
149 

 

 

 

 

 

 

 

 ثرجمـــــة

 
 

 

 

 

 

 

 



150 

 

.  1ثأمالت املنهج: بروس بيغوالفينومينولوجيا

                                  جامعة مستغانم .2مراد قواسمي. أ:  ثــرجمــة 

 

ثــقـدمة  

ئهه . Retour aux choses elles mêmes" الخىحه هدى ألاػُاء هفظها "

اإلاخىاحد في ملدمت مإلفت  Husserl ( 1859/1938)الؼعاز الؼهحر لهىطٌس 

 ئذ ًخلمً جددًدا، Les recherches logiques( 1901)3" أبحاثمنطقية"الضخم 

ا، ألن  مجمل فلظفخه، و لرلً فان الؼسح اإلافـل إلاعجى هرا الؼعاز ٌؼدو كسوٍز

فما الري هفهمه ئذا مً . داللت الفُىىمُىىلىحُا جخلع له بـىزة مباػسة

؟ ما هره ألاػُاء هفظها؟ هل هي اإلاىكىعاث التي " الخىحه ئلى ألاػُاء هفظها"

جمىدها لىا ئدزاواجىا اإلاعخادة ؟ أم هي جلً ألاػُاء اإلاجّسدة لحٌت ئدزاهىا اإلاعخاد، 

س ذلً،  وبالخالي اإلافهىمت في حىهسها الخالف؟ لسبما ًيىن الىكذ مبىسا عً جلٍس

ئذ أهىا هسي مً اإلاهماث الىبري لفُىىمُىىلىحُا هىطٌس ذلً الىفاذ ئلى هره 

لت ما، أن جلىد الفىس الفلظفي" ألاػُاء هفظها" . بدُث علحها، بوٍس

 و الري ٌعجي في (Sache) مـولح الصخيء الري ًخخازه هىطٌس هاهىا ـ 

ألاإلااهُت مىكىع الىلاغ ـ ًدُلىا كبل ول شخيء ئلى أن الؼؼل الؼاػل 

للفُىىمُىىلىحُا لً ًيىن باللسوزة ألاػُاء اإلاادًت الحاكسة في الوبُعت 

(Dinge) ًبل ول ما فحها مً أػُاء، مادًت، ؿىزٍت وزلافُت لحٌت جىاولىا لها م 

. خُث هي مىكىعاث للخدلُل

 La méthode phénoménologique: املنهج الفينومينولوجي 

 لى وان هٌام ألاػُاء اإلاخمحزة بالخدلُل ال ًصاٌ كاةما على الؼمىق 

ذ هرا الؼمىق بمجّسد أن هخعّسق لخدلُل اللـدًت) فان مىهج الىفاذ ئلى  (طجًز

 في 1900ال ًوسح أي مؼيل، ئذ ٌؼحر هىطٌس بىكىح مىر " ألاػُاء هفظها"هره 

وهي هىع مً اإلالدمت اإلاوّىلت لألبدار اإلاىولُت، ئلى " مقدماثللمنطقالخالص"
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تها الخالـت  دزوب الفىس التي ًخبىاها ختى ًخمىً مً فهم الٌاهسة في ًاهٍس

Phénoménalité pure . ،ليي جلج الفُىىمُىىلىحُا ئلى الٌىاهس هفظها وئلى داللتها

م في وحهها،  ت التي حظّد الوٍس فاهه ًيبغي علحها كبل ول شخيء زفع العىاةم الىٌٍس

ل في زفع ول ألافياز اإلاظبلت  (الفُىىمُىىلىحُا)وبالخالي فان وكعها 
ّ
الابخداتي ًخمث

ت فُما ًخعلم باإلاىكىعاث التي طدؼخؼل علحها-وألاخيام . اإلاظبلت الىٌٍس

الث الخللُدًت، اإلاىخمُت ئلى  ألامس ئذا مخعلم بابعاد، في مسخلت أولى، الخأٍو

خُت ألن العلم والفلظفت، مً هرا . الحع اإلاؼترن أو ئلى اإلاراهب الفلظفُت الخاٍز

وبرلً جىلد . اإلاىٌىز، ال ًمخليان أي امخُاش بالىٌس ئلى آلازاء الظاةدة

اإلاثالُت ألاإلااهُت ) XIXالفُىىمُىىلىحُا مً زخم زفم ألاوظاق اإلاىزوزت عً اللسن 

د، أن جإطع، اهوالكا مً اإلاىابع اإلادلت للخجسبت (والىكعُت ، فهي جٍس

L'expérience لت حدًدة لفهم العالم، لِؼيل " ػُاب الافتراكاث"، هٍس

L'absence des prépositionsٌؼحر هرا .  العالمت ألاولى للمىهج الفُىىمُىىلىجي

الؼُاب ئلى أهه ال ًمىً الخفىحر في أي شخيء ما لم ًىً مىكع خدض أؿلي، مً 

لُت، ئهه الدافع الري مً أحله، كسز اإلاىهج  دون اطخدعاء ألًت ئطلاهاث جأٍو

الفُىىمُىىلىجي الخخلي اللسوزي عً معسفت حاهصة جفهم ما ًىحد في الصخيء 

". اإلاسة ألاولى" لـ attitude descriptiveمظبلا وي ًخمىكع في الىكع اإلاىكف 

 ال ٌعترق اإلاىهج الفُىىمُىىلىجي على ؿالخُت وال على طلوان اإلاعازف 

الجاهصة، و ئهما ٌؼً ببظاهت في كدزتها على خل بعم اإلاؼىالث الفلظفُت 

ػحر أن ألامس ال .  واهذ ما جصاٌ مىكىع حداٌ مدمXIXالتي، في نهاًت اللسن 

ًخعلم، باإلبعاد الظاذج للمعازف اإلاىزوزت عً اإلااضخي الري ًحجب عىا الىلىج 

وئهما باإلاىافلت على جدمحر، وبؼدة ممازلت، اإلاىكف الىٌسي " ألاػُاء هفظها"ئلى 

مؼترها وؿف الٌىاهس هما جىعوي ٌعلً هىطٌس أن . الري عادة ما ًالشمها

، ال ًثبذ أي شخيء مخعلم بالىحىد الفعلي Le phénoménologueالفُىىمُىىلىجي 

ئذ أن العمل . للمىكىعاث التي ًخم الخىاؿل معها في ججلحها الٌاهساحي

الفُىىمُىىلىجي ًىدـس في مسخلت أولى عىد حمع اإلاعوُاث الٌاهساجُت مً دون 

الدظاٌؤ عما ئن واهذ هره ألاخحرة جدُل مً حهت أخسي ئلى مسحعُت واكعُت أم 

ومً هىا ًبدث هىطٌس بوبُعت الحاٌ عً ججىب ؿساع الجزعت اإلاثالُت . ال
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وباللُاض . ، هّص عـسه أًلاXVIIIوالجزعت الىاكعُت الري، بسػم مُالده في اللسن 

