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 هوسرل هاي منطقي پژوهشهيدگر و پژوهش ششم از 
 موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران استاديار - *بهمن پازوكي

 (92/69/09: ؛ تاريخ پذيرش مقاله61/90/09: تاريخ دريافت مقاله)

 

 چکيده
ای در فراهم  های منطقي هوسرل سهم عمده پژوهشهيدگر همواره تاکيد بر آن داشته است که 

با توجه به پرسش اين مقاله، . است داشتهوجود و زمان نه برای طرح مسائل اساسي در آوردن زمي

های  پژوهشرساني  مدد گيچگوناز است ، گزارشي که پرسش از وجود استمان زاساسي در وجود و 

در اين ميان پژوهش ششم برای هيدگر بيشتر از ساير  .منطقي به شرح و بسط اين پرسش اساسي

از  606١که اين پژوهش را در چاپ دوم کتاب در سال  ،هوسرل که طوری به، ددار اهميت ها پژوهش

به کتاب  6099آن را در چاپ سال  مجدداً ،دگريه ةن، به درخواست مصراکرده بودکتاب حذف 

امكان طرح پرسش از هوسرل درست در همين فصل است که ، چرا که به نظر هيدگر، کند اضافه مي

چه نسبتي ميان شهود . است "شهود مقولي"موضوع اين پژوهش  .است هوردوجود آ بهرا وجود 

از انفعاالت حسي  "مازادی"در شهود مقولي با  است؟ مقولي هوسرل و پرسشِ وجود هيدگر برقرار 

در . شود ای محمولي بدان افزوده مي سر و کار داريم که در مرحلة انتقال ادراک حسي به گزاره

 .گردد ميوجود مهيا طرح پرسش از ن امكااست که  "مازاد"همين 
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 مهمقدّ

هوسرل  های منطقي پژوهشحرکت فكری هيدگر در مسير پديدارشناسي با مطالعة کتاب 
 ي که ئها پژوهش": است آمده وجود و زمانکتاب  درآمدِبخش در پايان . شود آغاز مي

که  هم او اند، است، ممكن گشته هوسرل بنا نهاده. آيند تنها بر بنياني که اِ دنبال مي به
اشاراتي  (GA 2, 51)  "ستا پديدارشناسي هموار نمودهرا بر اش راه  «های منطقي پژوهش»

 های منطقي پژوهشاست تنها محدود به  به هوسرل کرده وجود و زمانکه هيدگر در 
 گيرند را نيز دربرمي کتاب اول .ها ايدهويژه کتاب  به هوسرلبعدی شوند بلكه آثار  نمي

(GA 2, 63; 67; 103; 220; 289; 324) .  چرخش او  جهت از اين آثار هوسرل بهاما هيدگر
عليرغم اشارات فراوان هيدگر در امّا . گيرد دکارتي فاصله مي استعاليي و هفلسفبه سمت 

وان يافت که ما را از کم و ت نميتوضيحي گونه  ها هيچ در ميان آن ،به هوسرل وجود و زمان
های  پژوهشيعني پرسش از معنای وجود بر اساس  وجود و زمانکيف بررسي پرسش اصلي 

که چگونه توان مطرح ساخت اين است  پرسشي که اکنون مي. هوسرل باخبر سازد منطقي
وجود اند به تفصيل يا شرح و بسط اين پرسش اساسي  هوسرل توانسته های منطقي پژوهش
 .مدد رسانند و زمان

راه ورود من به ا عنوان بای کوتاه از هيدگر  به نوشتهدر ابتدا برای پاسخ به اين پرسش 
 های منطقي پژوهشمجدداً بر اهميت در اين نوشته هيدگر . ميکن يمرجوع  Iپديدارشناسي

 6090دهد که چگونه در سال  شرح مي و ورزد در شرح و بسط پرسش وجود تأکيد مي
انتظار . است کرده اين اثرشروع به خواندن  ،هنگامي که هنوز دانشجوی رشتة الهيات بوده

دکتری  نامة هايي بود که پايان طرح پرسشبردن اساسي  پيش"هيدگر از خواندن اين کتاب 
معنای چندگانة "نامه که موضوعش  اين پايان .(GA 14, 93) "ها بود برانتانو محرک آن
در ورود به فلسفه [ او] ههای اوليه و ناشيان کوشش 609١از سال "بود  "موجود نزد ارسطو

 (GA 14, 88). "بود
گانهه  که اگر بتوان از موجود در معاني چند استاين پرسش  ،هيدگر در اين دوره ةدغدغ

در نخسهت   ،يهافتن پاسهخ   دنبهال  هباو که . و راهبر کدام استسخن گفت آن معنای بنيادين 
صبر کند  ها سال با سرخوردگي شود مي، مجبور پرداخته بودجستجو به  های منطقي پژوهش

کتهاب بهه    در اين مدت بر او معلوم شد که خوانهدن ايهن  . های خود برسد تا به پاسخ پرسش
هيدگر نيز مانند بسياری . پديدارشناسي کافي باشد کارة برای آموختن نحوتواند  نميتنهايي 

بهود کهه از سهد يهك مشهكل       به اين نتيجهه رسهيده   های منطقي پژوهشاز ديگر خوانندگان 
ايهن سهد از قهرار معلهوم همهان تعهار  و       . توان گذشهت  راحتي نمي اساسي در اين کتاب به
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 منطه ِ بهاب  ي در يگفتارها پيش"بخش لي در موضوع اص. دوگانگي موجود در اين کتاب بود
نظهر   بهه ديگهر  سهوی  از . در منطه  بهود   9شناسي اصالت روانقول به  ردِاز يك سو  6"محض
و جلد دوّم اين آيند  مي« گفتارها پيش»در شش پژوهشي که در پي اين هوسرل رسد که  مي

حتهي  . باشد سي افتادهشنا اصالت روانقول به مجدداً در دام موضع دهند،  کتاب را تشكيل مي
متهم کنيم باز هم معلهوم نيسهت کهه موضهوع      کاریچنين  نجاماگر نخواهيم هوسرل را به ا

. چيسهت  ،شناسهي  روانقول به اصهالت  و نه تواند باشد  ميکه نه منط   ،خاص پديدارشناسي
وان به کوششي تعريف کرد که در پي استنتاج قانونمنهدی  ت شناسي را مي مذهب اصالت روان

