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الزمـــن وعــــودة األبدّيــــــة

شفيــق جـــرادي���

 )الذي جع��ل الذات يف قبال اخلارج(، وبالف�صِل 
ّ
تاأّث��ر مبحُث الزمن بالكوجيتو الديكارتي

ن�ص��ايّن املَعي�ش، ما اأّدى اإىل اإق�ص��اء   والإ
ّ
دراكي  والزمن بُبعده الإ

ّ
 بني الزمن الطبيعي

ّ
الكانت��ي

بدّية يف منهج هايِدغر القائم  ميان والأ ل، وتنحية الإ  مع ُه�سِ
ّ
دراك التاأويلي الواقع يف اأّولّية الإ

�ص��امّية، فاإّن للزمن  طروح��ة التدبُّرّية الإ عل��ى حموريّ��ة كينونة الذات-هنا. اأّما بح�ص��ب الأ

 يف 
ّ
 يف وجوده اجلْمعي

ّ
نُف�ص��ي  واقعّيًة، كما للزمِن الأ

ّ
د يف وجوده اخلارجي ال�ص��ّيال واملتجدِّ

 
ّ
الذه��ن واقعَيُّته. ولئن كان للنف�ش املرتّقّية يف مدارج الوج��ود قّيومّيتها على الزمن اخلارجي

 الذي ل يجد له عاًجا اإّل من 
ّ
خرِي نحو الوجود الفعلي ��عي الأ مبا هو وجوٌد �ص��عيف، فِل�صَ

بديّة.  خال الأ

موِر التي ُتيُط بنا ما يقبُل املعاجلَة القائمَة على التعريِف والتحديِد واإبراِز الر�ص��وم  اإنَّ م��ن الأ

��نا.  ومنها ما يتجافى عن ذلك، واإن كان اأكرَث ح�ص��وًرا يف عموِم وتفا�ص��يِل اأفكارنا ومعا�صِ

ن�ص��ان اقرتاًن��ا غرَي قابٍل لانفكاك،  ولعلَّ الزمَن هو واحٌد من هذه امل�ص��ائل التي اقرتنت بالإ

��ْنَو ولَدِتِه وحياِتِه ومَماِته، بل هي املَ�عرُب ملق�ص��ِدِه الذي ي�صرُي اإليه كدًحا اإلزاميًّا  حّتى باتت �صِ

قاهًرا، اإذ يتَِّجُه به نحَو م�صتقبٍل جمهوٍل يف اآناِتِه وحله وماآلته.

ك وهو بواُرَك  �صُ فالزمُن كوجوِدَك، يحيُطك وهو اأنت، يتجاوزك وهو كينونتك، ُي�صخِّ

وحتُفك. اإنَّه اللغز الذي ن�ص��ّميه الزمن دون اأّن ندري اإن كاَن هو عيُنُه الَقَدر، اأو اأنَّه هو عيُنُه 

ن�ص��اُن على  اإراَدُتن��ا يف التاريخ، اأو اأنَّه الوقت، مبا يعنيه الوقُت يف القيا�ص��ات التي اأطَلَقها الإ

حوال النف�صيَّة والروحيَّة يف مراتِب ومداِرِج ِقَيِم حياِتنا  ِل الأ مقاديِر احلركة، ومبا يعنيِه من تبدُّ

الروحيَّة واملعنويَّة.

مدير معهد املعارف احلكمّية للدرا�صات الدينّية والفل�صفّية  )�(
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اَل ماهيَِّة  اإنَّه املو�ص��وُل باجل�ص��د، املتَّ�ص��ُل بالروح واحلياة، والذي اأثاَر عرَب التاريخ �ص��وؤ

رفع؟ هل هي املاّدُة التي  ُة اجل�ص��د اأم اأنَّها َقبَلُه وتنّزلت اإليه م��ن املحلِّ الأ النف���ش، هل هي مادَّ

 لتتاألََّق �صع�ص��عانيََّة روٍح 
ّ
َوَقعت يف الزمِن طاقَة حياة، ثمَّ واكبت وجتاوزت الزمَن ال�صخ�ص��ي

خالٍد ل ين�صب؟

اُل، ما هو الزمن؟ حُّ منَّا ال�صوؤ حُّ اأّن ن�صاأَل، من هو الزمن؟ متاًما كما ي�صِ وعليه، ي�صُ

