کی یمعنا

 ( است.ي)التفات يذهن کنش شه،یاند .است يذهن برون شهیاند

 اسم است. يشناخت زبان یمعنا اساس .است جمله ،يشناختزبان یمعنا اساس
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 یهـا کلمـه  از اسـتفاده ة نحو به هوسرلوجود دارد: « معنا» ةها، در مورد واژ آن نيب زيجالب ن زیتما کی
(Sinn)   و(Bedeutung) هـر دو واژه در زبـان    ،نظـر او  فرگه، معترض است. بـه  مدلول و معنا ةدر مقال

مـدلول اسـتفاده کـرد. خـودش از هـر دو کلمـه در        یرا بـرا  يکـ ی دیـ هسـتند و نبا « معنا»معادل  يآلمان
ـ  کیرا مراد کرده است، اما با « معنا»استفاده کرده و از هر دو هم  ها پژوهش را معـادل   يتفاوت مهم: اول

 لرا معـاد  يکـه دومـ   يدرحـال  ،کند ياز آن استفاده م يمثال یمعنا یرفته و براگ يسيانگل (Sense) با یتقر
(Meaning) هوسـرل   یبـرا  ،گـر ید عبارت . بهبرد يآن را به کار م يشناخت زبان یمعنا یفرض کرده و برا

. (Zlatev, 2010)دارد  يدر دومـ  شهیر يبلکه اول ست،ين يالتفات /يمثال یهمان معنا يشناخت زبان یمعنا
 نه کامال .   يول شود يمنتقل م يزبان یبه معنا يالتفات یازنظر او معنا

 اول هوسرل یبرا آن نقش و التفات

 گرچـه  اول، هوسـرل  یبـرا . است دوم هوسرل یمعنا ی،نظر ياصل یها تيخصوص از يکی ،«التفات»
ـ ز در کـه  کنـد  يمـ  فایا یمعنادار دري ضمنينقش اما ندارد معنا ساختار در يحیصر و ياصل نقش التفات  ری
 . شد خواهد داده  يتوض

 ،"الک" مانند هوسرل که آن اول. است الزم التفات موضوع به پرداختن از قبل ،يمقدمات ةنکت دو ذکر
ـ يواقع اظهار، هر. داند يم تفکر انتقال را زبان ياصل یکاربردها از يکی "بولتزانو" و "ارسطو"  ةدربـار  را يت

 یظـاهر  یمعنـا  همـواره  شـود،  يمـ  منتقل که یزيچ البته. دهد يم انتقال شنونده به نده،یگو يذهن کنش
 ينـوع  به قائل ،"سیگرا" مانند هوسرل گر،ید عبارت به. است ليدخ زين ندهیگو منظور بلکه ست،ين ها واژه
 التفـات  کـه  بود خواهد نیا جهينت نياول بيترت نیبد. )¦I، 7 ،ها پژوهش) است «ندهیگو نظر مورد یمعنا»
 .کند يم یباز یمعنادار در ينقش هم

 ادراک وجـود  هوسـرل،  نظـر  از. اسـت  یمعنـادار  در «ادراک» نقـش  ةدربـار  هوسرل دگاهید دوم،ةنکت
ـ در را خاص نام کی یمعنا ميتوان يم ما مثال . ستين یضرور معنا یبرا ميمستق ـ ا بـدون  م،يابی  در کـه  نی
 م،يمسـتق  ادراک بـدون  را معنـا  درک ،هوسـرل . ميباش داشته آن لمدلو از يميمستق درک گذشته، ای حال

ـ نام (Fulfillment) تحقـق  کـه  واسـطه  يب ادراک ،او ازنظر. نامد يم (Mere Intention) خالص التفات  دهي

 ،اسـت  الزم معنا درک یبرا( يآگاه گرید عبارت به ای) التفات هوسرل، نظر به. است متفاوت التفات با شده،
 مشـاهده  را اسب کی یفرد که يهنگام مثال یبرا. ستين التفات همراه به لزوما  شدن حققم که يدرحال

 ادراک اثـر  در کـه  شـود  يم جادیا او ذهن در اسب نوع از يواقع یا نمونه باشد، کار در يالتفات اگر کند، يم
 شـد، ینديب رخـش  بـه  یفـرد  اگر اما. است کار در یو هم معنادار تحقق  هم يحالت نيچن در. است يحس
 التفـات  مـورد  در هوسـرل  زیتمـا  .سـت ين کـار  در يتحقق دارد، وجود معنا التفات، ليدل به که يحال نيدرع