ئلى طإاٌ وحىد أو عدم وحىد اإلاىكىعاث اإلاخجلُت بىؿفها ًىاهس للىعي، فان 

، ئهه ما ٌظمُه اإلاعللىن على Neutre"الحُاد"الخدلُل الفُىىمُىىلىجي ٌظعى ئلى 

لي"هىطٌس بـ ، وعلى خد كٌى Neutralité métaphysique" خُاده اإلاُخافحًز

جخلمً أدوى ئزباث عً الىحىد الىاكعي "الفُلظىف ألاإلااوي فالفُىىمُىىلىحُا ال 

لي أو هفسخي  بالخالي، وخظب زأًه، فان أهسوخت 4"وبالخالي، أي ئزباث مُخافحًز

لي"وحىد العالم جبعد عً الاطخفهام -وحىد أو ال ختى مً دون أن جيىن " اإلاُخافحًز

لُا"فأن جيىن هره ألاهسوخت . هره الـفت مىفُت لت " خُادا مُخافحًز ٌعجي، بوٍس

م دفعت واخدة الظإاٌ الخللُدي خٌى دالةل 
ّ
طلبُت، بأن الفُىىمُىىلىحُا حعل

وحىد العالم، وختى خٌى كسوزة اإلاوالبت بها، ألامس الري ٌعجي بـىزة وكعُت 

Positive بأن العالم هما ًبدو في ججلُه، ال همؼيل موسوح للحل، وئهما هخجسبت 

 مً Positiviste5" وكعاوي"للىؿف، وبهرا اإلاعجى فاهه ًمىً اللٌى بأن هىطٌس 

خُث أهه ًخمظً بىؿف ول ألاخدار هما هي مازلت، فال شخيء طىي الخجسبت، 

ولىً هُف ًخم وؿف خلل الخجسبت هرا في جىىعه و . بل الخجسبت هي ألاػُاء ولها

" علما بالٌاهساث"حعلداجه؟ وئذا واهذ الفُىىمُىىلىحُا حظعى خلُلت ألن جيىن 

Science des phénomènes  لت حدًدة في فهم الخجسبت  وجخلمً، بالخالي، هٍس

م 
ّ
ت جللُدًت علمُت واهذ أو فلظفُت، ألً حظل التي ال جلوّس الطخدعاء أًت هٌٍس

-Préكبلُا -خُجها بأًت فىسة كبلُت للمىهج الىؿفي؟ أال ًىحد، مً هىا، فهما

compréhension  مجحفا في خم الخجسبت اإلالـىدة في اهخلاء اإلاىهج الري جم 

اخخُازه إلعادة الاعخباز له ؟ 

م بلُادجه ئلى معسفت 
ّ
، وهى واع بلُمت اخخُاز اإلاىهج اإلاظل  ًخعهد هىطٌس

الٌىاهس، بخددًد هبُعت اإلاىهج الىؿفي والؼاًت مىه، ئذ ًسجىص هرا ألاخحر، كبل 

. L'intuition" الحدض: "ول شخيء، وابخداء مً الٌاهسة التي جىعوي لىا أوال على

والحالت هره، فان الحدض مثبذ كبل ول شخيء في معِؽ الىعي الري ًمثله، 

 Psychologie" هفع وؿفي-علم"وبهرا جيىن الفُىىمُىىلىحُا مىر اللحٌت ألاولى 

descriptive في هواق بدثها عً وؿف اإلاىكىعاث اإلاخىىعت التي جىعوي خدطُا 

في ؿىزة معِؼاث الىعي، وبـىزة مخخلفت، فالصخيء هفظه في الفُىىمُىىلىحُا 

 الري ًيىن شخيء ما Le vécu de la conscienceلً ًيىن طىي معِؽ الىعي 
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، Présent، وبالخالي مازل Visé بما هى مىكىع ملـىد Par وعبره Dansداخله 

وعلُه، فبفلل اإلاياهت التي جمىدها الفُىىمُىىلىحُا إلاثٌى الىعي، ئنها جخدم ذاتها 

خدض "كبل ول شخيء، بخىكُدها للمىكىعاث اإلاوسوخت للىؿف، عبر أداة 

، وهرا ألاخحر هى هفظه، هما L'intuition donatrice en personne" العواء عُىه

د ألاٌو مً
ّ
، أفكاررئيسيةألجاللفينومينولوجيا: ًلٌى هىطٌس في اإلاجل

.  الفُىىمُىىلىحُا 6Le principe des principes"مبدأمبادئ"

خدض العواء عُىه، أطاض ول وؿف فُىىمُىىلىجي، ًسجىص على 

العواء الٌاهساحي، البظُى واإلاباػس للمىكىع اإلالـىد، الري ال ٌظخدعي أًت 

عادة ما ًيخمي ئلى  (أي خدض العواء عُىه)ئهه . وطاهت خظُت أو عللُت

الىُفُاث، الجىاهس، )الاهوباعاث الحظُت التي حعوي لحدض الىعي مىكىعاجه 

ولىً لِع هرا فدظب، بل هما طجري، ئذ ًىحد باليظبت  (ئلخ...العالكاث

" الحدض اإلالىلي"لهىطٌس ئمياها مظخمسا لحدض الخسخي، ئما بالىٌس ئلى وحىد 

Intuition catégoriale (خدض اإلالىالث اليلُت التي جىٌم الخواب والفىس :

