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تمهيد
خاصةً يف موضوعهّ .أما
جهدا ًّ
لوجي للزمان ً
خاصا إذ مل تفرد املنظومة الفنومنولوجيّة "فئةً" ّ
يقتضي التأويل الفنومنو ّ

كل شرط إلمكانيّة املعرفة .بالتايل ،متحور
موضوعه ،فينومنولوجيًّا ،بالطبع ،فهو الفنومنولوجيا ر
التنسن ردنتاليّة ،أي ،بنية ّ
عاما (تقريبًا ،من العام -1900
هسرل الذي امت ّد على مدى ً 30
سؤال أصل الزمان ّ
وتكونه ،كما برز يف مشروع ّ

املوضوعي .هنا جند
الزمين مبعناه
 ،)1930حول ّ
ّ
التصورات املختلفة للزمان؛ حول التجارب املرعيشة اليت يتب ّدى فيها ّ
وتكونه
متاما فيما ّ
ضرورة أن نكون واضحني ً
هسرل ال يريد من تعاطيه يف أصل الزمان ّ
خيص الغرض املالئم ملبحثنا .ف ّ
خاص ًة يف حماضراته اليت ألقاها عام  ،1905واليت صدرت الح ًقا حتت
الزمان
متاما يف ذلكّ ،
املوضوعي .هو واضح ً
ّ

الذاتي بالزمان
عنوان "فنومنولوجيا الوعي
ّ

،"The Phenomenology of Internal-Time Consciousness

نومنولوجي.
الكرونولوجي أو "الكوينّ  ]"cosmicمن خالل التحليل الف
املوضوعي [أي،
إ ّن املرءر ال جيد أدىن آثار الزمان
ّ
ّ
ّ

املوضوعي.1
بأي شكل من األشكال ،جزءًا من الزمان
الزمين
الفطري‘ ليسّ ،
ّ
ّ
فـ’احلقل ّ

السؤال الذي ‘ينتاب’ حتقيقنا  ،إ ًذا ،هو ما يلي" ،هل تقودنا ظاهرة الزمان إىل كلّيّة بنية وجودها؟ أم هل نصل

هسرل
من أصل الزمان ّ
وتكونه إىل فهم مفاده أ ّن كلّيّة الزمان ،باملبدأ ،متع ّذرة اإلحراز؟ بكالم آخر ،كيف لتوصيف ّ

تكون الزمان العودة إىل املعطيات
ألصل الزمان أن ّ
لكل اختبار ممكنة؟ و ّ
بأي املعاين حيتّم وصف ّ
يبني البنية األساسيّة ّ
كل ما ُخيتر يرتش ّكل فنومنولوجيًّا؟
الفنومنولوجيّة حيث ّ

1

Edmund Husserl, The Phenomenology of Internal Time-Consciousnes, ed. Martin Heidegger, trans. James

[ Churchill (Bloomington, IN: Indian University Press, 1964), pp. 24.الحظ أ ّن مارتن هايدغر هو الذي قام بتحرير
املعرب].
هسرل هذا ولألمر دالالته؛ ّ
كتاب ّ
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هسرل
 .1مسألة الزمان كموضوع ألعمال ّ
هسرل نفسه عن هذه املعضلة بغري حنو يف كتاباته املختلفة .فقد ظلّت مسألة الزمان حموريّةً يف فكْره بدءًا بكتابه
َ
عر ّ

‘تحقيقات فلسفيّة  ’Logische Untersuchungenوانتهاءً مبقالته الشهرية يف املوسوعة الريطانيّة Encyclopedia

التنسندنتاليّة من خالل
ّ .Britannica
حت أنّه نظر إىل مسألة السيكولوجيا الفنومنولوجيّة وعالقتها بالفنومنولوجيا ر

خاص يف ضوء سياق نقاشات املف ّكرين األملان يف العقود األوىل من القرن
تكون الزمان .وتصري املسألة ّ
ملحةً بشكل ّ
ّ
العشرين .قد نستطيع أن نلحظ ،على سبيل املثال ،ن ْشر ألرت أينشتاين ()1955-1879

Albert Einstein

التنسن ردنتاليّة ،يف كتابه ‘أفكار ْ ،’Ideenقبلها
لنظريّته يف النسبيّة ّ
هسرل للفنومنولوجيا ر
إثر تقدمي ّ
العامة سنة  1915ر

نسندنتاليّة للوعي .وهو يستقصي،
هسرل
التشاد مع مشكلة الزمان على ضوء البنية ال رت ر
ّ
بسنتني .يف األفكار ،حياول ّ

نسندنتاليّة عن طريق "فنومنولوجيا إدراك األجسام" يف مقالة الموسوعة البريطانيّة
الت ر
جم ّد ًدا ،موضوعةر الفنومنولوجيا ر
مسودات – ما بني أيلول  1927وشباط  - 21928إىل أن أُقّرت .يف هذه املقالة ،يلفت
اليت استغرقت مخس ّ

الفعلي" ,وهذا تذكري واضح بنظريَته يف
ّ
لوجي "يكشف عن ظاهرات االختبار الذايتّ
ّ
هسرل إىل أ ّن االختز رال الفنومنو ّ
الوعي الذايتّ بالزمان اليت أذاعها يف حماضرات عام .1905

ي .وأل ّن
لوجيَ ،
اقع ّ
كل ّ
الص رور اجلوهريّة اليت حت ّد الو ر
املاد ّ
لوجي ،بعكس الزمان السيكو ّ
يظهر الزمان الفنومنو ّ

املاقبلي  ،a prioriفإ ّن الفنومنولوجيا املاهويّة
نضجا يف
الت ر
نسدنتاليّة هي نظريّة أكثر ً
الفنومنولوجيا ر
ّ
كل متعال،
 phenomenologyشرط ال ب َد منه لقيام الفنومنولوجيا السايكولوجيّة .ومبا أ ّن املوضوعيّة التجريبيّة ّ
تتضمن ّ
eidetic

لوجي ملنشإ ومصدر الزمان يبدأ بتعليق
احملتوى املعاش واملختررر للزمان واملكان املوضوعيّان ضمنًا ،فإ ّن الوصف الفنومنو ّ

هسرل احلررون على
كل حكم حول العامل
املوضوعي لألشياء واألحداث احلقيقيّة [ .]epochéهكذا إذًا ،ينبؤنا إحلاح ّ
ّ
ّ

2
هسرل يف املوسوعة الريطانيّة مطبوعةً منذ عام  1929إىل عام .1974
بتعديالت بسيطة فحسب ،ظلّت النسخة  14من مقالة ّ

انظر ،رجاءً،

“The History of the Reduction of The Encyclopaedia Britannica Article,” Thomas Sheehan, Edmund

Husserl Collected Works VI. (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997), pp. 36-37.
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تايل (منذ ما بعد كتاب أفكار –  )1913مبراجعة جريئة لعدد من املشاكل اليت مل جتد هلا
ضرورة االختزال ال رت ر
نسندن ّ

ًّ
حال يف حماضرات عام  1905حول الوعي الذايتّ بالزمان.

