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هيدگر و پژوهش ششم از پژوهشهاي منطقي هوسرل
بهمن پازوكي*  -استاديار موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران
(تاريخ دريافت مقاله09/90/61 :؛ تاريخ پذيرش مقاله)09/69/92 :

چکيده
هيدگر همواره تاکيد بر آن داشته است که پژوهشهای منطقي هوسرل سهم عمدهای در فراهم
آوردن زمينه برای طرح مسائل اساسي در وجود و زمان داشتهاست .اين مقاله ،با توجه به پرسش
اساسي در وجود و زمان که پرسش از وجود است ،گزارشي است از چگونگي مددرساني پژوهشهای
منطقي به شرح و بسط اين پرسش اساسي .در اين ميان پژوهش ششم برای هيدگر بيشتر از ساير
پژوهشها اهميت دارد ،بهطوریکه هوسرل ،که اين پژوهش را در چاپ دوم کتاب در سال  606١از
کتاب حذف کرده بود ،به درخواست مصرانة هيدگر ،مجدداً آن را در چاپ سال  6099به کتاب
اضافه ميکند ،چرا که به نظر هيدگر ،درست در همين فصل است که هوسرل امكان طرح پرسش از
وجود را بهوجود آوردهاست .موضوع اين پژوهش "شهود مقولي" است .چه نسبتي ميان شهود
مقولي هوسرل و پرسشِ وجود هيدگر برقرار است؟ در شهود مقولي با "مازادی" از انفعاالت حسي
سر و کار داريم که در مرحلة انتقال ادراک حسي به گزارهای محمولي بدان افزوده ميشود .در
همين "مازاد" است که امكان طرح پرسش از وجود مهيا ميگردد.
واژههاي كليدي :شهود مقولي ،شهود حسي ،حقيقت ،گزاره ،برآوردن ،مازاد وجود.

* رايانامه نويسنده مسئولbpazouki@irip.ir :
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مقدّمه
حرکت فكری هيدگر در مسير پديدارشناسي با مطالعة کتاب پژوهشهای منطقي هوسرل
آغاز ميشود .در پايان بخش درآمدِ کتاب وجود و زمان آمدهاست" :پژوهشهائي که
بهدنبال ميآيند تنها بر بنياني که اِ .هوسرل بنا نهاده است ،ممكن گشتهاند ،هم او که
«پژوهشهای منطقي»اش راه را بر پديدارشناسي هموار نمودهاست" ) (GA 2, 51اشاراتي
که هيدگر در وجود و زمان به هوسرل کردهاست تنها محدود به پژوهشهای منطقي
نميشوند بلكه آثار بعدی هوسرل بهويژه کتاب ايدهها .کتاب اول را نيز دربرميگيرند
) . (GA 2, 63; 67; 103; 220; 289; 324هيدگر اما از اين آثار هوسرل بهجهت چرخش او
به سمت فلسفه استعاليي و دکارتي فاصله ميگيرد .امّا عليرغم اشارات فراوان هيدگر در
وجود و زمان به هوسرل ،در ميان آنها هيچگونه توضيحي نميتوان يافت که ما را از کم و
کيف بررسي پرسش اصلي وجود و زمان يعني پرسش از معنای وجود بر اساس پژوهشهای
منطقي هوسرل باخبر سازد .پرسشي که اکنون ميتوان مطرح ساخت اين است که چگونه
پژوهشهای منطقي هوسرل توانستهاند به تفصيل يا شرح و بسط اين پرسش اساسي وجود
و زمان مدد رسانند.
برای پاسخ به اين پرسش در ابتدا به نوشتهای کوتاه از هيدگر با عنوان راه ورود من به
پديدارشناسي  Iرجوع ميکنيم .در اين نوشته هيدگر مجدداً بر اهميت پژوهشهای منطقي
در شرح و بسط پرسش وجود تأکيد ميورزد و شرح ميدهد که چگونه در سال 6090
هنگامي که هنوز دانشجوی رشتة الهيات بوده ،شروع به خواندن اين اثر کردهاست .انتظار
هيدگر از خواندن اين کتاب "پيشبردن اساسي طرح پرسشهايي بود که پاياننامة دکتری
برانتانو محرک آنها بود" ) .(GA 14, 93اين پاياننامه که موضوعش "معنای چندگانة
موجود نزد ارسطو" بود "از سال  609١کوششهای اوليه و ناشيانه [او] در ورود به فلسفه
بود" ).(GA 14, 88
دغدغة هيدگر در اين دوره ،اين پرسش است که اگر بتوان از موجود در معاني چندگانهه
سخن گفت آن معنای بنيادين و راهبر کدام است .او که بهدنبهال يهافتن پاسهخ ،نخسهت در
پژوهشهای منطقي به جستجو پرداخته بود ،مجبور ميشود با سرخوردگي سالها صبر کند
تا به پاسخ پرسشهای خود برسد .در اين مدت بر او معلوم شد که خوانهدن ايهن کتهاب بهه
تنهايي نمي تواند برای آموختن نحوة کار پديدارشناسي کافي باشد .هيدگر نيز مانند بسياری
از ديگر خوانندگان پژوهشهای منطقي به اين نتيجهه رسهيدهبهود کهه از سهد يهك مشهكل
اساسي در اين کتاب بهراحتي نميتوان گذشهت .ايهن سهد از قهرار معلهوم همهان تعهار و
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دوگانگي موجود در اين کتاب بود .موضوع اصلي در بخش "پيشگفتارهايي در بهاب منطه ِ
محض" 6از يك سو ردِ قول به اصالت روانشناسي 9در منطه بهود .از سهوی ديگهر بههنظهر
ميرسد که هوسرل در شش پژوهشي که در پي اين «پيشگفتارها» ميآيند و جلد دوّم اين
کتاب را تشكيل ميدهند ،مجدداً در دام موضع قول به اصالت روانشناسي افتادهباشد .حتهي
اگر نخواهيم هوسرل را به انجام چنين کاری متهم کنيم باز هم معلهوم نيسهت کهه موضهوع
خاص پديدارشناسي ،که نه منط ميتواند باشد و نه قول به اصهالت روانشناسهي ،چيسهت.
مذهب اصالت روانشناسي را ميتوان به کوششي تعريف کرد که در پي استنتاج قانونمنهدی
خاص منط و همينطور ديگر حوزهها از قبيل اخالق ،زيباشناسي و دين از فراشدها و فعهل
و انفعاالت بالفعل نفس است .مخالفت هوسرل با مذهب اصالت روانشناسهي امها بهه معنهای
موافقت وی با تأکيد بر قبول اعتبار منطقي محهض ارزشهها يها بههعبهارت ديگهر در تأييهد
گزارهها و حقاي فينفسه نبود .وظيفهای که هوسرل عهدهدار آن شدهبود ،ايجاد پلهي ميهان
قوانين ايدهآل (انتزاعي) و آزمونِ زيسته واقعي بود.
با انتشار کتاب ايدهها .کتاب اوّل در سال  606١بهنظر ميرسيد که هوسرل پاسخي به
پرسش از ماهيت پديدارشناسي يافتهباشد .در اين کتاب ،پديدارشناسي علم سوبژکتيويتة
استعاليي تعريف ميشود که در آن توصيف فعلهای آگاهي تابع کشف و بررسي متعلقَات
التفاتي آن است که در اين فعلها بهزيست آزموده ميشوند .هيدگر اما با اين تعريف هنوز
قانع نشده و "همچنان مجذوب سحر پايانناپذير پژوهشهای منطقي است" .آمدن هوسرل
به فرايبورگ در سال  6061و مالقات با او باعث شد تا قدری از سردرگمي هيدگر کاسته
شود .هيدگر دريافت که پديدارشناسي را نميتوان تنها از راه نظری ١دريافت ،بلكه در اين راه
تمرينِ قدم به قدمِ مشاهدهی پديدارشناختي الزم ميآيد که آن نيز خود مستلزم رعايت
اصلِ عدم پايبندی به هرگونه پيشفرضي است .اما آنگونه که درسگفتارهای سالهای
اولية تدريس هيدگر نشان ميدهند ،بهنظر ميرسد که هيدگر در اين مشاهدة
پديدارشناختي بيشتر روشي برای تفسير متون فالسفه يونان بهويژه آثار ارسطو کشف
کردهباشد .بهنظر او پديدارشناسي نه يك جريان جديد فلسفي در درون فلسفة غرب بلكه
ويژگي اصلي تفكر يوناني يعني فلسفه فينفسه است .او در توضيح اين سخن چنين ميگويد:
1. Prolegomena zur reinen Logik
2. Psychologismus
3. theoretisch
4. Voraussetzungslosigkeit

