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إدُمند ُهِسرل: الوعي الذاتيُّ بالزمان

مايــكل آنـدروز���
ترجمة: محمود يونس

ِل �أيِّ مو�ضوع، فال بّد  ن �ملنعِزل��ة، ال تكفي لَت�ضكُّ ل �أّن �ضل�ضلًة من �للحظات-�الآ ي��رى ُه�سِ

ن �مل�َ�عي�ضُة هي �ضريورٌة  �(. فاالآ � )ُم�ضتمرًّ م��ن وجوِد نوٍع من �حل�ضوِر للمو�ضوع يكون ُمتدًّ

ُل �لعالقَة بني ما هو ما�ٍض ُمبا�س )من خالل �ال�ضتذكار �حل�ضورّي( وُم�ضتقبٍل ُمبا�س )من  ُت�ضكِّ

لة من �ال�ضتذكار و�ال�ضتنظار �حل�ضورينّي  خالل �ال�ضتنظار �حل�ضورّي(. هذه �لبني��ة �مل�ُ�ت�ضكِّ

ُل، بدوِرها، حلظ��ات �لزمان كما�ٍض  در�كّية، وهي �لت��ي ُت�ضكِّ ه��ي من �أهمِّ �أبع��اد �خلربة �الإ

وحا���ٍس وُم�ضتقبل، يف وحدٍة ُمتما�ضكٍة من �خل��ربة �لذ�تّية، بحيث يبدو للذ�ت �مل�ُ�دِركة �أّن 

، بل هو �حلقل 
ّ
�لزمان يف �ضيالٍن ُم�ضتمّر. �أّما �لزمان �ملق�ضوُد هنا فلي�ض هو �لزمان �ملو�ضوعي

.
ّ
 �لَبْدئي

ّ
�لزمني

1. تمهيد
ا �إذ مل ُتف��ِرد �ملنظومُة �لِفُنِمُنلوجّية »فئًة«   للزمان ُجهًد� خا�ضًّ

)�(

ّ
يقت�ضي �لتاأوي��ُل �لِفُنِمُنلوجي

 ،
)�(

نَدنتالّية ��ًة يف مو�ضوعه. �أّما مو�ضوُعُه، ِفُنِمُنلوجيًّا بالطب��ع، فهو �لِفُنِمُنلوجيا �لرَتن�ضِ خا�ضّ

�أ�ضتاذ �لفل�ضفة �لقاّرّية وفل�ضفة �لدين يف جامعة �ضياِتل باأمريكا.  )�(

نكليزيّة( �ضجوَن �مل�ُ��ضتغل بالرتجمة �إىل �لعربّية لعدم �لو�ضول  مل��ايّن )�أو phenomenology باالإ ُيث��ري م�ضطلُح Phänomenologie �الأ  )�(

ها ولعدم  وىل تفر�ُض نف�ضَ ّن �عتباطّيَة �لرتجمة �الأ ٌر له �جتهاُده، بل الأ ّن �لقوم يجتهدون وكلٌّ مربَّ �إىل تو�ف��ٍق عل��ى ترجمته، ال الأ

ر�ء و�الجتهاد�ت(. فما  ؛ ال ُيلغي �الآ
ٍّ
�ضة متتلك قدرة �لو�ضول �إىل �إجماع )علمي وج��ود هيئ��ات علمّية عاملة وجماّلت متخ�ضّ

وىل ظاهَرتّية لعدم جو�ز �لن�ضبة �إىل �جلمع( وظهورّية وغريها، يتاآكل �ملعنى �أو ُينَهُك مبا ال يحتِمل.  بني ظو�هرّية وظاهر�تّية )�الأ

ناهي��ك عن عدم قدرة هذه �ملفرد�ت على تبيان �لفارق بني Erscheinung، �أي �لظهور للحو��ّض،  وPhänomen، �أي �لظهور يف 

�لوع��ي. وعلى �أَمِل �أن ي�ضي��َع ُم�ضطلح ‘�لفيمياء’ – على وزن ِفعلياء �لذي ��ضتعانت به �لع��رُب عندما قالت كيمياء وفيزياء... 

ًكا بلفظة ‘�لِفُنِمُنلوجيا’ وقد خّففُتها ُم�ضتعيًنا  – �لذي َنَحَتُه �لدكتور مو�ضى وهبي، و�لذي قد يُحلُّ هذه �مل�ضاكل، �أجدين ُمتم�ضِّ
نكليزيّة( مظهًر�.  باحل��ركات. على هذ�، ت�ضرُي Phänomen ظاه��رة، وErscheinung ظه��وًر�،  وErscheinen )�أو appearance باالإ

�ملرتجم.

نَدنتالّية’، دون ‘ُمتعالية’، ل�ضيوِع تد�ُوِلها بالعربّية. �مل�رتجم. بقاء على ‘تَرن�ضِ �آثرت �الإ  )�(
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ِنه، كما برز  �ُل �أ�ضِل �لزم��ان وتكوُّ مكانّية �ملعرف��ة. بالتايل، متحَوَر �ضوؤ �أي، بني��ُة كلِّ �سٍط الإ

ل �لذي �متّد على م��دى �0 عاًما )من �لع��ام �900-�9�0، تقريًبا(،  يف م���سوع ُه�سِ

ر�ت �ملختلفة للزمان؛ ح��وَل �خلرب�ت �مل�َ�عي�ضِة �لتي يتب��ّدى فيها �لزمنيُّ مبعناُه  ح��وَل �لت�ضوُّ

. هنا جنُد �سورَة �أن نك��ون و��ضحني متاًما فيما يخ�ضُّ �لَغَر���ضَ �ملالئَم ملبحِثنا. 
ّ
�ملو�ضوع��ي

. ه��و و��ضٌح متاًما 
ّ
ِن��ِه �لزماَن �ملو�ضوعي ل ال يري��ُد من تعاطي��ِه يف �أ�ضِل �لزمان وتكوُّ فُه���سِ

َدرت الحًقا حتت عنو�ن  ��ًة يف حما�س�ِتِه �لتي �ألقاها عام �905، و�لت��ي �ضَ يف ذل��ك، خا�ضّ

 Vorlesungen zur Phänomenologie des ُما���راٌت ح��وَل ِفنُِمنُلوجيا الوعي الذات��ّي بالزم��ان«

 ،»inneren Zeitbewusstseins

 �أو »�لكويّن cosmic«[ من 
ّ
 ]�أي، �لكرونولوج��ي

ّ
�إّن �مل��رَء ال يج��ُد �أدنى �آثاِر �لزم��ان �ملو�ضوعي

�ضكال، جزًء� من  ’ لي�ض، باأّي �ض��كٍل من �الأ
ّ
. ف�‘�حلقُل �لزمنيُّ �لَبْدئي

ّ
خ��الل �لتحليل �لِفُنِمُنلوج��ي

 .ّ
)�(

�لزمان �ملو�ضوعي

�ُل �لذي ‘ينت��اُب’ حتقيَقنا ، �إًذ�، هو ما يل��ي، »هل تقوُدنا ظاهرُة �لزم��ان �إىل كّلّيِة  �ل�ض��وؤ

ن��ه �إىل فهٍم َمَفاُدُه �أّن كّلّيَة �لزمان، باملبد�إ،  ُل من �أ�ضِل �لزمان وتكوُّ ُبني��ِة وجوِدها؟ �أم هل َن�ضِ

�ضا�ضّية  �ضِل �لزمان �أن ُيبنيِّ �لبنيَة �الأ ل الأ حر�ز؟« بكالٍم �آخر، كيف لتو�ضيِف ُه�سِ رُة �الإ ُمتعذِّ

ِن �لزماِن �لعودَة �إىل �ملعطيات �لِفُنِمُنلوجّية  ل��كلِّ خربٍة مكنة؟ وباأيِّ �ملعاين ُيحتُِّم و�ضُف تكوُّ

ُل ِفُنِمُنلوجيًّا؟ حيث كلُّ ما ُيخَترَبُ َيَت�ضكَّ

2. مسألُة الزمان كموضوٍع ألعمال ُهِسرل
ه عن هذه �ملُ�ع�ضلِة بغرِي نحٍو يف كتاباته �ملختلف��ة. فقد ظّلت م�ضاألُة �لزمان  ل نف�ضُ  ُه���سِ

َّ
ع��رب

حمورّي��ًة يف ِفْكِره ب��دًء� بكتاب��ه ‘مباح��ث منطقيّ��ة Logische Untersuchungen)5(’، و�نتهاًء� 

مبقالته �ل�ضهرية يف املو�س��وعة الربيطانيّ��ة Encyclopedia Britannica. حّتى �إّنه نظَر �إىل م�ضاألِة 

ن �لزمان.  نَدنتالّية من خالل تكوُّ �ل�ضيكولوجي��ا �لِفُنِمُنلوجّية وعالقِتها بالِفُنِمُنلوجي��ا �لرَتن�ضِ

Edmund Husserl, The Phenomenology of Internal Time-Consciousnes, ed. Martin Heidegger, trans. James Churchill (Bloomi  )�(

ًر�؛ �نظر، �إدموند هو�سل، درو�س  خَّ ington, IN: Indian University Press, 1964), p. 24. ]وقد �ضَدَر �لكتاُب ُمرتَجًما �إىل �لعربّية موؤ

�ضل،  يف فينومينولوجي��ا الوع��ي الباطنّي بالزم��ن، ترجمة لطفي خري�هلل )بغد�د-بريوت: د�ر �جلم��ل، �009(. و�لكتاب، يف �الأ

ل �إىل مارِتن هايِدغر، �لذي حّل حمّل �ضتاين  ل و�ضبطتها �إديت �ضتاين Edith Stein، ثمَّ عِهَد ُه�سِ جمموع��ُة حما���س�ٍت �ألقاها ُه�سِ

كمع��اوٍن ل��ه، بتحريرها يف كتاب. �ضدر �لكت��اب يف �لفرتة �لتي مل يعد فيها مكًنا تفادي �خل��الف �لذي ن�ضاأ بني �لفيل�ضوفني 

و�أّدى �إىل �لقطيعِة بينهما. �ملرتجم[.

