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افتتاحّية العدد

 قراءُة الزمان في مالِزماته وُمتعلَّقاته
ن�سان الكونّية،  يَة الإ م�ساءلُة الزمان من ُم�سلَّمات امِلتافيزيقا. فهي، من حيث هي ت�سوُغ ر�ؤ

قد اعتادت اأن ت�ستجوَب كلَّ ما هو ُمعٌن يف ��سوحه )لدى تباُدره اإىل الذهن(، لتقول لنا اإّن 

هذا الوا�سح، اإّباَن التحقيق، هو غايٌة يف اخلفاء، �ل بّد من متاِم فهِمه مبا هو �جٌه من �جوه 

الواقع تتفا�ُت اأهّمّيته بح�سب ُمتعلَّقاته.

كما اعتادت امِلتافيزيقا اأن ُت�سائَل الزماَن ُمرتبًطا باملكان، اإذ راأت فيهما �حدًة مو�سوعّيًة 

تقت�سي �حدَة املعاجلة، �قلياًل ما ن�سج الفال�سفُة – �العرفاء – على غري هذا املنوال. بل اإّن 

هذا امل�سلك �جَد ما يدعمه يف نظرّية اآين�ستاين يف الن�سبّية التي، يف الوقت الذي اأتت فيه 

لتقوَل بن�سبّيِة الزمان �عالئقّيته، كّر�ست الزمان �املكان �جهني لواقعّيٍة �احدة، رمّبا َ��َسَمها 

�سئلة التي ت�ستنطقهما مبا هما جن�ٌس  بعاد. من هنا كانت ت�سدر الأ  الأ
ّ
البع�ُس بالزمكان رباعي

 من مثل: هل الزمان �املكان نظامان من العالئق 
)�(

�احد اأ� النوعان الوحيدان جلن�ٍس �احد

 بحيث ل يوجد حدٌث زمايّن اإّل �هو مرتبٌط باآخر، اأ� حيٌِّز مكايّن 
ٌّ

فح�سب؟ هل الرتابط كّلي

ن�سان؟  اإّل �هو مّت�سٌل باآخر؟ هل لهما اأجزاء ُمتفا�سلة اأم هما كلٌّ �احد؟ كيف يرتبطان بالإ

�سئلة. باإرادة اهلل؟ �ما ماثل هذه من الأ

 حتديًدا، ارتاأت ف�سَل املكان عن الزمان، كمبحثني، اإذ 
)�(

اإّل اأّن الفل�سفة الغربّية، بعد كانت

 ،
)�(

ًرا، �هذا ما تراه عند هيغل �برغ�سون �ِبنتام �هايِدغر اعتربت املكاَن مّيًتا �جامًدا �ُمتحجِّ

رة ‘الزمان والكينونة Zeit und Sein’ )��96( اأّن حما�َلَته،  بل اإّن هايِدغر يرى يف مقالته املتاأخِّ

 van Inwagen, Peter, «Metaphysics», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), انظر،   )�(

.>/URL = >http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/metaphysics

كان كانت يرى اأّن الزمان �املكان من اأ�سكال احلد�س املح�س، ذاتّية �ما قبلّية.  )�(

لودفيك ِفتغن�ستاين، حتقيقات فل�سفيّة، ترجمة �تقدمي �تعليق عبد الرّزاق بّنور )بري�ت: املنّظمة العربّية للرتجمة، الطبعة �، �007(، ال�سفحة   )�(

�87، الهام�س ��5.
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ثري ‘الكينونة والزمان Sein und Zeit’ )�9�7(، ا�ستخراَج الزمان من املكان هي  يف كتابه الأ

.
)�(

حما�لٌة م�ستحيلة

هذا ل يعني اأّن الفال�سفة قبل ذلك كانوا غري �اعني اإىل اأّن الزمان ُيولُِّد اأ�سئلًة ل ُمرادَف 

 
ّ
ًدا من املكان الثالثي لها مع املكان، �رمّبا عّللوا ذلك بكون الزمان اأحادّي الُبعد �اأكرَث جترُّ

ينطوي على  اإّنه مفهوٌم  ؛  ّ
املرئي العامل  اإىل مو�سٍع �حملٍّ معّيَنني يف  ُي�سري  فاملكان   .

)5(
بعاد الأ

�سياء لي�ست ثابتة، اإذ �جوُدها �موُقعها يتغرّيان. فما هو العن�رص  اأّن الأ اإّل  ثباٍت �ا�ستقرار. 