�صياء حوَلنا؟  حداِث والوقائِع والأ ثِّر ويتاأثَّر فينا وبالأ وهل الزمُن حقيقٌة وواقٌع م�صتقّل، يوؤ

هّم من ذلك  ، والأ على والواقعة تته؟ ُثمَّ حداُث واحلركات ال�ص��ادرُة عن الفلك الأ اأم اأنَُّه الأ

كلِّه، هل الزمُن فعُل اهلل – يف خلقه – القاهِر لعباده؟ اأم اأنَّنا، نحن، بحياِتنا وموِتنا وجُمَرياِت 

�صرَيتِنا ُنثُِّل حقيقَة الزمن؟

ه��ذا، وعلينا اللتف��ات اإىل كوِنِه ظاه��رًة عموميًَّة اإذ تداَخَل مبحُث الزمن يف موا�ص��يِع 

بداعيَّة املفتوحة،  مُّات الإ
لهيَّات والدين، بل وحّتى اللغة والتاأ العلوم والفل�صفة وال�صوفيَّة والإ

ُدها يف عنِي اأنَّه ينف�صُل عنها، حّتى لتكاد  بحيُث يرُبُز املبحُث كقا�صٍم بني تلك املجالت يوحِّ

ن�صانيَّة مثًا. ، والزمِن يف التجربِة الروحّية اأو الإ
ّ
ل جتد ال�صلَة بني زمِن القيا�ِش الفيزيائي

وهذا ما �صيفر�ش على الباحث اإّما الذهاَب ملعاجلِة الزمن �صمَن دائرٍة حمدودة، اأو البحَث 

حوال،  ن�صانيَّة. وبكلِّ الأ َع بق�صِد الِعربِة وال�صتفادِة الإ ُل �سياَنها املتنوِّ مَّ
فيه كَطيٍف حلقيقٍة نتاأ

يًّا من اخلياَرين ل يحُجُب ال�ص��تفادَة، ولو العر�ص��يَّة، من تفريع هذا الق�ص��م من العلوم 
فاإنَّ اأ

مر  والفنون اأو ذاك، ولكن باملقداِر الذي ين�صبُّ يف م�صلحِة معاجلة املبحِث امل�ُ��صتهدف، الأ

ُد  الذي يعني اأنَّنا، منهجيًّا، اأماَم نوذٍج من املوا�ص��يع التي ي�ص��ُعُب تديُده��ا بذاتها، بل ُتدَّ

بتكيُِّفها الذاتيِّ يف موا�صيَع تتماهى معها، لتكوَن تارًة وجَهها واأخرى كينوَنَتها.

ا تنَبُع   من اأّن التعاريَف للزمِن اإنَّ
ّ
لو�ص��ي ��ا ما حِلَظُه ح�ص��اُم الدين الأ كما ومن امللفت اأي�صً

م��ن وجهة النظِر الت��ي يحِمُلها املعرِّف جتاَهُه، حّتى ولو كان التعري��ُف لغويًّا، اإذ »حّتى قبَل 

ن�صاُن لَغَتُه، ا�ص��تعمَل كلماٍت عديدٍة تُدلُّ على الزمن مثل ‘وقت’ و ‘وزمان’ و  َل الإ اأّن ُي�ص��جِّ

ّقت’ و ‘دهر’ و ‘اأزيّل’ و ‘حني’ وكلماٍت م�ص��ابهة؛ وتّري معاين  ‘قدمي’ و ‘حادث’ اأو ‘موؤ
ه��ذه الكلم��ات لغويًّا ينطِلُق م��ن مراجعِة معاجِم اللغ��ة والقوامي�ِش يف ه��ذه اللغة اأو تلك. 