هسرل يف كتاب ‘أفكار’ ويف مقالة املوسوعة ،باإلضافة إىل حماضرات عام  ،1905خيون
برأيي أ ّن ما أوررده ّ

يدي
هسرل ما يزال يتنازع معها منذ أن تعَرف على مشكلة الزمان أ َوًال على ر
مدى و ً
ً
اسعا من اآلراء املعقَدة اليت كان ّ

برنتانو ( .Brentano )1917-1883ففي حماضراته حول الوعي الذايتّ بالزمان ،هو يبدأ بوصف حتليل وعي الزمان

[الوعي بالزمان] كـ"مفصل قدمي وصعب يف السيكولوجيا الوصفيّة ونظريّة املعرفة" .وعلى خلفيّة الكتاب احلادي عشر

من ‘اعترافات  ’Confessionsأوغسطني ،وحتاليل برنتانو غري املنشورة ،فإنّه يشبّه ،بإحيائيّة عالية ،مسألة الزمان بـ"أكثر
وتضمنًا للتناقضات والتعقيدات".3
املشاكل صعوبةً ّ

وتكونه.
لوجي ألصل الزمان ّ
إ ّن مبحثي ها هنا ينبين على أساس تفسري ّ
هسرل الفنومنو ّ
الموضوعي
 .2إقصاء  Ausschaltungالزمان
ّ
لوجي لوعي الزمان (يف مقابل العرض
هسرل حماضرات  1905بتحديد ّ
يبدأ ّ
مهمته اإلمجاليّة يف عرض حتليل فنومنو ّ

املوضوعي" (أو
لوجي" و"الزمان
اجملرد) .هو
يستهل مشروعه ،إذًا ،بإقامة متييز ّ
لوجي ّ
ّ
ّ
هام بني "الزمان الفنومنو ّ
السيكو ّ

كل األشياء اجلسدانيّة والذهنيّة
"الكوينّ") .من ناحية ،ينطوي الزمان
كل التمايزات الزمنيّة ،أي على ّ
املوضوعي على ّ
ّ
احلس ّي وميكن حتديده بقياسات كرونولوجيّة هو من مقتضيات
خبصائصها ّ
فكل ما هو موجود باملعىن ّ
املاديّة والذهنيّةّ .
كل خرتنا ،ومنها األحداث والعالئق واحلاالت وأشكال الظهورات الزمانيّة واملكانيّة،
املوضوعيّة .هذا ما ّ
يتضمن ّ
هسرل يلحظ أ ّن
احلسيّة ،وغريها .وأل ّن الزمان
املوضوعي ّ
يتضمن املوضوعيّة الفرديّة بشكل عا ّم ،فإ ّن ّ
واملعطيات ّ
ّ
املوضوعيّة تتش ّكل يف الوعي الذايتّ بالزمان وهي ،بالتايل ،تنتمي إىل سياق املوضوعيّة التجريبيّة.

هسرل اخلرة بالزمان
لوجي للخرة املرعيشة – ما ّ
يسميه ّ
ّأما من ناحية أخرى ،فإ ّن احملتوى الفنومنو ّ
حت تلك املرتبطة بإدراك الزمان ومتثّله  .Vorstellungما يرمي إليه
كل خرة رمعيشةّ ،
 – Zeiterlbnisseيقتضي إقصاء ّ
متابعا
لوجي ،إ ًذا ،هو صورة أو صريورة ال ب ّد منها لربط اخلرات باخلرات .ويعترً ،
ّ
هسرل يف قوله الزمان الفنومنو ّ
3

Husserl, pp. 21, 22.
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جدوال حيًّا من اخلرة  .Erlebnisمع هذا ،وبالرغم من كون ك ّل خرة زمنيّة أو مكانيّة
لوجي" ً
برنتانو" ،الزمان الفنومنو ّ
كل تش ّكل.
تتش ّكل حبسب االشتمال على بداية وهناية ،فإ ّن اجلدول بنفسه خارج ّ
فلنأخذ ،على سبيل املثال ،خررة ‘البهجة’ .ففي حني ميكن تعليق [ ]epochéظهور اخلرة-نفسها
ميس .إ ّن خرات البهجة ترتفع وتتالشى حبسب
واستقصاؤها على ضوء بنيتها املاهويّة ،فإ ّن جدول اخلرة الواعية ال ّ

شت ،من قبيل امل ّدة والش ّدة والنوعيّة .لكن يف حني تأخذ النزعة السيكولوجيّة  psychologismموضوع البهجة
عوامل ّ
املوضوعي
لكل سؤال ،فإنّنا حباجة إىل التفكري يف تش ّكل
بسذاجة ككيان ُمعطى ،أي كنقطة انفصال مفتضة مسب ًقا ّ
ّ
أي خرة أخرى) .ليس موضوع مبحثنا ،إ ًذا ،اخلرة اإلمريقيّة بالبهجة (أو السعادة
الذي حبسبه تتش ّكل البهجة (أو ّ

أي شيء آخر) ،بل هو الزمان احملايث جلريان الوعي.
أو ّ

هسرل هو أ ّن فكرة الوعي الذايتّ بالزمان نفسها تفتض اجلريان احملايث لذاك الذي
يبدو يل أ ّن ما يقتحه ّ

لكل احلركة الواعية .إ ًذا ،إ ّن جدول
كل خرة ممكنة ً
لوجي مبا هو البنية ال رت ر
نسندنتاليّة ّ
جيعل ّ
أصال ،أي ،الزمان الفنومنو ّ
وبغض النظر عن كيفيّة إدراك أو فهم هكذا معطيات
كل املعطيات واإلشارات الزمنيّة،
احلي
يستمر ً
ّ
ّ
بعيدا عن ّ
اخلرة ّ

اإلمريقي
اكي
زمنيّة .ما ّ
ّ
لوجي الذي من خالل إيقانه اإلدر ّ
يتغري هنا ليس املعطى الفنومنو ّ
يظل ثابتًا ،بالتايل،
تتش ّكل العالقة مع الزمان
املوضوعي ،بل هو ظهور الوقت ،والش ّدة ،والكيفيّة مبا هي كذلك .ما ّ
ّ
empirical apperception

هو الزمان احملايث للخرة الذاتيّة،

ما نقبله ...ليس وجود زمان-العامل ،أو وجود الوقت احملسوس ،أو ما شاكل ،بل الزمان والوقت كما يظهران كزمان ووقت.
موجودا؛ ّإال أنّه ليس زمان عامل اخلرة بل
على أ ّن هذه معطيات مطلقة من العبث مساءلتها .بال ريب ،حنن نفتض زمانًا
ً

هو الزمان احملايث جلريان الوعي.4

تتدد بعد عشر سنوات
هسرل بلغة احملايثة ،وال تنحصر مبحاضرات  ،1905بل ّ
إ ّن مشكلة ّ
تكون الزمان تُصاغ عند ّ

اجملردة
هسرل) لألنا ال رت ر
كل خرة هي خرة باألنا ّ
يف ‘اكتشافه’ ( ّ
نسندنتاليّة يف كتاب ‘أفكار’ .ككائنات زمنيّة ،فإ ّن ّ
اجملردة إىل هذه التجربة أو تلك ،وقد تدركها
أو ال رت ر
نسندنتاليّة .بالتايل ،ففي إمكانيّة األنا أن ّ
توجه نظرهتا الشخصيّة ّ
لوجي .بالرغم من ذلك ،فإ ّن ما يعرض كنتيجة إلقصاء
على ّأهنا كائنة حقًّا ،أو على أ ّهنا دميومة يف الزمان الفنومنو ّ
 4املصدر نفسه ،الصفحة .23
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هسرل،
املوضوعي هو ما يرتبط بالوجود
تايل للزمان
االختزال ال رت ر
األساسي للموضوع قيد التمحيص .فيما ّ
خيص ّ
نسندن ّ
ّ
ّ
درك بالوعي
فإ ّن اكتشاف االختزال ال رت ر
تايل ّ
يؤدي دور هرمنوطيقا ترقّبيّة ما .العامل ال يظهر فحسب .بل هو يُ ر
نسندن ّ

التأويلي هو الذي يش ّكل العامل مبا هو "عامل".
تأويلي .يف واقع األمر ،إ ّن فعل اإلدراك
بواسطة فعل
ّ
ّ

يف حني تصف نظريّة القصديّة  intentionalityكيف يُعطى العامل مبا هو عامل ،فإ ّهنا ليست مالئمة بشكل

