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 تمهيد .1

ن  ال ت فر د املنظومة  ج هًدا خاصًّا إذ مل للزمان  3لوجي  ن  م  ن  الف   يقتضي التأويل    أم اموضوعه. يف  " خاص ةً "فئةً  لوجي ةف ن م 
ن  ، ف  ه  موضوع   ن  هو الفبالطبع،  لوجيًّان م  ناللوجيا ف ن م  متحَوَر بالتايل،  إلمكاني ة املعرفة. شرط   كل    ، أي، بنية  4نتالي ةدَ رتَنس 
رليف مشروع  ، كما برزوتكوُّن ه الزمان أصل  سؤال   ، 1930-1900عاًما )من العام  30الذي امتد  على مدى  ه س 
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and Phenomenology of Life, (Berlin: Springer-Verlag, 2007), pp. 113–127. 
 أستاذ الفلسفة القار ي ة وفلسفة الدين يف جامعة سيات ل بأمريكا. 2
باإلنكليزي ة( شجوَن املــ شتغل بالرتمجة إىل العربي ة  phenomenologyاألملاين  )أو  Phänomenologie ي ثري مصطلح   3

نفَسها ولعدم  توافق  على ترمجته، ال ألن  القوم جيتهدون وكلٌّ مربٌَّر له اجتهاد ه، بل ألن  اعتباطي َة الرتمجة األوىل تفرض   إىل لعدم الوصول
ت متخص صة متتلك قدرة الوصول إىل إمجاع ) (. فما بني ظواهري ة ي لغي اآلراء واالجتهادات ال ؛علمي  وجود هيئات علمي ة عاملة وجمّل 

ل. ناهيك عن عدم قدرة مبا ال حيتم   ي نَهك   وأ)األوىل ظاهَرتي ة لعدم جواز النسبة إىل اجلمع( وظهوري ة وغريها، يتآكل املعىن  وظاهراتي ة
،  وErscheinungهذه املفردات على تبيان الفارق بني  ، أي الظهور يف الوعي. وعلى Phänomen، أي الظهور للحواس 

الدكتور  ه  الذي ََنَتَ  –على وزن ف علياء الذي استعانت به العرب  عندما قالت كيمياء وفيزياء...  – ’الفيمياء‘م صطلح  أن يشيعَ  ل  أمَ 
على هذا، تصري   احلركات.ب م ستعيًناوقد خف فت ها ’ الف ن م نولوجيا‘هذه املشاكل، أجدين م تمس ًكا بلفظة  لُّ موسى وهيب، والذي قد حي  

Phänomen ظاهرة، وErscheinung  ًو  ا،ظهورErscheinen  أو(appearance  )املرتجم. .امظهرً باإلنكليزي ة 
ا بالعربي ة. امل لشيوع   ،’م تعالية‘دون  ،’نَدنتالي ةنس  ترَ ‘آثرت اإلبقاء على  4  جم.ـرت تداو ِل 
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جند   هنامبعناه  املوضوعي .  اليت يتبد ى فيها الزمنُّ  ة  عيشَــ امل اخلربات؛ حوَل لزمانل التصوُّرات املختلفة حولَ (، تقريًبا
رلفنا. املّلئَم ملبحث   ضَ رَ الغَ  فيما خيصُّ  متاًما ضرورَة أن نكون واضحني  وتكوُّن ه   الزمان أصل  تعاطيه  يف  من يريد  ال  ه س 

رت الحًقا حتت دَ ، واليت صَ 1905اليت ألقاها عام  ه  املوضوعي . هو واضٌح متاًما يف ذلك، خاص ًة يف حماضرات   الزمانَ 
 Vorlesungen zur Phänomenologie بالزمانُالذاتيُ الوعيُلوجياُِفن ِمنُ م حاضراٌتُحوَلُعنوان "

des inneren Zeitbewusstseins"، " َالزمان املوضوعي  ]أي، الكرونولوجي  أو  آثار   أدىن جيد  ال  إن  املرء
ن  "[ من خّلل التحليل الcosmic"الكوين   . ف ن م  ، بأي  شكل  من األشكال، جزًءا ليس ’الَبْدئي  ل  الزمنُّ احلق‘فـلوجي 

 . 5"من الزمان املوضوعي  

هل  ها؟ أموجود   نية  ب   ىل كل ي ة  إالزمان  ظاهرة   تقود ناهل " ،ما يليهو نا ، إًذا، حتقيقَ ’ ينتاب  ‘الذي  السؤال  
 بكّلم  آخر، كيف لتوصيف   "؟تعذ رة  اإلحراز، م  باملبدإ ،الزمان كل ي ةَ أن    اد ه  فَ مَ  فهم   إىل وتكوُّنه الزمان من أصل   ل  ص  نَ 

رل ت م  بأي  املعاين و ؟ خربة  ممكنةاألساسي ة لكل   الزمان أن ي بني  البنيةَ  ألصل   ه س  العودَة إىل  الزمان   تكوُّن   وصف   حي 
ن  الاملعطيات  َتبَـر  يـََتشكَّ لوجف ن م  ن  ل  ي ة حيث كلُّ ما خي   لوجيًّا؟ف ن م 

 

ُكموضوٍعُألعمالُُمسألةُ  .2  ه ِسرلالزمان

رل عربَّ  بدًءا بكتابه  هالزمان حموري ًة يف ف ْكر   قد ظل ت مسألة  فعضلة  بغري  َنو  يف كتاباته املختلفة. ـ  نفس ه عن هذه امل ه س 
ُالبريطاني ةيف  ةوانتهاًءا مبقالته الشهري  ،Logische Untersuchungen’6ُمنطقي ةُمباحث‘  الموسوعة

                                                           
5 , ed. Martin Consciousnes-The Phenomenology of Internal TimeEdmund Husserl, 

Heidegger, trans. James Churchill (Bloomington, IN: Indian University Press, 

1964), p. 24.  ،ُدروسُفيُفينومينولوجياُالوعيُالباطنيُ ]وقد صَدَر الكتاب  م رتمَجًا إىل العربي ة مؤخَّرًا؛ انظر، إدموند هوسرل
رل وضبطتها والكتاب، يف األ(. 2009، دار اجلملبريوت: -)بغداد ترمجة لطفي خرياهلل، بالزمن صل، جمموعة  حماضرات  ألقاها ه س 

رل إىل مارت ن هايد غر، الذي حل  حمل  شتاين كمعاون  له، بتحريرها يف كتاب. صدر Edith Steinإديت شتاين  ، مثَّ عه َد ه س 
 املرتجم[. بينهما. الكتاب يف الفرتة اليت مل يعد فيها ممكًنا تفادي اخلّلف الذي نشأ بني الفيلسوفني وأد ى إىل القطيعة  

الدار -)بريوتُ، ترمجة موسى وهيبمباحثُمنطقي ةمؤخ رًا. انظر، إدموند هوسرل،  م رتمَجًا إىل العربي ة  ألفت  إىل أن  الكتاب قد َصَدر  6
 املرتجم. (.2010، : املركز الثقايف  العرب  البيضاء



[3] 
 

Encyclopedia Britannica  ن  السيكولوجيا ال مسألة   إن ه نظَر إىل . حت ن  الها بلوجي ة وعّلقت  ف ن م  لوجيا ف ن م 
نال نقاشات املفك رين األملان يف  سياقيف ضوء  بشكل  خاص  املسألة ملحًَّة  تصري  و من خّلل تكوُّن الزمان. نتالي ة دَ رتَنس 

ت أينشتاينشْ لقرن العشرين. قد نستطيع أن نلحظ، على سبيل املثال، نَ من االعقود األوىل   [1955-1879] َر ألرب 
Albert Einstein  رل تقدي   إثرَ  1915لنظري ته يف النسبي ة العام ة سنة ن  لل ه س  ناللوجيا ف ن م  يف كتابه  ،نتالي ةدَ رتَنس 

او ل األفكاريف  َلها بسنتني.بْـ قَـ  ،’Ideenأفكارُ‘ رل، حي  نال ة  نيالب   على ضوء   مع مشكلة  الزمان   التشادَّ  ه س  تالي ة َدنرتَنس 
ًدا، موضوعَة الللوعي.  ن  وهو يستقصي، جمدَّ نلوجيا الف ن م  ن  َدنتالي ة عن طريق "رتَنس  مقالة يف  األجسام" لوجيا إدراك  ف ن م 