ّخ��ًر�. �نظر، �إدموند هو���سل، مباحث منطقيّ��ة، ترجمة مو�ضى وهبي  ��َدر ُمرتَجًما �إىل �لعربّيِة موؤ �ألف��ُت �إىل �أّن �لكت��اب قد �ضَ  )5(

، �0�0(. �ملرتجم.
ّ
)بريوت-�لد�ر �لبي�ضاء: �ملركز �لثقايّف �لعربي
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وىل  ملان يف �لعقود �الأ رين �الأ ًة ب�ضكٍل خا�ضٍّ يف �ضوء �ضياق نقا�ضات �ملفكِّ وت�ضرُي �مل�ضاألة ملحَّ

من �لقرن �لع�سين. قد ن�ضتطيع �أن نلحظ، على �ضبيل �ملثال، َن�ْسَ �ألرِبت �أين�ضتاين ]�879-

ل للِفُنِمُنلوجيا  Albert Einstein ]�955 لنظرّيته يف �لن�ضبّية �لعاّمة �ضنة �9�5 �إثَر تقدمِي ُه�سِ

ل �لت�ضادَّ  فكار، ُيح��اِول ُه�سِ نَدنتالّي��ة، يف كتابه ‘اأف��كار Ideen’، َقْبَلها ب�ضنتني. يف الأ �لرَتن�ضِ

ًد�، مو�ضوعَة  نَدنتالّية للوعي. وهو ي�ضتق�ضي، جمدَّ مع م�ضكلِة �لزماِن عل��ى �ضوِء �لُبنيِة �لرَتن�ضِ

ج�ضام« يف مقالة املو�سوعة الربيطانيّة  نَدنتالّية عن طريق »ِفُنِمُنلوجيا �إدر�ِك �الأ �لِفُنِمُنلوجيا �لرَتن�ضِ

. يلفت   - ِلُتَقرَّ
)�(

�لت��ي ��ضتغرقت خم�َض م�ضوّد�ٍت – ما بني �أيل��ول �9�7 و�ضباط �9�8

ُف   phenomenological reduction »يك�ضِ
ّ
ل، يف هذه �ملقالة، �إىل �أّن �ل��ردَّ �لِفُنِمُنلوجي ُه���سِ

«، وهذ� تذكرٌي و��ضٌح بنظريَِّتِه يف �لوعي �لذ�تيِّ بالزمان 
ّ
 �لفعلي

ّ
عن ظاهر�ِت �الختباِر �لذ�تي

�لتي �أذ�عها يف حما�س�ت عام �905.

َوِر �جلوهرّية  ، كلَّ �ل�ضُّ
ّ
، بعك�ض �لزمان �ل�ضيكولوج��ي

ّ
ُيظِه��ُر �لزم��اُن �لِفُنِمُنلوجي  

 a 
ّ
ّن �لِفُنِمُنلوجيا �لرَتن�ضَدنتالّية هي نظرّيٌة �أكرث ن�ضًجا يف �ملاقبلي . والأ

ّ
�لتي حتدُّ �لو�قَع �لنف�ضي

priori، فاإّن �لِفُنِمُنلوجيا �ملاهوّية eidetic phenomenology �سٌط ال بدَّ منه لقياِم �لِفُنِمُنلوجيا 

يكولوجّية. ومبا �أّن �ملو�ضوعّيَة �لتجريبّيَة تت�ضّمُن كّل ُمفاِرق – �ملحتوى �ملَ�عي�ض و�مل�ُ�خَترَبُ  �ل�ضَ

 ملن�ضاإ �لزمان وم�ضدِره يبد�أ 
ّ
للزم��ان و�ملكان �ملو�ضوعّيان �ضمًنا –، فاإّن �لو�ضَف �لِفُنِمُنلوجي

حد�ث �حلقيقّي��ة ]epoché[(�). هكذ�  �ضياء و�الأ  لالأ
ّ
بتعلي��ِق كلِّ حك��ٍم حول �لعامل �ملو�ضوع��ي

فكار  نَدنتايّل )منذ ما بعد كتاب الأ ل �حَلرون على �سورة �ل��ردِّ �لرَتن�ضِ ن��ا �إحلاُح ُه�سِ �إًذ�، ُينبوؤُ

– ���9( مبر�جعٍة جريئٍة لعدٍد من �مل�ضاكل �لتي مل جتد لها حالًّ يف حما�س�ت عام �905 
 بالزمان.

ّ
حول �لوعي �لذ�تي

�ضافة �إىل حما�س�ت  فكار’ ويف مقالة �ملو�ضوعة، باالإ ل يف كتاب ‘الأ بر�أيي �أّن ما �أوَرَدُه ُه�سِ

ل ما يز�ل يتنازُع معها منذ  دة �لتي كان ُه�سِ ر�ء �مل�ُ�عقَّ عام �905، ُيظِهُر مًدى و��ضًعا من �الآ

اًل على ي��َدي بِرنتانو ]�Brentano ]�9�7-�88. ففي  وَّ
ف على م�ضكلة �لزمان �أ �أن تع��رَّ

 بالزمان، هو يبد�ُأ بو�ضِف حتليِل وعي �لزمان ]�لوعي بالزمان[ 
ّ
حما�س�ِت��ِه حول �لوعي �لذ�تي

ل يف �ملو�ضوعة �لربيطانّية مطبوعًة من��ذ عام �9�9 �إىل عام  بتعدي��الٍت ب�ضيط��ٍة فح�ضب، ظّل��ت �لن�ضخة �� من مقالة ُه���سِ  )�(

 aThe History of the Reduction of The Encyclopaedia Britannica Article,” Thomas Sheehan, Edmund ،��97. �نظ��ر، رج��اًء�
.Husserl Collected Works VI (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997), pp. 36i37

)7(  رمّب��ا مل ُيج��اوز بع���ضُ �ل��ُمرتجمة �ل�ض��و�ب عندما �أبقَو� عل��ى �ملُ��ضطلح �ليون��ايّن يف �لرتجمة فقالو� ‘�آبوخ��ه’ اأو ‘�إيبوخيه’. 

ا، �إدموند هو�سل، فكرة  �نظ��ر، على �ضبيل �ملثال، كتاب املباحث املنطقيّة )مذك��ور �أعاله( ترجمة �لدكتور مو�ضى وهبي؛ و�أي�ضً

الفينومينولوجيا، ترجمة فتحي �إنقزو )بريوت: �ملنّظمة �لعربّية للرتجمة، �007(.

“
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يكولوجيا �لو�ضفّية ونظرّيِة �ملعرفة«. وعلى خلفّيِة �لكتاب  ٍل قدمٍي و�ضعٍب يف �ل�ضَ ك��� »ِمف�ضَ

�حلادي ع�س من ‘اعرتافات Confessions’ �أوغ�ضطني وحتاليل بِرنتانو غري �ملن�ضورة، فاإّنه ُي�ضبُِّه، 

 .
)8(

ًنا للتناق�ضات و�لتعقيد�ت« باإيحائّيٍة عالية، م�ضاألَة �لزمان ب�»�أكرث �مل�ضاكل �ضعوبًة وت�ضمُّ

نه. �ضل �لزمان وتكوُّ  الأ
ّ
ل �لِفُنِمُنلوجي �إّن مبحثي هاهنا ينبني على �أ�ضا�ِض تف�ضرِي ُه�سِ

3. إقصاء Ausschaltung الزمان الموضوعّي 
 لوعي 

ّ
جمالّية يف عر���ض حتليٍل ِفُنِمُنلوجي ل حما�س�ت �905 بتحديِد مهّمته �الإ يبد�ُأ ُه���سِ

د(. هو ي�ضتهلُّ م�سوَع��ُه، �إًذ�، باإقامِة متييٍز   �ملج��رَّ
ّ
يكولوجي �لزم��ان )يف مقاب��ل �لعر�ض �ل�ضَ

« )�أو »�لكويّن«(. من ناحية، ينطوي 
ّ
« و»�لزمان �ملو�ضوع��ي

ّ
ه��امٍّ بني »�لزمان �لِفُنِمُنلوجي

�ضي��اء �جل�ضد�نّية و�لذهنّية   عل��ى كلِّ �لتمايز�ت �لزمنّي��ة، �أي على كلِّ �الأ
ّ
�لزم��اُن �ملو�ضوعي

، وميكن حتديُدُه بقيا�ضاٍت 
ّ
مربيقي بخ�ضائ�ضها �ملاّدّية و�لذهنّية. فكلُّ ما هو موجوٌد باملعنى �الإ

حد�ث  كرونولوجّي��ٍة هو من ُمقت�ضي��ات �ملو�ضوعّية. هذ� ما يت�ضّم��ن كلَّ خربتنا، ومنها �الأ

نَّ  و�لعالئق و�حلاالت و�أ�ضكال �لظه��ور�ت �لزمانّية و�ملكانّية، و�ملعطيات �حل�ّضّية، �إلخ. والأ

ل يلحُظ �أنَّ �ملو�ضوعّية   يت�ضّم��ُن �ملو�ضوعّيَة �لفردّية ب�ضكٍل عاّم، فاإنَّ ُه�سِ
َّ
�لزماَن �ملو�ضوعي

 بالزمان وهي، بالتايل، تنتمي �إىل �ضياِق �ملو�ضوعّية �لتجريبّية. 
ّ
تت�ضّكُل يف �لوعي �لذ�تي

ل   للخربة �ملَ��عي�ضة – م��ا ُي�ضّميه ُه�سِ
ّ
�أّم��ا من ناحية �أخ��رى، فاإّن �ملحت��وى �لِفُنِمُنلوجي

�خل��ربة �حلّي��ة بالزمان Zeiterlebnis – يقت�ض��ي �إق�ضاَء كّل خربٍة َمعي�ض��ة، حّتى تلك �ملرتبطة 

 ،’
ّ
ل يف قوِل��ه ‘�لزمان �لِفُنِمُنلوجي ره Vorstellung. ما يرمي �إليه ُه�سِ ب��اإدر�ك �لزمان وت�ض��وُّ

�إًذ�، ه��و �ض��ورٌة �أو �ضريورٌة ال ب��دَّ منها لربِط �خلرب�ت باخل��رب�ت. ويعترُب، ُمتابًع��ا بِرنتانو، 

« جدواًل حيًّا من �خلربة Erlebnis. مع هذ�، وبالرغم من كوِن كلِّ خربٍة 
ّ
»�لزماَن �لِفُنِمُنلوجي

ِه خارُج كلِّ  ل بح�ضب �ال�ضتمال على بد�يٍة ونهاية، فاإّن �جلدوَل بنف�ضِ زمنّية �أو مكانّية تت�ضكَّ

ل. ت�ضكُّ

فلناأخ��ذ، عل��ى �ضبيل �ملثال، خ��ربَة ‘�لبهجة’. ففي ح��ني ميكن تعلي��ُق ]epoché[ ظهوِر 

مُي�ّض. 
ُ
ه��ا على �ض��وء ُبنَيِتها �ملاهويّة، ف��اإّن جدوَل �خل��ربة �لو�عية ال  ه��ا و�ق�ضاوؤ �خلربة-نف�ضِ

�إّن خ��رب�ت �لبهجة ترتفع وتتال�ضى بح�ضب عو�مل �ضّتى، من قبي��ِل �ملّدة و�ل�ضّدة و�لنوعّية. 
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لكن يف حني تاأخ��ُذ �لنزعُة �ل�ضيكولوجّية psychologism مو�ضوَع �لبهجة ب�ضذ�جٍة ككياٍن 

ل  ُمعط��ى، �أي كنقطِة �نف�ضاٍل ُمفرَت�ض��ٍة ُم�ضبًقا لكلِّ بحث، فاإّننا بحاجٍة �إىل �لتفكري يف ت�ضكُّ

ِبِه تت�ضّكُل �لبهجة )�أو �أيِّ خربٍة �أخ��رى(. لي�ض مو�ضوُع مبحثنا، �إًذ�،  �ملو�ض��وع �لذي بح�ضَ

مربيقّية بالبهج��ة )�أو �ل�ضعادة �أو �أّي �ضيٍء �آخر(، بل ه��و �لزماُن �مل�ُ�حايث جلريان  �خل��ربة �الإ

�لوعي.