فكل جتربة تأيت الوعي عن
كاف لتفسري كيفيّة كون الزمان صريورًة أو عمليّ ًة تتش ّكل هبا األشياء باملطلق .بالفعلّ ،

مين .هذا ما يعين أ ّن اخلرة تتش ّكل على
طريقنيّ .أوًال ،يدرك الوعي ّ
كل جتربة فعليّة أو ممكنة حتت عنوان التعاقب الز ّ

خاصيّة هذا اجلدول أن
األول .ومبا أ ّن ّ
احملل ّ
الزمين الذي يهب اخلرة إمكانيَتها يف ّ
اعتبار الوحدة الكلّيّة جلدول الوعي ّ

حمتوى-ذاتيًّا
يكون ً
كل خرة ،مبا خرة ،تتش ّكل من تنظيم ً
حمموال إىل املوضوع  ،carried off into an objectفإ ّن ّ

الزمين للوعي
للخرات .هذا يعين ،يف املقابل ،أن ليس املوضوع وحده يكون وحد ًة متش ّكلةً أو صريورًة ،بل اجلدول ّ

كل ما
أيضا كذلك .ليس من ‘قطب هويّة ّ ’identity pole
نفسه يكون ً
الزمين أو ينتظم فيهّ .
يلتف حوله التعاقب ّ

هنالك فهو صريورة ،أو سيالن ،أو جدول اخلرة الذاتيّة.

ثانيًا ،تُفهم اخلرات حتت عنوان املعيّة  ،simultaneityوهذا ما يدعو إىل سؤال حول ’جوهر‘ الزمان.

كل خرة يتش ّكل من حلظة خرة
فاخلرات ال هتبط من السماء معلّبةً ّ
وموضبة .باألحرى ،فإ ّن معىن (وبالتايل ،خرة) ّ

هامشا من اخلرات اليت تسمو على ّأوليّة صورة-اآلن للمضارع املطلق .من املستحيل فصل هامش
راهنة متتلك حوهلا ً
هسرل ،هو بنفسه شرط إمكان عبور
اخلرات بالكلّيّة عن اخلرة ّ
األوليّة نفسها .مل ال؟ أل ّن هامش اخلرات ،عند ّ

االحتادات الزمنيّة للخرة تش ّكل
متابعا برنتانو يف ذلك ،هو أ ّن ّ
هسرل بوارد قولهً ،
“اآلن’ إىل احلضور .ما يبدو أ ّن ّ

هسرل انتباهنا ،فإ ّن
اجملردة ،أي ،وعي-اآلن [وعي األنا باآلن] ّ
اهلامش ّ
يل الواحد لألنا ّ
يل الكلّ ّي .وكما يلفت ّ
األو ّ
األو ّ

مسألة جوهر الزمان تقودنا جم ّد ًدا إىل مسألة "أصل" الزمان ،اليت بتنا اآلن ندركها حبسب تداعياهتا األكر:

حدسا وإطالقًا ،االختالفات
ّ
تتوجه مسألة األصل [أصل الزمان] إىل األشكال البدائيّة لوعي الزمان الذي تتش ّكل فيهً ،

لكل اليقينيّات بالنسبة إىل الزمان ...هبذا السؤال األخري ،حنن نسأل عن
للزمين مبا هي املصادر املنبعيّة ّ originären
البدائيّة ّ

املوضوعي بالزمان واملكان عند الفرد اإلنساينّ أو عند كافّة األنواع .حنن غري
األوليّة لإلحساس ،واليت ينبع منها احلدس
ّ
املادة ّ
ّ

الوصفي ...حنن معنيّون
املوضوعي وحمتواها
خيص معناها
التكون
اإلمريقي .ما يعنينا هو اخلرات املعاشة فيما ّ
معنيّني بسؤال ّ
ّ
ّ
ّ
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حمدوسا ،أو مف َكًرا فيه مفهوميًّاّ .أما فيما يرتبط مبشكلة الزمان ،فهذا ممّا
مقصودا ،متمثًّال،
بالواقع فقط بقدر ما يكون
ً
ً

مهتمني خبرات الزمان املعاشة.5
يقتضي كوننا ّ

الزمني لإلدراك
 .3الطابع
ّ
اجلوهري لوعي الزمان
قبلي للزمان ،علينا أن نتق ّدم بتحقيق يف التش ّكل
ّ
كيما نستطيع أن حن ّقق يف املنشإ أو ّ
التكون املا ّ
التأمل املمكن متتلك
كل جتربة تدخل كموضوع بؤرة ّ
بكل فعل وإدراك .يف أفكار ،يالحظ ّ
هسرل أ ّن ّ
فيما يتعلّق ّ

وإال ،فال موضوع يُعطى أو يُؤخذ مبا هو موضوع ،مبا هو
خاصا للصورة-اآلن  ،Now-formاملذكورة آن ًفاّ .
طابعا زمنيًّا ًّ
ً
حمضا ملا يعطى باحلدس الذايتّ أو
هسرل بالقصديّة ،أي إ ّن ما "يُعطى" للخرة يكون وص ًفا حمايثًا ً
وعي .هذا ما يعنيه ّ

6
كل جدول اخلرة كجدول وعي واحد،
باخلرة الذاتيّة .فالقصديّة تصف الوعي باملعىن ’اخلصب‘ للكلمة .إ ّهنا تصف ّ

كوحدة وعي واحد.

كل فعل واع وعيًا بشيء ما .على حنو
جتل خلصوصيّة فريدة للخرات؛ إ ّهنا تقتضي ْ
كون ّ
القصديّة ،هناّ ،

نتصرف
كل حكم هو حكم على شيء ما .وسواء أكنّا نقيّم ،أو ّ
نتمىن أو ّ
كل إدراك هو إدراك لشيء ما و ّ
مماثل ،فإ ّن ّ
نعرف منشأ
أو ن ّ
تأمل ،فإ ّن جدول اخلرة املرعيشة يش ّكل وحدة هكذا عمليّة جذريّة .على هذا النحو ،نستطيع أن ّ
اجملردة (أو
التنس ر
الزمان كعودة إىل جدول الوعي نفسه .هذا ما يعين ،بعبارات الفنومنولوجيا ر
ندنتاليّة ،أ ّن األنا ّ
اجملردة] قد حتتوي على موضوعات
نسندنتاليّة) ليست
موضوعا ً
ال رت ر
ً
أصال ،بل هي اإلدراكات جبملتها .ومبا أ ّهنا [األنا ّ
أي عامل ،حقيقيًّا كان أو متخيَ ًال.
يكون "واقعها" معلّ ًقا  ،فإ ّن خصائص وعيها ْ
تصدق على ّ

جمردة أو
كل حماضراته حول الوعي الذايتّ بالزمان ،يشري إىل "أنا" معيّنةّ ،
بالطبع ،مل يكن ّ
هسرل ،يف ّ

هسرل املبكر من قرب
إمريقيّة .هبذا املعىن ،قد نستطيع أن نقول إ ّن جان بول سارتر  Jean-Paul Sartreهو أقرب إىل ّ
املتأخر،
هسرل ّ
هسرل ّ
املتأخر إىل نفسه .لسارتر ،األنا خيال حمض؛ األنا ،كوحدة ،متجاوزة ّ .transcendentأما عند ّ
ّ

نسندنتاليّة
أي هل ّسرل ما بعد ( 1913بعد إصدار أفكار) ،فاألنا ليست متجاوزة  ،transcendentبل رتر ر
توصف ،أفضل ما توصف،
هسرل ّ
املتأخر ،فإ ّن األنا ر
 ،transcendentalيف حني أ ّن العامل هو املتجاوز .نعم ،عند ّ
 5املصدر نفسه ،الصفحة .28
6
املعرب.
هو يستعمل كلمة ’حبلى‘ يف األصلّ .
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التنسن ردنتاليّة هي فعل
لكل حقل مالحظة .إ ّن األنا ر
بكوهنا ‘ ّ
جمردة’ ال إمريقيّة .هي تش ّكل ،بالتايل ،البنية األساسيّة ّ
اجملردة من القبليّات.7
ّ
تأمل حمض؛ األنا ّ