ُالبريطاني ة يلفت . رَّ ل تـ قَ  - 19287وشباط  1927بني أيلول  ما – مسود ات   مخسَ  استغرقتاليت  الموسوعة
رل،  ن  ال الردَّ أن   يف هذه املقالة، إىله س   عن ظاهرات   ف  يكش  " phenomenological reduction لوجي  ف ن م 
 .1905الزمان اليت أذاعها يف حماضرات عام ب الذايت   وعياليف  ه  ت  وهذا تذكرٌي واضٌح بنظريَّ  ،الذايت  الفعلي " االختبار  

ن  ال الزمان   ي ظه ر    . وألن  النفسي  اجلوهري ة اليت حتدُّ الواقَع  الصَُّور  كلَّ بعكس الزمان السيكولوجي ،   ،لوجي  ف ن م 
ن  ال ن  ال، فإن  a priori املاقبلي  أكثر نضًجا يف  نتالي ة هي نظري ةٌ نسدَ لوجيا الرتَ ف ن م   eidetic املاهوي ةلوجيا ف ن م 

phenomenology ن  لقيام  ال شرٌط ال بدَّ منه كل  تتضم ن    التجريبي ةَ  املوضوعي ةَ ومبا أن   يكولوجي ة.لوجيا السَ ف ن م 
ن  ال الوصفَ  فإن   ،– ضمًنا للزمان واملكان املوضوعي ان خَتبَـر  ــ  وامل عيشَـ املاحملتوى  – م فار ق  الزمانلوجي  ملنشإ ف ن م 

ي نبؤ نا إًذا، هكذا . 8[epoché]املوضوعي  لألشياء واألحداث احلقيقي ة كل  حكم  حول العامل   بتعليقُِ يبدأومصدر ه 
رل إحلاح   نال الرد  ضرورة  على احَلرون ه س  عدد  من لجريئة   مبراجعة  ( 1913 – فكاراأل)منذ ما بعد كتاب تايل  َدنرتَنس 

 لزمان.باحول الوعي الذايت   1905يف حماضرات عام املشاكل اليت مل جتد ِلا حّلًّ 

                                                           
رل يف املوسوعة الربيطاني ة مطبوعًة منذ عام  14بتعديّلت  بسيطة  فحسب، ظل ت النسخة  7 . 1974إىل عام  1929من مقالة ه س 

 ”,The History of the Reduction of The Encyclopaedia Britannica Article“انظر، رجاًءا، 

Thomas Sheehan, Edmund Husserl Collected Works VI (Dordrecht: Kluwer 

Academic Publishers, 1997), pp. 36-37. 
اوز بعض  الــم رتمجة الصواب عندما أبقَوا على امل 8 ا مل جي  ، على سبيل انظر’. إيبوخيه‘أو ’ آبوخه‘صطلح اليوناين  يف الرتمجة فقالوا ـ  رمب 

، ترمجة فكرةُالفينومينولوجياإدموند هوسرل، ؛ وأيًضا، موسى وهيب )مذكور أعّله( ترمجة الدكتور المباحثُالمنطقي ةكتاب   املثال،
 (.2007فتحي إنقزو )بريوت: املنظ مة العربي ة للرتمجة، 
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رلبرأيي أن  ما أوَرَده    ، 1905مقالة املوسوعة، باإلضافة إىل حماضرات عام يف و ’ فكاراأل‘ يف كتاب ه س 
رلاليت كان  عقَّدةــ  اآلراء املواسًعا من  ىمدً  ي ظه ر   على  أوَّاًل  تعرَّف على مشكلة الزمانمنذ أن معها  ما يزال يتنازع   ه س 

 حتليل   بوصف   هو يبدأ  حول الوعي الذايت  بالزمان،  ه  في حماضرات  ف. Brentano [1917-1883] يَدي بر نتانو
الكتاب وعلى خلفي ة  املعرفة".  يكولوجيا الوصفي ة ونظري ة  يف السَ  وصعب   ل  قدي  فصَ كـ"م    ]الوعي بالزمان[ وعي الزمان

عالية،  ، بإحيائي ة  ي شب ه   هفإن  حتاليل بر نتانو غري املنشورة، و  أوغسطني’ Confessionsاعترافاتُ‘احلادي عشر من 
ًنا للتناقضات "أكثر بـالزمان  مسألةَ   . 9تعقيدات"الو املشاكل صعوبًة وتضمُّ

رل تفسري   أساس  على ينبن  مبحثي هاهناإن   ن  ال ه س   لوجي  ألصل الزمان وتكوُّنه.ف ن م 

 

Ausschaltungُُإقصاءُ .3  الزمانُالموضوعي 

رليبدأ    العرض)يف مقابل لوعي الزمان لوجي  ف ن م ن  عرض حتليل   بتحديد  مهم ته اإلمجالي ة يف 1905حماضرات  ه س 
ن  البني "الزمان  إًذا، بإقامة  متييز  هام   ،هو يستهلُّ مشروَعه   (.اجملرَّد يكولوجي  سَ ال املوضوعي " )أو الزمان لوجي " و"ف ن م 

والذهني ة  اجلسداني ةاألشياء  كل    على املوضوعي  على كل  التمايزات الزمني ة، أي "الكوين "(. من ناحية، ينطوي الزمان  
هو من  جي ة  كرونولو   بقياسات   ه  وميكن حتديد   ،اإلمربيقي  باملعىن  موجودٌ فكلُّ ما هو خبصائصها املاد ي ة والذهني ة. 

خربتنا، ومنها األحداث والعّلئق واحلاالت وأشكال الظهورات الزماني ة  . هذا ما يتضم ن كلَّ قتضيات املوضوعي ةم  
رل الفردي ة بشكل  عام ، فإنَّ  املوضوعي ةَ  يتضم ن   املوضوعيَّ  الزمانَ  وألنَّ واملكاني ة، واملعطيات احلس ي ة، إخل.   أنَّ  يلحظ   ه س 

 املوضوعي ة التجريبي ة.  مي إىل سياق  وهي، بالتايل، تنت الوعي الذايت  بالزمانيف  املوضوعي ة تتشك ل  

ن  المن ناحية أخرى، فإن  احملتوى أم ا   رلما ي سم يه  –ة عيشـَـ امللوجي  للخربة ف ن م   بالزماناحلي ة  ةاخلرب  ه س 
Zeiterlebnis –  َوتصوُّرهالزمان  إدراكب تلك املرتبطة، حت  َمعيشة خربة   كل    يقتضي إقصاء Vorstellung .

رلما يرمي إليه  ن  ال الزمان‘ه يف قول   ه س   اخلربات باخلربات. لربط   ال بدَّ منها صورٌة أو صريورةٌ ، إًذا، هو ’لوجي  ف ن م 
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ن  ال نَ ا"الزمم تابًعا بر نتانو، ويعترب ،  خربة   بالرغم من كون  كل  و . مع هذا، Erlebnisلوجي " جدواًل حيًّا من اخلربة ف ن م 
 .كل  تشكُّل  خارج   ه  زمني ة أو مكاني ة تتشكَّل حبسب االشتمال على بداية  وهناية، فإن  اجلدوَل بنفس  

ها -اخلربة ظهور   [epochéميكن تعليق  ]ففي حني ’. البهجة‘ فلنأخذ، على سبيل املثال، خربةَ   نفس 
.  ، فإن  جدولَ املاهوي ةها ت  نيَ قصاؤها على ضوء ب  وا مي س  إن  خربات البهجة ترتفع وتتّلشى حبسب اخلربة الواعية ال  

 ،  موضوعَ  psychologism يكولوجي ةالس النزعة   والنوعي ة. لكن يف حني تأخذ   والشد ة املد ة من قبيل  عوامل شت 
إىل التفكري يف تشكُّل  ة  حباج فإن نا، حبثلكل   سبًقام   ضة  فرتَ انفصال  م   ككيان  م عطى، أي كنقطة    البهجة بسذاجة  

لبهجة )أو با اإلمربيقي ةاخلربة مبحثنا، إًذا،  موضوع   ليسخربة  أخرى(.  أي   وأالبهجة ) تتشك ل   ه  ب  الذي حبسَ  املوضوع
 الوعي. جلريانحايث ــ  امل الزمان  هو السعادة أو أي  شيء  آخر(، بل 

رل  ه  ح  يقرت  ما أن  يل يبدو   حايث لذاك الذي ـ  امل اجلريانَ  تفرتض   هانفسَُالزمان الذايت  بوعي ال هو أن  فكرةَ ه س 
ن  الجيعل  كلَّ خربة  ممكنًة أصًّل، أي، الزمان  نالالبنية لوجي  مبا هو ف ن م  احلركة الواعية. إًذا، إن  جدوَل  تالي ة لكل  َدنرتَنس 