 بالزمان نف�َس��ها تفرت�ُض �جلرياَن 
ّ
ل هو �أّن فكرَة �لوعي �لذ�تي يب��دو يل �أّن ما يقرِتُحُه ُه�سِ

 مبا هو �لبنية 
ّ
�ملُ�حاي��ث لذ�ك �ل��ذي يجعُل كلَّ خربٍة مكنًة �أ�ض��اًل، �أي، �لزمان �لِفُنِمُنلوج��ي

 ي�س��تمّر بعي��ًد� عن كّل 
ّ
نَدنتالّي��ة ل��كلِّ �حلرك��ة �لو�عي��ة. �إًذ�، �إّن ج��دوَل �خلربة �حلي �لرَتن�ضِ

�ضار�ت �لزمنّية، وبغ�ّض �لنظر عن كيفّيِة �إدر�ِك �أو فهِم هكذ� ُمعطيات زمنّية.  �مل�ُ�عطيات و�الإ

 empirical 
ّ
مربيقي  �الإ

ّ
در�كي  �لذي من خالل �إيقاِنه �الإ

ّ
ما يتغرّيُ هنا لي�ض �مل�ُ�عطى �لِفُنِمُنلوجي

، بل هو ظهوُر �ملّدة، و�ل�ضّدة، و�لكيفّية 
ّ
apperception تت�ضّكُل �لعالقُة مع �لزمان �ملو�ضوعي

مبا هي كذلك. ما يظلُّ ثابًتا، بالتايل، هو �لزمان �ملُ�حايث للخربة �لذ�تّية،

م��ا نقبُل��ُه... لي�ض وجوَد زمان-�لعامل، �أو وجوَد �ملّدة �ملح�ضو�ض��ة، �أو ما �ضاَكل، بل �لزمان و�ملّدة 

كم��ا يظهر�ن كزماٍن ومّدة. عل��ى �أّن هذه ُمعطياٌت ُمطلقٌة من �لعب��ِث ُم�ضاءلُتها. بال ريب، نحن 

 .
)9(

نفرت�ض زماًنا موجوًد�؛ �إاّل �أّنه لي�ض زماَن عامِل �خلربة بل هو �لزماُن �مل�ُ�حايث جلريان �لوعي

ل بلغ��ة �مل�ُ�حاَيث��ة، وال تنح�س مبحا�س�ت  ِن �لزم��ان ُت�ضاُغ عند ُه�سِ �إّن م�ضكل��َة تك��وُّ

نَدنتالّية يف كتاِب  ن��ا �لرَتن�ضِ ل[ لالأ �905، ب��ل ترتّدد بعد ع�س �ضن��و�ٍت يف ‘�كت�ضافه’ ]ُه�سِ

نَدنتالّية. بالتايل،  دة �أو �لرَتن�ضِ نا �ملج��رَّ ف��كار. ككائن��اٍت زمنّية، فاإّن كلَّ خربٍة هي خربٌة لالأ الأ

َه نظَرتها �ل�ضخ�ضّيَة �ملجّردَة �إىل هذه �لتجربة �أو تلك، وقد تدِركها  نا �أن توجِّ ففي �إمكانّيِة �الأ

 .
ّ
ا، �أو عل��ى �أّنها مّدٌة ]�أو �إن �ضئت فُقل دميوم��ة[ يف �لزمان �لِفُنِمُنلوجي عل��ى �أّنها كائنٌة حقًّ

 هو 
ّ
نَدنت��ايلِّ للزمان �ملو�ضوعي ق�ضاء �لردِّ �لرَتن�ضِ بالرغ��م من ذلك، فاإّن ما ُيعَر���ضُ كنتيجٍة الإ

ل، فاإّن �كت�ضاف   للمو�ضوع قيد �لتمحي�ض. فيما يخ���ضّ ُه�سِ
ّ
�ضا�ضي ما يرتبُط بالوج��ود �الأ

بّية م��ا. �لعاَل�ُم ال َيظَهُر فح�ضب. بل هو  ّدي دوَر هرمنوطيقا ترقُّ نَدنتايّل يوؤ �الخت��ز�ل �لرَتن�ضِ

ُل  در�ِك �لتاأويليِّ هو �لذي ُي�ضكِّ مر، �إّن فعَل �الإ . يف و�قع �الأ
ّ
ُيدَرُك بالوعي بو��ضطِة فعٍل تاأويلي

�لعامَل مبا هو ‘عامل’.

ويف ح��ني ت�ض��ُف نظرّية �لق�ضديّ��ة intentionality كيف ُيعطى �لعامُل مبا ه��و عامل، فاإّنها 

ما�رات، م�ضدر �ضابق، �ل�ضفحة ��.  )9(
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�ضياء  لي�ضت مالئمًة ب�ضكٍل كاٍف لتف�ضرِي كيفّيِة كوِن �لزمان �ضريورًة �أو عملّيًة تت�ضّكُل بها �الأ

باملطل��ق. بالفعل، فكلُّ جتربٍة تاأت��ي �لوعَي عن طريقني. �أّواًل، ُي��دِرُك �لوعُي كّل جتربٍة فعلّيٍة 

ُل على �عتباِر �لوحدة  . هذ� ما يعني �أّن �خلربة تت�ض��كَّ
ّ
�أو ُمكن��ٍة حتت عنو�ن �لتعاُقب �لزمن��ي

ّيَة  ّول. ومبا �أّن خا�ضّ  �لذي َيَهُب �خُلربَة �إمكانيََّته��ا يف �ملحّل �الأ
ّ
�لكّلّي��ة جلدول �لوعي �لزمني

هذ� �جلدول �أن يكون حممواًل �إىل �ملو�ضوع، فاإّن كلَّ خربٍة، مبا هي خربة، تت�ضّكل من تنظيٍم 

حُمتًوى-ذ�تيًّ��ا للخ��رب�ت. هذ� يعن��ي، يف �ملقابل، �أْن لي���ضَ �ملو�ضوُع وح��َدُه يكون وحدًة 

��ا كذلك. لي�ض من ‘ُقطِب  ل��ًة �أو �ضريورًة، بل اجل��دوُل الزمنّيُ للوعي نف�ضه يكون �أي�ضً ُمت�ضكِّ

 �أو ينتظُم فيه. كّل ما هنالك فهو �ضريورٌة، 
ّ
هوّيٍة identity pole’ يلتفُّ حوَلُه �لتعاُقُب �لزمني

�أو �ضيالن، �أو جدول �خلربة �لذ�تّية.

�ٍل حول  ثانًي��ا، ُتفَهُم �خلرب�ت حتت عن��و�ن �ملعّية simultaneity، وهذ� م��ا يدعو �إىل �ضوؤ

حرى، فاإّن معنى )وبالتايل،  بة. باالأ ‘جوهِر’ �لزمان. فاخلرب�ت ال تهبط من �ل�ضماء ُمعّلبًة وُمو�ضّ
ُل من حلظِة خربٍة ر�هنٍة متتلك حوَلها هام�ًضا من �خلرب�ت �لتي ت�ضمو  خ��ربة( كلِّ خربة يت�ض��كَّ

ن للحا�س �ملُ��طَلق. من �مل�ضتحيل ف�ض��ُل هام�ِض �خلرب�ت بالكّلّية عن  عل��ى �أّولّيِة �ضورة-�الآ

��ِه �سُط �إمكاِن عبوِر  ل، هو بنف�سِ ّن هام�َض �خلرب�ت، عند ُه�سِ ها. مل ال؟ الأ ّولّية نف�ضِ �خل��ربة �الأ

ل بو�رِد قوِلِه، ُمتابًعا بِرنتانو يف ذلك، هو �أّن �الحّتاد�ت  ن’ �إىل �حل�ضور. ما يبدو �أّن ُه�سِ ‘�الآ
نا  ن ]وعي �الأ نا �ملج��ّردة، �أي، وعي-�الآ ّويّل �لو�حد لالأ ُل �لهام���ضَ �الأ �لزمنّي��ة للخربة ُت�ضكِّ

ل �نتباَهنا، فاإّن م�ضاألة جوهر �لزمان تقوُدنا جمّدًد� �إىل  . وكما يلفُت ُه�سِ
ّ
ّويّل �لكّلي ن[ �الأ باالآ

كرب، ن ُندِرُكها بح�ضب تد�عياتها �الأ م�ضاألة ‘�أ�ضل’ �لزمان، �لتي ِبتنا �الآ

�ضكال �لبد�ئّية لوعي �لزمان �لذي تت�ضّكُل فيه، حد�ًضا  �ضل ]�أ�ضل �لزمان[ �إىل �الأ تتوّج��ُه م�ضاألُة �الأ

 مبا هي �مل�ضادر �ملنبعّية originären لكّل �ليقينّيات بالن�ضبة 
ّ
و�إطالًقا، �الختالفات �لبد�ئّية للزمني

ح�ضا�ض، و�لتي ينبع منها  ّولّية لالإ خري، نحن ن�ضاأل ع��ن �ملاّدة �الأ �ل �الأ �إىل �لزم��ان )...( بهذ� �ل�ضوؤ

ن�ض��ايّن �أو عند كاّفة �لن��وع. نحُن غرُي معنّيني  �حلد���ضُ �ملو�ضوعيُّ بالزم��اِن و�ملكان عند �لفرد �الإ

 وحمتو�ها 
ّ
. ما يعنينا هو �خلرب�ت �مل�َ�عي�ضة فيما يخ�ّض معناها �ملو�ضوعي

ّ
مربيقي ن �الإ �ل �لتكوُّ ب�ض��وؤ

ًر�   )...( نحن معنّيون بالو�قع فقط مبقد�ر م��ا يكون مق�ضوًد�، متمثِّاًل، حمدو�ًضا، �أو مفكَّ
ّ
�لو�ضف��ي

في��ه مفهوميًّا. �أّم��ا فيما يرتبط مب�ضكل��ة �لزمان، فهذ� ّم��ا يقت�ضي كوَننا مهتّم��ني بخرب�ت �لزمان 

.
)�0(

�مل�َ�عي�ضة
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4. الطابع الزمنّي لإلدراك
َم بتحقيٍق يف  ِن املاقبل��ّي للزمان، علينا �أن نتقدَّ َق يف �ملن�ضاإ �أو �لتكوُّ كيم��ا ن�ضتطي��َع �أن ُنحقِّ

ل  فكار، يالحظ ُه�سِ ِل �جلوهريِّ لوعي �لزمان فيما يّت�ضُل بكلِّ فع��ٍل و�إدر�ك. يف الأ �لت�ض��كُّ

ن  ا لل�ضورة-�الآ ِل �ملمكن متتلُك طابًعا زمنيًّا خا�ضًّ مُّ
رَة �لتاأ �أّن كّل جترب��ٍة تدُخُل كمو�ضوٍع بوؤ

خذ مبا ه��و مو�ضوع، مبا هو  Nowiform، �ملذك��ورِة �آنًف��ا. و�إاّل، فال مو�ض��وَع ُيعطى �أو ُيوؤ

ا  ل بالق�ضديّ��ة، �أي �إّن ما ‘ُيعطى’ للخربة يكون و�ضًف��ا حُمايًثا حم�ضً وع��ي. هذ� ما يعني��ه ُه�سِ

 ’)��(
 �أو باخلربة �لذ�تّية. فالق�ضدّيُة ت�ضف �لوع��َي باملعنى ‘�خل�ضب

ّ
مل��ا ُيعطى باحلد�ض �لذ�ت��ي

للكلمة. �إّنها ت�ضف كلَّ جدول �خلربة كجدول وعٍي و�حٍد، كوحدِة وعٍي و�حد.