و دين از فراشدها و فعهل   زيباشناسيها از قبيل اخالق،  حوزهديگر طور  ص منط  و همينخا
معنهای    شناسهي امها بهه    مخالفت هوسرل با مذهب اصالت روان. نفس است فعللباو انفعاالت 

عبهارت ديگهر در تأييهد     هها يها بهه    محهض ارزش منطقي موافقت وی با تأکيد بر قبول اعتبار 
بود، ايجاد پلهي ميهان    دار آن شده ای که هوسرل عهده وظيفه. نفسه نبود ها و حقاي  في گزاره

 .زيسته واقعي بود و آزمونِ( انتزاعي)ل آ هقوانين ايد

رسيد که هوسرل پاسخي به  نظر مي به 606١ در سال کتاب اوّل. ها ايدهبا انتشار کتاب 

ي علم سوبژکتيويتة پديدارشناس ،در اين کتاب. باشد ماهيت پديدارشناسي يافتهپرسش از 

ات متعلقَ کشف و بررسيآگاهي تابع های  فعلکه در آن توصيف  شود مياستعاليي تعريف 

هيدگر اما با اين تعريف هنوز . شوند مي  زيست آزموده بهها   فعلاست که در اين آن التفاتي 

ل آمدن هوسر. "است های منطقي پژوهشناپذير  مجذوب سحر پايان  همچنان"قانع نشده و 

کاسته و مالقات با او باعث شد تا قدری از سردرگمي هيدگر  6061به فرايبورگ در سال 

بلكه در اين راه  ،دريافت ١یتوان تنها از راه نظر هيدگر دريافت که پديدارشناسي را نمي. شود

رعايت خود مستلزم آيد که آن نيز  الزم مي ختيپديدارشنای  همشاهد قدم به قدمِتمرينِ 

 یها سال یهاگفتار درسکه  گونه آناما . است  يفرض پيش پايبندی به هرگونه عدم  اصلِ

ة مشاهدهيدگر در اين رسد که  نظر مي به، دهند يمتدريس هيدگر نشان ة اولي

ارسطو کشف  آثاره ژيو فالسفه يونان به روشي برای تفسير متون شتريب شناختيپديدار

در درون فلسفة غرب بلكه فلسفي يان جديد نظر او پديدارشناسي نه يك جر به. باشد کرده

 :ديگو يماين سخن چنين در توضيح او . نفسه است ويژگي اصلي تفكر يوناني يعني فلسفه في

                                                 
1. Prolegomena zur reinen Logik  
2. Psychologismus 

3. theoretisch 

4. Voraussetzungslosigkeit 
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، از کار است بهپديدارها  صورت آشكارشدن خودِ آگاهي به های فعلآنچه در پديدارشناسيِ "

 Alêtheia [مفهوم] حيات يوناني تر به نزد ارسطو و در تمامي تفكر و ای اصيل گونه پيش و به

    "آن است آشكاریو خود ، کشف6ور داردآنچه حضمعنای ناپوشيدگيِ به که است  بوده

(GA 14, 99) . هوسرل انديشه تالقي به  قائلکه هيدگر گفت  توان يمن سخن يبا توجه به ا

البته . است ردهعبارتي ساحتي يوناني در تفكر هوسرل کشف ک و به است بودهارسطو انديشه با 

( معنای افاده)است که خودآشكاری را ناشي از فعل معنابخشي  آنهمه مشروط بر ها  اين

Iاگر چنين کنيم، يعني خود نُمائي .دانيمنآگاهي  I  ،از را نتيجه فعل معنابخشي آگاهي بدانيم

که از "ايم  ساخته "فلسفه دري نيمعموضع " اش استعاليي هيئتپديدارشناسي هوسرل در 

I"است يش توسط دکارت، کانت و فيشته ترسيم شدهپ I I آگاهانه "که پديدارشناسي  طوری به

 .همساز خواهد شد (GA 14, 96) "فلسفة عصر جديد فرادهشچون و چرا با  و بي

و قائهل بهه آن اسهت     ههای منطقهي   پهژوهش کهه  طرفهي فلسهفي    هيدگر ميان بي نزد به

ههای   پژوهشطرفي فلسفي در  بي .ود داردوجتفاوتي واضح و اساسي  پديدارشناسي استعاليي
ايهن  بها   .اسهت  نهفتهه  "سوی خود چيزها به"بذل توجه يعني  ،پديدارشناسي در اصلِ منطقي

 انهد  مفهاهيم محهض  سهاخته و پرداختهه   سهاختارهای فلسهفي کهه    از  آن دستهاصل از ورود 

رکت عو  ح است که بهچنين مشخصة پديدارشناسي استعاليي برعكس . شود ميجلوگيری 

 (سهنتي )مفههوم فهرادادی   ريشه در خود مطل  که  علمِدر مسير مفهومِ  ،سوی خود چيزها به

 ا عنهوان به  609١گفتهار تهرم تابسهتاني سهال      هيهدگر در درس . ددار مهي ، قدم برردفلسفه دا

پرسهش اوليهة   ": گويد چنين ميدر توضيح اين مطلب  تاريخ مفهوم زمان دري هائگفتار پيش

چگونهه   :ستانديشه ااين گر او  هدايتآگاهي نيست، بلكه  وجودیِ سرشتِپرسش از  هوسرل
ههدايتگر  نخسهت  چه در قهدم   آن؛ قرارگيردعلمي مطل  بالقوه  تواند موضوعِ مي اصوالًآگاهي 

 ،شهود مطله    يعلمه از  9ی ا هآگاهي بايهد حهوز  که  اين ايده .علم مطل  استيك ايدة  ،اوست
ت که فلسفة عصر جديد از دکارت به بعد را مشهوول  سا  ای شهيندنشده بلكه ا مطرحتصادفي 

 . (GA 20. 147)"است خود کرده

       تهوان درخواسهت هيهدگر از هوسهرل بهرای چهاپ        مهي  ،چهه آمهد   اکنون با توجهه بهه آن  

که خود اين پژوهش هوسرل نيز . را بهتر فهميد های منطقي پژوهشمجدد پژوهش ششم از 

 ا هسرانجام بدانست،  ها مي پژوهش (LU I. XVI) "رينهت مهم يهختدارشناهديهاز حيث پ"را 

                                                 
1. Unverborgenheit des Anwesenden 

2  . Region 
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 .اپ رساندهمجدداً به چ 6099ال هدر سم را هپژوهش ششود و هت نمهقهن درخواست موافهاي