أو فهم  هكذا م عطيات إدراك   كيفي ة  عطيات واإلشارات الزمني ة، وبغض  النظر عن  ــ  بعيًدا عن كل  امل يستمرُ اخلربة احلي  
ن  العطى ــ  هنا ليس امل زمني ة. ما يتغيـ ر    empiricalاإلمربيقي   إيقان ه اإلدراكي  لوجي  الذي من خّلل ف ن م 

apperception   والشد ة، والكيفي ة مبا هي كذلك. ما املد ة ظهور   بل هومان املوضوعي ، مع الز  العّلقة   تتشك ل ،
، ةاحملسوس املد ة وجودَ أو العامل، -زمان وجودَ ما نقبل ه ... ليس " حايث للخربة الذاتي ة،ـ  لزمان امل، هو ابالتايليظلُّ ثابًتا، 

ساءلت ها. بّل م   من العبث   م طلقةٌ  عطياتٌ م   على أن  هذه. ومد ةكما يظهران كزمان    واملد ةل، بل الزمان ما شاكَ  وأ
 . 10"الوعي حايث جلريانــ  امل الزمان  هو اخلربة بل  عامل   ليس زمانَ موجوًدا؛ إال  أن ه  اريب، َنن نفرتض زمانً 

رلالزمان ت صاغ  عند  تكوُّن   إن  مشكلةَ  ترتد د بعد  ، بل1905ثة، وال تنحصر مبحاضرات حايَ ــ  بلغة امل ه س 
رل]’ هاكتشاف‘عشر سنوات  يف  ناللألنا  [ه س  زمني ة، فإن  كلَّ خربة  هي خربٌة  . ككائنات  فكاراأل تالي ة يف كتاب  َدنرتَنس 

نالأو  دةاجملرَّ ألنا ل َه األنا  ففي إمكاني ة  تالي ة. بالتايل، َدنرتَنس  إىل هذه التجربة أو تلك،  اجملر دةَ  الشخصي ةَ نظَرهتا أن توج 
ا كائنةٌ قد و  ا  تدر كها على أهن  ٌة ]أو إن شئت فق ل دميومة[حقًّا، أو على أهن  ن  اليف الزمان  مد  لوجي . بالرغم من ذلك، ف ن م 

نال الرد  إلقصاء  نتيجة  ك  ما ي عَرض  فإن   بالوجود األساسي  للموضوع قيد  هو ما يرتبط  للزمان املوضوعي   تايل  َدنرتَنس 
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رلالتمحيص. فيما خيص   نال، فإن  اكتشاف االختزال ه س   ر  ظهَ ال يَ  م  ـتايل  يؤد ي دوَر هرمنوطيقا ترقُّبي ة ما. العالَ َدنرتَنس 
ي شك ل  العاملَ هو الذي  التأويلي   اإلدراك   فعلَ  ، إن  يف واقع األمربواسطة  فعل  تأويلي .  بالوعي هو ي دَرك   فحسب. بل

 ’.عامل‘مبا هو 

ا ليست مّلئمةً مبا هو كيف ي عطى العامل    intentionalityيف حني تصف  نظري ة القصدي ة و    عامل، فإهن 
جتربة  تأيت الوعَي  . بالفعل، فكلُّ باملطلقالزمان صريورًة أو عملي ًة تتشك ل  هبا األشياء  كون    بشكل  كاف  لتفسري  كيفي ة  

 ل  تتشكَّ من . هذا ما يعن أن  اخلربة حتت عنوان التعاق ب الز  كنة  كل  جتربة  فعلي ة  أو مم    الوعي   ي در ك  ، أو اًل عن طريقني. 
هذا  ها يف احملل  األو ل. ومبا أن  خاص ي ةَ تَ إمكانيَّ  ربةَ اخل   يـََهب  الوحدة الكل ي ة جلدول الوعي الزمن  الذي  على اعتبار  

توً  ،خربةهي مبا  ،خربة   ، فإن  كلَّ حممواًل إىل املوضوع اجلدول أن يكون ذاتيًّا للخربات. هذا -ىتتشك ل من تنظيم  حم 
يكون  نفسه لوعيلُالزمنيُُُّالجدولُ ، بل يكون وحدًة م تشك لًة أو صريورةً  وحَده   املوضوع   ليسَ  يعن، يف املقابل، أنْ 

ك ل. كل  ما هنافيه ينتظم  أو  الزمن  التعاق ب   حوَله   يلتفُّ ’ identity poleهوي ة   طب  ق  ‘ ليس من .أيًضا كذلك
 ، أو سيّلن، أو جدول اخلربة الذاتي ة.فهو صريورةٌ 

الزمان. ’ جوهر  ‘، وهذا ما يدعو إىل سؤال  حول simultaneityثانًيا، ت فَهم  اخلربات حتت عنوان املعي ة  
من حلظة  خربة  يتشكَّل  معىن )وبالتايل، خربة( كل  خربة  فإن  وض بة. باألحرى، عل بًة وم  ال هتبط من السماء م  فاخلربات 

 هامش  من املستحيل فصل   طَلق.ــ  امل للحاضراآلن -من اخلربات اليت تسمو على أو لي ة  صورة حوَِلا هامًشاراهنة  متتلك 
ها. مل ال؟ ألن   رل، ه ،اخلربات هامشَ اخلربات بالكل ي ة عن اخلربة األو لي ة نفس   شرط  إمكان  عبور   بنفِسهُِ وعند ه س 

رلإىل احلضور. ما يبدو أن  ’ اآلن‘ ادات الزمني ة للخربة ت  هو أن  م تابًعا بر نتانو يف ذلك،  ،قول ه   بوارد   ه س  ل  شك  االحت 
رل كما يلفت  و . األنا باآلن[ األو يل  الكل ي   اآلن ]وعي-، أي، وعياِلامَش األو يل  الواحد لألنا اجملر دة ، فإن  انتباَهنا ه س 

ًدا إىل مسألة  تقود نامسألة جوهر الزمان  تتوج ه  " ،األكربحبسب تداعياهتا تنا اآلن ن در ك ها ب  الزمان، اليت ’ أصل‘جمد 
االختّلفات  ، حدًسا وإطّلقًا،تتشك ل  فيهإىل األشكال البدائي ة لوعي الزمان الذي  ]أصل الزمان[ مسألة  األصل

هبذا السؤال األخري،  (...) لكل  اليقيني ات بالنسبة إىل الزمان originärenاملنبعي ة  مبا هي املصادرللزمن  البدائي ة 
عند الفرد اإلنساين  أو عند   واملكان بالزمان   املوضوعيُّ  اليت ينبع منها احلدس  و  ،َنن نسأل عن املاد ة األو لي ة لإلحساس

 املوضوعي   معناهافيما خيص   عيشةَــ امل. ما يعنينا هو اخلربات اإلمربيقي  معني ني بسؤال التكوُّن  . َنن  غري  النوعكاف ة 
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ه مفهوميًّا. حمدوًسا، أو مفكَّرًا فيمقصوًدا، متمث ًّل،  ما يكون مبقدار فقطني ون بالواقع َنن مع (...) وحمتواها الوصفي  
 .11"عيشةَــ املخبربات الزمان نا مهتم ني يقتضي كونَ مم ا يرتبط مبشكلة الزمان، فهذا  أم ا فيما

 الطابعُالزمني ُلإلدراك .4

ق قَ  كيما نستطيعَ  لوعي  اجلوهري   بتحقيق  يف التشكُّل   للزمان، علينا أن نتقدَّمَ  قبليُ ماال أو التكوُّن   ملنشإيف ا أن َن 
رل، يّلحظ فكاراألبكل  فعل  وإدراك. يف  يت صل  فيما الزمان  املمكن  التأمُّل   بؤرةَ كموضوع    ل  أن  كل  جتربة  تدخ   ه س 
، ف، Now-formاآلن -طابًعا زمنيًّا خاصًّا للصورة متتلك   مبا هو ي عطى أو ي ؤخذ  ّل موضوعَ املذكورة  آنًفا. وإال 

رلوعي. هذا ما يعنيه موضوع، مبا هو  ايثًا حمًضا ملا ي عطى للخربة يكون وصًفا حم  ’ ي عطى‘بالقصدي ة، أي إن  ما  ه س 
ا تصف كلَّ  12’اخلصب‘باملعىن  تصف الوعيَ  القصدي ة  فاخلربة الذاتي ة. بباحلدس الذايت  أو  جدول اخلربة   للكلمة. إهن 

 كجدول وعي  واحد ، كوحدة  وعي  واحد.