�لق�ضديّ��ُة، هنا، جتلٍّ خل�ضو�ضّي��ٍة فريدٍة للخرب�ت؛ �إّنها تقت�ضي ك��ْوَن كلِّ فعٍل و�ٍع وعًيا 

ب�ض��يٍء م��ا. على نحٍو ماثل، ف��اإّن كلَّ �إدر�ٍك هو �إدر�ٌك ل�ضيٍء م��ا وكلَّ حكٍم هو حكٌم على 

ل، �إلخ.، فاإّن جدوَل �خلربة �مل�َ�عي�ضة  مَّ
�ضيٍء ما. و�ضو�ًء� �أكّنا ُنقيِّم، �أو نتمّنى �أو نت�سَّف �أو نتاأ

ل وحدَة هكذ� عملّيٍة جذرّية. على هذ� �لنحو، ن�ضتطيع �أن ُنعرِّف من�ضاأ �لزمان كعودٍة  ُي�ض��كِّ

نا �مل�ُ�جّردة  نَدنتالّية، �أّن �الأ �إىل جدوِل �لوعي نف�ضه. هذ� ما يعني، بعبار�ت �لِفُنِمُنلوجيا �لرَتن�ضِ

نا  در�كات بجملته��ا. ومبا �أّنها ]�الأ نَدنتالّي��ة( لي�ض��ت مو�ضوًعا �أ�ض��اًل، بل هي �الإ )�أو �لرَتن�ضِ

ُدُق  �مل�ُ�جّردة[ ق��د حتتوي على مو�ضوعاٍت يكون ‘و�قُعها’ ُمعلًَّقا ، فاإّن خ�ضائ�َض وعِيها ت�ضْ

على �أّي عامَل، حقيقيًّا كان �أو ُمتخيَّاًل.

 بالزمان، ي�ضري �إىل �أنا معّينة، 
ّ
ل، يف كلِّ حما�س�ته حول �لوعِي �لذ�تي بالطبع، مل يكن ُه�سِ

 JeaniPaul Sartre جم��ّردة �أو �إمربيقّية. به��ذ� �ملعنى، قد ن�ضتطيع �أن نقول �إّن جان بول �ضارتر

نا ُخر�فٌة حم�ض؛  ر �إىل نف�ض��ه. ل�ضارتر، �الأ ل �ملتاأخِّ ل �ملبكر من قرِب ُه�سِ ه��و �أق��رُب �إىل ُه�سِ

ل ما بعد ���9  ��ر، �أي لُه�سِ ل �ملتاأخِّ ن��ا، كوحدة، ُمفاِرق��ة transcendent. �أّما عند ُه�سِ �الأ

 ،transcendental نَدنتالّية نا لي�ضت ُمفاِرقة transcendent، بل تَرن�ضِ فكار(، فاالأ )بعد �إ�ضد�ر الأ

نا، �أف�ضل ما تو�ضف،  ُف �الأ ��ر، تو�ضَ ل �ملتاأخِّ يف ح��ني �أّن �لع��امَلَ هو �ملُ�فارق. نعم؛ عند ُه�سِ

نا  �ضا�ضّية لكّل حقِل مالحظة. �إّن �الأ ل، بالتايل، �لبنيَة �الأ بكونها ‘جمّردًة’ ال �إمربيقّية. هي ُت�ضكِّ

.
)��(

نا �ملُ��جّردة من �لقبلّيات ٍل حم�ض؛ �الأ مُّ
نَدنتالّية هي فعُل تاأ �لرَتن�ضِ

�ضل، و�ملق�ضود �ملمتلئ باملعنى. �ملرتجم. هو ي�ضتعمل كلمَة ‘ُحبلى’ يف �الأ  )��(

دٌة، ُمكت�ضيٌة حلًما، كائنٌة  ل. ثّمة �أنا و�حدة، ميكن و�ضُفها، �إّما اإمربيقيًّا، �أي وهي ُمتج�ضِّ بالطبع لي�ض هناك �أكرث من �أنا عند ُه�سِ  )��(

يف هذ� �لعامل، و�إّما جتريديًّا، �أي كفكرٍة جُمّردة مِلا هو �ل�ضيء، يف حاِل ظهوِره.
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ّ
نا �ملُ�جّردة �إىل �لو�ضف �لِفُنِمُنلوجي َم باكت�ضافه لالأ ل متى ما تقدَّ بطبيع��ة �حلال، فاإّن ُه�سِ

ِن �لزم��ان ت�ضرُي �أكرَث �إبهاًر�. فلننظر مبزيِد  ل، فاإّن �لتد�عيات فيما يخ�ضُّ م�ضكلَة تكوُّ للت�ض��كُّ

نا �ضعاُع  نَدنتالّيًة، فاإّن �الأ ل. لكوِنها تَرن�ضِ �ضا�ضّية يف حتليل ُه�سِ تف�ضيٍل �إىل عدٍد من �لنقاط �الأ

در�كات. �لعالقُة، �إًذ�،  فع��ال و�الإ  retention  ميرُّ عرب �ضل�ضلٍة من �الأ
)��(

��ضت��ذكاٍر ح�ض��ورّي

نَدنتالّية وحدَة كّل  نا �لرَتن�ضِ ُل �الأ نا و�ملو�ضوع غري قابلة لالنف�ضام. فم��ن ناحية، ُت�ضكِّ ب��ني �الأ

. لكن من ناحيٍة 
ّ
ًه��ا �إىل �لذ�ت لوعي �لزمان �لذ�ت��ي ُل جدواًل متوجِّ فع��ال �لو�عي��ة؛ ُت�ضكِّ �الأ

ٍه �إىل  �أخ��رى، ف��اإّن �ملو�ضوَع �ل��ذي َيظَه��ُر يف وحَدِتِه، يظهُر فق��ط من خالل حتلي��ٍل متوجِّ

در�ك[ ال ينف�ضل عن �لفعِل �مل�ُ�دَرك. عمليًّا،  �ملو�ض��وع. �إًذ�، فامل�ُ�دِرُك-حني-فعِلِه ]فعل �الإ

(، قائ��اًل �إّن عمل �لِفكِر 
ّ
 )�أر�ضطي

ّ
ل، يف هذ� �ملقام، هو متيي��ٌز ُقرو�ضطي م��ا ي�ضطلع به ُه���سِ

]�إعط��اء �ملعنى[ noesis-cogitatio هو غ��رُي �لفكرة ]�ملعنى[ noema-cogitatum و�إن كان ال 
ِل �ملو�ضوعات يف �لوعي. بل  نَدنتالّية ت�ضتك�ضُف �ُضُبَل ت�ضكُّ ينف�ضل عنها. فالِفُنِمُنلوجيا �لرَتن�ضِ

ِل جوهِر �خلربة ك�ضريورٍة  ِن �لزمان ُتلقي �ضوًء� على كيفّية ت�ضكُّ �أك��رث من ذلك، فم�ضاألُة تكوُّ

 بالزمان. 
ّ
�أو كجدوٍل توحيديٍّ للوعي �لذ�تي

ن��ه، بح�ضب تف�ضري  �أخ��رًي�، نحن ندنو من �ضمي��م �مل�ضكلة �ملتعلِّق��ة مبن�ضاإ �لزمان وتكوُّ

. �لزمان ‘�لكويّن’ ُيثبِّت �حلرك��ة؛ �إّنه يقي�ُض �لعملّية �لتي مبوجبها تتو�ّضُط 
ّ
ل �لِفُنِمُنلوجي ُه���سِ

�ملو�ضوع��اُت يف �ملو�ضوعّي��ة ومنها وخالَله��ا. ِفُنِمُنلوجيًّا، يف �ملقابل، م��ا ‘�لزمان �لكويّن’ 

 للوع��ي، �إّنه يقي�ض �ل�‘ما قب��ل’ و�ل�‘ما بعد’ على عامِل 
ٌّ

�إاّل �ختال���ضٌ rendering كرونولوج��ي

’ ف�ضيٌء �آخر متاًما. لي�ض من 
ّ
. �أّما ‘�لزماُن �لِفُنِمُنلوجي

)��(

ّ
حد�ث و�لظهور�ت �ملو�ضوع��ي �الأ

 باملّرة. كلُّ ما هنالك يف �لزمان 
ّ
مو�ضوعاٍت فردّية )حقيقّيٍة �أو ُمتخيَّلة( يف �لزمان �لِفُنِمُنلوجي

 هو ‘�ضيالٌن’ جمازيٌّ لنقاٍط من �لو�قعّيِة متتاليٍة ت�ضُدُر عنها كلُّ ‘�آن’. تقوُدنا م�ضاألُة 
ّ
�لِفُنِمُنلوجي

ن  نَدنتالّية، بالتحديد، تكوُّ من�ضاإ �لزمان، بالت��ايل، �إىل فهٍم جذريٍّ ملعنى �لِفُنِمُنلوجي��ا �لرَتن�ضِ

ل هنا هو   بالزمان. يف كّل فعِل خ��ربٍة نكت�ضُف حمتًوى حُمايًثا. ما ي�ضُف��ُه ُه�سِ
ّ
�لوع��ي �لذ�ت��ي

�ض��ريورٌة )�أو �ضي��الٌن( جذرّية للذ�تّي��ة �مل�ُ�طَلقة. وهذ� �جلدول �لتوحي��ديُّ للخربة هو �سُط 

�إمكان كلِّ جتربِة و�قٍع َمعي�ضة. 

ل، ومنه��ا هذ� �مل�ضطلح. كما �أ�ضكر  ة بُه�سِ �أن��ا منتٌّ للدكتور نادر �لبزري مل�ضاعدت��ه يف ترجمة عدٍد من �مل�ضطلحات �خلا�ضّ  )��(

لّية وت�ضويبه لعدٍد من �خليار�ت يف �لرتجمة. �ملرتجم. �لدكتور جاد حامت على �إي�ضاحِه �لعديَد من �ملفاهيم �لُه�سِ

مر �إّن ما  هذ� مو�ضوع ر�ئٌع يف نف�ضه بناًء، جزئًيا، على تف�ضري �أر�ضطو للزمن يف م�ضطلحات ‘�ملا�ضي’ و‘�مل�ضتقبل’. يف و�قع �الأ  )��(

ل هو وجوب �أن يتذّكر �لوعُي �حلدَث كي ميتلَك �حلدث �أّي �أهّمّية. و�إاّل، فاإّن ما ن�ضهده هو �لتغريُّ ولي�ض ‘�لزمان’  يقوله ُه�سِ

 �لالئق �لذي نحكي فيه هنا.
ّ
باملعنى �لِفُنِمُنلوجي
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ِنه. كيف  ل ملن�ضاإ �لزمان وتكوُّ كرب فيما يتعّلُق بتف�ضري ُه�سِ يف هذ� �ملو�ضع يكُمُن �للغُز �الأ

اًل لذ�ته؟ ما  اًل ذ�ًتا ويكون، يف �لوقت عينه، ُم�ضكِّ ا �أن يك��ون ُمت�ضكِّ نَدنتايّل حقًّ ل��ذ�ك �لرَتن�ضِ

��ا وحتًما، �أي �لوعي  نَدنتايّل يجب �أن ميتل��ك، كم�ضدٍر له، ما هو ُمطلٌق حقًّ ��ا تَرن�ضِ ه��و حقًّ

مامّية لكلِّ  ُه يف �لبنية �الأ  بالزمان نف�ضَ
ّ
 بالزمان. لكن يف حدود ما ُيظِهُر �لوعُي �لذ�تي

ّ
�لذ�ت��ي

جترب��ة، فاإّنه يقف يف تقابٍل تامٍّ مع �إمكانّيِة �أن ُيقَب�َض عليه )ُيفهم( يف كّلّيِته. �إّن ظهوَر �لزمان 

’ �لزمان هو  يتطّل��ب �أّن ُيعط��ى ككلٍّ بجملِت��ِه، �أي �أن ُيعَطى متاًما مب��ا ال حدَّ ل��ه. �إاّل �أّن ‘كلَّ

بالتحديد ما ال مُيكن �أن يكون ُمعطًى �أبًد�.