ولكنَّ امل�صكلة بالن�ص��بة لهذه الكلمات، اأّن قوامي�ش اللغة، وكتب التاأريخ والتف�صري، وحّتى 

 �صعًرا اأو نرًثا ذو دللٍة فل�صفيٍَّة مق�ص��ودٍة، بحيُث ي�صُعُب، بالتايل، اإدراُك 
ّ
دبي ال�ص��تعماِل الأ
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.
)�(

ًرا لحًقا ول �صّك« �صليِّ بعيًدا عن هذه املذاهب الفل�صفّية التي تعِك�ُش تطوُّ معناها الأ

وم��ن املاحظ اأّن الكلمَة )الزم��ن( اأخذت اأحياًنا معنى ‘الوقِت’ مبا هو قيا�ٌش ملبداإ ما قبل 

َطِب  وم��ا بعد؛ واأحياًن��ا اأخذت طابع الرقابِة للطبيعة، اإذ يعترب ابن الهيثم اأّن الزماَن، زماَن الرُّ

�صبوع وال�صهِر  وقات من اليوم والأ والفاكهة، وزماَن احلرِّ والربد، وقد ُي�صتخَدُم لت�صنيِف الأ

ُف باملقابلِة بيَنُه وبني الدهر فياأُخُذ التعريُف طاَبَع التحليِل  والف�ص��ِل وال�صنة؛ واأحياًنا كان ُيعرَّ

داِت والثوابت،  ووجه��ِة النظر، لريتبَط الزمُن باملاّدِة وت�سُِّم احلياة، بينما يرتِبُط الدهُر باملجرَّ

 �ص��ّلى اهلل عليه واآله، »ل ت�ص��ّبوا الدهَر فاإنَّ اهلل هو الدهر«، فيقع 
ّ
حّتى اإنه ُينَقُل قوٌل عن النبي

ن�صان يف قبال الزمايّن. الإ

��ها ُكّتاُب »�ششرُح املُ�صطلحاِت  وق��د نقلت الكتب الكاميَّ��ُة تعاريَف للزمان، اأوَرَد بع�صَ

مة، اأو اأنَّه الكمُّ  ة املتَوهَّ الكالميَّة« من مثل اأّن الزمان هو عدُد حركاِت درج الفلك، وهي املُ�دَّ

، واختل��ف النا�ُش يف ماهّيِة  املتَّ�ص��ُل ال��ذي ل يكون قارَّ الذات، وهو ن�ص��بُة املتغريِّ اإىل املتغريِّ

��ِه غرَي ج�ص��ٍم ول ج�ص��مايّن، وهو  الزمان على اأربعِة مذاهٍب، »اأحُدها اأنَّه موجوٌد قائٌم بنف�صِ

ِل النهار؛  واجب الوجود لذاته؛ وثانيها اأنَّه ِج�صٌم ُيحيُط بجميِع اأج�صام العامل، وهو َفَلُك معدَّ

ر اللذين ل  م والتاأخُّ ِل النهار؛ ورابُعها اأنَّه مقداُر احلرك��ِة من جهة التقدُّ وثالثُهششا اأّنه حركُة معدَّ

.
)�(

يجتمعان، وهذا راأُي اأر�صطو ومن َتِبَعه«

��ُف عن عاَقِتها باجلَدِل الفل�صفيِّ والكاميِّ القائِم يف  وهكذا، فاإنَّ هذه التعاريف تك�صِ

 ِ احَلراِك احل�صاريِّ عند امل�صلمني، وما مثَّلوه من اإرٍث للفل�صفِة اليونانيَّة وغرِيها، لكن من البنِيّ

اأنَّ العقَل تلّقى ُبعَديِن يف َحَراِك الزمن:

ّول: يرتبط بالطبيعة من فلٍك وت�ّسماِت الزمان واحلركة. البُعُد الأ

َف الزمَن تارًة   مب�صَدِر احلركة تارة، وعرَّ
َّ
، اإذ َرَبَط امل�صهَد الطبيعي ّ

والبُعد الثاين: ِمتافيزيقي

 كما ل يخفى، ومثُل هذه العقلّيِة 
ٌّ

 ِمتافيزيقي
ٌّ

اأخرى باأنَّه واجُب الوجود، وهو تعبرٌي فل�ص��في

ِدِه  يف التعريف هي التي اأثارت النقا�ص��ات احلاّدَة حول وحدة واجب الوجود )اهلل(، اأو تعدُّ

د القدماء( ملا يثرُيُه هذا التعريف وغرُيُه من م�ص��كاٍت توحيديَّة اأدخلت مبحَث الزمَن  )تع��دُّ

كيد باملبادئ التاأ�صي�صيَِّة للمباحث  يف عاقٍة حميمٍة حّتى مع امل�صائل العتقاديَّة، ومتَّ ربُطُه الأ