ة يف  ؟ اإّنه الزمان الذي ُي�سري اإىل العالئق �الظهورات املتغريِّ ك الباعث على طر�ء التغريُّ املتحرِّ

العامل �ُيح�سيها. �هذا هو �جُه ت�سميِة عامِلنا بعامل الكون �الف�ساد لرتباط الكون باملكان 

�الف�ساد بالزمان اأ� كما قالت العرب، »كينونٌة يف املكان ��سري�رٌة يف الزمان«، �ال�سري�رُة 

حتتمل الف�ساد، بل هي من ذاتها تقت�سيه – هذا يف خالف الدميومَة التي جُتانب التغريُّ مبا هي 

هي )انظر اأدناه(. 

�بغ�سِّ النظر عن ارتباط الزمان باملكان اأ� ا�ستقاللهما، فاإّن م�سكلَة الزمان ع�سريٌة يف 

د،  حمدَّ مو�سوٍع  عن  خارًجا  عليه  احل�سِّ  قب�َس  اإباَءُه  �لعلَّ  حلِّها.  عن  ناهيك   – �سياغتها 

اأن ن�ساأل اإن كان  َف عليه يف ن�سبِتِه اإىل ما �سواه. هذا ل ُيعفينا من   التعرُّ
ّ
يجعُل من احلتمي

د�ات  موجوًدا بنف�سه، جوهًرا مكتفًيا بذاته، �ل يعفينا، باملقدار عينه، من التنقيب يف الأ

، اأم هو �سهوديٌّ ح�سورّي؟ اأ� 
ّ
 قيا�سي

ٌّ
املعرفّية عن �ُسُبل ا�ستق�سائه �معرفته. فهل هو جتريبي

اأم  اأ�ساًل  مرين فكانا من حيثّياته �حلاظاته؟ بل هل هو موجوٌد )يف اخلارج(  لعّله جمع الأ

حداَث فتتوّهُم ما�ضيًا  ُر وتُدِرُك وتتوقَّع الأ اأّنه ي�ستقي �اقعيََّتُه من النف�س التي تتذكَّ مِر  غايُة الأ

، على ما ذهب اإليه اأغو�سطني الذي كاد اأن مُياهي بني التغريُّ �العدم �الثبات  وحا�رضًا وم�ستقبلاً

 خلا�سّيِة 
)6(

اأن ل يكون« اإىل  مييل  �الزماُن  ثابتٌة  بّديّة �حَدها  »الأ اأّن  اعترب  �الوجود عندما 

ٍ اإّما اأن يكون عدًما لعدم اأ� فقداًنا  التغريُّ عنَده؟ �لعّل التغريُّ ينطوي على العدم، اإذ كلُّ تغريُّ

لوجود )اأ� رتبٍة �جودّية(.

�لعّلك قد لحظت، يف املطوّي ّما مّر، جدلّيًة تد�ُر مداَر الذات �املو�سوع، فتحا�ُل 

اأ�  ذاك  على  هذا  ُمغلِّبًة   
ّ
اخلارجي العامل  اآفاق  يف  اأ�  النف�س  َمَديات  يف  الزمان  عن  البحَث 

El-Bizri, Nader, “Some Phenomenological and Classical Corollaries on Time,” in A. T. Tymieniecka, Timing and Temporali ،انظر  )�(

.ity in Islamic Philosophy and Phenomenology of Life (Dordrecht: Springer, 2007), p. 138

van Inwagen, Op. cit.  )5(

See, El-Bizri, Op. cit. p. 143.  )6(
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ذاك على هذا. �هاهنا اجّتاهان ُمغِرقان يف عمق التفكري الب�رصّي ُمذ �اجَه مو�سوعَة الزمان 

ى  فا�ستجَوَبها. �قد كان لِكال املنَحيني تداعياٍت ت�سهُد على مف�سلّية املبحث يف اإطار الر�ؤ

ها، مقهوٌر  ّ�ل راأى اإىل الزمان كُمنح�رٍص يف النف�س، فهو حبي�سُ الكونّية ال�سّتى. املنحى الأ

اأفالطون  اإىل  الراأي  اأن�سار هذا  الوهم �امِلخيال. �يرجع  اإّل يف  له خارَجها  لها، ل �اقعّيَة 

�س م�رص�عّيته على حتييز اأر�سطو  �سِّ خر فهو يوؤ �اأغو�سطني يف ا�ستقاء امل�رص�عّية. اأّما املنحى الآ

ا، اإق�ساٌء للمقابل  للزمان يف قالب اخلارج، �على ق�رِصِه اإيّاه يف كونه مقدار احلركة. هنا اأي�سً

عٌة للزمان اإذ ي�سري خارَج الذات متاًما �ت�سرُي حمكومًة له، ل متلك  – �هو النف�س – �مو�سَ
. �قد �جد هذا الجّتاه الثاين ما يدعمه يف النزعة العلمّية )العلموّية( 