 Intuition" خدض ماهىي "ولىً هىان أًلا  (ئلخ...الىحىد، الىخدة، العالكت

eidétique ( ئًدوضEidosلُت:  حعجي ، أي خدض الجىاهس (ؿىزة أو حىهس باإلػٍس

ئلخ و لىً ختى في خالت عواء اإلالىلت ...أخمس، خـان، ئوظان: Génériqueاليلُت 

. اليلُت أو الجىهس الىلي، ًخضح الحدض مع ذلـً على الدوام مباػسة و عُيُا

 en)" عُيُا"كد جيىن هره الفىسة ألاهثر أهمُت هـىا، ليي ٌؼحر الحدض 

personne (leibhaft) ئلى ما ًجعل اإلاىكىع هى هرا  ("لحما وعٌما" خسفُا

بـىزة مباػسة حدا، مً  (أي الحدض)اإلاىكىع، ال مىكىعا آخس، ًىعوي بعُىه 

، ولِع هرا طىي مً مىولم عواء Représentantدون وطاهت أي ممثل 

هره الىماذج . الحدض عُىه، ئذ جيىن الخلا هىان ئمياهُت لىماذج أخسي للعواء

ل أبدا اإلاىكىع هما ًىعوي مباػسة، وئهما بـىزة ػحر مباػسة 
ّ
جددًدا )التي ال جمث

ٌظمحها  (بوسق مخعددة [هماذج العواء]مً مىولم خدض العواء الري حؼحره 

 بما أنها Présentifications (Vergegenwärtigugen)" ئسحلازاث"الـ: هىطٌس بـ

ججعل خاكسا ما لم ًىً خلس بعد، وجلً هي ألاهمان الحدطُت اإلاخفسعت، ولىً 

مً أحل ألاهثر أهمُت مً مىٌىز اإلاعسفت، الرهسي، الخخُل والداللت الفازػت 
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الفعل البظُى للداللت على مىكىع مً دون ئهخاج أي خدض مازل، )البظُوت 

. (ذهسي أو ؿىزة

لت مفـلُت : لدًىا أزبعت أهمان أطاطُت للعواء، هىا، ًإدي أخدها ئلى آلاخس بوٍس

ت   Donationsالعواء ألاٌو هى عواء الحدض عُىه، العواءاث الاسحلاٍز

présentifiantes الرهسي ) التي ججعل اإلاىكىع مازال اهوالكا مً شخيء آخس

ل الداللت، الخالـت Donation signitiveوالعواء الداللي  (والخخُل
ّ
 الري ًمث

اهوالكا مً هره ألاهمان . والبظُوت للمىكىع، الفازػت مً ول ملمىن خدسخي

ألازبعت للعواء، باميان الىؿف الفُىىمُىىلىجي أن ًخلدم مظتهدفا الىؼف ال 

. عما ًيىن اإلاىكىع في ذاجه، وئهما ما ًيىن في عواةه الٌاهساحي

الصخيء "عً Phénomène " الٌاهسة"مسجابا، بخـىؾ الخمُحز الياهوي لـ

 ٌعخبر هىطٌس أن ًاهسة ول ألاػُاء ـ فُما ًخعلم بالعالم Chose en soi" في ذاجه

الوبُعي، وطاةس العىالم الـىزٍت والثلافُت ـ جدمل معها حىهسها، بدُث ئهه ال 

الري هاإلاا جىاحد خلف " الصخيء في ذاجه"ًسجبى بصخيء مً الدظلُم ؤلالؼاشي لـ

فالىحىد ًىدل في ججلُه، ئذ ما وان ججلي . الٌاهسة لُمىدها زلال أهوىلىحُا معُىا

لي . شخيء ما واف لىكع عالكت الىعي بهرا الصخيء ئذ ًخلمً، الخدُُد اإلاُخافحًز

Neutralisation métaphysique مع ذلً، أهه ًيبغي البدث عً الجىهس في 

فما هى مىكىع، ما . ججلُه الٌاهساحي عُىه، بدُث أن الىحىد ًخىاؿل مع ججلُه

خه: "ًخلىمت بما هى هرلً، ما ٌظمُه هىطٌس بـ  ال  Ipséité (sebstheit)" هٍى

. ًمىً أن ًيىن طىي مىىؼفا طىي عبر مخخلف الـىز التي ًىعوي بها الىعي

الىحىد، هى " ًثبذ هىطٌس هاهىا أن Berkeleyمظخرهسا العبازة الؼهحرة لبازهلي 

ػحر أهه ال ٌعجي، زػم ذلً، بأن معِؼاث الىعي . (esse est percipi)" وحىد مدزن

بالىٌس ئلى " الىكاتع الوبُعُت" عُىه Objectité التي ٌعوي مجها الحدض اإلاىكىع 

. الحاالث الرهىُت لراث طُيىلىحُت خاؿت

بالخىكُذ أن اإلاعِؼاث ًخم ئدزاهها " ألابحاثاملنطقية"ًخعهد هىطٌس في 

 اإلاعِؼاث Essences" ماهُاث" فُىىمُىىلىحُا بما هي هباتع عامت لألفعاٌ أو هـ

والتي لِظذ لها أًت عالكت، مً مىٌىز خدطُتها الخالـت، مع الىفظاهُت 

فلى أؿس هٌام الؼمىق على معِؽ الىعي موىال . Psychisme naturelالوبُعُت 
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ليان مً بحن أهداف اإلاىعوف التراوظاهداهخالي اإلاثالي لفىس " ألابحاثاملنطقية"في 

لي وللعواء الحدسخي، أي أهه، 1907هىطٌس بعد   هى ججىب ول فهم هفسخي وئمبًر

 واإلاددد خالُا هدلل Dépsychlogiséeخّىٌ مُدان هرا الىعي الالمىفظً 

للحدض اإلادم، فان الىؿف الفُىىمُىىلىجي ًدّم على أهمان عواء 

اإلاىكىعاث هدسؿه على اإلاعوُاث عُجها، التي ال حظحر الىاخدة مً دون ألاخسي، 

ؼحر هرا الخالشم عُىه مىرةر ئلى أهه لً ًيىن هىان أي عواء لصخيء ما مً دون  َو

. شخيء معوى والعىع بالعىع

وهما هسي فالعواء الحدسخي لإلدزان الحسخي واإلاباػس ًإطع مسخلت 

لت ما، ؤلاذن  (أي الخجسبت)مهمت لدؼىُل الخجسبت بما أنها  هي التي حعوُه، بوٍس

باالهوالق، وهى الدافع الري هثحرا ما أخر به هىطٌس همىكىع لدزاطت ؤلادزان 

الحسخي ال ألهه ًثري الؼيل ألاهثر بظاهت والالمخمّحز بالعواء فدظب، وئهما ألهه 

ختى الحدض اإلالىلي واإلااهىي )ٌؼيل، باللدز هفظه، أطاض ول عواء خدسخي 

لت ما، ًخأطظان علُه . (اللران، بوٍس

، ولىىه لِع موللا أو   في اإلالابل، وئن وان خدض ؤلادزان هى ألاٌو

مىخمال، وفي الىاكع فاإلدزان الخازجي ًخمحز باليظبت لهىطٌس بالعواء الالمىخمل 

وؤلاحمالُت، فاألػُاء اإلادَزهت، هما جبدو لىا، لِظذ موللت ومىخملت، وئهما جدذ 

هرا . ، خـىؿُت ومخؼحرة باطخمساز(stein) وؿفداث (abschattungen)ًالٌ 

الخددًد لإلدزان الخازجي ذو عواء مخلوع، ػحر أهه ٌظخمس هىا في عدم ؤلاػازة 

ئلى أي كـىز هبُعي للراث اإلادِزهت، ولىىه ًإطع باألخسي كاهىن ؤلادزان 

على اخخالف اإلاعِؼاث الداخلُت اإلاعواة مً دون ئحمالُت في ججاوز هلي . 7عُىه

 (مىفـل-الفىسة أو العاهفت ال جىعوُان في ؿفدت زم في أخسي وئهما هيل ال)