 للثقافة 
ّ
 القدمي«، جمّلة عششامل الفكر )الكويت: املجل���ش الوطني

ّ
 والفل�ص��في

ّ
، »الزم��ان يف الفكر الديني

ّ
لو�ص��ي ح�ص��ام الدين الأ  )�(

داب، يوليو-اأغ�صط�ش-�صبتمرب �977(، املجّلد 8، العدد �، »الزمن«، ال�صفحة �4. والفنون والآ

�صامّية، �4�5ه�(، ال�صفحة ��6. �رح املُ�صطلحات الكالميّة )م�صهد: جممع البحوث الإ 	)�(
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.
ّ
�سيّف والزمني َتبيِّ والأ ر الرُّ م والتاأخُّ العقائديَّة، من مثل مو�صوع العليَّة، وعاقتها بالتقدُّ

وامللف��ت هن��ا اأّن هذه التعاري��ف واحلدود كانت تع��وُد لتعرِتَف بعجِزه��ا حينما كانت 

مر املجهول، وذلك با�ص��تخدام تعابري م��ن مثل، »اأمٌر معلوُم  نَُّه الأ َف الزمن باأ تتقهق��ر، فُتعرِّ

.
)4(

ٌد موهوم« ُر به متجدِّ ٌد معلوٌم ُيقدَّ نيَّة جمهوُل املاهيَّة، اأو اأنَّه اأمٌر موهوم، اأو اأنَّه متجدِّ الإ

 اأوَج��دا جملَة ارتباطاٍت بني 
َّ
�ص��ارُة اإىل اأّن اللغَة والتعريَف الفل�ص��في وهنا، من املفيِد الإ

ُم�صطلِح الزمن واأ�صياَء اأخرى ل تنف�صل عنه، من مثل »املكان« و»النكبات«، اإذ جاء، مثًا، 

يف ل�ص��ان الع��رب قوُلُه، »الزمن والزمان ا�ص��ٌم لقلي��ِل الوقت وكث��رِيه. ويف املُحَكم، الزمُن 

والزماُن الع�س، واجلمُع اأزمٌن واأزماٌن واأزمنة. وزمٌن زاِمٌن �ص��ديد، واأزَمَن ال�صيُء طاَل عليه 

.
)5(

الزمان... واأزمَن املكاَن اأقاَم به زماًنا، ورجٌل َزِمٌن اأي مبتلى«

وقد اأعاَد البع�ُش �صبَب العاقِة بني الزمان واملكان اإىل اأّن »اجلماعَة العربيََّة مُتاِر�ُش وجوَدها 

باألفاِظها التي توا�ص��عت عليها بالكينونة وال�صريورة مًعا، الكينونُة يف املكان وال�صريورُة يف 

.
)6(

نَّ املكان يعَمُل على اإيجاِد التعاُقِب يف الزمان« الزمان؛ لأ

لفاِظ ال�صطاحيَّة جتَمُع بني الزمان واملكان، من مثل امليقات }ُقْل  ولهذا كانت بع�ُش الأ

لنِيَ َواآلَِخِريَن* لََمْجُموُعوَن إِلَى ِميقَاِت يَْوٍم مَْعُلوٍم{���. بل اإّن اللغَة عِمَلت، كما اأ�صلفنا، على  إِنَّ األوَّ
ي��ِة املعرفيَّة الدينيَّة  خرى العاّمة �ص��مَن نظاٍم من الروؤ ��ة والأ التميي��ِز بني وجهَتي احلياِة اخلا�صّ

��ها الَعَرُب، ومن ذلك التفريُق واملقابلُة التي اأثاَرتها اللغُة بني الدهر والزمن. وبهذا  التي يعي�صُ

�صل ا�ص��م ملّدة العامل من مبداإ وجوده اإىل  �ص��فهايّن، »الدهر يف الأ ال�ص��دد، يذُكُر الراغُب الأ

ْهِر{���، ثمَّ يعرّب عن كّل  انق�ص��ائه، وعلى ذلك قوله تعاىل: }َهْل أَتَى َعلَى اإِلنَْس��اِن ِحنٌي ِمَن الدَّ

ة  ة القليلة والكثرية، ودهر فان مدَّ ة كثرية وهو خاف الزمان، فاإنَّ الزمان يقع على املدَّ م��دَّ

ا املعنى الف��ردّي اخلا�ّش بكلِّ  مَّ
ة، اأ . ممَّا يعن��ي اأّن املعنى العامَّ هو اجلامُع ل��كلِّ مدَّ