عناصر "مند بود؟ عنوان اين پژوهش  اين اندازه به پژوهش ششم عالقهتا اما هيدگر چرا 

شناخت يعني  6خاليمكان اصرف است و موضوع آن  "شناخت ختيپديدارشنا یروشنگر

رکننده پُو مصداق نيست بلكه به شهود ( داللت)نسبت شناخت و متعل  آن در مرتبة معنا 

و  ١(داللت) های يكم تا پنجم ميان معنا هوسرل در پژوهش. پردازد نيز مي 9(برآورنده)

ژوهش رسد که در پ نظر مي و به شود ميتفاوت قائل آن   (رکردنشارسازی، پُ سر) برآوردنِ

که در باال اگر چنين باشد  .باشد  پيدا کرده ختيششم راه حلي برای اين مسألة پديدارشنا

درست همان پژوهشي را که خود آن را  606١در سال  اورسد که  نظر عجيب مي پس بهآمد 

 های منطقي پژوهشتمامي  "ترينِ ترين و نيز پربهره ترين، از حيث موضوعي پخته گسترده"

شهودهای "ششمين فصل از پژوهش ششم عنوان . اثر حذف کند چاپ مجددِداند، در  مي

مؤلف اعتقاد دارد ": گويد هوسرل خود دربارة اين فصل مي. است "مقوليحسي و شهودهای 

را ای  آينده و هر نظرية شناختِکه در اين فصل شالوده و سنگ بنای هر پديدارشناسي 

I."است آشكار ساخته V 

ای چيست؟ پيش از توضهيح ايهن مفههوم امّها بايهد مفههوم        قولهمنظور هوسرل از شهود م

است که نهزد هوسهرل معنهای     ١ی التفاتي "ابژه"ديگری را به اختصار توضيح داد و آن مفهوم 

چه را که بتوان بر آن چيهزی حمهل نمهود، يعنهي      هرآنبرای هوسرل، اصوالً . ای دارد گسترده

ابهژه  : هوسهرل قائهل بهه دو نهوع ابهژه اسهت       .واقع شود، ابژه است 1چه موضوع يك حمل هرآن

نمونة نوع اوّل درخت گالبي يا مسهجد  (. مقولي)يا  آل ايدهو قابل ادراک به حس و ابژه  ١واقعي

 2، نسبت امهور عليشاه است و نمونة نوع دوّم اعداداند و يا آنچه هوسرل آنها را نسبت شي صفي

تنها التفهات   عبارت ديگر نه به. "اردکتاب سبز روی ميز قرار د": خواند مثل اين جمله مي 2امور

های مرکب نيز داريم که خهود پايهه در التفاتهات بسهيط      التفات بسيط وجود دارد بلكه التفات

منظور هوسرل از التفاتات مرکب تنها امر کلي و امهر ااتهي يها ضهروری در مقابهل امهر       . دارند

                                                 
1. leer 

2. erfüllende Anschauung 

3. Bedeutung 

4. Erfüllung  

5. intentionaler Gegenstand 

6. Prädikation 

7. real 

8. Sachverhalt 
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و  9يا تأليف فعهال  6جزئي و فردی يا امر ممكن نيست بلكه او نظر به تمام اشكال حمل، صرف

از ادراک حسهي   رفهتن از التفاتات بسيط به التفاتات مرکب  رفتندر واقع . ها دارد و نظاير اين

کهنم، لمهس    توانم ميزی را که بر روی آن کار مهي  من مي. از نوع غير مفهومي است یبه تفكر

ای اسهت،   قهوهتوانم درک کنم و بفهمم که ميز  اما اگرچه مي. ای آن را ببينم کنم و رنگ قهوه

ای  اما اين آن چيزی نيست که من به معنای صحيح کلمه بتوانم ببينم يا لمس کنم زيرا قهوه

 .شود ميه در جای خاصي در فضای فيزيكي معيني پيدا نکای است از شي  بودن ميز نسبت

را ار هوسهرل ايهن گهذ   . گهذريم  ما از حوزة حسيات مهي  "مقوليشهود "با ورود به مفهوم 

در ايهن  . دهد که ما در اصل به يك شيء از راه ادراک حسي التفات داريهم  يح ميچنين توض

اش بهر   مرتبه متعل  ادراکِ التفاتي ما با تمام تعيينات آن، يعني رنگ، شكل و ترکيب مهادی 

بهارزتر  ندارد و برتری به وجه ديگری نسبت يك از اين وجوه  ما نمايان و پديدار است اما هيچ

آنگهاه کهه بهه طهور      شهود  ميم بعدی توجه ما معطوف يكي از صفات ميز در قد. نيستاز آن 

سرانجام ما به مهدد شههود مقهولي ايهن دو قهدم را بهه       . کنيم ميبه رنگ آن توجه پيدا ال مث

مها  . يابيم عنوان جزء درمي ما کليتِ متعل  التفاتي و بخشي از آن را به. زنيم يكديگر پيوند مي

ای چنههين بههه بيههان  کنههيم و آن را در گههزاره التفههات مههيعنههوان جزئههي از کههل  بهه جههزء بههه 

 ههای  ايهن التفهات  آيها  اما اکنون اين پرسش مطرح است که . "ای است ميز قهوه":آوريم درمي

 "ای کاغذ روی ميز اسهت  کتاب سبز زير دسته"ای مثل  شوند؟ گزاره توانند برآورده مقولي مي
 کهدام  چيهه که بهرای  « روی»، «زيرِ»، «است»که متشكل از اجزائي است چون را تصور کنيد 

« روی»يا يهك  « است»توان يك  نمي. قابل ادراک به حس وجود ندارد ١(همنسبتي)تضايفي 

از  شهود  مهي چه بهدان التفهات    عبارت ديگر بخش بسيار زياد و بزرگي از آن به. را ديد« روی»

ک حسي بهه ادراک  از راه ادرا گاه چيه« قانون جاابه»، «عدالت»مانند  آل دهياهای  جمله ابژه

معهذا به نظهر هوسهرل   . توان ديد يا بوييد يا شنيد را نه مي ها يك از اين ابژه هيچ. آيند درنمي

التفهات داشهت بلكهه آن حتهي       (داللهي )طور نُمهادی   به تواند به يك نسبت شي نه تنها مي

حقيقهي بهه    طهور  طري  به شود و بدين تواند به نحو شهودی بر ما پديدار گردد، به ما داده مي