جىىؼف اإلاىكىعاث الخازحُت بالخلدم عبر ججمعاث مخخالُت فترفع وخدة 

التي حعلل على الدوام، فُما وزاء " ؤلادزان"اإلاىكىع اإلادَزن عً الظحروزة العامت لـ

 Totalité en devenirألاحصاء اإلاخدسهت اإلاازلت في خـىؿُتها، ولُت ؿحروزاجُت 

بمعجى ما، في ول ئدزان خازجي، فان كـدًت ؤلادزان جخجاوش على الدوام ما هى 

مدَزن فعلُا، بما أهىا هدزن هال ئدزاهُا، هىا خُث ال ٌعوى لىا مً مىٌىز خدسخي 
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ئن فُىىمُىىلىحُا ؤلادزان . واكعي، طىي هخخمت للٌالٌ اإلاخالشمت ولىً اإلاددودة

. جلتزم ئذا بعسق الدوز ألاطاسخي الري ًلعبه الىعي اللـدي في ول خدض عواتي

 La théorie de l'intentionnalité: نظرية القصدية 

 ٌظخدعي هىطٌس أهسوخت أطخاذه، عالم الىفع الىمظاوي، فساهدع 

علم النفس من "، لُـف الىعي باللـدي، مً خالٌ  Franz Brentanoبساهخاهى 

ئذ ًمحز . La psychologie d'un point de vue empirique 1874" منظور إمبريقي

اةُت مجها، ئهه ًلّىح، في الىاكع، ئلى  بساهخاهى الٌىاهس الىفظاهُت عً ػحرها مً الفحًز

أن ألاولى جخخلف عً الثاهُت مجها، مً خالٌ عدة ممحزاث، بمجّسد أن جسجبى 

ا، بمىكىع لِع هي  وبما هي جدخىي هرا الازجبان فحها بـىزة  (ػحرها)حىهٍس

. مباػسة

 Scholastique لجرحع بمـولح اللـدًت ئلى الفلظفت الظيىالةُت 

اللـد في "ملابل حعدًل معىاه  وبسفع داللخه العملُت، على وحه الخـىؾ، عً 

ئذ ًدددها بساهخاهى بما هي ملدزة الٌاهسة الىفظاهُت على جىحُه " فعل شخيء ما

ول ًاهسة هفظاهُت جخمحز بما ٌظمُه طيىالةُىا : "ذاتها هدى أي مىكىع وان

أو الرهجي )  L'inexistence intentionnelleالعـس الىطُى بالالوحىد اللـدي 

: إلاىكىع ما، وما ًمىً أن وظمُه، ولى ببعم العبازاث الؼاملت، بـ (أًلا

 (ال ًجب ؤلاؿؼاء لىاكع ما باطمها)العالكت بمدخىي ما، الخىحه هدى مىكىع ما 

هره العبازة اإلاعسوفت أخُاها بظىء فهم جفسق بعم . 8"أو مىكىع مداًث

وحىد اللـدي الري ًخدّدر عىه -الخىكُداث الفىزٍت، وكبل ول شخيء الال

بساهخاهى هىا ال ٌعجي بأن اإلاىكىع اإلالـىد مً هسف الىعي ػحر مىحىد، بل هى 

  الىعي ذاجه، خُث جخعلم مالخٌخه باخخىاء هرا اإلاىكىع in-existereفي -مىحىد

ا جفىحر هرا اإلاىكىع اللـدي "مىكىع ذهجي"بما هى  ، زم ال ًيبغي خـٍس

اكُت . Réalité" الىاكع"همىكىع مىخم ئلى العالم الخازجي، ئلى   Axiomeبديهُت ٍز

mathématique طىوىز ( وحىد خُالي(centaure  أو ختى مفهىم ؿىزي مدم 

ت مثال) التي باميانها أن جإطع مىكىعاث كـدًت بما هي هرلً،  (همفهىم الهٍى

وئحماال فان اللـدًت جدُل باليظبت لبراهخاهى ئلى اإلالىت الىفظُت لخعالي الىعي، 

. آلاخس ئلى عالم بظُى (الصخيء)بما هي خسهت هدى شخيء آخس مً دون زّد هرا 
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ألٌو مسة  (أي هىطٌس هفظه)الخدلُل الهىطسلي لللـدًت، والري هّىزه 

لت مىهجُت في خامع  ت " ألابحاث املنطقية"بوٍس ًىولم مً هره الىٌٍس

ا على ألاكل في هلوخحن : البراهخاهُت، و لىىه ٌؼحرها حىهٍس

فُما ًخعلم باإلاىكىع اللـدي كبل ول شخيء، فان هىطٌس ًسفم  .1

مىً اللٌى أًلا بأن هصع الوابع  الىٌام الرهجي الري مىده ئًاه بساهخاهى، ٍو

ل La démoralisationالرهجي   الىلي لللـدًت ًإطع العمل العٌُم للخأٍو

 خُىما ججادٌ هىطٌس مع أخد 1894هرا الخعدًل مؼهىد والطُما في . الهىطسلي

محر جىازدوفظيي   الري ًدعم، في Kasimir Twardowskiجالمرة بساهخاهى وهى واٍش

ختى وئن أدخل بعم الخعدًالث، " عن نظرية محتوى وموضع التمثل"مإلفه 

 .أهسوخت جلمً اإلاىكىع اللـدي

ئلى :  ًلىم دهاء جىازدوفظيي على جلظُم اإلاىكىع اللـدي ئلى كظمحن

باإلاعجى " مىكىع" وئلى Contenu (inhalt)" مدخىي "مىكىع داخلي مً حهت، الـ

فيل فعل كـدي .  بالىٌس ئلى اإلاىكىع الىاكعي(gegenstand)اللىي للمـولح 

، اإلادخىي الداخلي للىعي، لحرجبى بعدها باإلاىكىع الثاوي،  ًمّس ئذا باإلاىكىع ألاٌو