)9(
حيات��ه«

 يُدلُّ على هذه اخل�صو�ص��يَّة، 
ٌّ

اإن�ص��اٍن على ِحدة، اأو بكلِّ ع�ٍس حُمّدد، له اإطاٌق رمزيٌّ زمني

َل اخل�صو�صيََّة عن املجرى الزمنيِّ العاّم للحياة، وامل�صّمى بالدهر. دون اأن يف�صِ

�رح امل�صطلحات الكالميّة، م�صدر �صابق، ال�صفحة �64. 	)4(

، �996(، املجّلد 6، ال�صفحة 86.
ّ
انظر، ابن منظور، ل�صان العرب )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي  )5(

كرمي ح�صام الدين، الزمان الدليّل )القاهرة: دار غريب، ��00(، ال�صفحة 45.  )6(

يتان 49 و50. �صورة الواقعة، الآ  )7(

ية �. ن�صان، الآ �صورة الإ  )8(

الزمان الدليّل، م�صدر �صابق، ال�صفحة ��7. 	)9(
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تعابيُر الزمِن في االستخداِم الفلسفّي 
مكاِن، بني م�ص��امنِي الن�شِّ والرتاِث الفل�ص��فيِّ –  بعَد بروِز حركٍة فل�ص��فيٍَّة واءمت، َقَدَر الإ

ِة  ��َنتُه من ح�ص��اراٍت متنّوع��ة – والتجربة الروحيَّة، اأخذت تتجلَّ��ى على يِد اأئمَّ الذي احت�صَ

�صاميَّة، واإ�صفاٌء  دبّيات الإ  والأ
ّ
هذه احلركِة ا�ص��تعادٌة مل�صطلحاٍت �صائعٍة يف الل�ص��اِن العربي

لء احُلكماء، ومن هذه  ��ٍة عليها نابع��ٍة من اخللفيَِّة النظريَّ��ِة التي يحِمُلها ه��وؤ لدللٍت خا�صَّ

امل�صطلحات ما يرتبط مبعنى الزمن.

ُف والعرفان اأع��ادا اإحياَء دللِت األفاظ »الوقت« و»ال�ص��اعة« وغري ذلك، يف  فالت�ص��وُّ

الوق��ت الذي َعِمَل فيه احلكماء اجلامعون للربهان والعرفان على اإحياِء معاين الزمن والدهر، 

وعاقتهما بالِعّليَّة واحلدوِث والِقَدِم والَوحدِة والَكرثِة واحلركِة والثباِت وغري ذلك.

ومبراجعٍة �سيعٍة ملدر�صِة �صدر الدين ال�صريازّي باعتبارها مُمثًِّا نا�صًجا لاجّتاهني، العرفايّن 

َث عنها قامو�ُس املشُ�صششطلحات الفل�صششفيّة عند  ، فاإنَّنا َنَقُع على تعاريَف و�سوحاٍت َتَدَّ ّ
واحلكمي

. »يقول �ص��در املتاألِّهني، اإّن الزماَن عبارٌة عن مقداِر احلركة،  �صششدر املتاألِّهني جلعفر �ص��ّجاديَّ

 ،
ّ
ومقيا�ش املتحّركات، من حيث هي ُمتحّركات، بل هو مقداُر الوجوِد ال�صعيف التدريجي

.
)�0(

»
ّ
ة اإىل الفعِل ب�صكل تدريجي ومعياُر امتداِدِه على اأ�صا�ِش ما يخُرُج من القوَّ

َث ع��ن الزمن مبا هو مق��داُر احلركِة على نف�ِش  وه��ذا يرِبُز كيف اأّن �ص��دَر املتاألِّهني تدَّ

 
َّ
املنوال الذي تناَوَلُه من �َص��َبَقُه من اأهِل الفل�ص��فِة والكام، لكنَُّه عاَد فاأ�ص��قَط موِقَفُه الفل�صفي

 على اأ�ص��الِة الوجوِد يف تاأويِلِه للزمن حينما اعترَبُه مقداَر الوجوِد ال�صعيف، والوجوُد 
َّ
املبني

اِد وجدليَِّة الوجوِد العاّم، اإذ ل فعليََّة له؛ بناًء عليه، ل �ص��رَي اأن  �ص��دَّ ال�ص��عيُف هو القابُل لاأ