52
نشريه فلسفه  سال   14شماره   8پاييز و زمستان 4938

"آنچه در پديدارشناسيِ فعلهای آگاهي بهصورت آشكارشدن خودِ پديدارها بهکار است ،از
پيش و بهگونهای اصيلتر به نزد ارسطو و در تمامي تفكر و حيات يوناني [مفهوم] Alêtheia
بودهاست که به معنای ناپوشيدگيِ آنچه حضور دارد ،6کشف و خودآشكاری آن است"
) .(GA 14, 99با توجه به اين سخن ميتوان گفت که هيدگر قائل به تالقي انديشه هوسرل
با انديشه ارسطو بودهاست و به عبارتي ساحتي يوناني در تفكر هوسرل کشف کردهاست .البته
اينها همه مشروط بر آن است که خودآشكاری را ناشي از فعل معنابخشي (افادهمعنای)
آگاهي ندانيم .اگر چنين کنيم ،يعني خود نُمائي  I Iرا نتيجه فعل معنابخشي آگاهي بدانيم ،از
پديدارشناسي هوسرل در هيئت استعاليياش "موضع معيني در فلسفه" ساختهايم "که از
پيش توسط دکارت ،کانت و فيشته ترسيم شدهاست"  I I Iبهطوریکه پديدارشناسي "آگاهانه
و بيچون و چرا با فرادهش فلسفة عصر جديد" ) (GA 14, 96همساز خواهد شد.
به نزد هيدگر ميان بيطرفهي فلسهفي کهه پهژوهشههای منطقهي قائهل بهه آن اسهت و
پديدارشناسي استعاليي تفاوتي واضح و اساسي وجود دارد .بيطرفي فلسفي در پژوهشههای
منطقي در اصلِ پديدارشناسي ،يعني بذل توجه "بهسوی خود چيزها" نهفتههاسهت .بها ايهن
اصل از ورود آن دسته از سهاختارهای فلسهفي کهه سهاخته و پرداختهه مفهاهيم محهضانهد
جلوگيری ميشود .مشخصة پديدارشناسي استعاليي برعكس چنين است که بهعو حرکت
بهسوی خود چيزها ،در مسير مفهومِ علمِ مطل که خود ريشه در مفههوم فهرادادی (سهنتي)
فلسفه دارد ،قدم برمهيدارد .هيهدگر در درسگفتهار تهرم تابسهتاني سهال  609١بها عنهوان
پيشگفتارهائي در تاريخ مفهوم زمان در توضيح اين مطلب چنين ميگويد" :پرسهش اوليهة
هوسرل پرسش از سرشتِ وجودیِ آگاهي نيست ،بلكه هدايتگر او اين انديشه است :چگونهه
آگاهي اصوالً ميتواند موضوعِ بالقوه علمي مطل قرارگيرد؛ آنچه در قهدم نخسهت ههدايتگر
اوست ،ايدة يك علم مطل است .اين ايدهکه آگاهي بايهد حهوزهای 9از علمهي مطله شهود،
تصادفي مطرح نشده بلكه انديشهای است که فلسفة عصر جديد از دکارت به بعد را مشهوول
خود کردهاست" ).(GA 20. 147
اکنون با توجهه بهه آنچهه آمهد ،مهي تهوان درخواسهت هيهدگر از هوسهرل بهرای چهاپ
مجدد پژوهش ششم از پژوهشهای منطقي را بهتر فهميد .هوسرل نيز که خود اين پژوهش
را "از حيث پهديهدارشناختهي مهمتهرين" ( )LU I. XVIپژوهشها ميدانست ،سرانجام بها
1. Unverborgenheit des Anwesenden
2. Region
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ايهن درخواست موافهقهت نمهود و پژوهش ششهم را در سهال  6099مجدداً به چهاپ رساند.
اما هيدگر چرا تا اين اندازه به پژوهش ششم عالقهمند بود؟ عنوان اين پژوهش "عناصر
روشنگری پديدارشناختي شناخت" است و موضوع آن صرف امكان خالي 6شناخت يعني
نسبت شناخت و متعل آن در مرتبة معنا (داللت) و مصداق نيست بلكه به شهود پُرکننده
(برآورنده) 9نيز ميپردازد .هوسرل در پژوهشهای يكم تا پنجم ميان معنا (داللت) ١و
برآوردنِ (سرشارسازی ،پُرکردن) آن تفاوت قائل ميشود و بهنظر ميرسد که در پژوهش
ششم راه حلي برای اين مسألة پديدارشناختي پيدا کرده باشد .اگر چنين باشد که در باال
آمد پس بهنظر عجيب ميرسد که او در سال  606١درست همان پژوهشي را که خود آن را

