
 

 2018      אונגרהוסרל: מקורות ויסודות הפנומנולוגיה          4ית אריאלה     ספרות אקזיסטנציאליסטית       ב

פנומנלי      = העולם האובייקטיבי  הסינתזה הקנטיאנית:

-הבינה מחוללת את ה"יקום" )הפיסיקלי והמטריאלי( על

ידי מנגנוגי הסכימטיזציה )צורות תפיסה, קטגוריות 

 רגולטיבים(. חוקי ניוטון מייצגים את "גבולות" המבנה.

[ קדימות 1])הפילוסופיות במערב  שקבעו את מורשתצירי מתודולוגיות  שלושהבנוסף ל
 דיכוטומיתהבחנה [ 3] כרף אפיסטמי הוודאותקביעת [ 2] לביסוס כל התפלספות התודעה

המעניינים את הם בעיקר בשני מודלים נגזרים, ש " דקארט"חטא (בין סובייקט ואובייקט
של התודעה באמצעים  ליזביליותנהא[ 4]הפנומנולוגים בכלל והאקזיסטנציאליסטים בפרט: 

)"רדוקציה קוגיטטיבית"( שעבור סארטר אינה, בעצם, אלא אובייקטואליזציה  רפלקסיביים

כ"לוקוס"    (res cogitans[ האפשרות לאבחן סטרוקטורות תודעתיות )5של הסובייקט ו]

וזו נקודת הזינוק של  -נגנון גנרי של תבניות תפיסה )קאנט( פרטיקולרי )ולא רק כמ
 הרדוקציה הפנומנולוגית אצל הוסרל ויורשיו.

 רציונליזם
 ]שפינוזה, לייבניץ[

 אמפיריציזם ]לוק[  

 פנומנליזם ספקני ]יום[

 ניאו קנטיאנים )קסירר(

 פנומנולוגיה

 תודעה

 דקארט

( NOESIS) אירוע מנטלי
פרצפציה, זיכרון, דמיון, מודעות גופנית, 

 שיפוט, השתוקקות, היזכרות

 ברנטנו

 הוסרל

 בולצנו
 פון אהרנפלס )גשטאלט(

 מרלו פונטי

 סארטר

 היידגר

תהליכי נואסיס על "מושא " המיוצרים במורכב מ"נואמטאיקום התפיסה 

. כדי לאבחן ולמפות את אלה יש להפעיל רדוקציה פנומנולוגית ההתכוונות"

 )באמצעות אפוכה( וכדי להגיע ל"מהות" לבצע , בנוסף,"רדוקציה אידטית".

ה אתן לך?  מצאתי מה לתת לך. אתן לך בול ממדריד. הוציא הייתי רוצה לתת לך משהו. מ

 זעם.אבל, שים לב. אמר הברנש ב.  הן מלבנית ירוקה והושיט אותה למתימכיסו פיסת קרטו

א הסתדר.  פניו קדרו. אמר. "חכה" זה, זה... מדריד. רציתי לצאת לשם. נשבע לך. אבל זה ל

 והעביר לאטו את האצבע על פני הבול. בסדר. אתה יכול לקחת אותו.

פרק הפתיחה: -( 1945סארטר "גיל התבונה" )  

כל אף שיש בעולם "בול"  –במיוחד(  -קרטזיאנית )והאמפיריציסטית )"ריאליזם נאיבי"( -פרדיגמה" הנאורותית-לפי ה"מטא המהפכה הפנומנולוגית:

( מעבדים את הפורמציה המושגית בהוספת צורות גנריות 1929 "צורות סימבוליות" –קנטיאנים )קסירר -. הניאוסובייקטיבית"אדם "רואה אותו מתצפית 
 הישות )המושגית!( "בול" - בפנומנולוגיהות ורגולטיבים(. אך, '( לסכימטיזציות הקנטיאניות )קטגורי)מיתוסים, נרטיבים שבטיים/תרבותיים וכד

( של כל אדם ואדם בעת ה"מפגש" שלו עם הסינגולריזמן על ידי תהליכים דינמיים )המשוקעים ב מיוצרת בעצם תצורתה הקונקרטית"( נואמה)"

 .נואזיספעמי( של ה-)וחד מוצר ייחודיאלא הוא  -"התכן" של האקט המנטלי. "תכן" זה אינו ניתן עוד לבידוד )ולכן אינו "ריאלי" במובן הארכאי( 

 NOEMA אובייקט צורות סימבוליות

)צורות ניסיון(   זיסא  שכבות נֹו
, ספטיאלית, אטנטיבית, מודעות טמפורלית

מודעות עצמית, מודעות למצבי התודעה, 

מודעות כלפי האחר )אמפטיה, טינה, שנאה, 

 קנאה( מערכת חברתית, לשונית, תרבותית

 אקזיסטנציאליזם

רפלקסיבי-פרהקוגיטו   

מוגמר  אין "חפץ" כזה בעולם –מה פירוש "בול"? 

האנושיות. אין הוא  ו"אובייקטיבי" ביקום התפיסות

דיפוזי, מעורפל וגמיש של "התכוונויות" קולב אלא 

 שמתממשות באופנים שונים עבור תודעה סינגולרית.

זיכרון עמום של משאלה לא מוגדרת בדבר אידאל  – עבור הפוחח

שנוצר באקראי והתפוגג כעבור רגע -מש בלתי ממו  

בדבר "מצב האדם" והאופן  –מוגדר, מנוסח ורפלקסיבי  ביטוי – עבור מאתיה

". בהמשך, התלקחות רגעית של "כבוד עצמיעשויות השתוקקויות לחולל שבו 

ההיזכרות באירוע זה תמנף דינמיקות של רפלקסיה עצמית ותאפשר אבחון 

 מדויק יותר של החלטותיו בעניין אפשרויותיו, מחדליו, וחירותו בכללותה