لوجي للتش ّكل ،فإ ّن
هسرل مت ما ما تق ّدم باكتشافه لألنا ّ
بطبيعة احلال ،فإ ّن ّ
اجملردة إىل الوصف الفنومنو ّ

إهبارا .فلننظر مبزيد تفصيل إىل عدد من النقاط األساسيّة يف
التداعيات فيما ّ
تكون الزمان تصري أكثر ً
خيص مشكلة ّ

8
مير عر سلسلة من األفعال
نسندنتاليّةً ،فإ ّن األنا شعاع استذكار
هسرل .لكوهنا رتر ر
ّ
حضوري ّ retention
حتليل ّ

كل
واإلدراكات .العالقة ،إ ًذا ،بني األنا واملوضوع غري قابلة لالنفصام .فمن ناحية ،تش ّكل األنا ال رت ر
نسندنتاليّة وحدة ّ
املوضوعي الذي
متوج ًها إىل الذات لوعي الزمان الذايتّ .لكن من ناحية أخرى ،فإ ّن
األفعال الواعية؛ تش ّكل ً
جدوال ّ
ّ

متوجه إىل املوضوع .إ ًذا ،فاملدرك-حني-فعله [فعل اإلدراك] ال ينفصل
يرظهر يف وحدته ،يظهر فقط من خالل حتليل ّ

قائال إ ّن
قروسطي
هسرل يف هذا املقام هو متييز
(أرسطي)ً ،
عن الفعل ر
املدرك .علميًّا ،ما يضطلع به ّ
ّ
ّ

noesis-cogitatio

نسندنتاليّة تستكشف سبل تش ّكل
هي غري  noema-cogiatatumوإن كانت ال تنفصل عنها .فالفنومنولوجيا ال رت ر

تكون الزمان تلقي ضوءًا على كيفيّة تش ّكل جوهر اخلرة كصريورة
املوضوعات يف الوعي .بل أكثر من ذلك ،فمسألة ّ

توحيدي للوعي الذايتّ بالزمان.
أو كجدول
ّ

لوجي .الزمان
أخريا ،حنن ندنو من صميم املشكلة املتعلّقة مبنشإ ّ
وتكون الزمان ،حبسب تفسري ّ
ً
هسرل الفنومنو ّ

تتوسط املوضوعات يف املوضوعيّة ومنها وخالهلا .فنومنولوجيًّا،
‘الكوينّ’ يثبّت احلركة ،إنّه يقيس العمليّة اليت مبوجبها ّ

لوجي للوعي ،إنّه يقيس الـ"ما قبل" والـ"ما بعد" على
يف املقابل ،ما ‘الزمان الكوينّ’ ّإال اختالص  renderingكرونو ّ

9
متاما .ليس من موضوعات فرديّة
عامل األحداث والظهورات
لوجي" فشيء آخر ً
املوضوعي ّ .أما "الزمان الفنومنو ّ
ّ
جمازي لنقاط
لوجي هو ‘سيالن’ ّ
لوجي ّ
باملرةّ .
كل ما هنالك يف الزمان الفنومنو ّ
(حقيقيّة أو متخيّلة) يف الزمان الفنومنو ّ
7
حلما ،كائنةٌ يف
هسرل .مثّة أنا واحدة ،ميكن وصفهاّ ،إما إمبريقيًّا ،أي وهي
متجسدةٌ ،مكتسيةٌ ً
ّ
بالطبع ليس هناك أكثر من أنا عند ّ

جمردة ملا هو الشيء ،يف حال ظهوره.
هذا العاملّ ،
وإما تجريديًّا ،أي كفكرة ّ

8
املعرب.
أنا ّ
ممت للدكتور نادر البزري ملساعدته يف ترمجة عدد من املصطلحات ّ
اخلاصة هب ّسرل ،ومنها هذا املصطلحّ .
 9هذا موضوع رائع يف نفسه بناءً ،جزئيًّا ،على تفسري أرسطو للزمن يف مصطلحات ‘املاضي’ و‘املستقبل’ .يف واقع األمر إ ّن ما يقوله

التغري وليس ‘الزمان’ باملعىن
هسرل هو وجوب أن يتذ ّكر الوعي
أي أمهّيّةّ .
ر
احلدث كي ر
وإال ،فإ ّن ما نشهده هو ّ
ميتلك احلدث ّ
ّ
لوجي الالئق الذي حنكي فيه هنا.
الفنومنو ّ
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جذري ملعىن الفنومنولوجيا
كل ‘اآلن’ .تقودنا مسألة منشإ الزمان ،بالتايل ،إىل فهم
ّ
من الواقعيّة متتالية تصدر عنها ّ

هسرل هنا
ال رت ر
نسندنتاليّة ،بالتحديدّ ،
حمتوى حمايثًا .ما يصفه ّ
كل فعل خرة نكتشف ً
تكون الوعي الذايتّ بالزمان .يف ّ

كل جتربة واقع
هو صريورة (أو سيالن) جذريّة للذاتيّة املطلقة .وهذا اجلدول
ّ
التوحيدي للخرة هو شرط إمكان ّ

رمعيشة.

تايل
وتكونه .كيف لذاك ال رت ر
هسرل ملنشإ الزمان ّ
يف هذا املوضع يكمن اللغز األكر فيما يتعلّق بتفسري ّ
نسندن ّ
تايل جيب أن ميتلك كمصدر
حقًّا أن يكون متش ّك ًال ذاتًا ويكون ،يف الوقت عينه ،مش ّك ًال لذاته؟ ما هو حقًّا رتر ر
نسندن ّ

وحتما ،أي الوعي الذايتّ بالزمان .لكن يف حدود ما يظهر الوعي الذايتّ بالزمان نفسه يف البنية
له ما هو مطلق حقًّا ً

ظهور الزمان يتطلّب أن
لكل جتربة ،فإنّه يقف يف تقابل ّ
تام مع إمكانيّة أن يُقبر ر
ض عليه (يفهم) يف كلّيّته .إ ّن ر
األماميّة ّ

كل’ الزمان هو بالتحديد ما ال ميكن أن يكون ُمعطًى
ككل جبملته ،أي أن يُعطى ً
متاما مبا ال ح ّد لهّ .إال أ ّن ‘ ّ
يُعطى ّ

أبدا.
ً

" .4اآلن" المتج ّددة
صح القول)
هسرل ،ليس ً
بعد مزيد حتليلّ ،
فاعال (إن ّ
يتبني أ ّن الفاعل أو ‘الصورة’ يف الوعي الذايتّ بالزمان ،عند ّ

الزمين .إ ّن هدف هكذا عمليّة أو غايتها،
ّ
باملرة .بل هو عمليّة جذريّة ،هو إدراك ،أو سريورة ،أو وحدة كلّيّة للجدول ّ

كل عامل الظاهرات احلقيقيّة أو املتخيّلة
مهمة الوعي الذايتّ بالزمان ّ
هسرل ،ال ح ّد له .ومبا أ ّن ّ
حبسب ّ
تتضمن ‘رؤية’ ّ
حمدودا حبسب كثرة املنظورات غري احملدودة .الوعي كوعي هو
موضوعيًّا ،فإ ّن العمليّات نفسها تكونً ،
معطى ال ً
أيضاً ،
السيالن الالحمدود لألفعال واإلدراكات .يف الوقت عينه ،يف املقابل ،ليس هذا السيالن الالمتناهي فوضويًّا ،بل هو

زمين كهذا هو أ ّن الوعي كوعي يتمحور حول ‘نقطة اآلن’ معيّنة .ختدم هذه ‘اآلن’ كمصدر
منتظم .ما يعنيه انتظام ّ