دة 5. ‘اآلن’ المتجدِّ
ل، لي�ض   بالزمان، عند ُه�سِ

ّ
بعد مزيِد حتليٍل، يتبنّيُ �أّن �لفاعَل، �أو ‘�ل�ضورة’، يف �لوعي �لذ�تي

فاع��اًل )�إن �ضّح �لقول( بامل��ّرة. بل هو عملّيٌة جذريٌّة، هو �إدر�ٌك، �أو �ضريورٌة، �أو وحدٌة كّلّيٌة 

ل، ال حدَّ له. ومبا �أّن مهّمَة  . �إّن هدَف هكذ� عملّية �أو غايَتها، بح�ضب ُه�سِ ّ
للجدول �لزمني

يَة’ كّل عامل �لظاهر�ت �حلقيقّي��ة �أو �مل�ُ�تخّيلة مو�ضوعيًّا،   بالزم��ان تت�ضّمُن ‘روؤ
ّ
�لوعي �لذ�تي

ا، ُمعًطى الحمدوًد� بح�ضب كرثِة �ملنظور�ت غري �ملحدودة.  ها تكون، �أي�ضً فاإّن �لعملّيات نف�ضَ

در�كات. يف �لوقت عيِنه، يف �ملقابل، لي�ض  فعال و�الإ �لوعُي كوعٍي هو �ل�ضيالُن �لالحمدود لالأ

 كهذ� هو �أّن �لوعَي 
ٌّ

ه��ذ� �ل�ضيالُن �لالمتناهي فو�ضويًّا، بل هو ُمنتظم. ما يعني��ه �نتظاٌم زمني

ن’ كم�ض��دٍر �أّويلٍّ ينبثُق بها �لعامل  ن’ ُمعّين��ة. تخدم هذه ‘�الآ كوع��ي يتمحَوُر حول ‘نقطٍة �الآ

 �أو �مل�ُ�تخيَّل( �إىل �ملعنى. 
ّ
)�حلقيقي

 ك�ضريورٍة تاأ�ضي�ضّيٍة زمنّية، 
ّ
ف باملعنى �لِفُنِمُنلوجي ، ميكن �أن ُيو�ضَ �إّن من�ضاأ �لزمان، من َثمَّ

ل  ٍه جذريٍّ ُمعًطى ميكن �أن ُيعَترَب وكاأّنه ُي�ضكِّ كذ�تّي��ٍة ُمطَلقة. �أ�ضف �إليه، �إّن كوَن هك��ذ� توجُّ

ن- َن كّل وحدٍة يف �خلربة يكون د�ئًما ‘�الآ نف�َس��ُه يف َوحدٍة زمنّية؛ بالتايل، فاإّن من�ضاأ �أو تكوُّ

ن للتّو’ ه��ي ��ضتنظاٌر ح�ضورّي  �حلا���س’ جديدًة تنب��ُع منها كلُّ ‘�آن’ عن��د كلِّ �أفق. هذه ‘�الآ

ن’  ن-�حلا���سة’ �مل�ُ�رتقَّبة، و�لتي تدخُل حيَِّز �لوجود حّتى حني تدخل ‘�الآ protension ل�‘�الآ

ل َوحدة  دة’ �لتي ُت�ضكِّ ن �ملتجدِّ ل، ‘�الآ يف �ال�ضتذكار �حل�ضورّي. بالتايل، ال تكون، عند ُه�سِ

َن وح��دة �خلربة يت�ضّكل من  �خُل��ربة، ال تك��ون �ضاكنًة )��ضتاتيكّية( �أب��ًد�. بالعك�ض، فاإّن تكوُّ

 
ّ
دة’ �لِفُنِمُنلوجّية �لتي ال ميكن ُم�ضاو�ُتها بالزمان �ملو�ضوعي ن �ملتجدِّ �ضيالٍن د�ئٍم، من و�إىل ‘�الآ

ّنها ال مُيكن �أن ُتخَترَبَ طبيعيًّا. الأ
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َ و�ملّدَة كالهما. يف  � �لتغ��ريُّ نه �أن ُيف�سِّ ل، يجب على من�ضاإ �لزم��ان وتكوُّ بح�ض��ب ُه�سِ

 يفتقُد ل�ض��يٍء ي�ضعى �إليه وهو 
ّ
، ميكننا �أن نق��ول �إّن �لزم��اَن �لِفُنِمُنلوجي ُم�ضطلح��ات �لتغريُّ

 .’apprehension ل ‘فهًما يه ُه���سِ ��ة. �إّن هذ� ‘�الفتقار’ هو ما ُي�ضمِّ مت��اُم ُخربته �لذ�تّية �خلا�ضّ

ن �ملبا�سة’ �لتي تروُمه��ا كلُّ ‘نقطِة �آن’. ومن خالل  فالدميوم��ُة �لزمنّية، بر�أيه، تفتق��ر �إىل ‘�الآ

 بالزم��ان كلَّ ظاهرٍة 
ّ
عملّي��ات �ال�ضت��ذكار و�ال�ضتنظار �حل�ضورّيني، يفرت���ضُ �لوعُي �لذ�تي

لًة كوحدٍة يف �خلربة �لذ�تّية. تكمن �ملفارقُة يف �أّن هذه �لوحدة يف �خلربة �لذ�تّية تودي  مت�ضكِّ

�’ تكفُّ  ن توًّ نَدنتالّية للخربة، فاإّن ‘�الآ �’ �إىل �النهيار حتت وطاأِة عبئها. وكبنيٍة تَرن�ضِ ن توًّ ب���‘�الآ
دة’ دخوَلها يف حّيِز  ُن �ملتجدِّ ه �لتي ُتدِرُك فيها ‘�الآ �’ يف نف�ض نقطِة �لتوجُّ ن ‘توًّ ع��ن كوِنها �الآ

�’ ُيحتَج��ُز )ُي�ضتذكُر( يف كلِّ خربٍة توحيدّيٍة للجدول  ن توًّ �لوج��ود. بالتايل، فاإّن �أثًر� من ‘�الآ

 ’� ن توًّ ن. �إّنه ي�ضت�ضلُم على �لدو�م ل�ضالح ‘�الآ �’ بعد �الآ ن توًّ ثر مل يُعد ‘�الآ . �إاّل �أّن ه��ذ� �الأ ّ
�حل��ي

جدي��دًة لتدخ��ل يف حيِّز �حل�ضور، �إّنه يفه��ُم �لدخوَل يف حيِّز �لوج��ود كتحّوٍل يف �لوجهة 

. مع هذ�، ف��اإّن ما يجري �ختباُرُه 
ّ
ٍل، لي���ض من �إمكانّيٍة جلدوِل خربٍة حي �لزمنّي��ة. دومنا حتوُّ

نَدنتالّية جذرّية. م��ا ي�ضتمرُّ يف �لزمان   هو عملّي��ُة توحيٍد ذ�تّي��ٍة تَرن�ضِ
ّ
يف ه��ذ� �جل��دول �حلي

ة �أبًد�. دركات �لظاهر�ت �ملتغريِّ ، �إًذ�، هو �خلربة �لذ�تّية الإ ّ
�لِفُنِمُنلوجي

ُل �لع��امَل يف مظهَري �ال�ضت��ذكار و�ال�ضتنظار �حل�ضورّيني.   ُي�ضكِّ
ّ
�إّن ج��دوَل �خلربة �حلي

نَدنتاليًّا. �أو، رمّبا، يف �ضياغة  لكن يف حني ُيعطى �لوعُي �ل��ُمفارَق، فاإّن �ل��ُمفارق لي�ض تَرن�ضِ

ل constituted؛ يف حني �أّن �لوعي  ، �أي ُمت�ض��كِّ
ّ
لي مُّ

 هو ما قبل تاأ
ّ
�أخ��رى: فاإّن �لزمان �لذ�تي

ل يّتجه �ضوَبُه ه��و فكرة �أّن �أ�ضَل  ل. ما يب��دو �أّن ُه�سِ ، بالتايل ُم�ضكِّ
ّ
ل��ي مُّ

 تاأ
ّ
بالزم��ان �لذ�تي

در�ك ويف �لوقت عينه، تنته��ُك هذه �ل�سوط   جتعُل مكًن��ا ���سوَط �الإ
ّ
�لزم��ان �لِفُنِمُنلوج��ي

 من خالل 
ّ
ُل �لزماُن �لِفُنِمُنلوجي بت�ضكيِل اجلدول-نف�س��ه كحامٍل لكلِّ �سِط �إمكان. ال يت�ضكَّ

 ال يتغرّي؛ �إّنه ي�س��تمّر. �إّنه يدرُك حمتًوى حّتى 
ّ
جمموع��ة نقاط ‘قبل’ و‘بعد’. �لزمان �لِفُنِمُنلوجي

.
ّ
مربيقي حني يكون قيَد �الختبار، لكن حتًما لي�ض باملعنى �الإ

له خرونو�س  فلناأخ��ذ، على �ضبي��ل �ملثال، �بنَة ت�ضع��ة �أ�ضه��ر. ِفُنِمُنلوجيًّا، ال حاكمّي��َة لالإ

 باملّرة. �لطف��ُل يبكي عندما يكون 
ّ
Chronos عليه��ا، ال معن��ى عنَدها للزم��ان �لكرونولوجي

جائًع��ا، ال عندما يح���س وقت ‘�لطعام’. �أي �إّنه يبكي عندما يكون جوًع��ا. و�جلوُع لي�ض �أمًر� 

ميتِلُك��ُه �لطف��ُل �أو ي�ضعُر به �أو يتح�ّض�ضه؛ �إّنه �أمٌر يكونُه، بعب��ارٍة ِفُنِمُنلوجّية. ويف �للحظة �لتي 

ي���سب فيها �جل��وع، يلتوي �جل�ضد، وترجِت��ُف �لقدمان ويرتفُع �ل�ض��وت، وتتدّفق �لدموع 

ٍر ِذهنيٍّ  ُل نتيجة عملّيِة تفكُّ ويندف��ع �لدم �إىل �لوجه، �إلخ. لي�ض من هذه �لن�ضاطات م��ا يت�ضكَّ
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ٌل. اًل بقدر ما هو ُم�ضكِّ لّية ُمتاأّنية. �جلوُع عند �لطفل، تالًيا، لي�ض ُمت�ضكِّ مُّ
تاأ