 از معرفـت  و یيآشـنا  راه از معرفـت  مورد در "راسل" زیتما ادآوری تحقق، و( ميمستق ادراک بدون) خالص
  .(Hintikka, 1995) است فيتوص راه
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 اوال : شـود  يم مشخص اول هوسرل یبرا یمعنادار در التفات ميرمستقيغ نقش باال، ةنکت دو به توجه با
ـ ثان دارد، نقـش  معنا در ندهیگو( يذهن کنش) منظور   تحقـق  در يمهمـ  نقـش  يحسـ  ادراک کـه  آن بـا  ا ي

 یارمعنـاد  موجـب  باشـد،  يآگـاه  بـدون  اگـر  يحسـ  ادراک صرف کند، يم فایا( يمثال نوع از نمونه جادیا)
 يتمـام  منشـأ  بـا  یتقر کـه  يتفـاوت . افـت یدر را فرگه و هوسرل ياصل تفاوت توان يم جا نيهم از. شود ينم
ـ اهم صـدق  ةلأمسـ  و يشناسـ  داللـت  زبـان،  فرگه، یبرا که يدرحال: ستا ها آن آراء زاتیتما  داشـت،  تي

 يزبـان  یها عبارت ،هوسرل نظر به. پرداخت يم التفات و يآگاهة لأمس به( دوم هوسرل مخصوصا ) هوسرل
  ملتفـت  مـا  يذهنـ  یهـا  کـنش  اگـر . آورنـد  يمـ  دسـت  بـه  مـا  يالتفـات -يذهن یها کنش از را خود یمعنا
ـ  رود، يمـ  کـار  بـه  زين يذهن یها کنش نیا انيب یبرا که یيها عبارت نباشد، یزيچ : بـود  خواهـد  معنـا  يب
 را یزيـ چ يعبـارت  هـر » و «تندهسـ  زيـ چ کی ئ،يش کی به ينييتب ارجاع و عبارت کی از بامعنا ةاستفاد»
ـ  نامـد  يمـ  را یزيـ چ و اسـت  یزيچ یمعنا به ،(Intimate) رساند يم  «دارد داللـت  یزيـ چ بـر  کـه  آن ای
 ذهـن : اسـت  يخـارج  یا رابطـه  ذهـن،  و يمثال یمعنا نيب ارتباط فرگه، ازنظر(. ¦I ،14-15 ،ها پژوهش)

ـ  حالـت  نوع را معنا ،هوسرل که يدرحال. آورد يم (Grasp) چنگ به را به را يمثال یمعنا  دانـد،  يمـ  يذهن
ـ ا جالـب ة نکت کی. است نهفته انواع نیا در معنا و دارند يانواع و ساختار يذهن یها حالت يعنی  اسـت  نی
ـ ازا .کـرد  یصـور  محمـوالت  و ها گزاره منطق صورت به را التفات توان ينم هوسرل، نظر به که  لحـاظ،  نی
 کـه  يدرحـال . رديگ يم قرار (Searl, 1983) "سرل" و "کاينتيه" انندم یافراد با کامل تقابل در او دگاهید
 یبرمبنـا  را يمنطقـ  جـاد یا اصـوال   هوسرل ،(Hintikka, 1975) است کرده بنا يالتفات يمنطق ،کاينتيه

 . است دانسته يم ناممکن التفات،
 هوسـرل . ست ها پژوهش در التفات، مورد رد هوسرل مهم اصطالح دو به اشاره بخش، نیا ةنکت نیآخر

ـ ز. کند يم استفاده ئيش به معطوف التفات نوع نييتع یبرا( Quality) تيفيک اصطالح از  بـه  تـوان  يمـ  رای
ـ د را ئيش کی توان يم مثال یبرا .داشت يمتفاوت یها التفات واحد، ئيش کی  تصـور  را آن تـوان  يمـ  د،ی

  ميهسـت  آن ملتفـت  کـه  چنـان  را ئيش ،هوسرل. رهيغ و داشت ار آن آوردن دست به یآرزو توان يم کرد،
ـ زوا از را واحـد  زيم کی یفرد اگر مثال یبرا .نامد يم (Matter) ماده ،(ئيش خود نه)  ،نـد يبب يمتفـاوت  یای