ا تقتضي كْوَن كل   ، هنا، جتل  خلصوصي ة  فريدة  للخربات؛القصدي ة    وعًيا بشيء  ما. على َنو   فعل  واع   إهن 
قي م، أو نتمىن  أو نتصرَّف أكن ا ن   اسواءً و مماثل، فإن  كلَّ إدراك  هو إدراٌك لشيء  ما وكلَّ حكم  هو حكٌم على شيء  ما. 

ف جذري ة. على هذا النحو، نستطيع أن ن عر   ي شك ل وحدَة هكذا عملي ة   عيشةَــ املأو نتأمَّل، إخل.، فإن  جدوَل اخلربة 
ن  بعبارات ال ،. هذا ما يعنالوعي نفسه منشأ الزمان كعودة  إىل جدول   نلوجيا الف ن م  )أو  جر دةــ  َدنتالي ة، أن  األنا املرتَنس 

نال  قد حتتوي على موضوعات   جر دة[ــ  ]األنا امل اتالي ة( ليست موضوًعا أصًّل، بل هي اإلدراكات جبملتها. ومبا أهن  َدنرتَنس 
 ، حقيقيًّا كان أو م تخيًَّّل.عاملَ  أيُ تْصد ق  على  هاوعي   ًقا ، فإن  خصائصَ م علَّ ’ هاواقع  ‘يكون 

رلبالطبع، مل يكن   . يشري إىل أنا معي نة، جمر دة أو إمربيقي ةالذايت  بالزمان،  ، يف كل  حماضراته حول الوعي  ه س 
رلإىل  هو أقرب   Jean-Paul Sartreهبذا املعىن، قد نستطيع أن نقول إن  جان بول سارتر  املبكر من قرب   ه س 

رل رل. أم ا عند transcendent ةم فار قكوحدة، األنا،  حمض؛  خ رافةٌ املتأخ ر إىل نفسه. لسارتر، األنا  ه س   ه س 
رلاملتأخ ر، أي ِل   ، بل transcendent ةم فار ق ت(، فاألنا ليسفكاراأل)بعد إصدار  1913ما بعد  س 

ن رلعند نعم؛ . املـ فارقهو  أن  العاملََ  ، يف حنيtranscendental ةتالي  َدنتَرنس  ، أفضل وَصف  األناتاملتأخ ر،  ه س 
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. إن  األنا مّلحظةاألساسي ة لكل  حقل   بالتايل، البنيةَ  ،شك لهي ت  . ةال إمربيقي   ’ةً جمر د‘ اوصف، بكوهنتما 
نال  .13من القبلي ات ةجر دــ  املفعل  تأمُّل  حمض؛ األنا  يه ةنتالي  دَ رتَنس 

رلبطبيعة احلال، فإن    ن  الإىل الوصف  جر دةـ  باكتشافه لألنا امل ما تقدَّمَ مت  ه س  لوجي  للتشكُّل، فإن  ف ن م 
عدد  من النقاط األساسي ة يف  إىلإهباًرا. فلننظر مبزيد  تفصيل   أكثرَ  الزمان تصري   تكوُّن   مشكلةَ  التداعيات فيما خيصُّ 

رلحتليل  اه س  ن . لكوهن  ميرُّ عرب سلسلة  من األفعال  retention 14استذكار  حضوري  ، فإن  األنا شعاع  تالي ةً َدنتَرنس 
نال، إًذا، بني األنا واملوضوع غري قابلة لّلنفصام. فمن ناحية، ت شك ل  األنا واإلدراكات. العّلقة   كل    وحدةَ تالي ة َدنرتَنس 

ًها إىل الذاتت شك ل  جدواًل  األفعال الواعية؛ الذي  املوضوعَ  أخرى، فإن   لوعي الزمان الذايت . لكن من ناحية   متوج 
ال ينفصل  ]فعل اإلدراك[ فعل ه  -حني-در ك  ــ  فاملاملوضوع. إًذا،  إىلفقط من خّلل حتليل  متوج ه   ، يظهر  ه  ت  يف وحدَ  ر  ظهَ يَ 

رلليًّا، ما يضطلع به مع .دَركــ  امل عن الفعل   عمل الف كر   هو متييٌز ق روسطي  )أرسطي (، قائًّل إن   ،يف هذا املقام ،ه س 
نفصل يال  وإن كان noema-cogitatum الفكرة ]املعىن[ غري   هو noesis-cogitatio ]إعطاء املعىن[

ن  العنها. ف ناللوجيا ف ن م   تكوُّن   مسألة  ات يف الوعي. بل أكثر من ذلك، فاملوضوع س ب َل تشكُّل   تالي ة تستكشف  َدنرتَنس 
  الزمان.الذايت  بوعي لجدول  توحيدي  لكأو   كصريورة  اخلربة   جوهر   على كيفي ة تشكُّل   لقي ضوًءات   الزمان

رل، حبسب تفسري وتكوُّنه أخريًا، َنن ندنو من صميم املشكلة املتعل قة مبنشإ الزمان  ن  ال ه س  الزمان لوجي . ف ن م 
ن   ا.تتوس ط  املوضوعات  يف املوضوعي ة ومنها وخّلِلَ العملي ة اليت مبوجبها  إن ه يقيس   احلركة؛ ي ثب ت’ الكوين  ‘ لوجيًّا، يف ف ن م 

على ’ ما بعد‘والـ’ ما قبل‘للوعي، إن ه يقيس الـ كرونولوجيٌّ   rendering إال  اختّلصٌ ’ الزمان الكوين  ‘ا املقابل، م
ن  ال الزمان  ‘. أم ا 15املوضوعي   والظهوراتاألحداث  عامل   فردي ة  متاًما. ليس من موضوعات   آخرفشيٌء ’ لوجي  ف ن م 

ن  الأو م تخيَّلة( يف الزمان  )حقيقي ة   ن  اللوجي  باملر ة. كلُّ ما هنالك يف الزمان ف ن م  من  لنقاط   جمازيٌّ ’ سيّلنٌ ‘ لوجي  هوف ن م 
                                                           

رل. مث ة أنا واحدة، ميكن وصف ها، إم ا  13 كتسيٌة حلًما، كائنٌة يف تجس دٌة، م  ، أي وهي م  إمبريقيًّابالطبع ليس هناك أكثر من أنا عند ه س 
 ر دة ل ما هو الشيء، يف حال  ظهور ه.، أي كفكرة  جم  تجريديًّاهذا العامل، وإم ا 

رل، ومنها هذا املصطلح.أنا ممنتٌّ للدكتور نادر ا 14 كما أشكر الدكتور   لبزري ملساعدته يف ترمجة عدد  من املصطلحات اخلاص ة هب س 
رلي ة وتصويبه لعدد  من اخليارات يف الرتمجة.  املرتجم. جاد حامت على إيضاحه  العديَد من املفاهيم اِل س 

يف واقع األمر إن  ما يقوله ’. املستقبل‘و’ املاضي‘للزمن يف مصطلحات ، جزئًيا، على تفسري أرسطو بناءً هذا موضوع رائٌع يف نفسه  15
، فإن  ما نشهده هو التغريُّ وليس  رل هو وجوب أن يتذك ر الوعي  احلدَث كي ميتلَك احلدث أي  أمه ي ة. وإال  باملعىن ’ الزمان‘ه س 

 الف ن م ن لوجي  الّلئق الذي َنكي فيه هنا.
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ن  التقود نا مسألة  منشإ الزمان، بالتايل، إىل فهم  جذري  ملعىن ’. آن‘عنها كلُّ  ر  تصد   متتالية   الواقعي ة   لوجيا ف ن م 
نال ايثًا. ما يصف ه   ىيف كل  فعل  خربة  نكتشف  حمتوً  تالي ة، بالتحديد، تكوُّن الوعي الذايت  بالزمان.َدنرتَنس  رلحم  هنا  ه س 

واقع   جتربة   للخربة هو شرط  إمكان كل   طَلقة. وهذا اجلدول التوحيديُّ ــ  )أو سيّلٌن( جذري ة للذاتي ة امل صريورةٌ هو 
  .َمعيشة

رلبتفسري  األكرب فيما يتعل ق   اللغز   ن  يف هذا املوضع يكم    نال. كيف لذاك وتكوُّن ه ملنشإ الزمان ه س  تايل  َدنرتَنس 
ًّل لذاته؟ ما هو حقًّا حقًّا أن يكون م   ًّل ذاتًا ويكون، يف الوقت عينه، م شك  نتشك  كمصدر    ،تايل  جيب أن ميتلكَدنتَرنس 

يف البنية  ه  الذايت  بالزمان نفسَ  الزمان. لكن يف حدود ما ي ظه ر  الوعي  الذايت  بوعي ال، أي ما هو م طلٌق حقًّا وحتًما ،له
أن ي قَبَض عليه )ي فهم( يف كل ي ت ه. إن  ظهوَر الزمان يتطل ب أن   مع إمكاني ة   األمامي ة لكل  جتربة، فإن ه يقف يف تقابل  تام  

 الزمان هو بالتحديد ما ال مي كن أن يكون م عطىً ’ كلَّ ‘ي عطى ككل  جبملت ه ، أي أن ي عَطى متاًما مبا ال حدَّ له. إال  أن  
 أبًدا.