"گستردهترين ،از حيث موضوعي پختهترين و نيز پربهرهترينِ" تمامي پژوهشهای منطقي
ميداند ،در چاپ مجددِ اثر حذف کند .عنوان ششمين فصل از پژوهش ششم "شهودهای
حسي و شهودهای مقولي" است .هوسرل خود دربارة اين فصل ميگويد" :مؤلف اعتقاد دارد
که در اين فصل شالوده و سنگ بنای هر پديدارشناسي و هر نظرية شناختِ آيندهای را
IV

آشكار ساختهاست".

منظور هوسرل از شهود مقوله ای چيست؟ پيش از توضهيح ايهن مفههوم امّها بايهد مفههوم
ديگری را به اختصار توضيح داد و آن مفهوم "ابژه"ی التفاتي ١است که نهزد هوسهرل معنهای
گستردهای دارد .اصوالً برای هوسرل ،هرآن چه را که بتوان بر آن چيهزی حمهل نمهود ،يعنهي
هرآنچه موضوع يك حمل 1واقع شود ،ابژه است .هوسهرل قائهل بهه دو نهوع ابهژه اسهت :ابهژه
واقعي ١و قابل ادراک به حس و ابژه ايدهآل يا (مقولي) .نمونة نوع اوّل درخت گالبي يا مسهجد
2
صفي عليشاه است و نمونة نوع دوّم اعداداند و يا آنچه هوسرل آنها را نسبت شي ،نسبت امهور
امور 2ميخواند مثل اين جمله" :کتاب سبز روی ميز قرار دارد" .بهعبارت ديگر نهتنها التفهات
التفات بسيط وجود دارد بلكه التفات های مرکب نيز داريم که خهود پايهه در التفاتهات بسهيط
دارند .منظور هوسرل از التفاتات مرکب تنها امر کلي و امهر ااتهي يها ضهروری در مقابهل امهر
1. leer
2. erfüllende Anschauung
3. Bedeutung
4. Erfüllung
5. intentionaler Gegenstand
6. Prädikation
7. real
8. Sachverhalt
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جزئي و فردی يا امر ممكن نيست بلكه او نظر به تمام اشكال حمل ،صرف 6يا تأليف فعهال 9و
و نظاير اينها دارد .در واقع رفتن از التفاتات بسيط به التفاتات مرکب رفهتن از ادراک حسهي
به تفكری است از نوع غير مفهومي .من ميتوانم ميزی را که بر روی آن کار مهيکهنم ،لمهس
کنم و رنگ قهوهای آن را ببينم .اما اگرچه ميتوانم درک کنم و بفهمم که ميز قهوهای اسهت،
اما اين آن چيزی نيست که من به معنای صحيح کلمه بتوانم ببينم يا لمس کنم زيرا قهوهای
بودن ميز نسبتای است از شي که در جای خاصي در فضای فيزيكي معيني پيدا نميشود.
با ورود به مفهوم "شهود مقولي" ما از حوزة حسيات مهيگهذريم .هوسهرل ايهن گهذار را
چنين توضيح مي دهد که ما در اصل به يك شيء از راه ادراک حسي التفات داريهم .در ايهن
مرتبه متعل ادراکِ التفاتي ما با تمام تعيينات آن ،يعني رنگ ،شكل و ترکيب مهادیاش بهر
ما نمايان و پديدار است اما هيچيك از اين وجوه نسبت به وجه ديگری برتری ندارد و بهارزتر
از آن نيست .در قدم بعدی توجه ما معطوف يكي از صفات ميز ميشهود آنگهاه کهه بهه طهور
مثال به رنگ آن توجه پيدا ميکنيم .سرانجام ما به مهدد شههود مقهولي ايهن دو قهدم را بهه
يكديگر پيوند ميزنيم .ما کليتِ متعل التفاتي و بخشي از آن را بهعنوان جزء درمييابيم .مها
بهه جههزء بهههعنههوان جزئههي از کههل التفههات مههيکنههيم و آن را در گههزارهای چنههين بههه بيههان
درميآوريم":ميز قهوهای است" .اما اکنون اين پرسش مطرح است که آيها ايهن التفهاتههای
مقولي ميتوانند برآوردهشوند؟ گزارهای مثل "کتاب سبز زير دستهای کاغذ روی ميز اسهت"
را تصور کنيد که متشكل از اجزائي است چون «است»« ،زيرِ»« ،روی» که بهرای ههيچکهدام
تضايفي (همنسبتي) ١قابل ادراک به حس وجود ندارد .نميتوان يك «است» يا يهك «روی»
«روی» را ديد .به عبارت ديگر بخش بسيار زياد و بزرگي از آنچه بهدان التفهات مهيشهود از
جمله ابژههای ايدهآل مانند «عدالت»« ،قانون جاابه» هيچگاه از راه ادراک حسي بهه ادراک
درنميآيند .هيچيك از اين ابژهها را نه ميتوان ديد يا بوييد يا شنيد .معهذا به نظهر هوسهرل
نه تنها ميتواند به يك نسبت شي بهطور نُمهادی (داللهي) التفهات داشهت بلكهه آن حتهي
مي تواند به نحو شهودی بر ما پديدار گردد ،به ما دادهشود و بدينطري بهطهور حقيقهي بهه
آزمون درآيد .بنابراين آنچه در شهود مقولي به التفات درميآيهد اگرچهه بنيهانش در ادراک
حسي است اما فراتر از تكتك مؤلفههای آن ميرود و نسبت و وحدت آنها را مهدنظر قهرار
1. Konjugation
2. actives Synthesis
3. Korrelat
4. Signitiv
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ميدهد .پيامد اين رأی برای هوسرل گسترش مفهوم شهود است .پس ما بهنظر هوسهرل بها
دوگونه شهود مواجه هستيم ،شهود حسي و شهود مقولي .به لحها صهوری شههود ،فعلهي
است که خودِ متعل را بر ما پديدار ميسازد يا آنچنان که او ميگويد "به نمود (نُمهودهگهي)
ميآورد" 9و اين خود کارکرد پيچيدة عقالني را مهيطلبهد .حتهي يهك اسهتدالل نظهری يها
تحليل مفهومي را ميتوان شهود پنداشت از آن حيث که آن (شهود) يك موضوع ،يك دليل
انتزاعي را بر ما به نحوی اصيل پديدار ميسازد.
حال به آنچه هوسرل در خصوص پژوهش ششم گفته اسهت بهاز مهيگهرديم .هيهدگر بها
اينگونه ارزيابي هوسرل از آن مواف است ،زيرا بهنظر او درست در همهين فصهل اسهت کهه
هوسرل امكان طرح پرسش از وجهود را فهراهم آوردهاسهت .او در ايهن خصهوص مهيگويهد:
"هنگامي که من از سال  6060خود با يادگيری ه ياددهي در کنار هوسرل به تمرين ديهدنِ