آيهد اگرچهه بنيهانش در ادراک     به التفات درمي مقوليچه در شهود  بنابراين آن. آزمون درآيد

ها را مهدنظر قهرار    رود و نسبت و وحدت آن های آن مي تك مؤلفه حسي است اما فراتر از تك

                                                 
1. Konjugation  
2. actives Synthesis 

3. Korrelat  
4. Signitiv  
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نظر هوسهرل بها    بهپس ما . پيامد اين رأی برای هوسرل گسترش مفهوم شهود است. دهد مي

 6فعلهي  ،به لحها  صهوری شههود   . مقوليشهود حسي و شهود  ،ه شهود مواجه هستيمدوگون

 (گهي  نُمهوده )نمود به "گويد  يا آنچنان که او ميسازد  متعل  را بر ما پديدار مي است که خودِ

حتهي يهك اسهتدالل نظهری يها      . طلبهد  را مهي و اين خود کارکرد پيچيدة عقالني  9"آورد مي

يك موضوع، يك دليل ( شهود)هود پنداشت از آن حيث که آن توان ش تحليل مفهومي را مي

 .سازد انتزاعي را بر ما به نحوی اصيل پديدار مي

هيهدگر بها   . ميگهرد  يمه اسهت بهاز    حال به آنچه هوسرل در خصوص پژوهش ششم گفته

درست در همهين فصهل اسهت کهه      اونظر  است، زيرا بهآن مواف  گونه ارزيابي هوسرل از  اين

: گويهد  او در ايهن خصهوص مهي   . اسهت  فهراهم آورده  راطرح پرسش از وجهود   امكانهوسرل 

 ديهدنِ مرين به تدر کنار هوسرل با يادگيری ه ياددهي  خود  6060هنگامي که من از سال "

متفهاوت از   درکهيِ  ههايم بهه آزمهونِ    بودم و در همان زمهان در درس مشوول  ختيپديدارشنا

خصهوص بهه    جلهب شهد، بهه   « ههای منطقهي   وهشپژ»ام به  توجه زدم، از نو ارسطو دست مي

جها شهرح و    کهه در ايهن   مقهولي ميان شهود حسي و شهود فرق . پژوهش ششم در چاپ اول

 "شهد معنهای چندگانهة موجهود بهر مهن آشهكار        تعيهين در اهميهت آن   و بود بسط آن رفته

(GA 14, 98). 
 شِهوسهرل و پرسه   مقهولي منظور هيدگر از اين سخن چيست؟ چه نسبتي ميان شههود  

خود که در  Vچهار سميناراين پرسش را در کتاب به است؟ هيدگر پاسخ  وجود هيدگر برقرار 

از هيهدگر   VIدر يكي از اين سهمينارها اان بهوفره  . دهد است، مي به چاپ رسيده 60١١سال 

تهوان گفهت کهه در تفكهر هوسهرل پرسهش از وجهود مطهرح          مهي  لحها   پرسد که از چه مي

صورتجلسهه  ای باشهد کهه هيهدگر خهود در      فره شهايد اشهاره  است؟ علت اين پرسش بو نشده

VIسميناری (پروتكل) I  هوسهرل کهه   ": نويسهد  او مي آنجادر  .است به اين موضوع کردهديگر

خصوص در پژوهش ششم ه به طرح پرسش اصلي از وجهود    ه به  های منطقي پژوهشدر خود 

تهأثير   او تحهت . بيهاورد فشار فضهای فلسهفي آن روز را   تاب تحمل نتوانست  ،بود نزديك شده

VIناتُرپ I I  بهه اولهين نقطهة     کتاب اوّل. ها ايدهپديدارشناسي استعاليي که در کتاب سمت به

 .(GA 14, 53) "پديدارشناسي فدا شهد  با اين چرخش اما اصلِ. ، چرخيدبود اوج خود رسيده

وجهود و  هيدگر قبل از پاسخ به اين پرسش بوفره توضيح کوتهاهي در مهورد پرسهش اصهلي     

                                                 
1. Akt 

2  . Zur Gegebenheit bringt 
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وجهود   9وجود، پرسش از حقيقهت  6گويد که منظور او از پرسش از معنای دهد و مي مي مانز

متهافيزيكي تلقهي    يبا اين توضيح ديگر نبايد پرسش از معنای وجود را همچون پرسش. است

به معنای پرسش از وجودِ وجهود  در واقع آن را بايد کرد، يعني پرسش از وجودِ موجود، بلكه 

تهوانيم بگهوييم کهه هوسهرل      مي ،وجود را به اين معنای خاص بگيريم اگر پرسش از. فهميد

پهردازد مسهألة مقهوالت اسهت کهه       چه او بدان مي کند بلكه آن پرسش از وجود را مطرح نمي

به نظر هيدگر، هوسهرل در   همه نيابا . به پرسش متافيزيكي از وجودِ موجود شود ميمربوط 

بهه طهرح پرسهش از    « مقهولي شههود  »فهوم با طرح م« های منطقي پژوهش»فصل ششم از 

 .کند شود و به آن تلويحاً اشاره مي وجود نزديك مي

يا اگر  ١های هيواليي  بايد با دادهاست و اين نيز خود  حسيمقولي مبتني بر شهود شهود 

تكليف حال بايد . ندشروع ک  بگوييم، بايد با ماده های منطقي پژوهشبخواهيم به زبان 

ادراکي است که به نحو  "متعل "پرسش از آن مسأله  .ختنيز روشن سامسألة ديگری را 

هيدگر . است آمدهاست ولي صورت جوهری آن به ادراک در داده نشده "مادی"يا  "هيواليي"

در معر  ديد در ادراک  ابژهيك است که حسي  ١(های مودگينُ)نُمودهای با اين ": گويد مي

فاعل )توان نتيجة فعل سواه  يان شدن را نمياين نما. (GA 15, 374) "گيرد مي قرار

جا  قوة فاهمه دانست، زيرا در اين 1(درآوردن-صورت - به) بخشي صورت يا فعلِ( شناسايي

های  داده« مازادِ»شود بلكه برعكس چيزی  های حسي افزوده نمي شناخت به داده  ِلَمتعَ

 .حسي است

هوسرل را با  (LU II/2, 131) ١"ازادم"الذکر مفهوم  هيدگر در يكي از چهار سمينار فوق
را دان  دوات ضورِحی که من با آن «است»": گويد او مي. سازد مقولة جوهر مرتبط مي