 را زيم همان ،هم اگر .دارد وجود او التفات در يمتفاوت تيفيک بار هر است، ثابت او التفات ةماد که يدرحال
ـ ا ،یبعد آثار در گرچه. است کرده رييتغ او التفات تيفيک هم باز ،کند تصور هیزاو همان از  اصـطالحات  نی

 . است شده گرفته کار به دوباره ها آن معادل يميمفاه اما اند، شده گذارده کنار

 دوم هوسرل

 امـا . کـرد  يمـ  درک يمثال نوع کی صورت به را معنا ،اول هوسرل شد، گفته 6  بخش در که طور همان
 در کـه  دوم هوسـرل  یبـرا  معنا ياساس یعنصرها. دارد یتر دهيچيپ اريبس ساختار دوم، هوسرل یبرا معنا
 . سينوئس و نوئما فروکاست، التفات،: از عبارتند شوند، يم داده  يتوض بخش نیا
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 التفات

ـ د امـا  کنـد،  يمـ  فـا یا يمهمـ  نقـش  التفـات  هـم  اول هوسرل در شد، گفته باال در که طور همان   دگاهی
 وجـود  ياصـل  نيـي تب دو التفـات  از درواقع. است متفاوت اول هوسرل دگاهید با التفات ةدربار ،دوم هوسرل
 :دارد

ـ  رابطـه  ينـوع  را التفـات  ن،يتبب نیا :(یئيش اي) یا رابطه نييتب( 2  . دانـد  يمـ  ئيشـ  و ذهـن  نيب

 آن ملتفـت  کـه  «یزيـ چ» گـر ید یسو در و دارد قرار ما يآگاه ،رابطه یسو کی در التفات از ريتعب نیا در
 .ميهست

ـ د کـه  طـور  همـان . شود يم محسوب ادراک ينوع التفات ن،ييتب نیا در: یديق نييتب( 1  ينـوع  دنی

ـ د بـه  معتقـد  نخست اول، هوسرل .است ادراک ينوع هم التفات است، ادراک  بـه  بعـدا   و بـوده  اول دگاهی
 . است کرده دايپ شیگرا ومد دگاهید

 نظـر  بـه . دارد يوسـط  قـرون  فلسـفة  در شـه یر شـده،  منتقـل  هوسرل به "برنتانو" از که التفات مفهوم
 يرانیا-عرب-مسلمان لسوفانيف راه از هم آن که گردد يبازم ارسطو به التفات مفهوم ياصل ةشیر ت،ياسم
ـ تبع بـه  تنهـا  نـه  مان،مسـل  لسوفانيف (Smith, 2007, P.44). است دهيرس اروپا به  زیتمـا  ارسـطو  از تي

 قائـل  زیتمـا  صـورت  نـوع  دو نيب که دادند گسترش گونه نیا به را او نظر بلکه رفتند،یپذ را ماده و صورت
 او کـه  است معتقد و برده نام "نايس ابن" از مشخص طور به تياسم. ئيش صورت و ذهن در صورت: شدند
 در صـورت  کـه  اسـت  يعيطب Smith, p.15) & .(Smith, 1995 تاس دهينام «معنا» را ذهن در صورت
ـ عنا» مفهـوم  بـه  است «يعن» مشتقات از که «معنا» .ستين ئيش يواقع صورت همان ضرورتا  ذهن،  تی
ة واژ بـه  را مفهـوم  نیا ،يوسط قرون لسوفانيف» :دیگو يم تياسم. است «بودن یزيچ متوجه» و «داشتن
ـ ز کردند؛ ترجمه است، «رفتن هنشان» یمعنا به که  (Intentio) نيالت  متوجـه  (معنـا ) ذهـن  در صـورت  رای

 «.است ئيش صورت
 :کند يم ديتأک التفات ياصل تيخصوص سه بر هوسرل

 مثـال   یرابطه هسـتند. بـرا   نيوجود طرف ازمندين ،يمعمول یها رابطه :ئيبودن از وجود ش مستقل

فرزنـد داشـتن، وجـود فرزنـد      یآرزو یااسـت. امـا بـر    ی، وجود پدر و فرزند ضرور«پدر بودن» ةدر رابط
ـ : »... گذارد يموضوع صحه م نیبر ا آشکارا ،زين هوسرل. ستين یضرور   توانـد  يمـ  یا تجربـه  نيالبته چن
ـ موردنظر موجود نباشـد،   ئيبه همراه التفات وجود داشته باشد، گرچه ش يدر آگاه ـ  ای امکـان وجـود    يحت

ـ ا بـر  هـم  ،"زل ميـ چ" (.112، ص V ،¦ 11، هاپژوهش« )نداشته باشد  گـذارد  يمـ  صـحه  تيخصوصـ  نی
(Chisholm, 1957, pp.169-170). 