)7(
باإزائه اإّل الن�سياَب معه

 .
ّ
، جتريبي

ٌّ
التي ل تاأخذ بالزمان اإىل مبا هو قيا�سي

�يف ِكال احلاَلني، فاإّن اخلربة الفردّية ل تفقد حموِريَّتها يف التعاطي مع الزمان �سواء فر�سناه 

الفل�سفة  تعاطي  يف  النف�سال  مورُد  يكمن  �هنا  خارَجها.  فر�سناه  اأ�  النف�س  ملكة  يف 

ينطلق  )التحليل(  فاأحدهما  الزمان.  مو�سوعة  مع   ،
ّ
�التحليلي »القاّرّي«  ب�سّقيها  الغربّية، 

خر )الِفُنِمُنلوجيا �املدار�س  من اخلربة �ضعوًدا نحو بًنى لغويّة-منطقّية اآخذٍة يف الرتكيب، �الآ

اإىل مكّوناتها  نزوًل يف حتليل اخلربة  الفعل(  رّدة  اأ�  ال�ستمرار  بها على نحو  ارتبطت  التي 

عِة  مو�سَ اإىل   ،
)9(

للعلم عبادته  مع  ان�سجاًما   ،
ّ
التحليلي التقليد  اجّته  حني  �يف   .

)8(
التف�سيلّية

ـَقي�سة، فاإّن الِفُنِمُنلوجيا ا�ستبطنت الزمان �راحت ُتعالج  الزمان يف اإطار مظاهره اخلارجّية امل

. �يف احلالني اإق�ساء. �بطبيعة احلال، فاإّن عدم 
)�0(

ـَعي�سة �جوَده ال�سّيال يف جد�ل اخلربة امل

قرار باأ�سالة �جَهي الزمان )ذاك املّتجه اإىل اخلارج، �هذا املطوّي يف جنبات  القدرة على الإ

ن�سان مع الكون، لوثاقِة �سلِة مبحِث الزمان باأ�سئلِة  النف�س( يرتك تاأثرَيه على كاّفة تعاطي الإ

�ىل. ن�سان اجلوهرّية، باأ�سئلته الأ الإ

�ىل[ مثاًل، ارتباُط الزمان بخلق العامل؛ هل يبداأ الزماُن مع العامل اأِم العامُل  �سئلِة ]الأ من الأ

�املتكلِّمون  الفال�سفة  تعاقب  لذا  اهلل،  لطبيعة  بفهمنا  يرتبط  هنا  مر  �الأ يقع؟  عموده  يف 

 فال يجوز لنا اأن نن�سى الزماَن ال�رصدّي الذي ي�ستبطن 
ّ
 اأ� الزمان اخلارجي

ّ
اإذا باَن لدينا اأّن الفال�سفَة انحاز�ا، مبعظمهم، اإىل الزمان النف�سي  )7(

 للجماعة �ي�ستوطن يف ذاكرتها، �له اأ�سالته كذلك.
ّ
الوعَي الكّلي

McLure, Roger, The Philosophy of Time (London and New York: Routledge, 2005), 5-6.  )8(

قرار باأّن ماّديّته تنبني على موقٍف من  ـُربَّزين يف يومنا – الذي ل يجد حرًجا يف الإ  امل
ّ
�العبارة لتايلر بريغ – اأحد فال�سفة التقليد التحليلي  )9(

 Burge, Tyler, “Mind-Body Causation and Explanatory Practice,” in J. Heil and A. Mele ،انظر .
ّ
العامل اأ�سبه ما يكون باملوقف ال�سيا�سي

 Lycan, William, “Giving Dualism its Due,” Australasian وانظر،  كما   .((eds.), Mental Causation (Oxford: Clarendon Press, 1993

Journal of Philosophy, Volume 87, Issue 4, December 2009 , pp. 551 - 563, fn. 4
انظر، يف هذا العدد، مقالة مايكل اأندر�ز اإدُمند ُه�ِسل: الوعي الذاتيُّ بالزمان.  )�0(
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�احل�سارّية   – الفكرّية  املنظومات  فاإّن   ، عامٍّ �ب�سكٍل  فيه.  الراأي  اإبداء  على  �الالهوتّيون 

 فال ت�سحُّ بحّقه 
)��(

دائرّي اعتربه  من  منها  ثالث.  على  الزمان  اإىل  نظرتها  يف  توّزعت   –
بدايٌة اأ� نهاية، بل هو َعوٌد اأبدّي، تكراٌر دائٌم لكوٍن cosmos ُمنتظٍم يف ن�سٍق ُمرتا�سٍّ يجد 