اًل. فلناأخذ، على �ضبيل �ملثال، �إحدى �أغنيات  ا ُم�ضكِّ يف �ضي��اٍق م�ضابه، يكون �للحن �أي�ضً

ه �إّنه ‘يفهُم’ �لكلم��ات �لتي ي�ضمعها، �أو  طف��ال �ملعروفة. كطفل، ال ي�ض��حُّ �أن نقول بحقِّ �الأ

د. مع هذ�، ف��اإنَّ �للحَن ياأ�ِسُه.  ر’ �ّت�ض��اَق �لنغم �أو ‘يقب�ُض’ عل��ى �أي بناٍء تركيبيٍّ ُمعقَّ ‘ُيق��دِّ
�إّن��ه ميتلُك��ُه ويجعُلُه رهنَي �ضحِره – �إن �ض��حَّ �لقول. يجذبه �للح��ن �إىل �ختبار حالٍة جديدٍة 

ُل �للحَن مبعنى  م��ن �لوعي �لرفيع بالعامل �ملحيط به. وعو�َض �أن يك��وَن �لطفُل هو �لذي ُي�ضكِّ

تلٍف – هو  �مت��الك نغٍم �أو �إيقاٍع ما، ف��اإّن �للحَن – �لذي يكوُن مَعُه، �إىل ح��دٍّ بعيد، غرَي موؤ

غنية و�إن كنَت تر�ُه  له. و�لطفُل ال ميتلك فكرًة عن �أّي من �ملفاهيم �لو�ردة يف �الُأ �ل��ذي ُي�ضكِّ

غنيُة مقطًعا �أو دخلت يف مو�ضوٍع جديد. ُق ويرق�ض كّلما َطَوت �الأ ي�ضحك وي�ضفِّ

ل �أن ي�ضفه عن طري��ق حتليِلِه  �أرى �أّن م��ا م��ّر يعِر���ضُ ب�ض��كٍل ُمن�ضٍف مل��ا يحاول ُه���سِ

ّن �للحن لي�ض مبو�ضوٍع حّيزّي )�أي له حيٌِّز يف �لف�ضاء(، فاإّنه   ملن�ض��اإ �لزمان. والأ
ّ
�لِفُنِمُنلوجي

ل ]حّتى[ �إىل و�ضِف زمانّيِة �ل�ضوت؛ مثاًل، عندما تختفي  يرتب��ُط بوثاقٍة بالزمان. يعَمُد ُه�سِ

)متوت( نغمٌة ما، فاإّنها ‘متوت’ يف �قرت�ٍن مع ترقُِّب ظهوِر نغمٍة جديدة،

��ُف �ملنبُِّه �أو يتوّقف  عندم��ا ي�ضُدُر حلٌن ما، مثاًل، ف��اإّن �لنغمات �لفردّية ال تختفي متاًما عندما يتوقَّ

ِب �مل�ُ��ثار. عندما ت�ض��در �لنغمة �جلديدة، ال تختفي �ضابقُتها دومنا �أثر؛ و�إاّل، ملا كّنا  ردُّ فع��ِل �لَع�ضَ

قادري��ن على مالحظِة �لعالئق ب��ني �لنغمات �ملتتالية. ال بّد من نغمٍة عن��د كلِّ حلظة، ورمّبا كانت 

 Vorstellung ُر يف �لفا�ض��ل بني �ضدور �لنغمة �لتالية مرحلٌة فارغة leere، ولكن لي�ض �أبًد� ت�ضوُّ

حل��ن... كلُّ عر�ٍض ين�ضمُّ بطبيعّي��ٍة �إىل �ضل�ضلِة عرو�ٍض ُمتتابعة يعيُد كلُّ و�ح��ٍد منها �إنتاَج حمتوى 

.
)�5(

�ضابقِتِه لكن بنحٍو تكون فيه حلظُة �ملا�ضي ُملت�ضقًة �أبًد� بلحظِة �جلديد

�ضبق �إذ تن�ضاُب �إىل  َتَق��ُع كلُّ نغمة �ضابقٍة يف �ال�ضتذكار �حل�ضورّي، وُتن�ض��ى �لنغماُت �الأ

�ل�ضم��ت. لكن، لكي يكون للحٍن ما �أّي معن��ى، �أي ليكون �للحُن حلًنا ال ن�ضاًز�، فعلى كلِّ 

نغم��ٍة ُتن�ضى �أن تظ��ّل، يف نف�ض �لوقت، ‘حا���سًة’ مبعًنى من �ملعاين يف وح��دٍة مو�ضوعّية. 

ل، جمّرَد عر�ٍض للنغمات يتالحُق يف �لوعي.  بكالٍم �آخر، لي�ض �المتد�ُد – �أو �ملّدة – عند ُه�سِ

ل �حلا�س. و�إاّل،  فالنغمة �لتي تن�ضاُب �إىل �ملا�ضي عليها، و�ملفارقُة هنا، �أن ت�ضتمّر، �أي �أن ُت�ضكِّ

فبَدَل �ال�ضتماع �إىل معزوفٍة ما، فكلُّ ما نختربه يكون »�سيَط نغمات ُمتعاقبة �أو بلبلَة �أ�ضو�ٍت 

. هنا ‘ت�ضت�ضِلُم’ 
)��(

وت��ار يف حلظٍة و�حدة« غ��رَي متجان�ضٍة كما لو �ضدرت عن �سب كلِّ �الأ

ُما�رات، م�ضدر �ضابق، �ل�ضفحتان �0 و��.  )�5(

�مل�ضدر نف�ضه، �ل�ضفحة �0.  )��(
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كلُّ نغم��ٍة �إىل �ل�ضم��ت يف �إدر�ِك �لنغمة �لقادمة؛ �إاّل �أّن كلَّ نغمٍة �ضابقة متُكُث طوياًل قبل �أن 

�’ جديدًة،  ن-توًّ ت��ذوي. يف فعِلِه هذ�، فاإّن �ال�ضتذكار �حل�ضورّي يرتّقُب �حلا�س، ويولّد ‘�الآ

ع��َة �ل�ضّدِة و�لنوعّية من خالل �ل�سيان �ملتناغم لال�ضتذكار و�ال�ضتنظار  ُتدرُك ��ضتمر�رّيًة متنوِّ

ن-�مل�َ�عي�ضة. �حل�ضورّيني. ُيحَتَجُز )ُي�ضتذَكُر( ‘�ال�ضت�ضالم’ يف ذ�كرة �الآ

6. فعُل اإليقان اإلدراكّي: الترقُّب والُمّدة
اًل   anticipation[’ جزًء� ُم�ضكِّ

ّ
ِفُنِمُنلوجيًّا، يقت�ضي ‘�لرتقُّب ]�أو �ال�ضتباق �أو �لرتقُّب �ال�ضتباقي

د�َء  ل��كّل خربة. خذ، عل��ى �ضبيل �ملثال، �ضمَت قاعِة �الحتفال يف �للحظ��ات �لتي ت�ضبُق �الأ

ذ�ن بالفعل، فهو  . �إذ يخُفُت �ل�ضوء، يقُع �جلمهور يف �ل�ضمت. �إّنه �ضمٌت ي�ضمُّ �الآ ّ
�ملو�ضيقي

 يف �قرت�ٍن مع توقُِّع ما �ضوف ياأتي. على وجه �لدّقة، فاإّن جميء هذه 
ّ
ميتل��ئ بالرتقُّ��ب �ال�ضتباقي

 هنا هو �لظهوُر �مل�ُ�طَلق 
ّ
ن �مل�ضتقبلّية’ لي�ض ب�ضيٍء باملّرة، �إّنه لي�ض. �مل�ُ�عطى �لِفُنِمُنلوجي ‘�الآ

ُ د�ئًما حت��َت مظهَري �ال�ضت��ذكار و�ال�ضتنظار  ن حت�سُ دة’. مع هذ�، ف��اإّن �الآ ن �ملتج��دِّ ل���‘�الآ
ن’، ويف �حّتاٍد معها،  : تظَهُر ‘�الآ

ّ
�حل�ضورّي��ني. ما �لذي يكتنُف��ُه هذ� �ملظهر؟ على نحٍو تتابعي

.’)�7(
�أثٌر ل�‘ما�ٍض’ و�أثٌر ل�‘حا�س

وكم��ا ت�ضتمل وح��دُة �لوعي على �حلا���س و�ملا�ضي من خالل �ال�ضت��ذكار، فاإّن وحدة 

ا، على �حلا���س و�مل�ضتقبل من خالل �ال�ضتنظار. الحظ، يف �ملقابل، �أّن  �لوع��ي ت�ضتمُل، �أي�ضً

وحدَة �لوعي ال ُتقلِّ�ُض �ملا�ضي )�أو �مل�ضتقبل( �إىل �حلا�س. و�إاّل، فاإّن �للحظة �لزمنّية ‘�ملا�ضي’ 

يج��ب، بنف�ض �ملعن��ى �لذي يكون فيه �لعن�س ‘�أحمر’ �لذي نخت��ربه بالفعل، �أن تكون حلظًة 

. تفرت�ض وحدة �لوعي هذه، 
)�8(

حا���سًة خلربٍة َمعي�ضة – »وهذ�، بالطبع، �ُضْخٌف و��ض��ح«

�ضارة �إىل توليِد حتليله عند هذ� �ملف�ضل  ل، ُمعطًى ِفُنِمُنلوجيًّا، رغم كوِنِه و��ضًحا يف �الإ عند ُه�سِ

لعدٍد من �العرت��ضات على عَدِم قدرِة بِرنتانو على �لتمييز )بخ�ضو�ض نف�ض هذه �لنقطة( بني 

ل ‘�للحظَة �لزمنّية’ من خالل، بعبار�ٍت  يه ُه�سِ �لفع��ل و�ملحتوى. بالتايل، يجب فهُم ما ُي�ضمِّ

ِفُنِمُنلوجّية، ‘ُعُرو�ِض supervenience’ �للحظِة، �أي من خالل ما هو ُمدَرٌك �أو ُمت�ضابٌك مع 

خرى و�لكيفّيات و�لكثافات، �إلخ.،  ل َنْزَح Ablauf �ملحتويات �الأ يه ُه�سِ ما ُي�ضمِّ

نح��ن نرى، بالنتيجة، �أن ال ج��دوى ُترجتى من حتليٍل للوعي بالزمان يجع��ُل فا�ضاًل زمنيًّا حْد�ضيًّا 

لو�ضٍف �أكرث تف�ضياًل لهذ� �ملو�ضوع، �نظر، ُما�رات، م�ضدر �ضابق، �ل�ضفحة �� وما يليها.  )�7(

�مل�ضدر نف�ضه، �ل�ضفحة �8.  )�8(
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ج �مل�ضتمرِّ للحظاٍت جديدة تذوُب يف، �أو تتال�ضى بعيًد� عن حلظاِت  مفهوًما فقط من خالل �لتدرُّ

َع زمنيًّ��ا ]Gegenstädliche[. باخت�ضار، �إّن   �ملتمو�ضِ
َّ
ُل �لكياَن �ملو�ضوعي �ملحت��وى �لتي ُت�ضكِّ