 "انفعاالت حسي استبر  «مازاد»، رميگ يمو مسلم  سازم يممعلوم يا جوهر  ابژهعنوان  به
(GA 15, 375).  هوسرل از آن و  شود بحث گذاشته نميدر اين ميان به  موضوعي کهامّا

ای  ، يعني مرحلهآيد به بيان درمي ست که ادراک حسيا ای آورد، مرحله سخن به ميان نمي
 "مازاد"اگر بخواهيم : گويد هيدگر مي. يابد ای محمولي انتقال مي که ادراک حسي به گزاره

                                                 
1. Sinn 

2. Wahrheit 

3. Hyletische Daten 

4. Stoff 

5. Gegebenheiten 

6. In-die-Form-bringen 

7. Überschuß  
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ه توج رچهار سميناهيدگر در . بايد به اين مرحله توجه جدی کنيم ،را دريابيم "است" بودنِ
کند تا با اکر مثالي که هوسرل نيز در  کند و سعي مي خود را معطوف مقولة جوهر مي

 گويم ميو  بينم ميمن کاغذ سفيد را ". است، آن را روشن سازد آورده های منطقي پژوهش
 "بينم کنم که مي سفيد و با اين کار تنها همان چيزی را به تناسب اظهار مي کاغذِ

(GA 15, 376 and  LU II/2, 130) . ِجا با دو نوع ديدن طرفيم،  هيدگر ما در اينبه قول
در همين معنای دوگانة ديدن  لهمسأ ، در واقعمقولي حسي و ديگری ديدنِ ديدنِ ييك

اين است بر سرِ جا  در اينبحث . است ای در تفكر افالطون نيز بوده چنين ديدن دوگانه. است
سفيد  که کاغذِديد همان نحو  توان به جوهر را نمي(مقوله)توان ديد اما  که کاغذ سفيد را مي

 .(GA 15, 377) بينيم را مي
گيرد و معتقد است  ايراد ميقول  به اين های منطقي پژوهشاز  9 هوسرل در فصل ا امّ

 هم اين است که اگرچه به گمان بسياری  اودليل . فهمي منتهي خواهد شد ژکه آن به ک
ديدن  فعلِ بسيطِگزارة  ،ابرازا اين امّ ،است يحس  ادراک بازتاب دقي خودْ 6تفصيليابراز 

و افعال ادراک حسي تشكيل  بخش نيست بلكه از همبستگي و پيوند ميان افعال معنا
: خورد چشم مي هوسرل چندين التفات معنايي بهة طور مثال در همين گزار به. است شده

 همين جهت  به. حكم موجود جوهر و سرانجام کاغذ سفيد در حكمسفيدی کاغذ، کاغذ در 
       نمودار متعل ِ وااة سفيد تنها بخشي از مؤلفة رنگِ( به)التفات ": نويسد هوسرل مي

پديدار  ماند، صورتي که در خودِ مازادی در معنا باقي مي[ که طوری به]پوشاند  را ميشده 
   اغذی که به نحو يعني ک ،سفيد کاغذِ. برساندآن يابد تا خود را به تأييد  چيز نمي هيچ

و جوهر مازاد است  یسفيد "یها صورت"چه در  آن .(.LU II/2, 137f) "سفيد وجود دارد
 اش چيزی  وليحمتوصيفي و م وجود است زيرا وجود به لحا  کارکردِ مبتني بر مازادیِ

 هر دو تاحدی قابل  و محمول موضوع که يدرحالحس، به غير قابل ادراک مطلقاً است 
ور مستقيم برآورده ط ادراک حسي بهرا ها  ند به اين معنا که عناصر مادی آنادراک هست

وقتي من به اين کتاب نگاه ": نويسد در توضيح اين مطلب هيدگر چنين مي. سازد مي
  که  گونه همان ،را 9(بودني جوهری)  بينم ولي جوهريت کنم اگرچه چيزی جوهری مي مي
    نساختنِپديداربا اين، اين جوهريت است که وجود با . نمبي نميبينم،  را ميکتاب اين 
     توان گفت که  به اين معنا حتي مي. آورد پديدار را فراهم ميامكان پديدار شدنِ خود، 
 .(GA 15, 377) "تهر اسه، پديدارتتهاس دههه پديدار شهچ آن ودِهاز خ[ جوهريت]آن 

                                                 
1. gegliederter Ausdruck 

2. Substanzialität 
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او . بهود  وجود پيدا کرده ح پرسشِبرای طرمناسب ای  وجود، هيدگر زمينه مقوليبا شهود 
 ،پرداخهت، بايهد وجهودْ   مطل  طور  که بتوان به پرسش از معنای وجود به برای اين": گويد مي

دسهتاورد هوسهرل درسهت در    . با خبر شويماز معنايش آن از روی باشد تا  شده (داده) نُموده
. حضهور دارد ( ارانهه پديد)حضور درآوردن وجود است که در مقوله به نحو پديهداری   همين به

« وجود» ای برای من فراهم ساخت برای رسيدن به اين قول که  رانجام اين دستاورد زمينهس
 GA) "باشهد  دست آمهده  نيست که از راه اشتقاق بهناب ( تجريد) رف نيست، انتزاعِص مفهومِ

و بعد از ا. فراتر رود ،ای که حاصل دستاوردش بود هوسرل اما نتوانست از آن نقطه. (378 ,15
ايهن   ديگهر نررسهيد کهه خهودِ     ورددست آ به 6(شده داده)نُموده همچون چيزی را وجود آنكه 

با طرح هوسرل . گيرد مي 9بودن-ابژهرا وسرل وجود هم اين بود که ه وجود چيست؟ دليل آن
جهدايي  قائل بهه  کانتي که فرادهش انديشه نه تنها موضع جديدی در برابر  ،مقوالت شهودی

عنهوان   کهارکردش بهه   محهدوديتِ  بلكه وجود را از قيدِ گيرد، مي ،بود شهود و مفهومتقابل يا 
١ربط

پهيش  يونهاني   انديشهه در جهز   بهه  ،نظر هيدگر در تمهام سهنت فلسهفه    به. سازد آزاد مي 
ايهن تعريهف   . اسهت  در گهزاره بهوده  همان وجود رابط وجود از بنيادين  تعريفِ تنهاْ ،سقراطي

« های منطقهي  پژوهش»آمده در های  تحليلبا . است« غير حقيقي»اگرچه صحيح است ولي 
 .شود گزاره خارج مي وجود از قلمرو محدودِ ،مقولي شهوددر باره 