مىكىع الخمثل بدـس اإلاعجى، فلد وان ٌعخلد أهه بامياهه خل اإلاؼيل اللـُم 

الخمثالث بدون " وهى مؼيل Bolzanoبالفلظفت، على ألاكل مىر بىلتزاهى 

 بالىٌس ئلى الخمثالث التي جلـد Les représentations sans objet" مىكىعاث

مثال واإلاىكىعاث )مدخىي كـدًا ال ًخىاؿل معه أي مىكىع مخىاحد فُه 

فىن Pégaseبُؼاش : اإلاُثىلىحُت و أزىاء ذلً فلد  (ئلخ...Zeus، شوض Griffon، ػٍس

اث  جمىً جىازدوفظيي مً الحـٌى على جمثالث بال مىكىعاث، فهىان مدخٍى

وعي ال جدُل ئلى أي مىكىع، ومً دون الىلىج في جفاؿُل هره الخدلُالث ًمىً 

هاهىا أن هسي بىكىح بأن جىازدوفظيي كد كّظم الىعي اللـدي بما أن فعل 

في  (اإلادلل علُه) Contenu signifiéجمثل الىعي ًلـد مً حهت اإلادخىي اإلادلٌى 

ولىً ما هى اإلاىكىع . الىعي، زم مً حهت أخسي اإلاىكىع اإلاخىاحد واكعُا

اإلادخىي : اللـدي الحلُلي؟ هل ًلـد ول وعي كـدي على الدوام مىكىعحن

الداخلي واإلاىكىع الخازجي، ما عدا الحالت الاطخثىاةُت للخمثالث بدون مىكىع، 

خُث ال ًسجبى الىعي اللـدي ئال بمدخىي الىعي؟ 
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ت جىازدوفظيي   ال ٌعخلد هىطٌس برلً، ومً هرا الخلدًس الىلدي لىٌٍس

خه  ٌ )طخيبثم هٌٍس ت هىطس  فهى L'intentionnalitéفي اللـدًت  (أي هٌٍس

. ٌعازق، كبل ول شخيء، فىسة الخمثل اإلادزن هـىزة داخلُت مدخىاة في الىعي

وفي الىاكع وان جىازدوفظيي ًجعل مً اإلادخىي اللـدي وسخت داخلُت إلاىكىع 

، ال ًىفي اللٌى بأن اإلاىكىع . الىعي اإلاخعالي والحالت هره، باليظبت لهىطٌس

اللـدي لِع، واكعُا، مدخىي في الىعي بما هى مىكىع ذهجي، بل ئهه لم ٌعد، 

ت جىازدوفظيي جيخج جلظُما خاهئا . أًلا، في ػيل وسخت أو ؿىزة ئن هٌٍس

لعالم اإلاىكىعاث، بالخمُحز بحن مدخىي ومىكىع الخمثل، ًلدم الفُلظىف 

وطاهت بحن فعل الىعي وما ًلـده، وألامس هاهىا  (أي جىازدوفظيي)البىلىوي 

خوحر مً حهت أهه ًجبرها على جفىحر . باليظبت لهىطٌس ًخعلم بخمُحز خوحر وعبثي

لت التي  اإلادخىي بما هى وسخت داخلُت، وعبثي مً حهت أهجي خُىما أؿف الوٍس

أزجبى بها فعلُا بمىكىع كـدي ما فأها ال أدزن أبدا اإلادخىي الداخلي لىعحي 

Ma conscienceفأها أدزن الشجسة .  الري ًفترق أهه ًىحنهي هدى هرا اإلاىكىع

ومع . اإلاىحىدة في الظاخت ال اإلاعِؽ الداخلي أو جمثلي الرهجي لهره الشجسة

ت جىازدوفظيي، هما ًىّىه هىطٌس في خامع  ًجب مً ": "ألابحاث املنطقية"هٌٍس

ُل فُه واخدة فلى
ُ
مث

َ
". آلان فـاعدا أن جلخدم خلُلخحن، في الىكذ الري ج

 ٌظمذ لىا هلد جسوادوفظيي  بسؤٍت، مً هرا العمل، اإلاىهج الىؿفي 

هفظه للفُىىمُىىلىحُا، وئذا وان هىطٌس ًسفم الخلظُم الري أهجصه 

ت جدُل ئلى العواء  جىازدوفظيي، لعالم اإلاىكىعاث، فاهما ذلً ألطباب حىهٍس

ففي اللـد، اإلاليء خدطُا بصخيء ما، ئهجي ال أدزن ػِئا في . الحدسخي هفظه

الحلُلت مً جلظُم الىعي ئلى مدخىي ومىكىع، وبالخالي فان خدض العواء، 

والري ًبّرز لىخده ول معسفت، ًجبروي على مجاوشة هرا الفهم مً دون ميافئ 

وئذا وان هىان، في الخخام، باليظبت لهىطٌس مىكىعا كـدًا، فلً ًيىن . خدض

ئذا . ئال بظُوا، ال مخلمىا بـىزة واكعُت في الىعي على ػيل وسخت أو ؿىزة

في اللحٌت : فما هى هٌام اإلاىكىع اللـدي ؟ جخولب ؤلاحابت هاهىا لحٌخحن

ألاولى، طُعخبر هىطٌس أن طإاٌ الىٌام ألاهوىلىجي للمىكىع اللـدي، على 

العمىم، الغ وعبثي، ئذ ئن العواء الحدسخي للمىكىعاث اللـدًت ٌعفُىا مً 

والحالت هره، ما ئذا وان اإلاىكىع "ال يهمىا . (أي اإلاىكىعاث اللـدًت)هسخها 
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خُىما هثبذ، في الىاكع، ًلٌى هىطٌس " مىحىدا، طىاء بـىزة وهمُت أم عبثُت

، فهرا ال ٌعجي، بوبُعت الحاٌ، بأهه مىحىد في 9"أن اإلاىكىع كـدي ببظاهت"