ُه م�سلوَب  عجاب �الرهبة، يف عني الوقت الذي يجد نف�سَ ه مرا�ًحا بني الإ الواقُف اإزاءه نف�سَ

 للعامل )نيت�سه �كافكا 
)��(

ٍّ
قدار، غارًقا يف �عٍي �سيزيفي الد�ر، تعًبا، مقهوًرا لل�سدفة �لعبة الأ

. كذا كانت النظرة اإىل الزمان يف 
ّ
د العبثي �كامو(، ل يجد له خياًرا �سوى الن�سياع اأ� التمرُّ

ن�سان للزمان من تاأثرياٍت  اليونان القدمية – �يف الهند – �اأنت ترى من خاللها ما ِلفهم الإ

يته الكونّية. على ر�ؤ

�يرى فريٌق اآخر من الفال�سفة، كذلك، اأّن الزماَن ل بدايَة �ل نهاية له اإّل اأّنه ي�سري يف 

ا جتد   مبعنى اأّنه غري قابل لالنعكا�س اأ� التكرار. �هنا اأي�سً
ٌّ

زل، فهو اجّتاهي خطٍّ م�ستقيٍم منذ الأ

منظوماٍت دينّيًة تتبّنى هذا الراأي.

�ثّمة فريٌق ثالٌث، من املنظومات الفل�سفّية �الدينّية – اأ� الفل�سفّية الدينّية –، يوافق على 

لعملّيِة  اآخر، فهو حمكوٌم  له بدايًة يف حملٍّ �نهايًة يف  اأّنه يرى  اإّل   ّ
الزمان طويلٌّ �اجّتاهي اأّن 

اخللق �مرتبٌط بفعل اهلل امل�ستمّر، اإّنه ذ� ُبعٍد �احٍد يّتجه من املا�سي اإىل امل�ستقبل؛ »اإّنه �احٌد، 

ه اإليها. . اإّنه حمكوٌم لغايٍة يف اأ�سل ِخلَقِتِه فهو يتوجَّ
)��(

»
ّ
مي ع�سوّي، �تقدُّ

ه، هل للزمان اأجزاء؟ اٌل ثاٍن نف�سَ هنا يفر�س �سوؤ

فهو  بالتايل،  متجان�س،  �احٌد  كلٌّ  اإّنه  لتقول   ،
ّ
ديني �منها  املنظومات،  بع�س  جاءت 

�سياء تن�ساب معه. �جاءت اأخرى لت�سرَي اإىل اأّن تعريًفا كهذا ي�سلب  ٌك على هواه، �الأ متحرِّ

يف�سح يف  ليتدّخل؛ كما �ل  الزمان  قدٍم يف عمود  له موطَئ  يجُد  فاأين  اختياَرُه،  ن�ساَن  الإ

املجال لعناية اهلل لتتدّخل ا�ستجابًة لدعاء اأ� اإنفاًذا ِلُلطٍف خا�ّس – �اإن مل يقت�ِس ]التعريف[ 

نفَي اأ�سِل اإرادته، �سبحانه، اإذ يكون الزمان، مبا هو كّل، طوَع م�سيئته �رهَن ُمراده.

 Puech, Henri-Charles, “Gnosis and Time” in Corbin, Eliade, Jung et al., Man and Time: ،ملعاجلٍة �سيِّقة ملو�سوع الزمان الدائرّي انظر  )��(

 .Papers from the Eranos Yearbook, trans. Ralph Manheim (London: Routledge and Kegan Paul, 1958), pp. 38-46

بدّي. خدع �سيزيف اإلَه املوت ثانتو�س فعاقبه زيو�س باأن جعله يحمل  غريقّية �هو رمز العذاب الأ ن�سبًة اإىل �سيزيف Sisyphus يف امليثولوجيا الإ  )��(

�سخرًة من اأ�سفل اجلبل اإىل اأعاله، �كّلما ��سل اإىل القمة تدحرجت ال�سخرة اإىل الوادي، فيعود اإىل اإ�سعادها من جديد، �يظل هكذا حّتى 

بد. الأ

Puech, Op. cit. p. 63.  )��(
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 لتقول قوَلها اآخذًة من عند 
)��(

ـُحَكمة ل�سدر املتاألِّهني ال�سريازّي ل امِلتافيزيقا امل هنا تتدخَّ

غٍث �من عند العرفاء ب�سغث، �نا�سجًة مبا ين�سجم مع الن�ّس متى ما اُأحِكمت  الفال�سفة ب�سِ