6

پديدارشناختي مشوول بودم و در همان زمهان در درسههايم بهه آزمهونِ درکهيِ متفهاوت از
ارسطو دست ميزدم ،از نو توجهام به «پژوهشههای منطقهي» جلهب شهد ،بههخصهوص بهه
پژوهش ششم در چاپ اول .فرق ميان شهود حسي و شهود مقهولي کهه در ايهنجها شهرح و
بسط آن رفتهبود و اهميهت آن در تعيهين معنهای چندگانهة موجهود بهر مهن آشهكار شهد"
).(GA 14, 98

منظور هيدگر از اين سخن چيست؟ چه نسبتي ميان شههود مقهولي هوسهرل و پرسهشِ
وجود هيدگر برقرار است؟ هيدگر پاسخ به اين پرسش را در کتاب چهار سمينار Vخود که در
سال  60١١به چاپ رسيدهاست ،ميدهد .در يكي از اين سهمينارها اان بهوفره  VIاز هيهدگر
ميپرسد که از چه لحها مهي تهوان گفهت کهه در تفكهر هوسهرل پرسهش از وجهود مطهرح
نشده است؟ علت اين پرسش بوفره شهايد اشهارهای باشهد کهه هيهدگر خهود در صورتجلسهه
(پروتكل) سميناری  VI Iديگر به اين موضوع کردهاست .در آنجا او مينويسهد" :هوسهرل کهه
خود در پژوهشهای منطقي ه بهخصوص در پژوهش ششم ه به طرح پرسش اصلي از وجهود
نزديك شده بود ،نتوانست تاب تحمل فشار فضهای فلسهفي آن روز را بيهاورد .او تحهتتهأثير
ناتُرپ  VI I Iبه سمت پديدارشناسي استعاليي که در کتاب ايدهها .کتاب اوّل بهه اولهين نقطهة
اوج خود رسيدهبود ،چرخيد .با اين چرخش اما اصلِ پديدارشناسي فدا شهد" (.)GA 14, 53
هيدگر قبل از پاسخ به اين پرسش بوفره توضيح کوتهاهي در مهورد پرسهش اصهلي وجهود و
1. Akt
2. Zur Gegebenheit bringt
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زمان ميدهد و ميگويد که منظور او از پرسش از معنای 6وجود ،پرسش از حقيقهت 9وجهود
است .با اين توضيح ديگر نبايد پرسش از معنای وجود را همچون پرسشي متهافيزيكي تلقهي
کرد ،يعني پرسش از وجودِ موجود ،بلكه بايد آن را در واقع به معنای پرسش از وجودِ وجهود
فهميد .اگر پرسش از وجود را به اين معنای خاص بگيريم ،مي تهوانيم بگهوييم کهه هوسهرل
پرسش از وجود را مطرح نميکند بلكه آنچه او بدان ميپهردازد مسهألة مقهوالت اسهت کهه
مربوط ميشود به پرسش متافيزيكي از وجودِ موجود .با اين همه به نظر هيدگر ،هوسهرل در
فصل ششم از «پژوهش های منطقي» با طرح مفهوم «شههود مقهولي» بهه طهرح پرسهش از
وجود نزديك ميشود و به آن تلويحاً اشاره ميکند.
شهود مقولي مبتني بر شهود حسي است و اين نيز خود بايد با دادههای هيواليي ١يا اگر
بخواهيم به زبان پژوهشهای منطقي بگوييم ،بايد با ماده شروع کند .حال بايد تكليف
مسألة ديگری را نيز روشن ساخت .آن مسأله پرسش از "متعل " ادراکي است که به نحو
"هيواليي" يا "مادی" داده نشدهاست ولي صورت جوهری آن به ادراک درآمدهاست .هيدگر
ميگويد" :با اين نُمودهای (نُمودگيهای) ١حسي است که يك ابژه در ادراک در معر