 المتجدِّدة’ُاآلن‘ .5

رل، عند يف الوعي الذايت  بالزمان ،’صورةال‘أو  ،أن  الفاعلَ  ، يتبني   بعد مزيد  حتليل   ليس فاعًّل )إن صح  القول( ، ه س 
هكذا عملي ة أو غايَتها،  للجدول الزمن . إن  هدفَ  كل ي ةٌ   ، أو وحدةٌ ، أو سريورةٌ ، هو إدراكٌ جذري ةٌ  باملر ة. بل هو عملي ةٌ 

رلحبسب  خي لة تــ  كل  عامل الظاهرات احلقيقي ة أو امل’ رؤيةَ ‘ مبا أن  مهم َة الوعي الذايت  بالزمان تتضم ن  و له.  ، ال حدَّ ه س 
هو  كوعي    املنظورات غري احملدودة. الوعي   حبسب كثرة   االحمدودً  م عًطى تكون، أيًضا، هافإن  العملي ات نفسَ موضوعيًّا، 

هو الّلمتناهي فوضويًّا، بل  السيّلن  ه، يف املقابل، ليس هذا يف الوقت عين  الّلحمدود لألفعال واإلدراكات.  السيّلن  
 كمصدر   ’اآلن‘هذه ختدم . عي نةم  ’ نقطة  اآلن‘حول  ر  كوعي يتمحوَ   أن  الوعيَ  هوهذا ك  زمنٌّ  انتظامٌ  م. ما يعنيهنتظم  

 تخيَّل( إىل املعىن. ــ  هبا العامل )احلقيقي  أو امل ينبثق   أو يل  

ن  ال، ميكن أن ي وَصف باملعىن من مَثَّ أ الزمان، إن  منش  . أضف م طَلقة لوجي  كسريورة  تأسيسي ة  زمني ة، كذاتي ة  ف ن م 
حدة  زمني ة؛ بالتايل، فإن  منشأ أو يف وَ  نفَسهُ ميكن أن ي عَترَب وكأن ه ي شك ل م عًطى  جذري   هكذا توجُّه   كونَ إليه، إن   

هي ’ للتو  اآلن ‘عند كل  أفق. هذه ’ آن‘منها كلُّ  نبع  ت جديدةً  ’احلاضر-اآلن‘تكوَُّن كل  وحدة  يف اخلربة يكون دائًما 
يف  ’اآلن‘الوجود حت  حني تدخل  زَ حيـ   اليت تدخل  و  ،رتقَّبةــ  امل ’احلاضرة-اآلن‘لـ protensionاستنظاٌر حضوري  
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رل. بالتايل، ال تكون، عند االستذكار احلضوري   ربة، ال تكون ساكنًة حدة اخل  اليت ت شك ل وَ  ’املتجد دةاآلن ‘، ه س 
ن  ال’ املتجد دةاآلن ‘ ، من وإىلوحدة اخلربة يتشك ل من سيّلن  دائم   أبًدا. بالعكس، فإن  تكوُّنَ  (استاتيكي ة) لوجي ة ف ن م 

َتبَـَر طبيعيًّا.اليت ال ميكن م   ا ال مي كن أن خت  ا بالزمان املوضوعي  ألهن   ساواهت 

رل حبسب  ، ميكننا كّلمها. يف م    واملد ةَ  ، جيب على منشإ الزمان وتكوُّنه أن ي فس را التغيـُّرَ ه س  صطلحات التغريُّ
ن  ال أن نقول إن  الزمانَ  هو ما ’ االفتقار‘ربته الذاتي ة اخلاص ة. إن  هذا خ   متام  وهو  لشيء  يسعى إليه لوجي  يفتقد  ف ن م 

رلي سم يه   نقطة  ‘ ها كلُّ اليت تروم  ’ اآلن املباشرة‘إىل  فتقرت، برأيه، ةالزمني   فالدميومة  ’. apprehension فهًما‘ ه س 
كوحدة    ظاهرة  متشك لةً  كلَّ الذايت  بالزمان   الوعي   يفرتض  ، االستذكار واالستنظار احلضوري نيمن خّلل عملي ات و . ’آن

إىل االهنيار حتت وطأة  عبئها. ’ توًّااآلن ‘يف أن  هذه الوحدة يف اخلربة الذاتي ة تودي بـ يف اخلربة الذاتي ة. تكمن املفارقة  
ن كبنية  و  ا اآلن ’ اآلن توًّا‘تالي ة للخربة، فإن  َدنتَرنس   اآلن  ‘التوجُّه اليت ت در ك  فيها  يف نفس نقطة  ’ توًّا‘تكفُّ عن كوهن 

تَجز  ’ اآلن توًّا‘الوجود. بالتايل، فإن  أثرًا من  ا يف حي ز  دخوِلَ ’ املتجد دة ( حي  للجدول  توحيدي ة   يف كل  خربة   )ي ستذكر 
يف حي ز  لتدخلجديدًة ’ اآلن توًّا‘لصاحل  على الدوام يستسلم   بعد اآلن. إن ه’ اآلن توًّا‘ع د احلي . إال  أن  هذا األثر مل ي

ليس من إمكاني ة  جلدول  خربة   ،يف الوجهة الزمني ة. دومنا حتوُّل   يف حي ز الوجود كتحو ل   الدخولَ  فهم  احلضور، إن ه ي
ن توحيد  ذاتي ة   يف هذا اجلدول احلي  هو عملي ة   مع هذا، فإن  ما جيري اختبار ه   حي . تالي ة جذري ة. ما يستمرُّ يف َدنتَرنس 

ن  الالزمان  ، إًذا، ف ن م  ة أبًدا. هو اخلربة الذاتي ة إلدركات الظاهراتلوجي   املتغري 

لكن يف حني ي عطى . االستذكار واالستنظار احلضوري ني يإن  جدوَل اخلربة احلي  ي شك ل  العامَل يف مظهرَ  
نليس  الــم فارق، فإن  الــم فارقَ  الوعي   ا، يف صياغة أخرى: فإن  الزمان َدنتَرنس  ، أي  الذايت  تاليًّا. أو، رمب  هو ما قبل تأمُّلي 

، بالتايل الذايت  لزمان ؛ يف حني أن  الوعي باconstitutedتشك ل م   رلم شك ل. ما يبدو أن   تأمُّلي   ه  يت جه صوبَ  ه س 
ن  الهو فكرة أن  أصَل الزمان   هذه الشروط بتشكيل   اإلدراك ويف الوقت عينه، تنتهك   شروطَ لوجي  جتعل  ممكًنا ف ن م 

ن  ال كحامل  لكل  شرط  إمكان. ال يتشكَّل  الزمان    نفسه-الجدول . ’بعد‘و’ قبل‘لوجي  من خّلل جمموعة نقاط ف ن م 
ن  الالزمان  ؛ إن ه ف ن م  حت  حني يكون قيَد االختبار، لكن حتًما ليس باملعىن  حمتًوى . إن ه يدرك  يستمرُ لوجي  ال يتغري 

 اإلمربيقي .
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ن  تسعة أشهر.  فلنأخذ، على سبيل املثال، ابنةَ   ال  ،عليها Chronosخرونوسُلإلله  لوجيًّا، ال حاكمي ةَ ف ن م 
ه إن  أي  ’.الطعام‘جائًعا، ال عندما حيضر وقت  يكونللزمان الكرونولوجي  باملر ة. الطفل  يبكي عندما  عنَدها معىن

ن  ، بعبارة  يكون هن ه أمٌر إ ؛به أو يتحس سه أو يشعر   الطفل   ه  ليس أمرًا ميتل ك   اجلوع  و . يكونُجوًعايبكي عندما  لوجي ة. ف ن م 
الصوت، وتتدف ق الدموع ويندفع الدم إىل  القدمان ويرتفع   ف  ، يلتوي اجلسد، وترجت  يف اللحظة اليت يضرب فيها اجلوعو 