 منه( لتطويعه �معاجلته، راأى اأّن امل�ساألة 
ّ
قراءته. �كعادته يف ُمالفة احلد�س )حّتى الفل�سفي

عرا�س د�ن اجلوهر. هو يوافق  تكمن يف النظرة املغلوطة اإىل احلركة، �ح�رِصها يف جمال الأ

اأ�  ال�سّيال  الوجود  مقدار  الزمان  بقوله،  عرّب  �اإن   – للحركة  مقداًرا  بالزماِن  قوَلُه  امل�ّساَء 

ية الفيل�سوف لنف�س  ال�سعيف –، لكّنه ُيعيد حياكة امل�ساألة بعد ف�سِّ اخليوط املت�سابكة يف ر�ؤ

احلركة. فالزمان، يف حني هو متّد �قابل للتق�سيم – في�سحُّ الكالم عن املقادير بحّقه –، فاإّنه 

�سّياٌل �غري ُم�ستقّر، فهو مقداٌر للحركة �هي �سّيالٌة �غري م�ستقّرة بطبيعة احلال. 

ماذا ي�سري اإذا كانت احلركة يف اجلوهر؟ 

زيّل �احلد�ث الزمايّن، اإذ  ـُخريِّ بني احلد�ث الأ حراج’ يف املوقف امل اأّ�ًل، نتفادى ‘الإ

�سكالت التي تقت�سي حركًة تاأ�يلّية ُمتكلِّفة. فاإذا كانت احلركُة  لكلٍّ ُمتالزماٌت حبلى بالإ

ة ذاًتا،  يف اجلوهر، فاإّن الزماَن ي�سري ُبعًدا رابًعا من اأبعاد املوجودات اجل�سمانّية، فهي متغريِّ

رادة احلّق ل  لب�س، يف حمكومّيٍة لإ لب�ٍس بعد  اآن، يف  اإىل �جوٍد يف كلِّ  اأي منتقلة من عدٍم 

« مل 
ّ
تتخّلف عنها، فهو ُيحِدُثها يف كلِّ حلظٍة �لول »القّيوم« لَفَنت �اندثرت، �لول »احلي

جتد لها ما ت�ستمدُّ حياَتها منه. اأّما ما هو من املجّردات، فهو مرتّفٌع عن �سوب الزمان، ُمت�ساٍم 

عن طر�ء ال�سري�رة �التغريُّ �احَلَدثان.

زل �الر�سوخ متالزمان. �يدعمه  �ِلعدم طر�ء التغريُّ عليها ]املجّردات[ فهي اأزلّيٌة اإذ الأ

�قات  الأ ت�سحبه  »ل  �سمى،  الأ املطَلِق  بحّق  ال�سالم  عليه  طالب  اأبي  بن   
ّ
علي مام  الإ كالم 

�قات كونه،  �العدَم �جوُده، �البتداَء اأزُله )...( ل يجري عليه ال�سكون  )...( �سبق الأ

لفات اإىل اأّن »اأزلّية  . �من ال�رص�رّي هنا الإ
)�5(

زل معناه« �احلركة )...( ]اإًذا[ لمتنع من الأ

طالق الوجودّي الذي تلزم منه  م الزمايّن، �اإّنا مبعنى الإ احلّق �سبحانه هي لي�ست مبعنى التقدُّ

�سياء، �عليه تعود ‘اأزلّية’ و‘اأبديّة’ و‘معّية’ احلّق )تعاىل( ن�سبًة  حاطة الوجوديّة بجميع الأ الإ

ا لطيًفا ملفهوم احلركة �ارتباطه بالزمان عن املاّل �سدرا يف، عبد الر�سول عبوديّت، النظام الفل�سفّي ملدر�سة احلكمة املتعالية، ترجمة  جتد عر�سً  )��(

، �0�0(، اجلزء �، ال�سفحات �9 اإىل �59. قارن، 
ّ
�سالمي علي املو�سوّي، مراجعة خنجر حمّية )بري�ت: مركز احل�سارة لتنمية الفكر الإ

حمّمد تقي م�سباح اليزدي، املنهج اجلديد يف تعليم الفل�سفة، ترجمة حمّمد عبد املنعم خاقاين )بري�ت: دار التعارف للمطبوعات، �998(، اجلزء 

الثاين، ال�سفحات ��� اإىل ��5.