أي اإلاىكىع )ئن وحىده . ، وئهما ًىحد بما هى ملـىدLa viséeاإلالـدًت 

 هاهىا، ال ًخعلم بىاكع Existence، ئن أمىىىا الحدًث عً الىحىد (اللـدي

معِؽ وال بىاكع شخيء ما، بل بىاكع ما هى ملـىد، الىثافت الالواكعُت هفظها 

ال مفّس ئذا مً مىٌىز الحدض هفظه، مً عدم جلبل ما ًىعوي . لصخيء ملـىد

 ئنها الحجت التي ًمىً لهىطٌس Ce qui se donne tel qu'il se donneهما ًىعوي 

 مخالفا Jupiterأها ال أجمثل حىبُتر "فـ" ألابحاث املنطقية"الخلدم، باطمها، في 

 La مخالفا لياجدزاةُت وىلىن La tour de Babel وال بسج بابل Bismarkلبِظمازن 

cathédrale de Cologne "...10 فأن ًيىن اإلاىكىع مىحىدا أو ػحر مىحىد، واكعُا 

 La visée، فرلً مما ال يهمىا هثحرا، ذلً أن اإلالـد اللـدي "أم خُالُا

intentionnelle  ًلـده بما هى هرلً، ال هصخيء مخخلف عىه ًدخاج باطخمساز 

لهرا آلاخس إلزباث ذاجه، ووحىد هره اإلاىكىعاث مً عدم وحىدها أمس ًخىكف 

.  L'évidence phénoménologique على البداهت الفُىىمُىىلىحُت 

وهره اإلاحزة الفُىىمُىىلىحُت . ئن هره اإلاىكىعاث جىعوي لي هرا أو هرا

ِسد هاهىا، وفي être donné (الاوعواء)اإلاعوى -للىحىد
َ
، بما هى شخيء ما هي التي ج

. ولخا الحالخحن أها على ؿلت بمىكىع كـدي واخد ووخُد ًىعوي هما ًىجلي

 الىحىدي La teneur أما في اللحٌت الثاهُت، طُعخبر هىطٌس بأن اإلادخىي 

للمىكىع اللـدي لِع مدخىي إلاىكىع واكعي باإلاعجى اللىي، اإلاخجدد ئلى واكع 

ئن جددًد اإلاىكىع اللـدي . اإلاثالُت البظُوت" داللخه"هبُعي وئهما كىامه في 

بما هى داللت ٌظمذ باعواء مدخىي معلٌى ألي مىكىع، مع احخىاب فهم 

وبىؿف طإاٌ وحىد اإلاىكىع كد جّم حعلُله مظبلا . اإلادخىي وىحىد أو واكع

فالري ًبلى،  (أي ججلي اإلاىكىع)بعدما لم ًبم مً هره الحسهت طىي ججلُه 

، فُىىمُىىلىحُا، هى طإاٌ أهمان عواء وداللت هرا  مالةما باليظبت لهىطٌس

لها بما هي مثالُت . اإلاىكىع ئن الواكعُت اإلاىكىع اللـدي، بالخالي، كد أعُد جأٍو

،  (Gegenstand überhaupt)الداللت، بالىٌس ئلحها بما هي عواء أدوى لصخيء ما،

. ًـىع اإلاعجى عمىما
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أما الفسق الثاوي الري أخدزه هىطٌس على ججدًده للفهم البراهخاوي  .2

لللـدًت ًخعلم باإلاعوُاث الحظُت للىعي، فاذا وان بساهخاهى ٌعخبر اإلاعوُاث 

الحظُت، أي ؤلاخظاطاث، أو أًلا اإلاؼاعس والؼساةص  والاهفعاالث الـداخلُت ـ 

 حملت هره اإلاعوُاث جدذ عىىان اإلاادة I(Ideen I)ًجمع هىطٌس في هـخاب ألافياز

اةُت بظُوت لُدمجها (hylé)اإلادظىطت أو الهُىلي   الخاؿت بالىعي ـ هٌىاهس فحًز

 .مً دون البلاء في مُدان الىعي الفُىىمُىىلىجي الخالف

ئن اإلاعوُاث ألاولُت للىعي جبدأ ئذا مع ؤلاخظاطاث و الخأزحراث التي جخم 

معاٌؼتها مً هسف الىعي، واألفعاٌ اللـدًت هفظها، ئال أن هىطٌس ال ٌعوحها، 

فلِع ول ما ًخىاحد في الىعي، . في ملابل ذلً، الوابع الري ًمحز اللـدًت

مً هرا اإلاىٌىز، فان اإلاعوُاث . مىرةر، كـدي باللسوزة إلاجّسد ما ًجعله واع

ت اللـدًت اث الداخلُت للىعي، التي ال جملً ألاولٍى ئنها . الحظُت جمثل اإلادخٍى

معاػت، بما هي، مباػسة، معوُاث مدظىطت ال جدُل ئلى أي مىكىع فحها 

، ئنها لِظذ   (أي اإلاعوُاث الحظُت)وعبرها، وبـىزة أخسي فباليظبت لهىطٌس

 .أفعاال كـدًت

 ولىً هرا ال ٌعجي، مع ذلً، بأن اإلاعوُاث الحظُت ػحر ذاث عالكت مع 

الىعي اللـدي، ففي الىاكع، لُيىن شخيء ما مدزوا واكعُا، ًيبغي أن جدحي 

ألافعاٌ اللـدًت وجإوٌ معوُاتها الحظُت لخعوحها اإلاسحعُت ئلى اإلاىكىع هما 

ل اإلاعِؼاث مً هسف ألافعاٌ التي حعوُه اإلاسحعُت . هى ومثل هرا ؤلاخُاء جأٍو

 و ول 11Appréhension (auffassung)"إلاحاطة:"اللـدًت، ٌظمُه هىطٌس بـ

اليظم اإلاىبثم مً الىعي اللـدي ًخـف الخلا إلاا هى عالكت مىخٌمت ما بحن 

" إلاحاطة"ولـ (اإلاعوُاث الحظُت) Contenus d'appréhension" محتوياثاإلحاطة"

وبدون هره ألافعاٌ اللـدًت التي . L'activité intentionnelle(اليؼان اللـدي)

، فان الىعي الحسخي، اإلادم (جدزن اإلاعوُاث الحظُت)جدزهها  ، ًىىه هىطٌس

ج مً الاهوباعاث خُث ال Intransitiveجمثلي واللاةم براجه   طِخمازل مع مٍص

ول شخيء ًددر هما لى أن الىعي ٌظخلبل، و كبل ول . ًسجبى بأي مىكىع ممازل

، زم و بفلل جدخل Objectalشخيء، معوُاث خظُت ال جدُل ئلى أي مسحع ػحري 

مخخلف ألافعاٌ اللـدًت ًصّود الىعي، بهره اإلاعوُاث الخالـت، اإلاسحعُت 

 . اللـدًت إلاىكىع ما
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 ها هدً هىاحه فهم اللـدًت بثالزت مـولحاث، لدًىا، مً حهت الىعي 