ديد

قرارميگيرد" ( .)GA 15, 374اين نمايان شدن را نميتوان نتيجة فعل سواه (فاعل
شناسايي) يا فعلِ صورتبخشي (به -صورت-درآوردن) 1قوة فاهمه دانست ،زيرا در اينجا
متعَلَ ِ شناخت به دادههای حسي افزوده نميشود بلكه برعكس چيزی «مازادِ» دادههای
حسي است.
هيدگر در يكي از چهار سمينار فوقالذکر مفهوم "مازاد" )LU II/2, 131( ١هوسرل را با
مقولة جوهر مرتبط ميسازد .او ميگويد«" :است»ی که من با آن حضورِ دواتدان را
بهعنوان ابژه يا جوهر معلوم ميسازم و مسلم ميگيرم« ،مازاد» بر انفعاالت حسي است"
( .)GA 15, 375امّا موضوعي که در اين ميان به بحث گذاشته نميشود و هوسرل از آن
سخن به ميان نميآورد ،مرحلهای است که ادراک حسي به بيان درميآيد ،يعني مرحلهای
که ادراک حسي به گزارهای محمولي انتقال مييابد .هيدگر ميگويد :اگر بخواهيم "مازاد"
1. Sinn
2. Wahrheit
3. Hyletische Daten
4. Stoff
5. Gegebenheiten
6. In-die-Form-bringen
7. Überschuß
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بودنِ "است" را دريابيم ،بايد به اين مرحله توجه جدی کنيم .هيدگر در چهار سمينار توجه
خود را معطوف مقولة جوهر ميکند و سعي ميکند تا با اکر مثالي که هوسرل نيز در
پژوهشهای منطقي آوردهاست ،آن را روشن سازد" .من کاغذ سفيد را ميبينم و ميگويم
کاغذِ سفيد و با اين کار تنها همان چيزی را به تناسب اظهار ميکنم که ميبينم"
( .)GA 15, 376 and LU II/2, 130به قولِ هيدگر ما در اينجا با دو نوع ديدن طرفيم،
يكي ديدنِ حسي و ديگری ديدنِ مقولي ،در واقع مسأله در همين معنای دوگانة ديدن
است .چنين ديدن دوگانهای در تفكر افالطون نيز بودهاست .بحث در اينجا بر سرِ اين است
که کاغذ سفيد را ميتوان ديد اما (مقوله)جوهر را نميتوان بههمان نحو ديد که کاغذِ سفيد
را ميبينيم (.)GA 15, 377
امّا هوسرل در فصل  9از پژوهشهای منطقي به اينقول ايراد ميگيرد و معتقد است
که آن به کژفهمي منتهي خواهد شد .دليل او هم اين است که اگرچه به گمان بسياری
ابراز تفصيلي 6خودْ بازتاب دقي ادراک حسي است ،امّا اين ابراز ،گزارة بسيطِ فعلِ ديدن
نيست بلكه از همبستگي و پيوند ميان افعال معنابخش و افعال ادراک حسي تشكيل
شدهاست .بهطور مثال در همين گزارة هوسرل چندين التفات معنايي بهچشم ميخورد:
سفيدی کاغذ ،کاغذ در حكم جوهر و سرانجام کاغذ سفيد در حكم موجود .بههمين جهت
هوسرل مينويسد" :التفات (به) وااة سفيد تنها بخشي از مؤلفة رنگِ متعل ِ نمودار
شده را ميپوشاند [بهطوریکه] مازادی در معنا باقي ميماند ،صورتي که در خودِ پديدار
هيچچيز نمييابد تا خود را به تأييد آن برساند .کاغذِ سفيد ،يعني کاغذی که به نحو
سفيد وجود دارد" ( .)LU II/2, 137f.آنچه در "صورتهای" سفيدی و جوهر مازاد است
مبتني بر مازادیِ وجود است زيرا وجود به لحا کارکردِ توصيفي و محمولياش چيزی
است مطلقاً غير قابل ادراک به حس ،درحاليکه موضوع و محمول هر دو تاحدی قابل
ادراک هستند به اين معنا که عناصر مادی آنها را ادراک حسي بهطور مستقيم برآورده
ميسازد .در توضيح اين مطلب هيدگر چنين مينويسد" :وقتي من به اين کتاب نگاه
ميکنم اگرچه چيزی جوهری ميبينم ولي جوهريت (جوهریبودني) 9را ،همانگونه که
اين کتاب را ميبينم ،نميبينم .با وجود اين ،اين جوهريت است که با پديدارنساختنِ
خود ،امكان پديدار شدنِ پديدار را فراهم ميآورد .به اين معنا حتي ميتوان گفت که
آن [جوهريت] از خهودِ آنچهه پديدار شهدهاسهت ،پديدارتهر اسهت" (.)GA 15, 377
1. gegliederter Ausdruck
2. Substanzialität
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با شهود مقولي وجود ،هيدگر زمينهای مناسب برای طرح پرسشِ وجود پيدا کردهبهود .او
ميگويد" :برای اين که بتوان به پرسش از معنای وجود بهطور مطل پرداخهت ،بايهد وجهودْ،
نُموده (داده) شدهباشد تا از روی آن از معنايش با خبر شويم .دسهتاورد هوسهرل درسهت در
همين بهحضور درآوردن وجود است که در مقوله به نحو پديهداری (پديدارانهه) حضهور دارد.
سرانجام اين دستاورد زمينه ای برای من فراهم ساخت برای رسيدن به اين قول که «وجود»
مفهومِ صرف نيست ،انتزاعِ (تجريد) ناب نيست که از راه اشتقاق بهدست آمهدهباشهد" ( GA
 .)15, 378هوسرل اما نتوانست از آن نقطهای که حاصل دستاوردش بود ،فراتر رود .او بعد از
آنكه وجود را همچون چيزی نُموده (دادهشده) 6بهدست آورد ديگهر نررسهيد کهه خهودِ ايهن
وجود چيست؟ دليل آنهم اين بود که هوسرل وجود را ابژه-بودن 9ميگيرد .هوسرل با طرح
مقوالت شهودی ،نه تنها موضع جديدی در برابر فرادهش انديشه کانتي که قائل بهه جهدايي
يا تقابل شهود و مفهوم بود ،ميگيرد ،بلكه وجود را از قيدِ محهدوديتِ کهارکردش بههعنهوان
ربط ١آزاد ميسازد .بهنظر هيدگر در تمهام سهنت فلسهفه ،بههجهز در انديشهه يونهاني پهيش
سقراطي ،تنهاْ تعريفِ بنيادين از وجود همان وجود رابط در گهزاره بهودهاسهت .ايهن تعريهف
اگرچه صحيح است ولي «غير حقيقي» است .با تحليلهای آمده در «پژوهشهای منطقهي»
در باره شهود مقولي ،وجود از قلمرو محدودِ گزاره خارج ميشود.
اين قول که وجود بهطورکل چيزی است غير قابل ادراک به اين معناسهت کهه نهه تنهها
وجود به معنای هستي بلكه وجود در کارکردِ توصيفي و محمولي خود نيز ،همهانگونهه کهه