، ليس تالًياعند الطفل،  تأن ية. اجلوع  هن  تأمُّلي ة م  تفكُّر  ذ   نتيجة عملي ة   ل  الوجه، إخل. ليس من هذه النشاطات ما يتشكَّ 
 تشك ًّل بقدر ما هو م شك ٌل.م  

املثال، إحدى أغنيات األطفال املعروفة.   . فلنأخذ، على سبيلابه، يكون اللحن أيًضا م شك ًّل يف سياق  مش 
على أي بناء  ’ يقبض  ‘أو  النغم ات ساقَ ’ ي قد ر‘الكلمات اليت يسمعها، أو ’ يفهم  ‘كطفل، ال يصحُّ أن نقول حبق ه إن ه 

ار بالقول. جيذبه اللحن إىل اخت إن صحَّ  –ه سحر   رهنيَ  ه  وجيعل   ه  ه. إن ه ميتلك  ر  يأس   اللحنَ  د. مع هذا، فإنَّ عقَّ تركييب  م  
مبعىن امتّلك نغم  أو  اللحنَ  هو الذي ي شك ل   الطفل   أن يكونَ  العامل احمليط به. وعوضَ بمن الوعي الرفيع  جديدة   حالة  

ن ال ميتلك فكرًة ع والطفل   هو الذي ي شك له. – مؤتلف   غريَ  ،، إىل حد  بعيده  معَ  الذي يكون   –إيقاع  ما، فإن  اللحَن 
مقطًعا أو دخلت يف  ت األغنية  وَ ويرقص كل ما طَ  ق  يضحك ويصف   تراه   غنية وإن كنتَ أي  من املفاهيم الواردة يف األ  

 موضوع  جديد.

رلا حياول ملنصف  بشكل  م   ض  يعر  أرى أن  ما مر    ن  ال ه  أن يصفه عن طريق حتليل   ه س  الزمان.  لوجي  ملنشإف ن م 
رل د  يعمَ بالزمان.  بوثاقة   (، فإن ه يرتبط  يف الفضاء له حيـ زٌ أي حي زي  )وألن  اللحن ليس مبوضوع   [ ه س   إىل وصف   ]حت 

ا  مثًّل، عندما ختتفي )متوت( نغمةٌ  ؛الصوت زماني ة   عندما " جديدة، نغمة   ظهور   ترقُّب  رتان  مع يف اق’ متوت‘ما، فإهن 
عندما ثار. ـــ  امل ب  صَ العَ  فعل   أو يتوق ف ردُّ  ه  املنب   ف  حلٌن ما، مثًّل، فإن  النغمات الفردي ة ال ختتفي متاًما عندما يتوقَّ  ر  يصد  

، ملا كن ا قادرين على مّلحظة   العّلئق بني النغمات املتتالية.  تصدر النغمة اجلديدة، ال ختتفي سابقت ها دومنا أثر؛ وإال 
ا  ال بد  من نغم ، ولكن ليس leereفارغة  ل بني صدور النغمة التالية مرحلةٌ يف الفاصكانت ة  عند كل  حلظة، ورمب 

إنتاَج تتابعة يعيد  كلُّ واحد  منها م   إىل سلسلة  عروض   بطبيعي ة   حلن... كلُّ عرض  ينضمُّ  Vorstellung تصوُّر  أبًدا 
 .16"اجلديد بلحظة   أبًدا لتصقةً املاضي م   حمتوى سابقت ه  لكن بنحو  تكون فيه حلظة  
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لكي  ،إىل الصمت. لكن تنساب  األسبق إذ  ، وت نسى النغمات  االستذكار احلضوري  يف  نغمة سابقة   كلُّ   تـََقع  
’ حاضرةً ‘نشازًا، فعلى كل  نغمة  ت نسى أن تظل ، يف نفس الوقت،  الحلًنا  يكون للحن  ما أي  معىن، أي ليكون اللحن  

رلعند  – املد ةأو  – املعاين يف وحدة  موضوعي ة. بكّلم  آخر، ليس االمتداد   من مبعىًن  عرض  للنغمات  ، جمر دَ ه س 
،  إىل املاضي عليها، واملفارقة   تنساب  يف الوعي. فالنغمة اليت  يتّلحق   ، أي أن ت شك ل احلاضر. وإال  هنا، أن تستمر 

كما لو   متجانسة   تعاقبة أو بلبلَة أصوات  غريَ نغمات م   ما خنتربه يكون "شريطَ  فكلُّ االستماع إىل معزوفة  ما،  لَ فبدَ 
النغمة القادمة؛  كلُّ نغمة  إىل الصمت يف إدراك  ’ م  تستسل  ‘هنا . 17يف حلظة  واحدة" األوتارصدرت عن ضرب كل  

احلاضر، ويول د  يرتق ب   االستذكار احلضوري  هذا، فإن   ه  يف فعل   طويًّل قبل أن تذوي. ث  إال  أن  كلَّ نغمة  سابقة متك  
ي ة من خّلل السريان املتناغم لّلستذكار واالستنظار والنوع استمراري ًة متنو عَة الشد ة   ، ت درك  جديدةً ’ توًّا-اآلن‘

َتَجز  ري نيو احلض ( . حي   .عيشةَــ امل-يف ذاكرة اآلن’ االستسّلم‘ )ي ستذَكر 

 والم د ةُالترقُّب:ُيُ اإلدراكاإليقانُُفعلُ  .6

ن   جزًءا م شك ًّل لكل  خربة. خذ،  [’anticipationالرتقُّب االستباقي  أو االستباق أو الرتقُّب ]‘لوجيًّا، يقتضي ف ن م 
اجلمهور يف  الضوء، يقع   ت  املوسيقي . إذ خيف   األداءَ  االحتفال يف اللحظات اليت تسبق   قاعة   صمتَ على سبيل املثال، 

ما سوف يأيت. على وجه  يف اقرتان  مع توقُّع   االستباقي  الصمت. إن ه صمٌت يصمُّ اآلذان بالفعل، فهو ميتلئ بالرتقُّب 
ُليسليس بشيء  باملر ة، ’ اآلن املستقبلي ة‘الدق ة، فإن  جميء هذه  ن  العطى ــ  امل .إن ه ق طلَ ــ  امل لوجي  هنا هو الظهور  ف ن م 

 ه  ما الذي يكتنف   االستذكار واالستنظار احلضوري ني. يمظهرَ  دائًما حتتَ  ر  مع هذا، فإن  اآلن حتض  ’. املتجد دةاآلن ‘لـ
اد  معها، أثٌر لـ’اآلن‘ ر  تظهَ  على َنو  تتابعي :هذا املظهر؟   .18’حاضر‘لـأثٌر و ’ ماض  ‘، ويف احت 

، فإن  وحدة الوعي تشتمل ، أيًضا، رذكااالستمن خّلل  واملاضياحلاضر تشتمل وحدة  الوعي على  وكما 
املاضي )أو املستقبل( إىل  قل ص  الوعي ال ت   ، يف املقابل، أن  وحدةَ الحظ. من خّلل االستنظار واملستقبلعلى احلاضر 

، فإن  اللحظة الزمني ة  الفعل، الذي خنتربه ب’ أمحر‘جيب، بنفس املعىن الذي يكون فيه العنصر ’ املاضي‘احلاضر. وإال 
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رلتفرتض وحدة الوعي هذه، عند  .19"وهذا، بالطبع، س ْخٌف واضح" – َمعيشةأن تكون حلظًة حاضرًة خلربة   ، ه س 
ن  م عطًى   م  حتليله عند هذا املفصل لعدد  من االعرتاضات على عدَ  واضًحا يف اإلشارة إىل توليد   ه  لوجيًّا، رغم كون  ف ن م 

رلما ي سم يه  بر نتانو على التمييز )خبصوص نفس هذه النقطة( بني الفعل واحملتوى. بالتايل، جيب فهم   قدرة    ه س 
ن  من خّلل، بعبارات  ’ الزمني ة اللحظةَ ‘ ، أي من خّلل ما هو اللحظة  ’ supervenience وض  ر  ع  ‘لوجي ة، ف ن م 

رلمع ما ي سم يه  تشابكٌ أو م   م دَركٌ  َنن نرى، "، خرى والكيفي ات والكثافات، إخلاحملتويات األ Ablauf حَ زْ نَـ  ه س 
سيًّا مفهوًما فقط من خّلل التدرُّج زمنيًّا حدْ  جيعل  فاصًّل ال جدوى ت رجتى من حتليل  للوعي بالزمان  بالنتيجة، أن