ها – حمتوى �لزمان وال هي جمم��وُع �ملحتوى �جلديد �مل�ُ��ضاِف �إىل  �ض��ورَة �لزمان لي�ضت – بنف�ضِ

.
)�9(

حمتوى-�لزمان بنحٍو �أو باآخر

ًد�، �إىل �ملثال �ل�ضابق �لذي مرَّ �أعاله. رغم �أّن حلظَة �ل�ضمت يف �ل�ضالة قبل �أن  فلنُعد، جمدَّ

. �إّن  ّ
ورك�ضرت� تكون فارغًة، فاإّن �للحظَة تكون، مع ذلك، ُحبلى بالرتقُّب �ال�ضتباقي تنطلق �الأ

‘�حلا�َس �لفارغ’ يرتّقُب ‘�ضوَت’ �لذي �ضوَف ياأتي، مت�ضاِوًقا مع ما كان للتّو. بالفعل، هذ� 
َخَذ ‘�ل�ضوُت’ على �أّنه ُمعًطى  ُه �أو تعليُقُه كي يوؤ م��ا يعني �أّن كلَّ فر�ٍض Setzung يجب �إق�ضاوؤ

ِتِه، وحدِة  ل، »وكلُّ وح��دِة ُمدَّ هي��ويّل hyletic datum. »�إّن��ه يبد�أ ويتوّقف«، يكت��ب ُه�سِ

. لكن ما �لذي 
)�0(

’ �إىل �لنهاية يف �ملا�ضي �ملتباعد �أبًد�« �لعملّيِة �لتي فيها يبد�أ وينتهي، ‘ت�ضتمرُّ

ل، �أنا ‘�أحتجُز’ �ل�ضوَت يف  ل بهذ� �لَغَرق يف »�ملا�ضي �ملتباعد �أبًد�«؟ لُه���سِ يرم��ي �إلي��ه ُه�سِ

‘�ال�ضتذكار �حل�ضورّي’، وطاملا ��ضتمرَّ �ال�ضتذكار؛ فلل�ضوت »زمُنُه �خلا�ّض«. بكالٍم �آخر، 
 ، �أي، �لكيفّية �لت��ي ُتعطى بها �ملو�ضوعاُت 

ّ
در�كي يقان �الإ ل هو ن��وٌع من �الإ م��ا ي�ضُفُه ُه�سِ

�لزمنّية-�مل�ُ�حايثة Zeitobjekte اأو ‘تظَهُر’ يف �ضيالٍن د�ئم. من وجهة نظِر �ضيالن �لوعي، فاإّن 

 ،
ّ
ن هو ما�ٍس، لقد �نتهت مّدته. ترت�جُع نقاُط �لوقت �لزمني نف���ضَ هذ� �ل�ضوت �مل�ضموع �الآ

.
)��(

»يختفي ]�ل�ضوت[ يف غياهب �لوعي«

خ��الل كلِّ عملّيِة �ضي��الن �لوعي، يكون �جل��دوُل �لذ�تيُّ للوعي و�عًي��ا لنف�ض �ل�ضوت 

بًة د�ئًما كُعن�ٍس  �مل�ضتمّر، كاأّنه م�ضتمرٌّ يف م�ضاِر ‘�آناٍت’ ُمتعاقبة. �إًذ�، تكوُن ‘�آن �مل�ضتقبل’ ُمرتقَّ

ًبا، فاإّن  �أ�ضا�ض��يٍّ يف كلِّ وح��دٍة من �لوقت. لكن، رغ��م �أّن �أثًر� من �ل�‘لي�ض بعد’ يك��ون ُمرتقَّ

لة،  ن �مل�َ�عي�ضة. �ل�‘لي�ض بعد’ �مل�ضتقبلّي��ة تكون حم�ضو�ضًة، �إّنها ُم�ضكِّ ُف �الآ ه��ذ� �لتوقَُّع ال ُيعرِّ

ن  ُل بها ‘�الآ �إّنه��ا �سُط �إمكاِن �خلربة؛ ولكّنه��ا لي�ضت حا�سًة، بعُد، بنف�ِض �لدرجة �لتي ُت�ضكِّ

�ملتجّددُة’ �ضيالَن �ملو�ضوع �لزمنيِّ �ل�ُمحايث. 

�ضياء �مل�ُ�حايث��ة يف ر�ضالت��ه �إىل �لقوُل�ضّيني. هنا  ي���ض بول�ض، كذلك، ع��ن �الأ يتكّل��م �لقدِّ

. فالبنية �مل�ضّيحّيُة لع�ِس �ملجيء 
)��(

م��ور �لعتيدة« ُي�ضّم��ي بول�ض �أ�ضياَء �لزمان �حلا�س »ظلَّ �الأ

ي�ض بول�ض،  �ملتوقَّع لها جذوُرها يف �للحظة �حلا�سة: �ليوَم هو يوم �خلال�ض salvation. للقدِّ

ما�رات، م�ضدر �ضابق، �ل�ضفحتان �9 و�0.  )�9(

�مل�ضدر نف�ضه، �ل�ضفحة ��.  )�0(

�مل�ضدر نف�ضه، �ل�ضفحة �5.  )��(

القول�سيّون �: ��-�7.  )��(
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ّ
ِلها من بنية �إيقاٍن �إدر�كي �مل�ضتقب��ُل هو لي�ض-بعد، ولكّنه لي�ض ‘لي�ض-بعد’ بالكامل. فبت�ضكُّ

ُل �حلا�َس من خالل  ل. �مل�ضتقب��ل ُي�ضكِّ ، تظَهُر �ل�‘لي�ض بعد’ كحدٍث ُم�ضكِّ
ّ
��ٍب ��ضتباق��ي وترقُّ

دة’ �ضوَب ما هو المتناٍه وُمفاِرق، �أي �ضوَب ُم�ضتقبٍل يتخّطى  ن �ملتجدِّ �لتوجي��ه �ملالئم ل�‘�الآ

ُل �ال�ضت��ذكاُر و�ال�ضتنظ��اُر �حل�ضورّيان، مًعا،  قب�ض��َة ‘�لع���س �حلا�س’. بنحٍو مّت�ض��ل، ُي�ضكِّ

 ُمتمو�ضٍع زمنيًّا 
ٍّ
دة’ ككياٍن مو�ضوع��ي ن �ملتجدِّ �للحظ��َة �حلا�سَة ع��رَب �لتوجيه �ملالئم ل���‘�الآ

نَدنتايّل  ]Gegenständliche[. ِفُنِمُنلوجيًّ��ا، يولِّ��د �ال�ضت��ذكار و�ال�ضتنظ��ار �ل�ضي��الَن �لرَتن�ضِ
للخربة �لذ�تّية.

هذه �خل��ربُة �ملزدوجة باال�ضتذكار و�ال�ضتنظار، �أي خربُة �لتوقُّ��ع و�لدميومة )�ملّتجهِة �إىل 

ن  لًة مبعن��ى �أّنها تتوّقُع ‘�حلا�َس’ �لبني��ويَّ لكلِّ خربٍة ب�‘�الآ مام(، تكون ُم�ضكِّ �خلل��ف و�إىل �الأ

، كبنيٍة �إدر�كّية، قد بد�أ بالفعل بتحويِل ‘�لع�س �حلا�س’. �إاّل �أّن هذ�  �’. فالرتقُُّب �ال�ضتباقيُّ ت��وًّ

ورك�ضرت�. وبنحٍو  [ هو جمّرد ظّل، �أثر، فا�ضل��ٍة ُحبلى قبل بدء �الأ
ّ
در�كي يق��ان �الإ در�ك ]�الإ �الإ

ا، يتوّقُع �ل�‘لي���ض بعد’ �لتي مل حت�سُ متاًما )رغم �أّنها  ل، �أي�ضً ي�ض بول�ض، فاإّن ُه�سِ م�ضاب��ٍه للقدِّ

ب��ٌة ب�ضوق( و�لت��ي، يف �لوقت عين��ه، حتتف��ُظ باأث��ٍر ل�‘ما-كان-للتّو-ولكن-مل-يُعد- ُمرتقَّ

�’ هي كلُّ ما هنالك، ما ُيطي��ُح بكّل خربٍة و�إمكانّيِة  ن توًّ حا�ًس�-بع��د’. و�إاّل، تك��ون كّل ‘�الآ

ُ حدوَد �أ�ضِل �لزمان و�ملعنى   بالزمان ُيع��نيِّ
َّ
ل يقول باأنَّ �لوعَي �لذ�تي فه��م. بالفع��ل، �إّن ُه�سِ

ن �مل�ُ�طَلقة’ )بعبارٍة ِفُنِمُنلوجّية(، ميكن تربيُره��ا ب�‘تعليق’ بنية �لزمان  ومن�ضئهم��ا. �إًذ�، ف���‘�الآ

، فاإّن ما نكت�ضفه هو �لبنّيُة �ملاهوّية  ّ
�لكويّن. ولكن بالقدر �لذي ُينَتهُك فيه �لزمان �ملو�ضوعي

للوع��ي، �أي �ل�ضي��الن �مل�ضتمّر �أو �ل�ض��ريورة لال�ضتذكار و�ال�ضتنظ��ار �حل�ضورّيني. من دون 

 �ضيالٌن. 
ّ
در�كي يقان �الإ  بالزمان، ال ميكن وجوُد �لقبل و�لبعد، �إذ لن يوَجد لالإ

ّ
�لوع��ي �لذ�تي

 .
ّ
ٌب على �أ�ضا���ض �لو�ضع �لطبيعي ، �إًذ�، هو ع��ادُة �ضيكولوجّية، �إّنه مرتكِّ ّ

�لزم��ان �ملو�ضوعي

ُح  ، كوحدٍة، ككليانّية، وتو�ضِّ ُك �لزمَن. بل هي تاأخُذ ‘�لزمن’ ككلٍّ �لق�ضدّيُة، بالتايل، ال ُتفكِّ

كلَّ ما هو  ُم�ضَمٌر وجُتلِّيه وتك�ضُف عنه.

ُح كلَّ مالحظٍة وكلَّ  �’؛ �إّنها تو�ضِ ن توًّ ُ ‘�الآ ، فالق�ضدّية ُتف�سِّ
ّ
ل �لو�ضفي بح�ضب حتليل ُه�سِ

حرٍف من خالل ترقُِّب ما �أتى قباًل وما �ضيجيء يف جدول �خلربة �لذ�تّية. من دون �ال�ضتذكار 

و�ال�ضتنظ��ار �حل�ضورّيني، كلُّ ذ�ك �لذي كان �ضيكون هو لغو، �إذ حّتى ‘�لال�ضيء’ هو مفهوٌم 

ل �أّن �لفاعل �ل�ُمطلَق �حلّق، ‘�ل�ضيَء’ �لوحيَد  ُل من جدول �خلربة �لذ�تّية. )لذ� يبنّي ُه�سِ ُمت�ضكِّ
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. �إّن �لقو�ع��د �ل�ضكلّية و�لرتكيبّية 
)��(

 بالزمان(
ّ
�ل��ذي يتخّطى دماَر �لعامل، ه��و �لوعي �لذ�تي

 و�أ�ضَله. من دونها، لن 
ّ
لال�ضتذكار و�ال�ضتنظ��ار �حل�ضورّيني تولُِّد من�ضاأ �لزمان �لِفُنِمُنلوج��ي

دة يف خربٍة  فعال �ملتعدِّ يك��ون �لوعُي �لذ�تيُّ بالزمان قادًر� عل��ى ت�ضكيِل �حلقول �ل�ضا�ضعة لالأ

توحيديّة للمو�ضوعّية �لق�ضديّة.