 ه��و غاية الزمن يف حركِت��ِه التدريجيَِّة املنتقلِة من الق��ّوِة اإىل الفعليَّة، 
ّ
يك��ون الوجود الفعلي

ا هو في�ُش احلّق. َك احلركِة امل�صتلِزمِة للزمان اإنَّ ًة اأّن حمرِّ خا�صّ

ومل يكت��ِف ]�ص��درا[ بذلك، بل ذه��ب اإىل اأبعِد من كلِّ الذين �ص��بقوه ليعترِبَ اأّن احلركَة، 

ين واملتى والو�صِع فقط، بل هي َتَقُع اأ�صًا يف اجلوهر؛  التي من لواِزِمها الزمن، ل َتَقُع يف الأ

اأي اأّن جوهَر الطبيعِة والعلَِّة الطبيعيَّة َتَقُع فيها احلركة، ويجري عليها ُحكُم الزمن الذي يقُع 

اأحياًنا يف اآناِت وحدوِد حركِة املتحّرك، واأخرى تلَحُظ امتداَدُه يف الذهن فقط. ممَّا يعني اأنَّ 

جعفر �ص��ّجادي، قامو�ُس املشُ�صطلحات الفل�صششفيّة عند �صدر املتاألِّهني، ترجمة علي احلاّج ح�صن )بريوت: معهد املعارف احلكمّية،   )�0(

�006(، ال�صفحة ��7.
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ٌة بلحاِظ الذهن )املعرفة(،  �صدرا تاَبَع الزمَن يف اأ�صِل اخللقة )العامل( وتاَبَعه مبا هو حركٌة ممتدَّ

وهكذا اأوَجَد �ص��نخيََّة عاقٍة بني العامل )اخلارج(، والذهن )الذات( يف �ص��ياق تاأويِلِه لوحدة 

��ا؛ بل اإنَّه قاَم ليوِجد عاقًة  « اأي�صً العلم والعامل واملعلوم، وكيف اأّن العلم هو �ص��اأٌن »اإيجاديٌّ

بديَِّة القادمِة عرب تعابرَي تتعلَُّق بالزمن من مثل ال�ص��اعة. فهو  بني حدوِد الزمِن احلايّل، وبني الأ

ربعة( بالقوِل اإّنها،  �صفار الأ يف�سِّ معنى ال�صاعِة يف كتاِبِه ال�صهري )الأ

نُف�ِش الزمانيَّة، واحلركة اجلوهريَّة  ت�ص��عى اإليها النفو�ُش، لي�ش بقطِع امل�ص��افِة املكانيَّة، بل بقطِع الأ

ه الغريزيِّ اإىل اهلل وملكوِتِه على �ص��كِل املوت. اإًذا، من ميوت فقد و�ص��لت �ص��اعُتُه  الذاتيَّة والتوجُّ

.
)��(

وقامت قيامُته

ويليَُّة ملعاين الزمِن قد قامت على اأ�ص��وٍل ميتافيزيقيٍَّة اأحياًنا، 
واإذا كان��ت هذه العمليَُّة التاأ

ن�ص��نة، ف��اإنَّ اجلامَع والهاج���شً لكلِّ هذه  واأخ��رى عل��ى دمٍج ب��ني امليتافيزيقا وحالت الأ

التاأويات عند ال�صدرائيَِّة هو قياُمها على حموِر التوحيد.

ويليَّة اأخرى ا�ص��تندت لت�ص��ييء الزمن، اأو 
وهن��ا يربز الفارُق احلادُّ بينها وبني اجّتاهاٍت تاأ

ن�صانيَُّة مبا هي متعاليٌة تخُلُق وجوَدها وحميَطها  جعِلِه يف �صياِق فل�صفٍة مثاليَّة حموُرها الذاُت الإ

ت عنه تاأوياُت الفل�ص��فِة احلديثِة التي عملت على  ووقَته��ا، بل واإلَهها اأحياًنا. وهذا ما عربَّ

دراَك«، اأو   ِلتجَعَل��ُه »الإ
َّ
مَر اخلارجي ف�ص��ِل معرف��ِة الزمن عن اأن يكوَن مق��داَر احلركة اأو الأ

ملايّن كان��ط، بني الزمِن  ��لت، منذ الفيل�ص��وف الأ «؛ وقد َف�صَ
ّ
« اأو »النطب��اَع الذهني »اله��مَّ