کانت بر آن تاکيد دارد ،I Xمحمولي شيئي نيست ،زيرا وجود اصالً چيزی نيست که در شيء
قرار داشتهباشد ،بخشي يا صفتي از آن باشد .وجود حتي مشخصهة ظهاهری آن ههم نيسهت.
برای وجود اصالً نميتوان ابژهای (متعلقي) همنسبت (متضايف) با آن پيدا کرد نهه در قلمهرو
ادراک حسي بيهروني و نهه در قلمرو ادراک حسي "دروني" چهرا که آزمهون زيسته نيست.
از سهمينارها کهه بگههذريم ،درسگفتارههای هيهدگر در سههالههای بهين  609١تهها 6092
مي توانند بهترين منبع برای فهم بهتهرِ تفسهير هيهدگر از پديدارشناسهي هوسهرل باشهند .او،
بهويژه در درسگفتار ترم تابستاني سال  ،609١بههتفصهيل بهه بحهث در بهاره شههود مقهولي
ميپردازد .او در اين درسگفتار ،آنگونه که معمول کارش اسهت ،در بحهث از شههود مقهولي
تنها به شمارش خصوصيات آن بسنده نميکند بلكه تفسيرِ خاص خود را از آن ارائه ميدهد.
1. Gegebenes
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هيدگر بحث را با مفهومِ برآوردن (برآوردهساختن ،پرکهردن ،سرشهار سهاختن) و تفهاوت
ميان افعال داللي (نُمادی) ،يعني التفاتهائي که صرفاً داللهت بهه چيهزی دارنهد و عهاری از
هرگونه محتوای شهودیاند و افعال شهودی آغهاز مهيکنهد کهه موضهوعههای بخهش اول از
پژوهش ششماند .سرس او به سهرا تحليهل تلقهي پديدارشهناختي از حقيقهت مهيرود کهه
معنايش نشاندادن مطابقتي (اينهماني بودن) است که ميان معطوف و منظورِ 6فعل آگاهي با
مشهود 9آن برقرار است .اين فعلِ مطابقت اما تنها به احكام محدود نمهيشهود بلكهه شهامل
١
همه افعال به معنای وسيع کلمه ميشود ،چرا که به نزد هوسرل حتي افعالي کهه ابهژهسهاز
نيستند ،يعني افعالي که به احكام انشائي از قبيل استفهام ،امر و نهي ،التماس و دعا ،تمنها و
ترَجِي منجر ميشوند ،را نيز ميتوان به احكام إخباری بازگرداند .حتي افعهال ادراک بسهيط
حسي نيز ميتوانند حقيقت داشته باشند.
X
هيدگر در درسگفتار ترم زمستاني  6091 -609١با عنوان منط  .پرسهش از حقيقهت
مجدداً به بحث در باره تلقي پديدارشناسي از حقيقت ميپردازد .در پژوهشهای منطقهي دو
مفهوم از حقيقت وجود دارد که يكي از ديگری اساسيتهر اسهت ،حقيقهتِ حكهم (گهزاره) و
حقيقتِ شهود که بنيان حقيقت حكم است ،زيرا حكم (قضيه ،عبارت ،گزاره) جزئي نسبي از
نسبتِ حقيقت يعني نسبت مطابقت ميان مشهود و معطوف ١است .هوسرل با فهرقگذاشهتن
ميان افعال داللي (نُمادی) و افعال شهودی وجود را از تنگنای گهزاره آزاد سهاخت و تعريهف
سنتي از حقيقت را متزلزل ساخت .با وجود اين ،هيدگر معتقد است که هوسرل به عم آن
معنا از حقيقت که يونانيان مراد ميکردند ،نميرسد به اين معنا که قادر نيست نشهان دههد
که گزاره محل حقيقت نيست بلكه برعكس حقيقت جايي است کهه گهزاره در آن قهرار دارد
(.)GA 21, 135
هيدگر از قول هوسرل به مقيد و محدود نبودن حقيقت به گزاره و نيز اينكه حتي ادراکِ
حسي بسيط و ساده را نيز ميتوان حقيقي ناميد ،چنين نتيجه ميگيرد کهه فعهلِ بهه بيهان
درآوردن را نه تنها در احكام (گزارهها و جمالت) که در ميان خودِ آزمهونههای زيسهته نيهز
ميتوان يافت .ادراکِ حسي بسيط ،خود از پيش و فهينفسهه بيهان (اظههار) اسهت و تفسهيرِ
1. Vermeintes
2. Angeschautes
3. Objektivierend
4. logos apophanikos
5. Gemeintes
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دادههای حسي ( .)LU II/ 2, 233هيدگر بااهميتترين دستاورد پژوهشهای پديدارشناختي
را اين ميداند که "آنچه در طرح پرسش از ساختارِ امرِ منطقي اساساً مورد تأکيد خاص قرار
گرفته ،معنای راستينِ ابرازنمودنِ (بهبياندرآوردن) 6و ابرازشدنِ (بهبيهان درآمهدنِ) 9تمهامي
رفتارهای ١آگاهي است" ( .)GA 20, 74-75از آنجاکه ساختار ادراک حسي بههخهودیخهود
قابليت ابراز (بيانپذيری) دارد ،همواره در گزارههای مبتني بر ادراک حسي ،چهه محمهولي
چه صرفاً اسمي ،مازادی از التفات وجود دارد .حال کهه چنهين اسهت ،يعنهي گهزاره (حكهم)
چيزی را ابراز ميکند (بهبيان در ميآورد) که به لحا حسي واقعاً يافت نميشود پس بهنظر
ميرسد که از مفهومِ برآوردنِ (برآوردهساختن) گزارهها به نحو مناسب و به تبع آن از مفهوم
حقيقت ديگر نتوان دفاع کرد .راه حل ايدهآليستي ايهن مسهأله را الک ارائهه کهردهاسهت .او
آندسته از صورتهای مقولي را که با اشياء واقعي همخواني ندارد بهه حهس درونهي سهوبژه
نسبت ميدهد .به اين ترتيب ،هر آنچه از جنس ايدهآل است بيچون و چرا بها آنچهه حهالّ
در آگاهي و از جنس ١آن و بنا بر اين سوبژکتيو است ،يكي گرفته ميشود .هوسرل با کشهف
1
التفاتي بودن افعال آگاهي بر اين پيشداوری ديرينه فائ آمد ،چراکه آگاهي را از حالّبودن
حالّبودن" 1مضامين آگاهي" منفك ميسازد .اگر صهورتههای مقهولي چيزههائي از جهنس
نفس نيستند ،پس تنها مي توانند چيزی ابژکتيو باشند يعني ابژههايي از جنسهي نهو کهه بها
ادراک حسي قطعاً نميتوان هويت آنها را معلوم ساخت ،حتي اگهر آنهها خودنُمها ١باشهند.
پس الزم مي آيد تا در وهلة نخست ويژگي چنين خودنُمائي مقولي را روشن ساخت .هوسرل
ادراک حسي را در مقايسه با ادراک مقولي" ،سهاده ،بسهيط" ( )LU II/ 2, §47يعنهي ادراک
تكمرحلهای (تك پلهای ،بيچموخم) مينامد ( .)LU II/ 2, 147متعَلَ چنين ادراکي نه