به اين معناسهت کهه نهه تنهها     غير قابل ادراک است طورکل چيزی  وجود بهاين قول که 
گونهه کهه    توصيفي و محمولي خود نيز، همهان  در کارکردِبلكه وجود  وجود به معنای هستي

Iبر آن تاکيد داردکانت  Xشيءزيرا وجود اصالً چيزی نيست که در  ت،نيس  شيئي ي، محمول 
. نيسهت ههم   آنوجود حتي مشخصهة ظهاهری   . باشداز آن صفتي  يابخشي  ،باشد قرار داشته

قلمهرو  با آن پيدا کرد نهه در  ( متضايف)نسبت  هم( متعلقي)ای  ابژهتوان  برای وجود اصالً نمي
 .نيستزيسته ون هآزم را که هچ "دروني"حسي ادراک قلمرو ه در هن وروني هادراک حسي بي

 6092تهها  609١ههای بهين    گفتارههای هيهدگر در سههال   درس ،کهه بگههذريم ها از سهمينار 

 ،او. هوسهرل باشهند   هيهدگر از پديدارشناسهي  تفسهير   توانند بهترين منبع برای فهم بهتهرِ  مي

 مقهولي شههود  بهه بحهث در بهاره    تفصهيل   بهه  ،609١ترم تابستاني سال گفتار  ويژه در درس به

 مقهولي در بحهث از شههود    ،اسهت  کارشگونه که معمول  آنگفتار،  ن درسيدر ااو  .پردازد يم

 .دده از آن ارائه ميرا خود خاص  کند بلكه تفسيرِ بسنده نميآن تنها به شمارش خصوصيات 
                                                 
1. Gegebenes 

2. Gegenstand-Sein 

3. Kopula 

4. reales Prädikat 
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 تفهاوت و  (کهردن، سرشهار سهاختن    پر، ساختن برآورده)برآوردن  هيدگر بحث را با مفهومِ

داللهت بهه چيهزی دارنهد و عهاری از       صرفاًهائي که  ، يعني التفات(نُمادی) دالليميان افعال 

بخهش اول از   یهها  موضهوع کنهد کهه    آغهاز مهي   و افعال شهودی اند هرگونه محتوای شهودی

رود کهه   يهل تلقهي پديدارشهناختي از حقيقهت مهي     لبه سهرا  تح او  سرس .اند پژوهش ششم

فعل آگاهي با  6و منظورِمعطوف  ميانکه است ( بودن همانياين) يمطابقتدادن  نشانمعنايش 

شهود بلكهه شهامل     محدود نمهي  احكاممطابقت اما تنها به  اين فعلِ. برقرار استآن  9مشهود

 ١سهاز  ابهژه که به نزد هوسرل حتي افعالي کهه   چرا شود، ميبه معنای وسيع کلمه  افعالهمه 

به احكام انشائي از قبيل استفهام، امر و نهي ،التماس و دعا، تمنها و  نيستند، يعني افعالي که 

حتي افعهال ادراک بسهيط    .گرداند باز  به احكام إخباری توان يمنيز را  ،شوند يمي منجر جِترَ

 .ته باشندشحقيقت دا توانند يمحسي نيز 

 Xپرسهش از حقيقهت   .منط با عنوان  6091 -609١گفتار ترم زمستاني  ر در درسهيدگ

دو  های منطقهي  پژوهشدر . پردازد يمبه بحث در باره تلقي پديدارشناسي از حقيقت  مجدداً

و  (گهزاره )تهر اسهت، حقيقهتِ حكهم      مفهوم از حقيقت وجود دارد که يكي از ديگری اساسي

جزئي نسبي از ( قضيه، عبارت، گزاره)زيرا حكم  است،يقتِ شهود که بنيان حقيقت حكم حق

گذاشهتن   هوسرل با فهرق . است ١معطوفمشهود و ميان مطابقت نسبت حقيقت يعني  نسبتِ

و افعال شهودی وجود را از تنگنای گهزاره آزاد سهاخت و تعريهف     (مادینُ)داللي ميان افعال 

قد است که هوسرل به عم  آن هيدگر معت ،با وجود اين. ساخت سنتي از حقيقت را متزلزل

رسد به اين معنا که قادر نيست نشهان دههد    نمي ،کردند معنا از حقيقت که يونانيان مراد مي

 که گزاره محل حقيقت نيست بلكه برعكس حقيقت جايي است کهه گهزاره در آن قهرار دارد   

(GA 21, 135). 

 حتي ادراکِنيز اينكه و حقيقت به گزاره نبودن و محدود مقيد هوسرل به  از قولهيدگر 

ان يه بهه ب  فعهلِ گيرد کهه   چنين نتيجه مي ،توان حقيقي ناميد حسي بسيط و ساده را نيز مي

نيهز   هههای زيسهت   آزمهون  در ميان خودِ که (ها و جمالت گزاره)در احكام  تنهانه را  درآوردن

سهيرِ  اسهت و تف ( اظههار )نفسهه بيهان    فهي و خود از پيش  ،حسي بسيط ادراکِ. يافت توان مي

                                                 
1. Vermeintes 

2. Angeschautes 

3. Objektivierend 

4. logos apophanikos 

5. Gemeintes 
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های پديدارشناختي  ترين دستاورد پژوهش هيدگر بااهميت .(LU II/ 2, 233) های حسي داده

اساساً مورد تأکيد خاص قرار  منطقي امرِ در طرح پرسش از ساختارِآنچه "داند که  را اين مي

مهامي  ت 9(بيهان درآمهدنِ   به) شدنِ ابراز و 6(درآوردن بيان به) نمودنِ ابراز معنای راستينِ، گرفته

خهود  خهودی  ادراک حسي بهه ساختار جاکه  از آن. (GA 20, 74-75) "استآگاهي  ١رفتارهای

چهه محمهولي    ،های مبتني بر ادراک حسي همواره در گزارهدارد،   (یپذير بيان)قابليت ابراز 

( حكهم )يعنهي گهزاره    ،حال کهه چنهين اسهت   . چه صرفاً اسمي، مازادی از التفات وجود دارد

نظر  شود پس به که به لحا  حسي واقعاً يافت نمي (آورد بيان در مي به)کند  ميابراز چيزی را 

مفهوم از و به تبع آن به نحو مناسب ها  گزاره( ساختن برآورده) برآوردنِ رسد که از مفهومِ مي