(احلقيقي أو املتخيَل) إىل املعىن.
يل ينبثق هبا العامل
ّأو ّ
ّ

لوجي كسريورة تأسيسيّة زمنيّة ،كذاتيّة مطلقة.
إ ّن منشأ الزمان ،من ثّ ،ميكن أن ر
يوصف باملعىن الفنومنو ّ

جذري معطًى ميكن أن يعترر وكأنّه يش ّكل نفسه يف وحدة زمنيّة؛ بالتايل ،فإ ّن منشأ
توجه
أضف إليه ،إ ّن كون هكذا ّ
ّ

كل أفق .هذه ‘اآلن
كل وحدة يف اخلرة يكون ً
أو ّ
كل ‘اآلن’ عند ّ
دائما ‘اآلن-املضارعة’ جديدة تنبع منها ّ
تكون ّ

حت حني تدخل ‘اآلن’
للتو’ هي استنظار
حضوري  protensionلـ‘اآلن-املضارعة’ املتقَبة واليت تدخل حيّز الوجود ّ
ّ
ّ
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هسرل‘ ،اآلن املتج ّددة’ اليت تش ّكل وحدة اخلرة ،ال تكون ساكنة
يف االستذكار
ّ
احلضوري .بالتايل ،ال تكون ،عند ّ

تكون وحدة اخلرة يتش ّكل من سيالن دائم ،من وإىل ‘اآلن املتج ّددة’ الفنومنولوجيّة
[استاتيكيّة] ً
أبدا .بالعكس ،فإ ّن ّ
ضوعي أل ّهنا ال ميكن أن ُختتر طبيعيًّا.
اليت ال ميكن مساواهتا بالزمان املو ّ
التغري ،ميكننا
التغري وامل ّدة كالمها .يف مصطلحات ّ
يفسرا ّ
هسرل ،جيب على منشإ الزمان ّ
وتكونه أن ّ
حبسب ّ

اخلاصة .إ ّن هذا ‘االفتقار’ هو ما
لوجي يفتقد لشيء يسعى إليه ،أي ،لتمام خرته الذاتيّة ّ
أن نقول إ ّن الزمان الفنومنو ّ
كل ‘نقطة اآلن’.
ّ
هسرل ‘ ً
يسميه ّ
الزمين ،برأيه ،يفتقر إىل ‘اآلن املباشرة’ اليت ترومها ّ
فهما  .’apprehensionفالوقت ّ

كل ظاهرة متش ّكلة كوحدة يف
ومن خالل عمليّات االستذكار واالستنظار احلضوريّني ،يفتض الوعي الذايتّ بالزمان ّ

اخلرة الذاتيّة .تكمن املفارقة يف أ ّن هذه الوحدة يف اخلرة الذاتيّة تودي بـ‘اآلن ًّتوا’ إىل االهنيار حتت وطأة عبئها .كبنية

التوجه اليت تدرك فيها ‘اآلن املتج ّددة’
رتر ر
نسندنتاليّة للخرة ،فإ ّن ‘اآلن ًّتوا’ ّ
تكف عن كوهنا اآلن ‘ ًّتوا’ يف نفس نقطة ّ
احليّ .إال أ ّن هذا األثر
دخوهلا يف حيّز الوجود .بالتايل ،فإ ّن ً
أثرا من ‘اآلن ًّتوا’ ُحيتجز يف ّ
كل خرة توحيديّة للجدول ّ

مل يعد ‘اآلن ًّتوا’ بعد اآلن .إنّه يستسلم على الدوام لصاحل ‘اآلن ًّتوا’ جديد ًة لتدخل يف حيّز احلضور ،إنّه يفهم

حي .مع هذا ،فإ ّن ما
كتحول يف الوجهة الزمنيّة .دومنا ّ
الدخول يف حيّز الوجود ّ
حتول ليس من إمكانيّة جلدول خرة ّ

لوجي ،إ ًذا،
نسندنتاليّة جذريّة .ما
احلي هو عمليّة توحيد ذاتيّة رتر ر
ّ
يستمر يف الزمان الفنومنو ّ
جيري اختباره يف هذا اجلدول ّ
أبدا.
املتغرية ً
هو اخلرة الذاتيّة إلدركات الظاهرات ّ

احلي يش ّكل العامل يف مظهر االستذكار واالستنظار احلضوريّني .لكن يف حني يعطى الوعي
إ ّن جدول اخلرة ّ

لي ،أي
املتسامي ،فإ ّن املتسامي ليس رتر ر
األزيل هو ما قبل ّ
نسندنتاليًّا .أو ،رّمبا ،يف صياغة أخرى :فإ ّن الزمان ّ
تأم ّ

هسرل يتّجه صوبه هو
األزيل ّ
لي ،بالتايل مش ّكل .ما يبدو أ ّن ّ
متش ّكل constituted؛ يف حني أ ّن الوعي بالزمان ّ
تأم ّ
لوجي جتعل ممكنًا شروط اإلدراك ويف الوقت عينه ،تنتهك هذه الشروط بتشكيل
فكرة أ ّن أصل الزمان الفنومنو ّ

لوجي من خالل جمموعة نقاط ‘قبل’ و‘بعد’.
اجلدول-نفسه كحامل ّ
لكل شرط إمكان .ال يتش ّكل الزمان الفنومنو ّ
حتما ليس باملعىن
يتغري؛ إنّه
حمتوى ّ
لوجي ال ّ
حت حني يكون قيد االختبار ،لكن ً
يستمر .إنّه يدرك ً
ّ
الزمان الفنومنو ّ

يقي.
اإلمر ّ
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فلنأخذ ،على سبيل املثال ،ابنة تسعة أشهر .فنومنولوجيًّا ،ال حاكميّة لإلله خرونوس  Chronosعليها ،ال

جائعا ،ال عندما حيضر وقت ‘الطعام’ .أي إنّه
باملرة .الطفل يبكي عندما يكون ً
لوجي ّ
معىن عندها للزمان الكرونو ّ
يتحسسه ،إنّه أمر يكونه ،بعبارة
أمرا ميتكله الطفل أو يشعر به أو ّ
يبكي عندما يكون جائ ًعا .واجلوع ليس ً

فنومنولوجيّة .ويف اللحظة اليت يضرب فيها اجلوع ،يلتوي اجلسد ،وترجف القدمان ويرتفع الصوت ،وتتدفّق الدموع

تأمليّة متأنّية .اجلوع
ذهين ّ
ويندفع الدم إىل الوجه ،وغريها .ليس من هذه النشاطات ما يتش ّكل بنتيجة عمليّة تف ّكر ّ

عند الطفل ،إذًا ،ليس متش ّك ًال بقدر ما هو مش ّكل.

أيضا مش ّك ًال .فلنأخذ ،على سبيل املثال ،إحدى أغنيات األطفال املعروفة.
يف سياق مشابه ،يكون اللحن ً

أي بناء
كطفل ،ال ّ
يصح أن نقول حب ّقه إنّه "يفهم" الكلمات اليت يسمعها ،أو ‘يق ّدر’ اتّساق النغم أو ‘يقبض’ على ّ
صح القول .جيذبه اللحن إىل اختبار
اللحن يأسره .إنّه ميتلكه وجيعله رهني سحره – إن ّ
كييب مع ّقد .مع هذا ،فإ ّن ر
تر ّ

حالة جديدة من الوعي الرفيع بالعامل احمليط به .وعوض أن يكو رن الطفل هو الذي يش ّكل اللحن مبعىن امتالك نغم أو

إيقاع ما ،فإ ّن اللحن – الذي يكون معه ،إىل ح ّد بعيد غري مؤتلف – هو الذي يش ّكله .والطفل ال ميتلك فكرةً عن
مقطعا أو دخلت يف
أي من املفاهيم الواردة يف األغنية وإن كنت تراه يضحك ويص ّفق ويرقص كلّما طوت األغنية ً
ّ
موضوع جديد.