 کامال  التفات که کند يم انيب دوم تيخصوص اول، تيخصوص برعکس :یذهن مفهوم به یوابستگ

 فـرد  التفـات  باشد، "ناپلئون" که کند آرزو يکس اگر مثال یبرا. دارد ئيش از فرد که است يدرک با وابسته
 يدر بنـد معروفـ   هوسرلاست که از ناپلئون دارد )که ممکن است کامال   نادرست باشد(.  يدرک وابسته به

ـ فياگـر ک  يحت»... کرده است:  ديموضوع تأک نیبر ا ،ها پژوهشاز  ـ ي]کـنش[ و جهـت ع   تي آن ثابـت   ين
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 مثلـث » و «االضـالع  یمتسـاو  مثلـث » نمـود  یمحتـوا ...  اسـت  ممکـن  يخاص یها تنوعهم  باشند، باز
ـ هـا[   ]عبـارت  نیاهستند.  ئيش کی متوجه دو هر گرچه است، متفاوت «ایالزوا یاومتس  بـه  را ئيشـ  کی
 (.122، ص 86 ¦)همان،  «دهند يم( Present) شینما يمختلف یها وهيش

ـ دار ذهـن  در ئيشـ  از مـا  که يمفهوم: مورد التفات ئيبودن ش نينامع  و «ناکامـل » همـواره  م،ی

اصـطالح   . بهرديگ يرا در برم يواقع ئياز ش یيها ادراک ما تنها جنبه رایاست، ز (Inadequate) «يناکاف»
آن  ملتفـت آن گونـه کـه    ئيشـ  نيب دیبا»از درک ماست.  (Transcendent) فراتر يواقع ئيهوسرل، ش

(. 10-112 ، صص11 ¦)همان،  «میقائل شو زیآن است، تما یسو که التفات ما به یا ئيش خود و ميهست
ـ در اکه هوسرل  يمثال  ملکـه  ةنـو »و  «آلمـان  امپراطـور »بـودن مـدلول   کسـان ی کنـد،  يبنـد ذکـر مـ    نی
 نـه  که دارد وجود موردنظر فرد در یادیز اتيخصوص ادراک، دو هر در که کند يم ديتأک او .ست«ایکتوریو
ـ . البته ااست کرده دايپ نمود نه و شده برده نام ها آن از ـ   نيگرچـه نـامع   اتيخصوصـ  نی اصـوال    ياسـت ول
 . است يشدن نييتع

 استعالء و فروکاست

ـ ا در که است هوسرل يدارشناسیپد فلسفة اتيخصوص نی تر مهم از ،«استعالء» و «فروکاست»  ،هـا  دهی
 ةدربـار  يليتفصـ  بحث از معناست، و زبان ةلأمس مقاله، نیا در ما توجه که آن ليدل به. است شده داده بسط

ـ ا نقـش  شینما یبرا یصرمخت  يتوض اما م،يکن يم یخوددار ميمفاه نیا  یمعنـا یـة  نظر در ميمفـاه  نی
 .است یضرور دوم هوسرل
ـ ا در هوسـرل  که نیا به باتوجه ـ  ،هـا  دهی ـ  از شيب   يچرخشـ  شـود،  يمـ  التفـات  و يآگـاه  متوجـه  شيپ
 يعـ يطب نگـرش  ،اول ةمرحل در او. کند يم استفاده فروکاست از مرحله 3 در و داده نشان خود از ياستعالئ

(Natural Attitude) وجـود  انهیگرا واقع فرض شيپ کی يتجرب علوم در هوسرل، نظر به. کند يم معلق را 
 هـم  یا استفاده آن از اما کند، ينم مخالفت آن با گرچه او. دارند وجود ما از مستقل آن اءياش و جهان: دارد
 .نامد يم (Epoché) قيتعل را فروکاست نیا هوسرل. کند ينم