او . اسهت  کهرده   يستي ايهن مسهأله را الک ارائهه   آل ايدهراه حل . حقيقت ديگر نتوان دفاع کرد

ژه بخواني ندارد بهه حهس درونهي سهو     واقعي هم اشياءرا که با  مقوليهای  ورتدسته از ص آن

 الّحه چهه   چون و چرا بها آن  بياست  آل ايدههر آنچه از جنس  ،به اين ترتيب. دهد نسبت مي

هوسرل با کشهف   .شود ميگرفته يكي  ،استسوبژکتيو بنا بر اين و آن ١در آگاهي و از جنس 

 1بودن حالّچراکه آگاهي را از  ،فائ  آمدديرينه  یداور شيپاين  التفاتي بودن افعال آگاهي بر

از جهنس  چيزههائي   مقهولي ههای   اگر صهورت . سازد منفك مي "مضامين آگاهي" 1بودن حالّ

بها  جنسهي نهو کهه    هايي از ابژهتوانند چيزی ابژکتيو باشند يعني  پس تنها مي ،نفس نيستند

 .باشهند  ١امه هها خودنُ  آنحتي اگهر   خت،ها را معلوم سا توان هويت آن ادراک حسي قطعاً نمي

هوسرل . ساختروشن را  مقوليمائي خودنُآيد تا در وهلة نخست ويژگي چنين  پس الزم مي

ادراک يعنهي   (LU II/ 2, §47) "سهاده، بسهيط  "، مقوليادراک حسي را در مقايسه با ادراک 

  چنين ادراکي نه لَمتعَ .(LU II/ 2, 147) نامد مي (وخمچم ، بيای پلهتك )     ای  مرحله تك

در واقهع خصوصهيت التفهاتي     يچنينه  بساطتي اين .آيد موده مينُ 2بلكه دفعتاً XIجسمانهتنها 

 .بودن است

                                                 
1. Ausdrücken 

2. Ausgedrücktheit 

3. Verhaltung 

4. Ausdrücklichkeit 

5. Das Immanente 

6. Immanenz 

7. selbst gegeben  
8. mit einem Schlag  
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. بنيان نهد ،اند( تدريجي)ای  که مرحلهرا  مقوليتواند افعال  چنين ادراک بسيطي مي يك

خود را را که  هچ آندر مرحلة اولية ادراک حسي اری اين است که ذگ منظور از اين بنيان

 ،هوسرل و هيدگر هردو. توان يافت نمي ،مايدنُ تدريجي مي افعالِ( برابر ايستای)  لَچون متعَ

XIساز ايدهو  6يآگاهي را به دو دستة تأليف مقوليافعال  I که ساز  ايده افعالِ. ندنک تقسيم مي

ی بر تأکيد معهذا ،گرچه مبتني بر ادراکات حسي بسيط هستندکارشان انتزاع است، 

بالفعل )آورند  مي 9بالفعل مودنُآن را به ة بلكه ايد ک حسي ندارندهای مُدرَ يك از مؤلفه هيچ

سرهم )کلي برساخته  ابژة ،کليات است که در طي آن حوزة شهودِهمان اين (. مايندنُ مي

 ساز اگرچه که افعال ايده تأکيد دارد بر اين هيدگر . است   امبلكه خودْنُشود  نمي ١(بندی

 ١کلي يا نوعامّا ، حسي های منفردِ دادهة شد نُمودهمبتني بر ادراکِ از پيش هستند  ای افعال

چه از  آنسان  بدين و ديآ مراه با آن به ادراک درميطور ضمني در شهود بسيط و ه بههمواره 

ه  ونهمچچيزی را "کلي را اين هيدگر خصوصيت  .آورد در ميشده را به فهم  پيش داده

يا ای  نمونه مقوليترتيب در آموزة هوسرل در باب شهود  يننامد و بد مي 1"تنگرف چيزی

XIتيكييهرمنو  alsلفظ ساختار خود در باره آموزه از هائي  نشانه I I در او  .يابد در تفسير مي

 .است به تفصيل سخن گفته وجود و زمان ١9در پاراگراف باره  اين

 ١(و تنها تك)مجزا  و (دفعي)ای  مرحله يك ،دراک حسي بسيطابه نزد هيدگر ترتيب  بدين

متعله ، مشههود،   )ابژه صريح  (اعطاء)نُمود بلكه شهود انضمامي که کارش وجود ندارد  ١(تنها

تنهها   بنها بهر قهول هيهدگر    . تعيّن يافته است مقوليبه صورت همواره از پيش  ،است (مُدرَک

( گهزاره )دعای حكم ا يافته، قادر است تا مقوليکه تعيّني ادراک حسي تدريجي کامل همين 

ادراک حسهي  بيهان  که خود  (ای گزاره)حكمي  ،سازد برآورده الًاحتمامبني بر صادق بودن را 

موجهود در  مهازاد  ة لمسأتواند کمك به حل  چنين تلقي از ادراک حسي دست آخر مي. است

 .کند ها التفات

طهور   شههود و بهه  ( بودن التفاتي)ساختار التفاتي که  مادامگفت  توان يمدر يك نگاه کلي 

چهه از جهنس    وجهود دارد کهه آن  همهواره  ، ايهن خطهر   ايم فتهکل همة افعالِ آگاهي را نرذير

                                                 
1. kategoriale Akte der Synthesis 

2. aktuelle Gegebenheit 

3. konstruiert 

4. selbst gegeben 

5. Spezies 

6. Als-was = something as something 

7. isoliert 



02 

 4938پاييز و زمستان  • 8شماره  • 14سال  •نشريه فلسفه 

 

ای پذيرا  به ماده( بخش صورت)دهنده  است را حاصل خودانگيختگي عقل که اصل شكل مقوله

اعترا  هيدگر در اينجا به استفاده از مفاهيم مهاده و صهورت اسهت     .است، بگيريم (مستعد)

البته بايد گفت که هوسرل نيز بعضهاً از  . شود مينظر او به کژفهمي اصل موضوع منجر  که به

 6"مهاده "مثال بارز ايهن سهخن مفههوم قهديمي     . است ای جديد مراد کرده اين مفاهيم معاني
َاشهكال قهوه فاهمهه     واسهطه  بهه ای  بودن مهاده  پذير است که نزد هوسرل ديگر به معنای شكل