�ّس�سة دار الهجرة، ���7 ه(، اخلطبة   بن اأبي طالب، نهج البالغة، تعليق �فهر�سة �سبحي ال�سالح، حتقيق فار�س تربيزيان )قم: موؤ
ّ
مام علي الإ  )�5(

�86، ال�سفحة ��7.
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 .
)�6(

�سياء، اإىل معًنى �احٍد هو اإحاطُتُه الوجوديّة بوجود جميع املوجودات« اإىل الأ

َعَتُه �اأُفَقُه الزمايّن. بالتايل،  �اإذا كان الزمان ذاتيًّا يف اجل�سمانّيات، فاإّن لكلِّ موجوٍد منها �سِ

 كن�سبٍة بني املوجودات 
ّ
ما كان اأ��سَع زماًنا، فِبِه ُيقا�ُس غرُيه، �هكذا يتولَّد الزمان اخلارجي

جة يف مراقي  ذ�ات احلركة. �من هنا ندرك اأّن النف�س الب�رصّيَة، القابلة لكلِّ الهيئات، �املتدرِّ

ن�سان  رقى لالإ ا، �هي النف�س الأ �سياء ُطرًّ َع كلَّ الأ الكمال، ت�ستفي�ُس يف �سعتها الوجودّية لَت�سَ

�سماء ��ا�سطة الفي�س. �هو الذي ي�ستفي�س يف كمالته يف الزمن الكامل  الكامل، جملى الأ

يف ليلة القدر فيت�سّلط على الزمان ليكون هاديًا �دلياًل اإىل اليوم امل�سهود.

بدّي، كيف يتوا�سل ال�رصمد مع الزمان، فاإّن الربَط  زيّل �الأ اأّما كيف تّت�سل املتغرّيات بالأ

الكامل  ن�سان  الإ يف   
ّ
لهي الإ احل�سور  خالل  �من  بدّية  بالأ املرتبط  امل�ستقبل  خالل  من  يتّم 

اأّنه حدٌث  ل   ،
)�8(

يته لر�ؤ املانع  ارتفاع  اأي  الظهور،  اكتمال  ينتظر  ح�سوٌر  وهو   ،
)�7(

املخلِّ�س

بدّية �هذا   ياأتي من خارج؛ �ل ميكن اإّل اأن يكون حا�رًصا �اإّل ُفقدت العالقة مع الأ
ٌّ

دفعي

ر�س من حّجة«. هو مغزى القول، »ل تخلو الأ

ات  �مبنهٍج ُمتلف، فاإّن البع�س ارتاأى اأن يقرتح م�ستًوى ��سيًطا بني ال�رصمد حيث الالمتغريِّ

فح�سب، �بني الزمان حيث املتغرّيات فح�سب. على �سبيل املثال، يرى املريداماد اأّن الدهَر 

ده يف ال�رصمد اإىل حيث املوجودات  نفاد اأمر اهلل من حيُث هو يف تفرُّ هو هذا امل�ستوى القابِل لإ

زلّية، �لكن املخلوقة، فهو ذ�  ّن الدهر هو م�ستوى العقول الأ �سة للكون �الف�ساد، لأ املتعرِّ

زلّيته، �ذ� �جٍه اإىل العامل ملخلوقّيته. اإّنه حمّل حد�ث العامل، حمّل انتقاله من  �جٍه اإىل ال�رصمد لأ

 .
)�9(

ّ اإىل الوجود، من حيُث هو موجوٌد بالقّوة اإىل متام فعلّيته
العدم الن�سبي

، �هو �سابٌق على املريداماد، بالدهر لُيعلَِّل ارتباَط ال�رصمد بالزمان، 
)�0(

ّ
يتو�ّسل ابن عربي

مر من احلقِّ اإىل اخللق. اإّل اأّنه ينظر اإليه نظرًة ُمتلفًة م�ستفتًحا باحلديث ال�رصيف،  َل الأ �تنزُّ

 اإيجاُده 
»ل ت�سّبوا الدهر، فاإّن اهلل هو الدهر«. فالدهر، عنده، هو من اأ�سماء اهلل من حيث�2)�

�ّس�سة اأّم القرى للن�رص �التحقيق، ���8 ه(، ال�سفحة ��8. ، ال�ضيعة، ترجمة جواد علي ك�ّسار )بري�ت: موؤ
ّ
حمّمد ح�سني الطباطبائي  )�6(

بديّة. انظر، يف هذا العدد، مقالة ال�سيخ �سفيق جرادي، الزمن وعودة الأ  )�7(

�سلم يف اإيران، نقله اإىل العربّية �قّدم له �حّقق ن�سو�سه نّواف املو�سوي )بري�ت: دار النهار للن�رص، الطبعة �، �000(،  هرني كوربان، عن الإ  )�8(

اجلزء �، ال�سفحة �7.