ـ ماه بـه  فقـط  بلکـه  کنـد،  يمـ  معطوف درون به برون از را خود جهتو تنها نه دوم، ةمرحل در  يآگـاه  تي
 تـا  کند يم يسع هوسرل گر،ید عبارت به. دهد نشان يتوجه يآگاه تحقق ةنحو به که آن بدون پردازد؛ يم
ـ ماه و رود فراتر( (Cognitive Science)  يشناخت علوم د،یجد اصطالح در و) يشناس روان از ي آگـاه  تي
ـ ا در کـه  کـرد  توجه دیبا بازهم. کند، يبررسآن را  يشناخت عصب ای يروان یها اخترسینه ز و  مرحلـه،  نی
 .  شوند يم گذارده کنار به تنها شود، ينم انکار یمغز یندهاایفر

ـ يتحل خواهـد  ينمـ  رایز رود، فراتر هم (Ego) «من» از کند يم يسع سوم، ةمرحل در  سـاختار  از کـه  يل
 ةهمـ  ياساسـ  يژگـ یو تـا  کوشـد  يمـ  گـر، ید عبارت به. باشد يخاص «من» به هوابست دهد، يم ارائه يآگاه
 .  کند يبررس است، مشترک افراد ةهم نيب که را ها «من»
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 نجـا یا در امـا . اسـت  شـده  انجام يمفصل یها بحث و قاتيتحق هم، استعالء از هوسرل ةاستفاد مورد در
 : است برده کار به منظور دو به را کلمه نیا او که شود يم اشاره خالصه طور به فقط

 یضـرور  شـرائط  نيـي تع یمعنا به استعالء کانت، یبرا که طور همان :کانت مشابه يیمعنا در( 2

 امکـان  یبـرا  یضـرور  شـرائط  نيـي تع یمعنـا  به هم هوسرل یبرا است، بوده معرفت کسب امکان یبرا
ـ ا شد، ذکر باال در که گونه همان و است؛ یمعنادار  و التفـات  وجـود  :از اسـت  عبـارت  یضـرور  شـرط  نی
 .يآگاه

 مـنعکس  يخـوب  بـه  اول فروکاست در ،دوم یمعنا نيا که یادراک ئيش از فرارفتن یبرا( 1

 : است نيچن هوسرل، یمعنا یةنظر با آن ارتباط و فروکاست نقش خالصه، طور به .است شده
 (.معنا ياستعالئ شرط) ستين ممکن يآگاه بدون یمعنادار

 (.  التفات تيماه) است یزيچ از يآگاه ،يآگاه هر

 (.اول فروکاست) کرد توجه است، آن متوجه التفات که يئيش به دینبا معنا، به يدسترس یبرا

 (.دوم فروکاست) است آن یمغز /يکیزيف تحقق يچگونگ از فراتر يآگاه تيماه

 يخاصـ  «مـن » بـه  وابسـته  را معنا و يآگاه ساختار دینبا يول ست،ين ممکن يآگاه «من» بدون گرچه
 (.سوم فروکاست) کرد

 .است ينيع و يمثال بلکه ست،ين يذهن ای يشخص معنا جهيدرنت

 سينوئس و نوئما

 نيهمـ  بـه . اسـت  بـوده  آن ساختار و يآگاه يبررس هوسرل ياصل ةدغدغ شد، گفته قبال  که طور همان
 ازنظر. دهد يم قرار آن ارساخت و يآگاه از یتر کامل ليتحل یمبنا بر را خود یمعنایة نظر ،ها دهیا در ليدل

 آن کـه  زمانمنـد  و( Reel) يواقع بخش کی( 2: دارد هم به وابسته بخش دو يادراک ةتجرب هر هوسرل،

ـ  بخش کی( 1 و شود يم دهينام( Sensuous Moment) يحس ـ ا ) يالتفـات  آن  ای  در(. I، §85 ،هـا  دهی

ـ ز) باشد داشته يالتفات ،جنب ،تجربه اگر: »دیگو يم هوسرل ادامه،  ،(سـتند ين يالتفـات  هـا  تجربـه  يتمـام  رای
 یيمعنـا  کـه  کند يم جابیا سينوئس ذات و تيماه «.نامد يم سينوئس را آن که است يالتفات يعمل شامل

 ةديـ عق بـه (. 88§ همـان، ) خوانـد  يم نوئما باشد، سينوئس با مرتبط که را یا يمثال یمعنا او. کند منتقل را
 (Reflection) تأمـل  بـا  امـا  نوئمـا،  نـه  اسـت  يرونيب ئيش ملتفت ما يآگاه روزمره، يزندگ در هوسرل،