 .است در مقابل چيزی صوری و خالي 9(تماهي)نيست بلكه شيئيت 

يافتن به معنايي بسيار وسيع  عليرغم دستاين است که او  هوسرلانتقاد ديگر هيدگر به 

بهه تقابهل   همچنان  ،(حس پردازی ايده) مقوليشهود و پديدارشناختي از قوه حس به کمك 

حهس  قوه ميان  تضاد قديميراه را برای بازگشت  بند است و پای مقوليشهود حسي و شهود 

کارگيری مفاهيم  دهد که چگونه با به در خاتمه هيدگر نشان مي. است گذاشتهباز قوه فاهمهو 

ههای آنهها ايهن کشهف اساسهي هوسهرل کهژ         متداول در تاريخ فلسفه و با اتكا به اف  پرسش

 .برخاستفهمي  اين کژشده است و چگونه بايد به مقابله با  يدهفهم
 

  نتيجه

نهزد هوسهرل    مقهولي نوبودن انديشهة شههود    ،ورزد بدان تأکيد مي 609١سال  درچه هيدگر  آن

توانهد زمينهه    ميتنها  مقوليشهود . طرح پرسش از وجودبرای ي بداند يمبناآن را  بي آنكهاست 

برای اولين بار راههي انضهمامي در مسهير     مقوليبا کشف شهود ". را فراهم آوردتفصيل مقوالت 

ايهن قهول    هوسرل با عدم پذيرفتن .(GA 20, 97-98) "شد گشوده واقعي و مستدل یها پژوهش

قهدرت سهواه را محهدود    اسهت،    سهاخته و پرداختهة سهواه   است لزوماً  آل ايدهکه آنچه از جنس 

از شههود  گسهترده  را با مفهومي  بخشد و آن وسعت ميابژکتيويته مفهوم به سازد و در عو   مي

بهه   ،دنبهالش بهود تها    شناسي قهديمي بهه   که هستياين درست همان چيزی است . زند پيوند مي

. گهردد مبهدل   ختيپديدارشهنا شناسهي   هسهتي يها همهان   علمي   شناسي هستيبه  ،هيدگر گفته

شناسهي بودنهد،    که در پي يافتن علمهي بهه وجهود يها همهان هسهتي      يونانيان انديشه هوسرل با 

 .هوسرل اين البته تفسير هيدگر جوان است از .سازد مجدد برقرار ميپيوندی 

خود تا « های منطقي پژوهش»هوسرل با : گردم به پرسشي که در ابتدا مطرح شد برمي

منظور هيدگر از اين سخن که هوسرل به   است؟ ساز پرسش وجود هيدگر شده چه حد زمينه

                                                 
1. hyle 

2. Sachhaltigkeit 
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هيدگر در پژوهش  چيست؟ 6"است و گذرا نظر انداخته ای کرده اشاره"فقط پرسش از وجود 

 9ابراز بودنهايي از انديشة خود در باره قابل  هوسرل نشانه «نطقيِهای م پژوهش»ششم از 

XI"تفسير"يابد از آن حيث که هوسرل ادراک حسي را  محمولي ادراک حسي مي پيش V  

گويد اين  که هوسرل خود مي اما اگر همچنان. داند حسي مي (بودن مودهنُ)های  مودگينُ

 بدانيم و چه را پديدار ندانيم ١سازد ما چه را پديدار تفسير است که مقرر مي

(LU II/ 2, 233) وجود ندارد و  (ساده) طور نتيجه گرفت که ديدن بسيط توان اين پس مي

مازادی معنائي، فزوني )همواره مالزم با مازادی از معنا جا که  از آن ، ادراکفعل ساختار 

هرمنوتيكي  در اات خود ساختاریاز پيش  است، مقوليهای  صورت ازمازادی يا  (معنا

بيند که از  تنها آن چيزی را ميفرد بگويد که نيز توانست چنين  هوسرل درواقع مي. است

وجود، قدم به سمت مفهوم  هوسرل با طرح انديشة مازاد بودنِ. است پيش آن را فهم کرده

 "مطل  تعالي" يعني قدم به سمت تفسير وجود به معنای ،هيدگر ختيشنا هستي فرقِ
(SuZ, 38) زيرا  ،هوسرل نتوانست بررورانداما وجود را  ١پرسش از معنای زماني. است اشتهبرد

که  1گونهِ اف  ای هگرفت و نه شاکل مي( شده داده)آمده  موددر شهود به نُاو وجود را چيزی 

دست ممكن  از موجودِ ١(، سرمشقيالگوئي) تصويری يشْپبه آن  بهفهم کردن با نظر 

متوجه اما  برده بود،نقش پراهميت قوة خيال در ادراک حسي ه پي باگرچه هوسرل  .ابدي يم

دراک فلسفي، اچراکه او نيز همانند ارسطو و تمامي فرادهش  ،بود معنای زماني آن نشده

هيدگر کانت را . (GA 21, 194) دانست ينم 2(آوردن چشم پيش) حضورآوردن بهفعل حسي را 

رو  دانست و از همين زماني مي تعيّناترا  ها داند که به صراحت، شاکله را تنها فيلسوفي مي

فهم وجود و ااتي متوجه همبستگي تنها کسي است که شناسي  در تمامي تاريخ هستي

هيدگر دستيابي به چنين نتايجي را مديون . (GA 21, 194 & SuZ, 23) بود زمان شده

ل هوسر« های منطقي پژوهش»تنها معتقد است که و داند  مي "پژوهش ششم"مطالعة 

                                                 
1. berührt und gestreift 

2. Ausdrücklichkeit 

3. Erscheinung  
4. Wahrnehmen  
5. temporal 

6. horizontals Schema 

7. Vorbild 

8. Gegenwärtigen 
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که بعد از  طوری فراهم آورد بهبرای او چناني از کانت را  اين یتوانسته امكان تفسير مي

 ابخرد ن نقد XVاپ اولهوف مطالعة چهطهود را معهخ ههوجهتام هر تمهمطالعة اين اثر هيدگ

 XVI.است ردههک

 :هانوشتپي
 
I. 
 
II gegebengebento give 

Gegebenheit

Selbstgegebenheit

 
III  . Heidegger, Martin: Brief an Richardson, in: Richardson, W. J.: Heidegger, 

Through Phenomenology to Thought, The Hague, 1963, Vorwort, p. XV. 
 
IV

. E. Husserl: Selbstanzeige zu den logischen Untersuchungen. Zweiter Teil, in 
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