حن واكعُحن كـدي، ومً حهت ملـىد -فعل كـدي ومعوى خسخي ال: مدخٍى

، وهىطٌس 1901اإلاىكىع اللـدي، فمىر . الىعي وما لِع بمدخىي واكعي فُه

فكرة "، زم اهوالكا مً "اإلادخىي الالواكعي"ًخددر عً اإلاىكىع اللـدي لـ

" املحايثةالقصدية"  عً L'idée de la phénoménologie" الفينومينولوجيا

Immanence intentionnelle  ( ،اإلاىكىع لِع مىحىدا في الىعي همدخىي واكعي

وألن ججاوش مـولح علم الىفع وؿداه الؼاتع، . (وئهما همدخىي كـدي

مـولح الفعل واإلاىكىع " فكرةالفينومينولوجيا"طُعّىق هىطٌس في 

ص"بمـولحاث  م" وNoèse" الىٍى َصع )  Noème" الىٍى لُت noésisهٍى  في ؤلاػٍس

ا واإلاىكىع . (ٌعجي الفىس ولىً اإلاخوى العام للىعي اللـدي لً ًخؼحر حرٍز

دوما باليظبت للىعي، باإلاعجى الري لً ًإطع فُه " ال واكعُا"اللـدي طِبلى 

ػحر أن هره الالواكعُت ال جمىعه مً أن ًيىن معوى خدطُا . مدخىي داخلُا

  Se phénoménaliseعلى العىع فاإلاىكىع اللـدي ًخمٌهس . داخلُا

صاث . همعِؼاث مىحهت ئلى جلّىم اإلاعجى فُه ى Noésesئن الىٍى
ّ

 اللـدًت جيؼ

 ( الحظاطُت الداخلُت للىعيHyléواإلاظماة خالُا بهُىلي )اإلاعوُاث الحظُت 

ماث   جمخلً ولها مدخىي داللت خاؿت، وبهرا فيل مىكىع Noémesلترجبى بىٍى

. (ًلـد اإلاىكىع اللـدي)كـدي هى مالشمت الىعي الري ًلـده 

 ولىً ألِع العواء لدي الجزعت الظُيىلىحُت، أي باليظبت لهرا الفهم 

اللاةم على ئزباث أن ؤلاػياالث اإلاىولُت والفلظفُت ًمىً دزاطتها وجىكُدها 

اكُت هخمثالث بظُوت  باطم علم الىفع، الري ًفهم اإلاىكىعاث اإلاىولُت والٍس

أو خاالث للىعي؟ بالخالي فيل ئػياٌ مىولي لِع طىي جسحمت، مً هرا 

اإلاىٌىز، لٌاهسة هفظُت جيخجه، والري جيىن دزاطخه ممىىت عبر الظُيىلىحُا 

ُفخه ان أي اطخلاللُت واكعُت وال ختى . بخفظحر ًو
ّ
فلِع إلادخىباث الخمثل مر

ُفُت، وئهما هي مجّسد ُمىَخَجاث ألافعاٌ الىفظُت التي جلـدها ًىّضح هىطٌس . ًو

 12Prolégomènes à"مقدمات إلى املنطق الخالص" في 1900هره الىلوت مىر 

la logique pure ت الىعي اللـدي على فهم  مبِىا طبب عدم اخخىاء هٌٍس

في الىاكع ئن اإلاىكىعاث الـىزٍت . هفظاوي للىعي، وحظمذ بالخخلف مىه نهاةُا

ُفُا واكعُا، هرا ئن لم ًىً أهوىلىحُا،  باليظبت لهىطٌس جىدظب اطخلالال ًو
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ت .  ئلى ًىاهس هبُعُت هفظُت بظُوتRéduirوبالخالي، ال ًمىً زّدها  فىٌٍس

 جبرهً بىكىح هرا الاطخلالٌ La théorie de l'intentionnalitéاللـدًت 

اث للىعي، وألاهثر  الىاكعي للمىكىعاث اللـدًت التي لِظذ على ؤلاهالق مدخٍى

" ألابحاثاملنطقية"واكعُت في -مً هرا فان جددًد اإلاىكىع اللـدي هداللت ال

. ًدلم لها اإلاظافت ما بحن الحدر الىفسخي ومدخىي اإلاعجى

 في اإلالابل، ئذا وان هٌام اإلاىكىع اللـدي ًبدو زابخا بؼيل نهاتي في 

ـ علما أن هـىؾ هىطٌس ألاخسي لً جسحع ئلُه ـ فان الدظاٌؤ " ألابحاثاملنطقية"

ت للحلُلت  ًبلى بـدد ما ًخلّىم مىكىعا خلُلُا، وعلى العمىم، ئلى أًت هٌٍس

في الىاكع ئن جمُحز جىازدوفظيي بحن اإلادخىي . ًلىدها الفهم الهىطسلي لللـدًت

ت بظُوت للحلُلت، باإلاعجى الري ًىفي  واإلاىكىع ذا فلل هبحر في جلدًم هٌٍس

معه اإلاسوز مً اإلادخىي الداخلي ئلى اإلاىكىع الخازجي ليي جىوسح وحظخلس خلُلت 

بسفله لهرا الخلظُم والاخخفاي بمىاحهت فعل وعي . فسكُت في خىم ئزباحي

، " مدخىي للداللت"اإلاىكىع اللـدي هما هى ملـىد هـ فاهه ًيبغي على هىطٌس

في اإلالابل، جىكُذ هُف أن ول مً الخوأ والحلُلت ممىىان، فهل ول ما 

ًلـد مً مىكىع ما ًخلّىمه مباػسة إلاىكىع خلُلي؟ أال جىحد ملـىداث 

خاهئت ومىكىعاث كـدًت خاهئت هي هفظها؟ في الىاكع ئن اإلاؼيل ال ًوسح 

، فدلُلت اإلالـد اللـدي ال جخعلم بدالةل  على هره الؼاولت باليظبت لهىطٌس

وحىد هرا اإلاىكىع، وهما وعسف، فان هره الدالةل مسفىكت باليظبت 

 Suspension ontologiqueللفُىىمُىىلىحُا، بىاء على مبدأ الخعلُم ألاهوىلىجي 

ت مدم فُىىمُىىلىحُت للحلُلت فاإلالـد خلُلي . لُوسح هىطٌس أًلا هٌٍس

، الري ال ًسجىص في البداًت طىي على كـد الداللت، (السؤٍت)أزىاء فعل اللـد 

 مدـىزة في L'intuitivitéئن لم جىً الحدطُت )فازػا مً ول معوى خدسخي، 

ئن . الري ًمتزج بعواء خدسخي فّعاٌ للمىكىع اإلالـىد (الداٌ اإلادم هفظه

 اإلالـىد الفازغ ػحر اإلاسجبى مظبلا Remplirخدض العواء ًأحي برلً على مأل 

ففي الحاكس جأحي كـدًت مً الىمى . باإلاىكىع طىي بداللت بظُوت ومدلت

أي الري ًخعلم )الحدسخي على موابلت كـدًت مً الىمى الداللي اإلادم 

وخلُلت اللـد جيخج باللبى مً هرا الللاء، فُما  (بالداللت البظُوت للمىكىع

" ألابحاث املنطقية"ئنها العملُت التي ٌظمحها هىطٌس في . بحن الداللي والحدسخي
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 التي كىامها الاهـهاز الخوابلي للـد فازغ وخدض Recouvrement" املطابقة"بـ

ال هدخاج لللٌى بأن هرا الخوابم كلما ًيىن ولُا، وبأهه باليظبت لهىطٌس . ًملإه

 في Surplusهىان على الدوام فاةلا في اللـد وفي الحدض وهرا الفاةم 

اللـد ٌعجي، باللدز هفظه، بـأن العواء الحدسخي اإلاولم ًخمثل مثاٌ الخجسبت 

Expérienceوالعلل أهثر مً معوى واكعي للخجسبت اللـدًت  .