 (Sense) معنـا : کنـد  يم ميتقس تر يفرع جزء دو به را نوئما ،هوسرل. داشت يدسترس نوئما نیا به توان يم
 و مـاده  از او ريتعب مشابه جزء، دو نیا از هوسرل ريتعب (.134§ ,132§ همان،( )Thetic) آن ةارائ ةنحو و
 .بود کرده استفاده ها آن از ها   پژوهش در که است تيفيک

ـ  زیتمـا  بـه  قائـل  هنـوز  هوسرل ز،ين ها  دهیا در ـ ی اسـت،  مـدلول  و معنـا  نيب   ینوئماهـا  تـوان  يمـ  يعن
ـ ا اما باشند، یواحد ئيش به معطوف که داشت يمتفاوت   ینحـو  بـه  بـار  هـر  کـه  سـت يچ واحـد  ئيشـ  نی
 رد،يـ گ  صورت يمتفاوت تيفيک با التفات عمل ،است ممکن بار هر اگر گر،ید عبارت به م؟یشو يم آن ملتفت
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 متوجـه  التفـات  کـه  ديفهم توان يم چگونه شود، درک ئيش از يمتفاوت یها جنبه که است ممکن بار هر و
ـ د نجـا، یا در سـت؟ يچ التفـات  مورد ئيش يهمان نیا شرط ،طورخالصه به است؟ ئيش همان  ياضـ یر دگاهی

 X...  ئ،يشـ  همـان  ئ،يشـ : »کنـد  يمـ  اسـتفاده  ئيش شینما یبرا X از او د،ده يم نشان را خود هوسرل
 يتیهـو  به قائل هوسرل نجایا در. (I ،§131 ،ها دهیا ) «است شده منتزع محموالتش يتمام از که يخالص

ـ  ،سـاز تيـ چ) الک (Substratum)ةشـالود  مشـابه  یزيچ هستند، آن متعل ق محموالت که شود يم  ي،حجت
ـ ز صورت به توان يم را دوم هوسرل در معنا ساختار ،نیبنابرا  (.1322ي، رمجاناف یاحمدی و نبو  نشـان  ری
 :داد

 (MomentReel) زمانمند و يواقع: يحس آن

 يالتفات آن
 سينوئس: يالتفات کنش
 نوئما: سينوئس با مرتبط يمثال یمعنا
 (Thetic) ني تع: کنش نوع

 (Sinn) معنا
X خالص 

 X ممکن محموالت

ــه اســت مشــخص ــا ســاختار ک ــرا معن ــچيپ اريبســ دوم، هوســرل یب ــر دهي  . اســت اول هوســرل از ت
 بهتـر  را التفـات  مـورد  ئيشـ  و يمثـال  یمعنا فرد، نيب ارتباط تواند يم ریز شکل باال، یبند ميتقس بر عالوه
 .دهد نشان
 ئيش�)نوئما( محتوا( + سي)نوئس کنش+  فرد

 یريگ جهينت

 التفات. شود يم محقق آن از یا نمونه ادراک، ای ابراز هر در که بود يمثال نوع کی معنا اول، هوسرل در
ـ فيک هم وجود و ماده هم نمونه، هر تحقق در رایز ؛کند يم فایا يضمن ينقش هم ،اول هوسرل در . دارد تي

 در. اسـت  التفـات  نوع ةکنند نييتع ت،يفيک و( يرواقعيغ ای يواقع) التفات مورد ئيش ةکنند مشخص ماده،
 دوم، هوسـرل  ازنظـر  درواقـع . اسـت  کرده دايپ یتر پررنگ اريبس نقش التفات و يذهن کنش ،دوم هوسرل
ـ ا سـاختار  بلکـه . اسـت  نکـرده  اکتفا مقدار نيهم به او ،عالوه به. است يآگاه و التفات یمعنادار شرط  نی
 امـا  دارد، يثـال م ةجنب معنا هنوز ز،ين دوم هوسرل در. است داده نشان را آن یاجزا و کرده يبررس را التفات

 ،نوئمـا . اسـت  گرفتـه  نـام  «نوئمـا » دوم، هوسـرل  در دیجد یمعنا نیا. است فراتر اريبس ساده نوع کی از
 کـه  رسـد  يم نظر به نیبنابرا. است اول هوسرل تيفيک و ماده همان ادآوری ينوع به که است یياجزا یدارا

 و تـر  کامل دگاهید دوم هوسرل ست؛ين گارناساز آن با اما ،است متفاوت اول هوسرل با گرچه دوم، هوسرل
 .دارد یتر دهيچيپ
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