انظر، يف هذا العدد، مقالة �سّجاد ر�سوّي، املريداماد واحلدوث الدهرّي للعامل.  )�9(

 Chittick, William, Ibn ‘Arabi: Heir to the Prophets (Oxford: One World Publications, ،للزمان انظر 
ّ
ط لفهِم ابن عربي ل�ستعرا�ٍس ُمب�سَّ  )�0(

.2005), pp. 87-114
لكلِّ ا�سٍم حيثّية، فكما اأّن رحمة اهلل هي من�ساأ كّل رحمة، �علمه هو من�ساأ كّل علم، اإلخ، فاإّن الدهر هو من�ساأ كلِّ زماٍن ��سري�رة.  )��(
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حداث التي ُن�سّميها الزمان. اإّنه ال�سم الذي يرمز  ة يف الكون، ل�سيالن الأ ��ساع املتغريِّ لالأ

 ،
اإىل العالقة بني ال�رصمد �الزمان. لذا كانت اأّيام اهلل تنتمي اإليه اإذ }ُكلَّ يَْوٍم ُهوَ فِي َشْأٍن{�))�

اأّما ما تعلَّق بر�سوخه �اأزلّيته، �سبحانه، فينتمي اإىل اأ�سماء اأخرى كال�سمد �غريه.

قابٌل  ُمتفا�سل،  الوقت،  نف�س  يف  �هو،  ديَدُنه.  �التعاقُب  الت�رصُُّم  متّد؛  اإًذا،  الزمان، 

ن، �احلني،  للق�سمة. لذا جتد القراآن يكرث من ا�ستعمال املفردات التي تدّل على اللحظة، �الآ

اإلخ؛ املفردات التي تدّل على الوقت �هو غايٌة يف املحورّية. فالوقت متالزٌم مع العبادات، 

م فيه العبد  ، �هو، باللحاظات التي مّرت، املورد الذي يتقدَّ
)��(

فال ت�ستقيم بد�ن مراعاته

، لُينِفَذ ُلطَفُه �عناَيَته  بالطلب، فيجُد مل�سيئته منفًذا، �املورُد الذي يتدّخل به البارئ عّز �جلَّ

�سكالّيات التي تعرت�س، من مورد  – �اإن كان كلُّ لطفه ابتداء، اإّل اأّننا، بذلك، نتخّطى الإ
زيّل املطلق، �سبحانه، مع قدَرته  ن�سان �على ان�سجام علم اهلل الأ الق�ساء �القدر، على حّرّية الإ

زلّية املطلقة. الأ

ـُ�سِكلني عن جد�ى الغو�س يف مو�سوعاٍت اآَخُذ ما  جابة عن اإ�سكاِل امل ختاًما، فاإّن الإ

ية الكونّية  د يكمن يف تبيان انعكا�سات �تداعيات هذه املو�سوعات على الر�ؤ تكون بالتجرُّ

للفرد �اجلماعة املعنّيني. الزمان، مثاًل، يقبع عند تخوم عدٍد من املو�سوعات التي ل ت�ستقيم 

ن�ساُن كيف ميار�س مفهومه ]للزمان[ �سلَطته  من د�ن امتالك راأٍي ب�ساأنه. �لئن مل يدرك الإ

ر�سّية  ّنه قادٌر على العي�س غرَي من�سجٍم مع نف�سه، فقط، اإىل حني. فالزمان هو الأ عليه، فالأ

نا  �سياء �تكوين املفاهيم حولها. �هو حاكٌم اأ�سا�ٌس يف عالقة الأ لفهم اخل�سائ�س املاّدّية لالأ

ن، بدّ�امات الزمان �ا�سرتاحاته. �ل ت�ستقّر  بدّية اأ� باللحظة الآ ، بالأ
ّ
بجد�ل الزمان احلي

بالهوّية  العامل،  بحد�ث  باملعرفة،  العلوم  اأ�ىل  �هي  �املعاد،  باملبداإ  املرتبطة  �سكالت  الإ

رادة،   – �كلُّ الكون حم�رُصه –، بالإ
ّ
لهي ال�سخ�سّية ��حدة الذات عرب الزمن، باحل�سور الإ

بالغاية، باحلّريّة، بالعناية، اإلخ، اإّل بفهٍم للزمان ُيذلِّل كلَّ ثنائّية حاّدة بني الذات �املو�سوع، 

بل يقوم على اأ�سا�س التوحيد.