 عَ املتموض   املوضوعيَّ  الكيانَ  احملتوى اليت ت شك ل   أو تتّلشى بعيًدا عن حلظات   تذوب  يف،للحظات  جديدة  املستمر  
ها  –الزمان ليست  باختصار، إن  صورةَ  [.Gegenstädliche] زمنيًّا  حمتوى الزمان وال هي جمموع   –بنفس 

 .20"الزمان بنحو  أو بآخر-إىل حمتوى ضاف  ــ  احملتوى اجلديد امل

ًدا، إىل املثال السابق الذي مرَّ أعّله.  كسرتا ر الصمت يف الصالة قبل أن تنطلق األو  رغم أن  حلظةَ فلنع د، جمدَّ
الذي ’ صوتَ ‘ يرتق ب  ’ الفارغ احلاضرَ ‘. إن  بالرتقُّب االستباقي  بلى تكون، مع ذلك، ح   تكون فارغًة، فإن  اللحظةَ 

. بالفعل، هذا ما يعن سوفَ  كي   تعليق ه  أو  إقصاؤه  جيب  Setzungأن  كلَّ فرض   يأيت، متساو قًا مع ما كان للتو 
رل. "إن ه يبدأ ويتوق ف"، يكتب hyletic datumهيويل   ىعطً على أن ه م  ’ الصوت  ‘يؤَخَذ  ت  ، "وكلُّ وحدة  م  ه س  ، ه  دَّ
رلالذي يرمي إليه . لكن ما 21"املتباعد أبًداإىل النهاية يف املاضي  ’تستمرُّ ‘،  فيها يبدأ وينتهييتال العملي ة   وحدة    ه س 

رل"املاضي املتباعد أبًدا"؟ ِل   يف قرَ هبذا الغَ   ، وطاملا استمرَّ ’االستذكار احلضوري  ‘يف  الصوتَ ’ أحتجز  ‘، أنا س 
". بكّلم  آخر، ما يصف   ه  للصوت "زمن  ف؛ االستذكار رل ه  اخلاص  ، أي، الكيفي ة اليت اإليقان اإلدراكي  هو نوٌع من  ه س 

، سيّلن الوعي يف سيّلن  دائم. من وجهة نظر  ’ ر  تظهَ ‘أو  Zeitobjekteحايثة ــ  امل-الزمني ة ت عطى هبا املوضوعات  
 يفالوقت الزمن ، "خيتفي ]الصوت[  نقاط   ، لقد انتهت مد ته. ترتاجع  ماضٍُهذا الصوت املسموع اآلن هو  فإن  نفسَ 

 .22غياهب الوعي"
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، كأن ه مستمرٌّ يف للوعي واعًيا لنفس الصوت املستمر   الذايتُّ  سيّلن الوعي، يكون اجلدول   خّلل كل  عملي ة   
. لكن، رغم أن  الوقت منوحدة   أساسي  يف كل   نصر  دائًما كع  بًة رتقَّ م  ’ آن املستقبل‘ تعاقبة. إًذا، تكون  م  ’ آنات  ‘ مسار  

املستقبلي ة تكون حمسوسًة، ’ ليس بعد‘. الـةعيشَــ املعر ف  اآلن ي  الُ ، فإن  هذا التوقُّعَ م رتقَـًّبايكون ’ ليس بعد‘أثرًا من الـ
ا  ا شرط  م شك لةإهن   ’املتجد دة  اآلن ‘الدرجة اليت ت شك ل  هبا  اخلربة؛ ولكن ها ليست حاضرًة، بعد ، بنفس   إمكان   ، إهن 

 م حايث. ـال سيّلَن املوضوع الزمن  

الزمان  ا ي سم ي بولس أشياءَ سي ني. هنرسالته إىل القول  ثة يف حايــ  يتكل م القد يس بولس، كذلك، عن األشياء امل
هو يوم  اليومَُها يف اللحظة احلاضرة: ع ِلا جذور  اجمليء املتوقَّ  لعصر   البنية املشي حي ة  ف. 23مور العتيدة"األ ظلَّ احلاضر "
من  هابالكامل. فبتشكُّل  ’ بعد-ليس‘ولكن ه ليس  ،بعد-هو ليس . للقد يس بولس، املستقبل  salvationاخلّلص 

من خّلل التوجيه  املستقبل ي شك ل  احلاضرَ كحدث  م شك ل. ’ ليس بعد‘الـ ر  ، تظهَ إيقان  إدراكي  وترقُّب  استباقي  بنية 
بنحو  ’. العصر احلاضر‘ ستقبل  يتخط ى قبضةَ م   ، أي صوبَ م فار قو ما هو المتناه   صوبَ  ’املتجد دةاآلن ‘املّلئم لـ

ككيان    ’املتجد دةاآلن ‘التوجيه املّلئم لـ عربَ  احلاضرةَ  اللحظةَ  ،امعً  االستذكار  واالستنظار  احلضوري ان،مت صل، ي شك ل  
ن  . [Gegenständliche]تموضع  زمنيًّا موضوعي  م   نال السيّلنَ  االستذكار واالستنظارلوجيًّا، يول د ف ن م  تايل  َدنرتَنس 

 للخربة الذاتي ة.

إىل اخللف وإىل األمام(،  )املت جهة   والدميومةالتوقُّع  ، أي خربة  املزدوجة باالستذكار واالستنظار هذه اخلربة   
ا  قد بدأ ، إدراكي ة كبنية  ،  فالرتقُّب  االستباقيُّ ’. اآلن توًّا‘خربة  بـ لكل   البنيويَّ ’ احلاضرَ ‘ تتوق ع  تكون م شك لًة مبعىن أهن 

[. إال  أن  هذا ’احلاضرالعصر ‘ بالفعل بتحويل   ح بلى قبل بدء  هو جمر د ظل ، أثر، فاصلة   اإلدراك ]اإليقان اإلدراكي 
رلكسرتا. وبنحو  مشابه  للقد يس بولس، فإن  ر األو  ا م رتقَّبٌة اليت مل حتض  ’ ليس بعد‘الـ ، أيًضا، يتوق ع  ه س  ر متاًما )رغم أهن 

، تكون كل   .’بعد-حاضًرا-ديع  -مل-ولكن-للتو  -كان-ما‘ـبأثر  ل يف الوقت عينه، حتتفظ   بشوق( واليت، ’ اآلن توًّا‘وإال 
ُهنالكهي  ُما رل، ما ي طيح  بكل  خربة  وإمكاني ة  فهم. بالفعل، إن  كلُّ بالزمان ي عني    الذايتَّ  الوعيَ  يقول بأنَّ  ه س 

ن  )بعبارة  ’ طَلقةــ  اآلن امل‘ا، فـ. إذً ومنشئهما الزمان واملعىن حدوَد أصل   بنية الزمان ’ تعليق‘ها بـ، ميكن تربير  لوجي ة(ف ن م 
املاهوي ة للوعي، أي السيّلن  الكوين . ولكن بالقدر الذي ي نَتهك  فيه الزمان املوضوعي ، فإن  ما نكتشفه هو البني ة  

                                                           
 .17-16: 2 القولسي ون 23
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ل والبعد، القب دون الوعي الذايت  بالزمان، ال ميكن وجود  من . أو الصريورة لّلستذكار واالستنظار احلضوري نياملستمر  
، إًذا، هو عادة  إذ لن يوَجد لإليقان اإلدراكي  سيّلنٌ  مرتك ٌب على أساس الوضع سيكولوجي ة، إن ه  . الزمان املوضوعي 

ما هو   كلَّ   ككلياني ة، وتوض ح  ،  ، كوحدة  ككل  ’ الزمن‘ . بل هي تأخذ  الزمنَ  ، بالتايل، ال ت فك ك  الطبيعي . القصدي ة  
ل يه وتكشف   م ضَمرٌ   عنه. وجت 

رلحبسب حتليل   من خّلل  مّلحظة  وكلَّ حرف   كلَّ   ح  ا توض  إهن   ؛’اآلن توًّا‘فالقصدي ة ت فس ر  الوصفي ،  ه س 
، كلُّ ذاك الذي  وري نياالستذكار واالستنظار احلضما أتى قبًّل وما سيجيء يف جدول اخلربة الذاتي ة. من دون  ترقُّب  

رلتشك ل  من جدول اخلربة الذاتي ة. )لذا يبني  هو مفهوٌم م  ’ الّلشيء‘كان سيكون هو لغو، إذ حت   أن  الفاعل  ه س 
الشكلي ة قواعد ال. إن  24العامل، هو الوعي الذايت  بالزمان( الذي يتخط ى دمارَ  الوحيدَ ’ الشيءَ ‘احلق ،  م طلقَ ـال

ن  التول د  منشأ الزمان  ّلستذكار واالستنظار احلضوري نيل والرتكيبي ة  الذايتُّ  من دوهنا، لن يكون الوعي  ه. لوجي  وأصلَ ف ن م 
 احلقول الشاسعة لألفعال املتعد دة يف خربة  توحيدي ة للموضوعي ة القصدي ة. الزمان قادًرا على تشكيل  ب

ُالخالصة

رة  كَ ليست ج سيًما ذر يًّا أو حلظًة منعزلًة كإطار  يف بَ  املتجد دةَ اآلن  ن ّلحظ أن  خّلل كل  نقاشنا، كان من املهم  أن 
بني ما هو ماض  مباشر  ي شك ل  العّلقَة املساويةَ  هي صريورة، سيّلٌن حمضٌ  ةعيشَــ املبل اآلن  فيلم  سينمائي  قدي.