لوجي ملنشإ الزمان.
أرى أ ّن ما ّ
مر يعرض بشكل منصف ملا حياول ّ
هسرل أن يصفه عن طريق حتليله الفنومنو ّ

[حت] إىل وصف زمانيّة
هسرل ّ
وأل ّن اللحن ليس مبوضوع حيّ ّ
زي (له حيّز مكاينّ) ،فإنّه يرتبط بوثاقة بالزمان .يعمد ّ
مثال ،عندما ختتفي (متوت) نغمة ما ،فإ ّهنا ‘متوت’ يف اقتان مع ترقّب ظهور نغمة جديدة،
الصوت؛ ً

رد فعل العصب املثار .عندما
عندما يصدر حلن ماً ،
متاما عندما يتوقّف املنبّه أو يتوقّف ّ
مثال ،فإ ّن النغمات الفرديّة ال ختتفي ً
وإال ،ملا كنّا قادرين على مالحظة العالئق بني النغمات املتتالية .ال ب ّد
تصدر النغمة اجلديدة ،ال ختتفي سابقتها دومنا أثر؛ ّ

أبدا فكرةر
كل حلظة ،ورّمبا يف الفاصل بني صدور النغمة التالية مرحلةً فارغة  ،leereولكن ليس ً
من نغمة عند ّ

Vorstellung

إنتاج حمتوى سابقته لكن بنحو تكون فيه
كل واحد منها ر
كل عرض ّ
ينضم بطبيعيّة إىل سلسلة عروض متتابعة يعيد ّ
حلنّ ...

دائما بلحظة اجلديد.10
حلظة املاضي ملتصقةً ً
10
هسرل ،الصفحتان .31-30
ّ
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احلضوري ،وتنسى النغمات األسبق إذ ينزلق إىل الصمت .لكن ،لكي يكون
كل نغمة سابقة يف االستذكار
ّ
تسقط ّ

تظل ،يف نفس الوقت،
أي معىن ،أي ليكون اللحن حلنًا عوض أن يكون ً
للحن ما ّ
كل نغمة تنسى أن ّ
نشازا ،فعلى ّ

جمرد عرض
هسرلّ ،
’حاضرًة‘ مبعىن من املعاين يف وحدة موضوعيّة .بكالم آخر ،ليس االمتداد أو الوقت ،عند ّ

تستمر ،أي أن تش ّكل احلاضر.
للنغمات يتالحق يف الوعي .فالنغمة اليت تنزلق إىل املاضي عليها ،واملفارقة هنا ،أن
ّ

فكل ما خنتره يكون "شريط نغمات متعاقبة أو بلبلة أصوات غري متجانسة كما
ّ
وإال ،فبدل االستماع إىل معزوفة ماّ ،

11
كل نغمة إىل الصمت يف إدراك النغمة القادمة؛
كل النوتات يف حلظة واحدة" ‘ .تستسلم’ ّ
لو صدرت عن ضرب ّ

احلضوري يتقّب احلاضر ،ويولّد
طويال قبل أن تذوي .يف فعله هذا ،فإ ّن االستذكار
كل نغمة سابقة متكث ً
ّ
ّإال أ ّن ّ
متنوعة الش ّدة والنوعيّة من خالل السريان املتناغم لالستذكار واالستنظار
‘اآلنًّ -توا’ جديدة ،تدرك استمراريّةً ّ
احلضريّنيُ .حيتجز ‘االستسالم’ يف ذاكرة اآلن-املعيشة.
ر
 .5فعل اإلدراك  :apperceptionالتوقّع والوقت

لكل خرة .خذ ،على سبيل املثال،
فنومنولوجيًّا ،يقتضي ‘التقّب [التقّب
االستباقي  ’]anticipationجزءًا مش ّك ًال ّ
ّ

املوسيقي .إذ خيفت الضوء ،يقع اجلمهور يف الصمت .إنّه
صمت قاعة االحتفال يف اللحظات اليت تسبق األداء
ّ

االستباقي يف اقتان مع توقّع ما سوف يأيت .على وجه الدقّة ،فإ ّن
يصم اآلذان بالفعل ،فهو ميتلئ بالتقّب
صمت ّ
ّ

لوجي هنا هو الظهور املطلق لـ‘اآلن
جميء هذه ‘اآلن املستقبليّة’ ليس بشيء ّ
باملرة ،إنّه ليس .املعطى الفنومنو ّ

دائما حتت مظهر االستذكار واالستنظار احلضوريّني .ما الذي يكتنفه هذا
املتج ّددة’ .مع هذا ،فإ ّن اآلن حتضر ً
تتابعي :تظهر ‘اآلن’ ،ويف ّاحتاد معها ،أثر لـ‘ماض’ ولـ‘حاضر’.12
املظهر؟ على حنو
ّ

أيضا،
وكما تشتمل وحدة الوعي على احلاضر واملستقبل من خالل االستذكار ،فإ ّن وحدة الوعي تشتملً ،

على احلاضر واملستقبل من خالل االستنظار .الحظ ،يف املقابل ،أ ّن وحدة الوعي ال تقلّص املاضي (أو املستقبل) إىل
وإال ،فإ ّن اللحظة الزمنيّة ‘املاضي’ جيب ،بنفس املعىن الذي يكون فيه العنصر ‘أمحر’ الذي خنتره بالفعل،
احلاضرّ .

 11املصدر نفسه ،الصفحة .30
تفصيال هلذا املوضوع ،انظر  ،The Phenomenology of Internal Time-Consciousness,الصفحة  36وما يليها.
 12لوصف أكثر
ً
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13
هسرل،
أن تكون حلظ ًة حاضرًة خلرة رمعيشة – "وهذا ،بالطبعْ ،
سخف واضح"  .تفتض وحدة الوعي هذه ،عند ّ

اضحا يف اإلشارة إىل توليد حتليله عند هذا املفصل لعدد من االعتاضات على عدم
معطًى فنومنولوجيًّا ،رغم كونه و ً
هسرل
قدرة برنتانو على التمييز (خبصوص نفس هذه النقطة) بني الفعل واحملتوى .بالتايل ،جيب فهم ما ّ
يسميه ّ

مدرك أو
‘اللحظة الزمنيّة’ من خالل ،بعبارات فنومنولوجيّة‘ ،عروض  ’supervenienceاللحظة ،أي من خالل ما هو ر

هسرل ْنزح  Ablaufاحملتويات األخرى والكيفيّات والكثافات ،وغريها،
متشابك مع ما ّ
يسميه ّ

التدرج
حنن نرى ،بالنتيجة ،أن ال جدوى ترجتى من حتليل للوعي بالزمان يأخذ حيّـًزا زمنيًّا ح ْدسيًّا
ً
مفهوما فقط من خالل ّ
املوضوعي املتموضع زمنيًّا
بعيدا عن حلظات احملتوى اليت تش ّكل الكيان
تضم إىل أو تتالشى ً
املستمر للحظات جديدة ّ
ّ
ّ

 .Gegenständlicheباختصار ،إ ّن صورة الزمان ليست – بنفسها – حمتوى الزمان وال هي جمموع احملتوى اجلديد املضاف
إىل حمتوى-الزمان بنحو أو بآخر.