الخالصة
دَة لي�ضت ُج�ضيًما ذّريًّا �أو حلظًة  ن �ملتج��دِّ خ��الل كلِّ نقا�ضن��ا، كان من �ملهّم �أن ُنالحظ �أّن �الآ

ن �مل�َ�عي�ضة هي �ض��ريورة، �ضيالٌن حم�ٌض   قدمي. بل �الآ
ٍّ
منعزل��ًة كاإط��اٍر يف َبَكرِة فيلٍم �ضينمائ��ي

ُل �لعالقَة �مل�ضاويَة بني ما هو ما�ٍض مبا���س )��ضتذكار( وما وهو قاِدٌم مبا�س )��ضتنظار(.  ُي�ض��كِّ

 ه��ذ� ‘تعدٍّ transitivity’، �أي »لكلِّ زماٍن ينتمي ما قبل 
ّ
ل مبد�أ �لت�ضكيل �لزمني ُي�ضّم��ي ُه�سِ

ل ذوباًنا �أو دجًما جلزٍء يف  . هذه �لوح��دة �جلوهرّية لال�ضتذكار و�ال�ضتنظار ُت�ضكِّ
)��(

وما بعد«

ج��زء. بالتايل، كلُّ ��ضتذكاٍر فيه �ضيٌء من ��ضتذكاٍر... من ��ضتذكاٍر... من ��ضتذكاٍر... �إلخ.، 

متاًما كما �أّن كلَّ ��ضتنظاٍر يرتقَُّب �أو ُيدِرُك هام�ًضا ملا لي�ض بعد ولكن على و�ضك �أن يكون. ما 

ُل جدواًل  لِّفان وحدًة متما�ضكًة من �خلربة �لتي ُت�ضكِّ هو على و�ضك �أن يكون وما كان للتّو يوؤ

حيًّا من �خلربة �لذ�تّية.

ًد� �إىل �أّول �لد�ئ��رة، �إىل فهٍم  ِنِه عادت بنا جم��دَّ �إّن �مل�ضاأل��ة �ملرتبط��ة باأ�ضِل �لزم��ان وتكوُّ

فعال و�خلرب�ت. �إاّل �أّن هذه  ُل كلَّ عامل كرثِة �الأ  بالزمان ُت�ض��كِّ
ّ
مف��اُدُه �أّن وحدة �لوعي �لذ�تي

ا ي�ضل بنا �إىل �لفو�ضى يف �لنهاية. بل  �لوح��دة �لذ�تّية لي�ضت، م��ن ناحية �أخرى، �ضيالًنا حم�ضً

 بالزمان هي 
ّ
�إّن ه��ذ� �ل�ضيالن حمكوٌم بالقو�عد �ل�ضوريّة �لرتكيبّية. و�أهمُّ قو�عد �لوعي �لذ�تي

. بالفعل، �إّنه فقط من خالل �لوعي 
ّ
�ال�ضت��ذكار و�ال�ضتنظار �حل�ضوريّان و�لرتقُّب �ال�ضتباق��ي

ِف  ’ �ملج��ّرِد لتك�ضُّ
ّ
 بالزم��ان يتفّتُح �لعامل لن��ا مبا هو عامل، يف مقاب��ِل �لو�ضف ‘�لزمني

ّ
�لذ�ت��ي

ل ح��ول �أ�ضِل �لزمان يدفُع �إىل  �ل ُه�سِ . كما �أّن �ضوؤ
ّ
�ضي��اء �ملو�ضوعّية يف �لو�ض��ع �لطبيعي �الأ

ُل �ملعرفة باملو�ضوعات  ندنتالّية للمعرفة. كيف ُتبنى �أو تت�ضكَّ �ل حول معنى �لُبنيِة �لرَتن�ضِ �ل�ضوؤ

ومعناه��ا وحم�ضو�ضّياتها؟ بكالٍم �آخر، �إىل �أّي مًدى تقت�ضي م�ضاألُة �أ�ضل �لزمان، وهي ت�ضتمل 

اًل  على �إمكان �خلربة، »عودًة �إىل �مل�ُ�عطيات �لِفُنِمُنلوجّية �لتي يكون منها كلُّ ما ُيخترُب مت�ضكِّ

فكار. ملزيٍد من �لتف�ضيل يف هذ� �لنقا�ض، �نظر �لفقرة �8 من كتاب الأ  )��(

ما�رات، م�ضدر �ضابق، �ل�ضفحة �9.  )��(



إدُمند ُهِسرل: الوعي الذاتيُّ بالزمان

المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010 82

.
)�5(

ِفُنِمُنلوجيًّا؟«

 بالزمان �ضيالًنا توحيديًّ��ا من �خلربة �لذ�تّي��ة. �إاّل �أّن هذه ‘�لوحدة’، 
ّ
يولِّ��د �لوع��ي �لذ�تي

لي�ضت �ضيًئا، ولي�ضت  قطَب هويّة، لي�ضت �ضيًئا مبعنى res. �إّن �ضيالَن هذ� �جلدول هو �ضيالٌن 

�ضياء. بالتايل، تقُف �ل�ضجرة خارَج نافذتي،  فَق �لذي تنتمي �إليه ق�ضدّية �الأ ُل �الأ ل، ُي�ضكِّ ُم�ضكِّ

ها يف وحدٍة وتناغم. ولكّنن��ا ن�ضل �إىل �لتناغم  ل��ًة مظهَره��ا بالن�ضبة �إيّل، عاِر�ض��ًة نف�ضَ ُم�ضكِّ

 حول ما ن��ر�ُه باملو�فقِة عل��ى �أّن ما نر�ُه هو هن��اك، حا�سٌ، �أمامن��ا. بالتايل، ما 
ّ
�ملو�ضوع��ي

�ضياء.  هو �إمكاُن كلِّ �الأ
ّ
ل بو��ضطة �لردِّ �إىل �لزمان �لِفُنِمُنلوجي يكت�ضفه ُه�سِ

 و�ملالئَم 
َّ
�ضلّية’، �أي �ملعي��اَر �حلد�ضي ل يق�ضد باملو�ضوعّية �خل��ربَة ‘�الأ ، فاإّن ُه���سِ م��ن َثمًّ

َوِر �لبد�ئّية لوعِي �لزمان  ُه نحو �ل�ضُّ ل، »تتوجَّ �ضل«، ُيجادل ُه�سِ لتقييم �خلربة. »�إّن م�ضاألة �الأ

 originäreen ُل �لتفاوتات �لبد�ئّي��ة للزمن، حد�ًضا و�إطالًقا، ك�م�ض��ادر مولِّدة حي��ث تت�ضكَّ

. بكالٍم �آخر، ال عالقة مل�ضاأل��ِة �أ�ضِل �لزمان ومن�ضئه 
)��(

ل��كلِّ �ليقينّيات بالن�ضب��ة �إىل �لزمان«

 psychologism ضخا�ض �لتجريبّيني، �أو بالنزعة �ل�ضايكولوجّية� باحلاالت �لنف�ضّية و�لعقلّيِة لالأ

ل بتحليل �أ�ضِل   nativism. على �لعك�ض م��ن ذلك، ما يكت�ضفه ُه�سِ
)�7(

فة �أو �لفطريّ��ة �ملتطرِّ

، هو �خل��ربة �مل�َ�عي�ضة للوعي �ملاقبل-
ّ
، �أي �ملاقْبلي

ّ
ِن��ِه هو �لزمان �لِفُنِمُنلوج��ي �لزم��ان وتكوُّ

ٍن  ُل �لزماَن من خالل تكوُّ ل، �إّن �ضيالَنُه �ملح�ض يُ�سكِّ ل ُم�ضكِّ . �إّن �أ�ضل �لزمان عند ُه�سِ ّ
لي مُّ

تاأ

ل �أّواًل �أ�ضَل �لزمان ك�ضريورٍة �أو  تاريخيٍّ للخربة �لذ�تّية. يف حما�س�ت �905، ي�ضف ُه�سِ

ُل �لوعَي من خالل ‘�آثاٍر’ م��ن �ال�ضتذكار و�ال�ضتنظار تقبُع عند  �ضي��الٍن �أو ج��دوٍل حيٍّ ُي�ضكِّ

ل كان  فكار عام ���9، فاإّن ُه�سِ دة. لكن يف وقت �ض��دور كتاب الأ هام���ضِ كلِّ �آٍن متجدِّ

َن �لزمان مب�ضطلحات �لِفُنِمُنلوجيا  ن، بد�أ ي�ضُف تكوُّ ق��د بد�أ باالبتعاد عن ميوِلِه �لو�قعّية. �الآ

ل جدوُل  نَدنتالّية، بالتحديد، يف عالقِتِه بقو�نني �لوعي حيث �ل�ضيالُن �أو حيث يت�ضكَّ �لرَتن�ضِ

 بالزمان 
ّ
ل يف حما�س�ت �905 باأّن �لوع��َي �لذ�تي . ويف حني ُيجادُل ُه���سِ

ّ
�لزم��ان �لذ�تي

ل(، فاإّنه الحًقا يبد�ُأ بنقل حتليِلِه يف �لع�س �لثانية من �لقرن  ل �أو ُي�ضكَّ  )�أي ُمت�ضكِّ
ّ
لي مُّ

ماقبل-تاأ

ل(. هذه �لنقلُة يف  ل �أو ُي�ضكِّ  )�أي ُم�ض��كِّ
ٌّ

لي مُّ
 بالزمان هو تاأ

ّ
�ملن���سم ليقوَل �إن �لوع��ي �لذ�تي

ل �ملنبثقة حول  ية ُه�سِ كرث �إ�ضكالّية يف روؤ �ضل �لزمان ترمُز �إىل �لنقلة �الأ يّل الأ �لتو�ضيف �لُه�سِ

ما�رات، م�ضدر �ضابق، �ل�ضفحة �7.  )�5(

�مل�ضدر نف�ضه، �ل�ضفحة �8.  )��(

فة، يف ميد�ن �ل�ضيكولوجيا، مذهٌب يرى �أّن �لذهَن ميتلك ُمعتقد�ٍت ومو�هَب �ضابقٍة على �لك�ضب، ُمالًفا يف  �لفطرّية �مل�ُ�تطرِّ  )�7(

ون للذهن بالقدرة على �لك�ضب فح�ضب. �ملرتجم. مربيقّيني �لذين ُيقرُّ ذلك مقولَة �الإ
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ِه وغايته )فلنُق��ل، ما بني �905 و�9�5(. بالفعل، فاإّن  نَدنتايّل نف�ضِ م��دى �مل�سوع �لرَتن�ضِ

ن �لزمان يعك�ض �هتماَمُه �ملتز�يَد باملثالّية �لرَتن�ضَدنتالّية. ل لتكوُّ َر حتليل ُه�سِ تطوُّ