رل(. ي سم ي استنظار( وما وهو قاد ٌم مباشر )استذكار) ، أي ’transitivityتعد  ‘مبدأ التشكيل الزمن  هذا  ه س 
ذوبانًا أو دجًما جلزء  يف  ت شك ل. هذه الوحدة اجلوهري ة لّلستذكار واالستنظار 25"لكل  زمان  ينتمي ما قبل وما بعد"

ا كما أن  كلَّ ... إخل.، متامً استذكار  ... من استذكار  ... من استذكار  فيه شيٌء من  استذكار  جزء. بالتايل، كلُّ 
ملا ليس بعد ولكن على وشك أن يكون. ما هو على وشك أن يكون وما كان للتو  ي در ك  هامًشا أو  ب  يرتقَّ  استنظار  

 وحدًة متماسكًة من اخلربة اليت ت شك ل  جدواًل حيًّا من اخلربة الذاتي ة. يؤل فان

ًدا إىل أو ل الدائرة، إىل فهم  مفاد  عادت وتكوُّن ه  الزمان  إن  املسألة املرتبطة بأصل    أن  وحدة الوعي  ه  بنا جمدَّ
األفعال واخلربات. إال  أن  هذه الوحدة الذاتي ة ليست، من ناحية أخرى، سيّلنًا  الذايت  بالزمان ت شك ل  كلَّ عامل كثرة  

                                                           
 .األفكارب من كتا 83ملزيد  من التفصيل يف هذا النقاش، انظر الفقرة  24

رل، الصفحة  25  .29ه س 
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قواعد الوعي  . وأهمُّ الرتكيبي ةري ة بالقواعد الصو حمًضا يصل بنا إىل الفوضى يف النهاية. بل إن  هذا السيّلن حمكوٌم 
. بالفعل، إن ه فقط من خّلل الوعي الذايت  االستذكار واالستنظار احلضوري ان والرتقُّب االستباقي  الذايت  بالزمان هي 

األشياء املوضوعي ة يف الوضع الطبيعي .   لتكشُّف   اجملر د  ’ الزمن  ‘الوصف  العامل لنا مبا هو عامل، يف مقابل   بالزمان يتفت ح  
رلكما أن  سؤال  نال نية  السؤال حول معىن الب  إىل  الزمان يدفع   أصل  حول  ه س  أو  بىندنتالي ة للمعرفة. كيف ت  رتَنس 

أصل الزمان، وهي  ى تقتضي مسألة  ؟ بكّلم  آخر، إىل أي  مدً ومعناها وحمسوسي اهتااملعرفة باملوضوعات  تتشكَّل  
ن  العطيات ــ  تشتمل على إمكان اخلربة، "عودًة إىل امل ترب  ف ن م  ن  متشك ًّل  لوجي ة اليت يكون منها كلُّ ما خي   .26لوجيًّا؟"ف ن م 

 ، ليست شيًئا، وليست ’الوحدة‘يول د الوعي الذايت  بالزمان سيّلنًا توحيديًّا من اخلربة الذاتي ة. إال  أن  هذه  

الذي تنتمي إليه  فقَ األ. إن  سيّلَن هذا اجلدول هو سيّلٌن م شك ل، ي شك ل  res شيًئا مبعىن ، ليستهوي ة قطبَ 
لةً نافذيت،  الشجرة خارجَ  قصدي ة األشياء. بالتايل، تقف   نفَسها يف وحدة  وتناغم.  عار ضةً ها بالنسبة إيل ، مظهرَ  م شك 

ما نراه  باملوافقة  على أن  ما نراه  هو هناك، حاضٌر، أمامنا. بالتايل، ما نا نصل إىل التناغم املوضوعي  حول ولكن  
رليكتشفه  ن  الإىل الزمان  الرد  بواسطة  ه س   لوجي  هو إمكان  كل  األشياء.ف ن م 

رلمن مَثًّ، فإن    لتقييم اخلربة. "إن  مسألة  واملّلئمَ  احلدسيَّ  ، أي املعيارَ ’األصلي ة‘ يقصد باملوضوعي ة اخلربةَ  ه س 
ادل  رلاألصل"، جي  حدًسا  ،الزمان حيث تتشكَّل  التفاوتات البدائي ة للزمن البدائي ة لوعي   ر  وَ َنو الصُّ  ه  ، "تتوجَّ ه س 

بكّلم  آخر، ال عّلقة ملسألة   .27لكل  اليقيني ات بالنسبة إىل الزمان" iginäreenorكـمصادر مول دة   وإطّلقًا،
 psychologismالسايكولوجي ة النزعة بلألشخاص التجريبي ني، أو  أصل  الزمان ومنشئه باحلاالت النفسي ة والعقلي ة  

رل. على العكس من ذلك، ما يكتشفه nativism 28املتطر فة أو الفطري ة هو  وتكوُّن ه  الزمان  بتحليل أصل   ه س 
ن  الالزمان  رلأصل الزمان عند  إن   .تأمُّلي  -املاقبلة للوعي عيشَــ املاخلربة هو قْبلي ، الوجي ، أي املف ن م  م شك ل، إن   ه س 

رليصف  ،1905للخربة الذاتي ة. يف حماضرات  الزماَن من خّلل تكوُّن  تارخيي   ي شكِّلُ سيّلنَه  احملض  أو اًل أصَل  ه س 
  هامش  عند  تقبع   االستذكار واالستنظارمن ’ آثار  ‘الزمان كصريورة  أو سيّلن  أو جدول  حي  ي شك ل  الوعَي من خّلل 

                                                           
رل، الصفحة  26  .27ه س 
 .28املصدر نفسه، الصفحة  27
الًفا يف ذلك  ،سابقة  على الكسب عتقدات  ومواهبَ ميتلك م   تطر فة، يف ميدان السيكولوجيا، مذهٌب يرى أن  الذهنَ ــ  الفطري ة امل 28 ُم 

 املرتجم. مقولَة اإلمربيقي ني الذين ي قرُّون للذهن بالقدرة على الكسب فحسب.
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رل، فإن  1913عام  فكاراأللكن يف وقت صدور كتاب  متجد دة.كل  آن    ه  كان قد بدأ باالبتعاد عن ميول    ه س 
ن  ال. اآلن، بدأ يصف  تكوَُّن الزمان مبصطلحات الواقعي ة نلوجيا الف ن م  تالي ة، بالتحديد، يف عّلقت ه  بقوانني الوعي َدنرتَنس 

ادل   حني الزمان الذايت . ويف جدول  حيث يتشكَّل أو  حيث السيّلن   رلجي  الذايت   بأن  الوعيَ  1905يف حماضرات  ه س 
يف العشر الثانية من القرن املنصرم ليقوَل  ه  )أي م تشك ل أو ي شكَّل(، فإن ه الحًقا يبدأ  بنقل حتليل   تأمُّلي  -ماقبلبالزمان 

ريل  يف التوصيف اِل   )أي م شك ل أو ي شك ل(. هذه النقلة   تأمُّليٌّ إن الوعي الذايت  بالزمان هو   ألصل الزمان ترمز  إىل س 
رليف رؤية  النقلة األكثر إشكالي ة ناملنبثقة حول مدى املشروع ال ه س   1905ل، ما بني وغايته )فلنق   ه  تايل  نفس  َدنرتَنس 

رل(. بالفعل، فإن  تطوَُّر حتليل 1915و  نتالي ة.نسدَ املتزايَد باملثالي ة الرتَ  ه  لتكوُّن الزمان يعكس اهتمامَ  ه س 