ًىحد هبعا عدد كلُل مً الحاالث خُث ٌظخلبل اإلالـىد اللـدي 

بديهُت بياملها، هما لِع هىان أي مجاٌ لالطخفهام مظبلا عً معىاها، مثال 

اكُاث، ػحر أن اللاعدة العامت هي  هدالت بداهت اإلابادب ألاولى للمىوم والٍس

.  ما بحن اإلالـىد واإلاعوىL'inadéquationالالمطابقة

فهى الري ٌظمذ، على العىع، للعلل :  لِع هرا ألاخحر على ملم

بعدم الاهخفاء بالبداهاث الجصةُت، ولىىه ٌظمذ باإلاوالبت بما ٌظمُه هىطٌس 

 ) Apodictiqueبالبداهت اإلاوللت واللوعُت 
ًة
ت ولُت لُدخل اإلاىكع، برلً،  (اللسوٍز

  للعلل، خُث أن العلالهُت، على الدوام، ملّدزة Téléologiqueفهٌم ػاتٌي 

، Télos (الؼاتي)بملداز الهدف الجهاتي   للحلُلت اإلاوللت، أي باليظبت لهىطٌس

 13L'a priori corrélationnel"كبلي الخالشمي"الـ. بالعواء الحدسخي اإلاولم واليامل

د ألاٌو مً هخاب ألافياز 1913ما ٌظمُه هىطٌس في )بحن أفعاٌ الىعي 
ّ
 في اإلاجل

Ideen Iصاث" بـ ماث"و اإلاىكىعاث اللـدًت " الىٍى جإطع ئذا أعٌم  (" الىٍى

الري ٌؼيل اإلادىز  (أي الخالشمي اللبلي)ئهه هى . اهدؼاف للفىس الهىطسلي

يُت )السةِسخي لفلظفخه اإلاخعللت بىؼف ول الىُفُاث العمىدًت  الصماهُت، الخيٍى

خُت اإلاؼترن، اإلاؼازهت في اإلااهُت مع مىكىعاث أخسي -العواء)وألافلُت  (والخاٍز

مً هره العالكاث ألابدًت بحن كوب الراث وكوب  (ئلخ...مً هفع الوبُعت

اإلاىكىع، ختى وئن أمىً أن جيىن هره ألاهمان مخخلفت للؼاًت وػحر مددودة 

 والجظداهُت Affectivitéئن دزاطت الاهفعالُت . بالعالكت اإلاعسفُت البظُوت

Corporéité ًفي الىاكع ولُت الخالشم اللـدي، فىد ،  جإهد، لدي هىطٌس

وهى ما على الفُىىمُىىلىحُا " ألاػُاء هفظها"هدظاءٌ مظبلا عما ًمىً أن جيىن 

ت اللـدًت ئحابت أولُت ول ما ًدخمل : دزاطخه، ئذ ئهىا هملً بفلل هٌٍس

معوُاث خظُت )الاوعواء للىعي هٌاهسة مدلت، بالىٌس ئلى اإلاعِؼاث الالفاعلت 
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دُىُت ومىكىعاث كـدًت )والفاعلت  (Hylétiquesهُىلُت  أفعاٌ وعملُاث هٍى

ماث) . (هٍى

 

                                                             
1
Bruce BEGOUT, Edmund Husserl in: introduction à la phénoménologie, 

sous la direction de Philippe CABESTAN, ellipses, Paris, 2003, PP 11-35. 
2

 . أ س تاذ بشؼبة امفلسفة
3

ًلليي أ  .هـ: امرتمجة امفروس َة مـ: (م ابختصار.أ  )أ حباث منطلِة : هورسل. اإ  د. اكماكليي ر.ل.اإ ّّ ىل : 1شرياريي اجملّل ملدمات اإ

ة املؼرفة II/1املنطق اخلامصيي اجملدل  يي IIIال حباث ) II/2يي اجملدل (II و Iال حباث ) أ حباث من أ جل امفِنومِنوموجِا و هظًر

IVو V)  واجملدّلIII :ًضاح املؼرفة فِنومِنوموجِا . غنارص من أ جل اإ
4

. 23يي ص II/1ال حباث املنطلِةيي امللدمةيي اجملدّل 
5

بول : يي ترمجة(Iاملسمى اختصارا ابل فاكر ) Iأ فاكر رئُس َة من أ جل فِنومِنوموجِايي و فلسفة فِنومِنوموجِة خامصةيي اجملدل 

كوريي  . 69يي ابٌرسيي غاماميريي ص 1950ٍر
6

. 78يي ص Iال فاكر 
7

ش َاء املاكهَة ًصدق حىت : يف اجملدّل ال ول من جاممَة الإدراك اخلاريج مل  ال فاكر ًالحظ هورسل أ ن كاهون امؼطاء ابمس اإ

. .(Dieu)ػىل الإهل 
8

مرًبلييي امرتمجة امفروس َة.ف  .115يي ص 1942دي غاهدايكيي ابٌرسيي أ وبُِهيي . م: براهتاهويي ػمل امنفس من منظور اإ
9

. 231يي  ص II/1ال حباث املنطلِةيي م
10

. 176يي  ص II/1ال حباث املنطلِةيي م
11

 189يي ص IIال حباث املنطلِةيي اجملدّل 
12

هه كد تراجع غن ذكل   ل هه هو هفسه كد ساهد فكرة امفهم امنفساين نلرايضات يف معهل (mea-culpa)و احلق ًلال فاإ

. La philosophie de l'arithmétique 1891" فلسفةاحلساب"ال ول 
13

أ زمة امؼلوم : أ هظر. الاكتشاف ال سايس يف حِاته" املبيل امتالزيم"يي يف أ خر معل هليي ًؼترب هورسل هذا 1936يف 

وروبَة وامفِنومِنوموجِا املتؼامَة .  1976جيي غارهَليي ابٌرسيي غاماميريي : يي امرتمجة امفروس َةال 