14

مر أعاله .رغم أ ّن حلظة الصمت يف الصالة قبل أن تنطلق األوركستا تكون
فلنعد ،جم ّد ًدا ،إىل املثال السابق الذي ّ
االستباقي .إ ّن ‘املضارع الفارغ’ يتقّب ‘صوت’ الذي سوف
فارغةً ،فإ ّن اللحظة تكون ،مع ذلكُ ،حبلى بالتقّب
ّ

يؤخذ
كل فرض  Setzungجيب استثناؤه أو تعليقه كي ر
يأيت ،متساوقًا مع ما كان ّ
للتو .بالفعل ،هذا ما يعين أ ّن ّ

كل وحدة م ّدته ،وحدة العمليّة اليت فيها يبدأ
معطى ّ
ماد ّ
ي" .إنّه يبدأ ويتوقّف" ،يكتب ّ
هسرل" ،و ّ
‘الصوت’ على أنّه ً

15
هسرل هبذا الغرق إىل "املاضي
تستمر’ إىل النهاية يف املاضي املتباعد ً
وينتهيّ ‘ ،
أبدا"  .لكن ما الذي يرمي إليه ّ

استمر االستذكار؛ فللصوت "زمنه
أبدا"؟ هل ّسرل ،أنا ‘أحتجز’ الصوت يف ‘االستذكار
املتباعد ً
ّ
احلضوري’ ،وطاملا ّ
اكي  ،apperceptionأي ،الكيفيّة اليت تُعطى هبا
ّ
اخلاص" .بكالم آخر ،ما يصفه ّ
هسرل هو نوع من اإليقان اإلدر ّ

املوضوعات الزمنيّة-احملايثة  Zeitobjekteأو ‘تظهر’ يف سيالن دائم .من وجهة نظر سيالن الوعي ،فإ ّن نفس هذا

الزمين" ،خيتفي [الصوت] يف غياهب
الصوت املسموع اآلن هو ماض ،لقد انتهت م ّدته .تتاجع نقاط الوقت ّ

الوعي".16

13
هسرل ،الصفحة .38
ّ

 14املصدر نفسه ،الصفحتان .40-39
 15املصدر نفسه ،الصفحة .44
 16املصدر نفسه ،الصفحة .45
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مستمر يف
املستمر ،كأنّه
كل عمليّة سيالن الوعي ،يكون اجلدول الذايتّ للوعي واعيًا لنفس الصوت
ّ
ّ
خالل ّ

لكل وحدة يف الوقت .لكن ،رغم أ ّن
مسار ‘آنات’ متعاقبة .إ ًذا ،تكون ‘آن املستقبل’ متقّبةً ً
دائما كعنصر مش ّكل ّ

عرف اآلن املعيشة .الـ‘ليس بعد’ املستقبليّة تكون حمسوسةًّ ،إهنا
أثرا من الـ‘ليس بعد’ يكون متقَـبًا ،فإ ّن هذا التوقّع ال ي ّ
ً
ر
تأسيسيّة ،إ ّهنا شرط إمكان اخلرة؛ ولكنّها ليست حاضرًة ،بعد ،بنفس الدرجة اليت تش ّكل هبا ‘اآلن املتج ّددة ،سيال رن
يسمي بولس
الزمين احملايث .يتكلّم الق ّديس بولس ،كذلك ،عن األشياء احملايثة يف رسالته إىل القولسيّني .هنا ّ
املوضوع ّ
ظل األمور العتيدة" .17فالبنية املشيّحيّة لعصر اجمليء املتوقّع هلا جذورها يف اللحظة احلاضرة:
أشياء الزمان احلاضر " ّ
اليوم هو يوم اخلالص  .salvationللق ّديس بولس ،املستقبل هو ليس-بعد ،ولكنّه ليس ‘ليس-بعد’ بالكامل.

استباقي ،تظهر الـ‘ليس بعد’ كحدث مش ّكل .املستقبل يش ّكل احلاضر من
اكي وترقّب
ّ
فبتش ّكلها من بنية إيقان إدر ّ

ومتسام ،أي صوب مستقبل يتخطّى قبضة ‘العصر
المتناه ُ
خالل التوجيه املالئم لـ‘اآلن املتج ّددة’ صوب ما هو ُ

معا ،اللحظة احلاضرة عر التوجيه املالئم لـ‘اآلن
احلاضر’ .بنحو متّصل ،يش ّكل االستذكار واالستنظار احلضوريّانً ،
موضوعي متموضع زمنيًّا  .Gegenständlicheفنومنولوجيًّا ،يولّد االستذكار واالستنظار السيالن
املتج ّددة’ ككيان
ّ

تايل للخرة الذاتيّة.
ال رت ر
نسندن ّ

هذه اخلرة املزدوجة باالستذكار واالستنظار ،أي خرة التوقّع والتوقيت (املتّجهة إىل اخللف وإىل األمام)،
االستباقي ،كبنية إدراكيّة ،قد بدأ
لكل خرة بـ‘اآلن ًّتوا’ .فالتقّب
تكون مش ّكلةً مبعىن أ ّهنا تتوقّع ‘احلاضر’
ّ
البنيوي ّ
ّ

ظل ،وأثر ،وفاصلة حبلى قبل بدء
اكي) هو ّ
جمرد ّ
بالفعل بتحويل ‘العصر احلاضر’ّ .إال أ ّن هذا اإلدراك (اإليقان اإلدر ّ

متاما (رغم ّأهنا متقَبة
هسرلً ،
أيضا ،يتوقّع الـ‘ليس بعد’ اليت مل حتضر ً
األوركستا .وبنحو مشابه للق ّديس بولس ،فإ ّن ّ
كل ‘اآلن ًّتوا’
حاضرا-بعدّ .
بشوق) واليت ،يف الوقت عينه ،حتتفظ بأثر ملا-كانّ -
للتو-ولكن-مل-يعدً -
وإال ،تكون ّ

يعني حدود
هسرل يقول بأ ّن الوعي الذايتّ بالزمان ّ
بكل خرة وإمكانيّة فهم .بالفعل ،إ ّن ّ
كل ما هنالك ،ما يطيح ّ
هي ّ
أصل الزمان واملعىن ومنشئهما .إذًا ،فـ‘اآلن املطلقة’ (بعبارة فنومنولوجيّة) ،ميكن تريرها بـ‘تعليق’ بنية الزمان الكوينّ.
املستمر أو
املوضوعي ،فإ ّن ما نكتشفه هو البنيّة املاهويّة للوعي ،أي السيالن
ولكن بالقدر الذي ينتهك فيه الزمان
ّ
ّ

يوجد
الصريورة لالستذكار واالستنظار احلضوريّني .من دون الوعي الذايتّ بالزمان ،ال ميكن وجود القبل والبعد ،إذ لن ر

 17القولسيّون ،اجلزء  ،2الصفحتان  16و.17
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الطبيعي.
املوضوعي ،إ ًذا ،هو عادة سيكولوجيّة ،إنّه متّكب على أساس الوضع
اكي سيالن .الزمان
ّ
ّ
لإليقان اإلدر ّ
مضمر
كل ما هو
ككل ،كوحدة ،ككليانيّةّ ،
ر
القصديّة ،بالتايل ،ال تف ّكك ر
وتوضح ّ
الزمن .بل هي تأخذ ‘الزمن’ ّ
وجتلّيه وتكشف عنه.