ية �9. �سورة الرحمن: الآ  )��(

الهالل  »يلتم�س«  بل هو  ليعرفه،  احل�ساب  اإىل  يلجاأ  الوقَت �ل  »يراقب«  فهو  الوقت«،  »ابن  باملواقيت حّتى �سار  من  املوؤ اعتناء  لذا كان   )��(

ن�سان من الوقت! انظر،  �ينتظره – لحظ كم تنبُئنا النكتة البالغّية بخ�سو�س كون اللتما�س طلًبا من امل�سا�ي اإىل امل�سا�ي عن موقع الإ

.Louis Massignon, “Time in Islamic thought,” in Man and Time, Op. cit. pp. 108-114
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مع العدد
يف  �حمورّيته  للزمان،  الدينّية  املجتمعات  قراءَة  فيها  ي�ستعر�س  ماجد  حمد  لأ بورقٍة  امللّف  ن�ستهلُّ 

�سياغة التقليد فيها. من ثّم نخُل�س، مع �سّجاد ر�سوّي، الذي ي�ستعر�س اأقوال الفال�سفة يف حد�ث 

العامل، اإىل معاجلٍة ذات فرادٍة للمريداماد الذي ي�سيُغ اآراَء �سابقيه يف الزمان يف ن�سٍق ُمتما�سك ي�ستعني 

�سافة اإىل احلد�ث( من قبيل الَبداء. بعدها نتعّر�س، يف درا�سٍة  به ملعاجلِة م�ساكل فل�سفّية اأخرى )بالإ

الرَتن�سنَدنتالّية  نا  الأ اأ�سالة  �سوء  على  بالزمان  الذاتّية  للخربة  ل  ُه�رصِ اإدُمند  لتحليل  اأندر�ز،  ملايكل 

للزمان  م�ساءلته  يف  هايِدغر  لـ»منعطفات«  فيها  يعِر�ُس  عون  ـُ�سري  مل بدرا�سٍة  نعاُر�سها  ثّم  عنده، 

Dasein«. �يف  اأ�سالة »الكائن هنا  املّرة، على �سوء  للكينونة �لكن، هذه  ا�ستنطاقه  معطوًفا على 

�سكال يف تعاطي الفال�سفة مع الزمان، حيث غّلبوا  رة الإ ختام امللّف، يتقّدم �سفيق جرادي بقراءته لبوؤ

ر�سي )اخلال�س الب�رصّي(  ٍة تربط الزمان بامل�ستقبل الأ ا اإىل قراءٍة خا�سّ اأحد اأبعاده على غريها، خال�سً

خر�ّي )اجلزاء(. �الأ

يف  فيها  القول  َكرُث  م�ساألٍة  قراءَة  عبودّيت  الر�سول  عبد  ُيعيد  �اأبحاث«،  »درا�سات  باب  �يف 

عها يف �سياِقها �ينقَد القراءات التي اأخذت  �سالمّية )اأ�سالة الوجود �اعتبارّية املاهّية(، لي�سَ الفل�سفة الإ

، يرى ال�سّيد 
ّ
ر الفكر يف الو�سط الغربي فراط يف قراءتها. �يف اإجماله حلركة تطوُّ مناحَي التفريط �الإ

اإىل  العملّية  هذه  ��سوَل  �ي�ستعر�س  العقل،  عن  القدا�سة  نزع  م�ساَر  كان  م�ساَره  اأّن  ن�رص  ح�سني 

ن�ساق الدينّية اآلًة م�ساعدًة يف نزع  معقل املقّد�س – �هو الدين – مو�سًحا كيف اأ�سحت بع�س الأ

م قراءًة لجتماع  القدا�سة عن العقل �الوحي، �الدين نف�سه. ثالُث الدرا�سات )حبيب فّيا�س( ُتقدِّ

فل�سفَتي اللغة �التاأ�يل على اأر�سّيٍة �احدة ما َيِعُد مبنهٍج جديٍد ُينبُئ بتخّطي امل�سكالت التي �اجهت 

الفل�سفتني كّل على حدى. اأّما يف الدرا�سة الرابعة، فاإّن عبد الرحمن احلاّج مُيو�سع تف�سرَي اجلابرّي 

��سع، م�ستو�سًحا ما اإن كان ]اجلابرّي[ قد تقّدم بجديد، اأم اأّنه  خري الأ للقراآن يف �سمن م�رص�ع الأ

بول�س اخلوري يف  ي�سُعنا  �اأخرًيا،  التحديد.  منهم على �جه  – امل�ست�رصقني  ال�سابقني  اأعمال  كّرر 

عمال التي عاجلت مو�سوعَة التجربة الدينّية، اأي كتاب فكرة الُقد�سّي لر�ُدلف  اأجواء اأحد اأبرز الأ

فنا على منهج اأ�ّتو يف معاجلة هذه امل�ساألة املحورية يف فل�سفة الدين. اأ�ّتو، فُيعرِّ

�اآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب العاملني.

حممود يون�س  