تنها جسمانه  XIبلكه دفعتاً 2نُموده ميآيد .بساطتي اينچنينهي در واقهع خصوصهيت التفهاتي
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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يكچنين ادراک بسيطي ميتواند افعال مقولي را که مرحلهای (تدريجي)اند ،بنيان نهد.
منظور از اين بنيانگذاری اين است که در مرحلة اولية ادراک حسي آنچه را که خود را
چون متعَلَ (برابر ايستای) افعالِ تدريجي مينُمايد ،نميتوان يافت .هوسرل و هيدگر هردو،
افعال مقولي آگاهي را به دو دستة تأليفي 6و ايدهساز  XI Iتقسيم ميکنند .افعالِ ايدهساز که
کارشان انتزاع است ،گرچه مبتني بر ادراکات حسي بسيط هستند ،معهذا تأکيدی بر
هيچيك از مؤلفههای مُدرَک حسي ندارند بلكه ايدة آن را به نُمود بالفعل 9ميآورند (بالفعل
مينُمايند) .اين همان حوزة شهودِ کليات است که در طي آن ،ابژة کلي برساخته (سرهم
بندی) ١نميشود بلكه خودْنُما است .هيدگر بر اين تأکيد دارد که افعال ايدهساز اگرچه
١
افعالای هستند مبتني بر ادراکِ از پيش نُمودهشدة دادههای منفردِ حسي ،امّا کلي يا نوع
همواره بهطور ضمني در شهود بسيط و همراه با آن به ادراک درميآيد و بدينسان آنچه از
پيش دادهشده را به فهم در ميآورد .هيدگر خصوصيت اين کلي را "چيزی را همچون ه
چيزی گرفتن" 1مينامد و بدينترتيب در آموزة هوسرل در باب شهود مقولي نمونهای يا
نشانههائي از آموزه خود در باره ساختار لفظ  alsهرمنويتيكي  XI I Iدر تفسير مييابد .او در
اينباره در پاراگراف  ١9وجود و زمان به تفصيل سخن گفتهاست.
١
بدينترتيب به نزد هيدگر ادراک حسي بسيط ،يكمرحلهای (دفعي) و مجزا (تكو تنها)
تنها) ١وجود ندارد بلكه شهود انضمامي که کارش نُمود (اعطاء) صريح ابژه (متعله  ،مشههود،
مُدرَک) است ،همواره از پيش به صورت مقولي تعيّن يافته است .بنها بهر قهول هيهدگر تنهها
همين ادراک حسي تدريجي کامل که تعيّني مقولي يافته ،قادر است تا ادعای حكم (گهزاره)
مبني بر صادق بودن را احتماالً برآوردهسازد ،حكمي (گزارهای) که خود بيهان ادراک حسهي
است .چنين تلقي از ادراک حسي دست آخر ميتواند کمك به حل مسألة مهازاد موجهود در
التفاتها کند.
در يك نگاه کلي ميتوان گفت مادام که ساختار التفاتي (التفاتيبودن) شههود و بههطهور
کل همة افعالِ آگاهي را نرذيرفتهايم ،ايهن خطهر همهواره وجهود دارد کهه آنچهه از جهنس
1. kategoriale Akte der Synthesis
2. aktuelle Gegebenheit
3. konstruiert
4. selbst gegeben
5. Spezies
6. Als-was = something as something
7. isoliert
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مقولهاست را حاصل خودانگيختگي عقل که اصل شكلدهنده (صورتبخش) به مادهای پذيرا
(مستعد) است ،بگيريم .اعترا هيدگر در اينجا به استفاده از مفاهيم مهاده و صهورت اسهت
که به نظر او به کژفهمي اصل موضوع منجر ميشود .البته بايد گفت که هوسرل نيز بعضهاً از
6
اين مفاهيم معانيای جديد مراد کردهاست .مثال بارز ايهن سهخن مفههوم قهديمي "مهاده"
است که نزد هوسرل ديگر به معنای شكلپذيربودن مهادهای بههواسهطه َاشهكال قهوه فاهمهه
نيست بلكه شيئيت (ماهيت) 9است در مقابل چيزی صوری و خالي.
انتقاد ديگر هيدگر به هوسرل اين است که او عليرغم دستيافتن به معنايي بسيار وسيع
و پديدارشناختي از قوه حس به کمك شهود مقولي (ايدهپردازی حس) ،همچنان بهه تقابهل
شهود حسي و شهود مقولي پایبند است و راه را برای بازگشت تضاد قديمي ميان قوه حهس
و قوه فاهمه بازگذاشتهاست .در خاتمه هيدگر نشان ميدهد که چگونه با بهکارگيری مفاهيم
متداول در تاريخ فلسفه و با اتكا به اف پرسش ههای آنهها ايهن کشهف اساسهي هوسهرل کهژ
فهميده شده است و چگونه بايد به مقابله با اين کژفهمي برخاست.
نتيجه
آنچه هيدگر در سال  609١بدان تأکيد ميورزد ،نوبودن انديشهة شههود مقهولي نهزد هوسهرل
است بي آنكه آن را مبنايي بداند برای طرح پرسش از وجود .شهود مقولي تنها ميتوانهد زمينهه
تفصيل مقوالت را فراهم آورد" .با کشف شهود مقولي برای اولين بار راههي انضهمامي در مسهير
پژوهشهای واقعي و مستدل گشودهشد" ( .)GA 20, 97-98هوسرل با عدم پذيرفتن ايهن قهول
که آنچه از جنس ايدهآل است لزوماً سهاخته و پرداختهة سهواه اسهت ،قهدرت سهواه را محهدود
ميسازد و در عو به مفهوم ابژکتيويته وسعت ميبخشد و آنرا با مفهومي گسهترده از شههود
پيوند ميزند .اين درست همان چيزی است که هستيشناسي قهديمي بههدنبهالش بهود تها ،بهه
گفته هيدگر ،به هستيشناسي علمي يها همهان هسهتيشناسهي پديدارشهناختي مبهدل گهردد.
هوسرل با انديشه يونانيان که در پي يافتن علمهي بهه وجهود يها همهان هسهتيشناسهي بودنهد،
پيوندی مجدد برقرار ميسازد .اين البته تفسير هيدگر جوان است از هوسرل.
به پرسشي که در ابتدا مطرح شد برميگردم :هوسرل با «پژوهشهای منطقي» خود تا
چه حد زمينهساز پرسش وجود هيدگر شدهاست؟ منظور هيدگر از اين سخن که هوسرل به
1. hyle
2. Sachhaltigkeit
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پرسش از وجود فقط "اشارهای کرده و گذرا نظر انداختهاست" 6چيست؟ هيدگر در پژوهش
ششم از «پژوهشهای منطقيِ» هوسرل نشانههايي از انديشة خود در باره قابل ابراز بودن