كل حرف من خالل
هسرل
كل مالحظة و َ
الوصفي ،فالقصديّة ّ
حبسب حتليل ّ
تفسر ‘اآلن ًّتوا’؛ إ ّهنا توضح ّ
ّ

كل ذاك الذي
ترقّب ما أتى ً
قبال وما سيجيء يف جدول اخلرة الذاتيّة .من دون االستذكار واالستنظار احلضوريّنيّ ،

هسرل أ ّن الفاعل
حت ‘الالشيء’ هو مفهوم متش ّكل من جدول اخلرة الذاتيّة( .لذا ّ
كان سيكون هو لغو ،إذ ّ
يبني ّ
دمار العامل ،هو الوعي الذايتّ بالزمان) .18إ ّن قواعد االستذكار
احلق‘ ،الشيءر’ الو ر
املطلق ّ
حيد الذي يتخطّى ر

لوجي وأصله .من دوهنا ،لن يكون الوعي الذايتّ
واالستنظار احلضوريّني الشكليّة والصناعيّة تولّد منشأ الزمان الفنومنو ّ
قادرا على تشكيل احلقول الشاسعة لألفعال املتع ّددة يف خرة توحيديّة للموضوعيّة القصديّة.
بالزمان ً
الخالصة

ذريًّا أو حلظةً منعزلةً كإطار يف بر ركرة
املهم أن نالحظ أ ّن اآلن املتج ّددة ليست
جسيما ّ
ً
كل نقاشنا ،كان من ّ
خالل ّ
سينمائي قدمي .بل اآلن املعاشة هي صريورة ،سيالن حمض يش ّكل العالق رة املساويةر بني ما هو ماض مباشر
فيلم
ّ

"لكل
(استذكار) وما وهو قادم مباشر (استنظار)ّ .
يسمي ّ
الزمين هذا ‘تع ّد  ،’transitivityأي ّ
هسرل مبدأ التشكيل ّ
زمان ينتمي ما قبل وما بعد" .19هذه الوحدة اجلوهريّة لالستذكار واالستنظار تش ّكل ذوبانًا أو دجمًا جلزء يف جزء.

كل استنظار يتقّب أو
كل استذكار فيه شيء من استذكار ...من استذكار ...من استذكارً ،...
متاما كما أ ّن ّ
بالتايلّ ،
للتو يؤلّفان وحد ًة
يدرك ً
هامشا ملا ليس بعد ولكن على وشك أن يكون .ما هو على وشك أن يكون وما كان ّ

جدوال حيًّا من اخلرة الذاتيّة.
متماسك ًة من اخلرة اليت تش ّكل ً

وتكونه عادت بنا جم ّد ًدا إىل ّأول الدائرة ،إىل فهم مفاده أ ّن وحدة الوعي
إ ّن املسألة املرتبطة بأصل الزمان ّ

كل عامل كثرة األفعال واخلراتّ .إال أ ّن هذه الوحدة الذاتيّة ليست ،من ناحية أخرى ،سيالنًا
الذايتّ بالزمان تش ّكل ّ
 18ملزيد من التفصيل يف هذا النقاش ،انظر الفقرة  83من كتاب .Ideen
19
هسرل ،الصفحة .29
ّ
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أهم قواعد الوعي
ً
حمضا يصل بنا إىل الفوضى يف النهاية .بل إ ّن هذا السيالن حمكوم بالقواعد الصوريّة الصناعيّة .و ّ

الذايتّ بالزمان هي االستذكار واالستنظار احلضوريّان والتقّب
االستباقي .بالفعل ،إنّه فقط من خالل الوعي الذايتّ
ّ
الطبيعي.
اجملرد لتك ّشف األشياء املوضوعيّة يف الوضع
الزمين’ ّ
ّ
بالزمان يتفتّح العامل لنا مبا هو عامل ،يف مقابل الوصف ‘ ّ

التنسندنتاليّة للمعرفة .كيف تُبىن أو
هسرل حول أصل الزمان يدفع إىل السؤال حول معىن البنية ر
كما أ ّن سؤال ّ

أي مدى تقتضي مسألة أصل الزمان ،وهي
تتش ّكل املعرفة باملوضوعات ومعناها وحمسوسيّاهتا؟ بكالم آخر ،إىل ّ

كل ما خيتر متش ّك ًال فنومنولوجيًّا؟".20
تشتمل على إمكان اخلرة" ،عودةً إىل املعطيات الفنومنولوجيّة اليت يكون منها ّ
يولّد الوعي الذايتّ بالزمان سيالنًا توحيديًّا من اخلرة الذاتيّةّ .إال أ ّن هذه ‘الوحدة’ ،ليست شيئًا ،وليست

قطب هويّة ،ليست شيئًا مبعىن  .resإ ّن سيال رن هذا اجلدول هو سيالن مش ّكل ،يش ّكل األفق الذي تنتمي إليه

إيلّ ،إهنا تعرض نفسها يف وحدة
قصديّة األشياء .بالتايل ،تقف الشجرة خارج نافذيت ،إ ّهنا تش ّكل مظهرها بالنسبة ّ

املوضوعي حول ما نراه باملوافقة على أ ّن ما نراه هو هناك ،حاضر ،أمامنا .بالتايل،
وتناغم .ولكننا نصل إىل التناغم
ّ

كل األشياء.
ما يكتشفه ّ
لوجي هو إمكان ّ
هسرل بواسطة االختزال إىل الزمان الفنومنو ّ

احلدسي واملالئم لتقييم اخلرة" .إ ّن مسألة
هسرل يقصد باملوضوعيّة اخلرة ‘األصليّة’ ،أي املعيار
من رثًّ ،فإ ّن ّ
ّ

حدسا
هسرلّ ،
"تتوجه حنو الصور البدائيّة لوعي الزمان حيث تتش ّكل التفاوتات البدائيّة للزمنً ،
األصل" ،جيادل ّ

لكل اليقينيّات بالنسبة إىل الزمان" .21بكالم آخر ،ال عالقة ملسألة أصل
وإطالقًا ،كـمصادر مولّدة ّ Originäreen

املتطرفة .على العكس
الزمان ومنشئه باحلاالت النفسيّة والعقليّة لألشخاص التجريبيّني ،أو بالنزعة النفسيّة أو الفطريّة ّ

لي ،اخلرة املعاشة للوعي
هسرل بتحليل أصل الزمان ّ
من ذلك ،ما يكتشفه ّ
لوجي ،أي املا ْقب ّ
وتكونه هو الزمان الفنومنو ّ
تارخيي للخرة
تكون
املاقبلّ -
هسرل مش ّكل ،إ ّن سيالنره احملض يش ّكل الزمان من خالل ّ
لي .إ ّن أصل الزمان عند ّ
ّ
تأم ّ
الوعي من
الذاتيّة .يف حماضرات  1905يصف ّ
هسرل ّأوًال ر
أصل الزمان كصريورة أو سيالن أو جدول ّ
حي يش ّكل ر

كل آن متج ّددة .لكن يف وقت صدور كتاب أفكار عام
خالل ‘آثار’ من االستذكار واالستنظار تقبع عند هامش ّ
تكو رن الزمان مبصطلحات
هسرل كان قد بدأ باالبتعاد عن ميوله الواقعيّة .اآلن ،بدأ يصف ّ
 ،1913فإ ّن ّ

20
هسرل ،الصفحة .27
ّ

 21املصدر نفسه ،الصفحة .28
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نسندنتاليّة ،بالتحديد ،يف عالقته بقوانني الوعي حيث السيالن أو حيث يتش َكل جدول الزمان
الفنومنولوجيا ال رت ر

لي (أي متش ّكل أو
هسرل يف حماضرات  1905بأ ّن الوعي الذايتّ بالزمان ماقبلّ -
الذايتّ .ويف حني جيادل ّ
تأم ّ

لي (أي
يش ّكل) ،فإنّه الح ًقا يبدأ بنقل حتليله يف العشر الثانية من القرن املنصرم ليقول إن الوعي الذايتّ بالزمان هو ّ
تأم ّ

هسرل
ريل ألصل الزمان ترمز إىل النقلة األكثر إشكاليّة يف رؤية ّ
مش ّكل أو يش ّكل) .هذه النقلة يف التوصيف اهل ّس ّ

تطور حتليل
املنبثقة حول مدى املشروع ال رت ر
تايل نفسه وغايته (فلنقل ،ما بني  .)1915-1905بالفعل ،فإ ّن ّ
نسندن ّ

اهتمامه املتزايد باملثاليّة التانسدانتاليّة.
لتكون الزمان يعكس
ر
هسرل ّ
ّ
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