9

XI V

پيشمحمولي ادراک حسي مييابد از آن حيث که هوسرل ادراک حسي را "تفسير"

نُمودگيهای (نُمودهبودن) حسي ميداند .اما اگر همچنانکه هوسرل خود ميگويد اين
تفسير است که مقرر ميسازد ما چه را پديدار ١بدانيم و چه را پديدار ندانيم
( )LU II/ 2, 233پس ميتوان اينطور نتيجه گرفت که ديدن بسيط (ساده) وجود ندارد و
ساختار فعل ادراک  ،از آنجا که همواره مالزم با مازادی از معنا (مازادی معنائي ،فزوني
معنا) يا مازادی از صورتهای مقولي است ،از پيش در اات خود ساختاری هرمنوتيكي
است .هوسرل درواقع ميتوانست چنين نيز بگويد که فرد تنها آن چيزی را ميبيند که از
پيش آن را فهم کردهاست .هوسرل با طرح انديشة مازاد بودنِ وجود ،قدم به سمت مفهوم
فرقِ هستيشناختي هيدگر ،يعني قدم به سمت تفسير وجود به معنای "تعالي مطل "
( )SuZ, 38برداشتهاست .پرسش از معنای زماني ١وجود را اما هوسرل نتوانست برروراند ،زيرا
او وجود را چيزی در شهود به نُمودآمده (دادهشده) ميگرفت و نه شاکلهای اف گون ِه 1که
فهم کردن با نظر به آن به پيشْتصويری (الگوئي ،سرمشقي) ١از موجودِ ممكن دست
مييابد .اگرچه هوسرل پي به نقش پراهميت قوة خيال در ادراک حسي برده بود ،اما متوجه
معنای زماني آن نشدهبود ،چراکه او نيز همانند ارسطو و تمامي فرادهش فلسفي ،ادراک
حسي را فعل بهحضورآوردن (پيشچشمآوردن) 2نميدانست ( .)GA 21, 194هيدگر کانت را
را تنها فيلسوفي ميداند که به صراحت ،شاکلهها را تعيّنات زماني ميدانست و از همينرو
در تمامي تاريخ هستيشناسي تنها کسي است که متوجه همبستگي ااتي فهم وجود و
زمان شدهبود ( .)GA 21, 194 & SuZ, 23هيدگر دستيابي به چنين نتايجي را مديون
مطالعة "پژوهش ششم" ميداند و معتقد است که تنها «پژوهشهای منطقي» هوسرل
1. berührt und gestreift
2. Ausdrücklichkeit
3. Erscheinung
4. Wahrnehmen
5. temporal
6. horizontals Schema
7. Vorbild
8. Gegenwärtigen
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ميتوانسته امكان تفسيری اينچناني از کانت را برای او فراهم آورد بهطوریکه بعد از
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