غاِت  ، ليفتَح كانط بعد ذلك كلَّ م�ص��وِّ
ّ
دراك��ي الطبيع��يِّ القائِم فعًا، وب��ني الزمِن ِبُبعِدِه الإ

ن�صاينِّ املَ�عي�ش.  والزمِن ِبُبعِدِه املعريفِّ والإ
ّ
الف�صِل املنهجيِّ بني الزمِن الطبيعي

لذا نلحُظ، يف معاجم ال�صطاحات الفل�صفّية احلديثة، اأقواًل من مثل، »يف حني ُتقاِبُل 

(، ت�صعى 
ّ
الفل�ص��فُة اليونانّيُة القدميُة عامَل ال�ص��ريورِة بعامِل احلقيقةِ يف ذاتها )الثابت والازمني

الفل�ص��فُة احلديثُة، منذ كانط، اإىل فهِم الع��امِل والكينونِة واهلل ذاته، انطاًقا من الوعي الب�سيِّ 

. )يقول هايِدغر يف كتاب��ه الكينونة والزمان، اإنَّه يفَهُم الكينون��َة انطاًقا من الزمان(. 
ّ
الزمن��ي

ويه��دُف ه��ذا املنهُج اجلديد، الذي هو منهٌج نقدّي، اإىل تعيني تخ��وِم اأو حدوِد عامِل وعِينا، 

. )هذا هو 
ّ
واإىل َفه��مِ معطياِت الك��ون كافَّة، انطاًقا من زمان حياتنا؛ اأي م��ن وعِينا العقلي

�صجادّي، م�صدر �صابق، ال�صفحة ��4.  )��(
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. »لطاملا جرى 
)��(

ّمليَّة قاَم بها كلٌّ من كانط وفيخته وهيجل وهايِدغر(«
مبداُأ كلِّ فل�ص��فٍة تاأ

خرى، مثًا يف  ات الأ ر ويتك�ّصُف يف كلِّ التغريُّ ُر الزمان كاأنَُّه نوٌع من التغريُّ الذي يتكرَّ ت�صوُّ

.
)��(

ة اأمل�ً�ا والعمِل راحة« انقاب اللذَّ

ُم فيها  ��ُة تنحو بدللِة معنى الزمِن يف اجّتاهاِت يتحكَّ وهكذا اأَخَذت التو�ص��يفاُت اخلا�صَّ

ِل يف دللت معنى الزمن من جملة معاٍن اأوَرَدها معجُم للند،  الباحث، ونلَمُح حركَة التبدُّ

ونحن نوِرُدها على �صبيل التلخي�ش:

�صياء، وهو بذلك يتماَثُل  ��ُج الأ نَّ الزماَن هو ما ُين�صِّ �. اأّن ُزَحل Chronos هو الزمان، لأ

مع معنى الدميومة واحلرارِة والكتمال.

لهيِّ  �. هو التعار�ُش مع معنى اخللود، اإذ اإّن املدى املخلوَق هو بالن�ص��بِة اإىل الُو�ْص��ِع الإ

مبنزلِة الزماِن بالن�صبة اإىل الدهر.

زمنة، وبهذا ياأُخُذ الزمن معناه من التجريد الذي  �. الزماُن هو التعاُقب وبه تتعلَُّق كلُّ الأ

ُد اإّل به. ل يتحدَّ

4. الزماُن هو احَلْد�ش.

ن« ول يكوُن واِقًعا اأماَمنا ب�صكٍل خاٍل وجُمّرد؛ اإذ ل يتمُّ تديُدُه اإّل بامل�صموِن  5. هو »الآ

ُده.  الذي ُيحدِّ
ّ
والفعِل العقلي

6. الزماُن هو معًنى يعِرُفُه النا�ش بطْبِعِهم، ول يحتاُج اإىل ما يُدلُّ عليه، واإذا ما اختلَف النا�ش 

.
)�4(

هم للمق�صوِد من حقيقِة جوهر الزمن �صِ يف دللة معناه فبح�صب تعابرِيِهم بعد تفحُّ

�صطورة، لربِطِه بتف�صرياٍت ميتافيزيقّيٍة  فاك والأ ُ يف الدللت ينتقُل بني ربِط الزمِن بالأ فالتغرُيّ

نات، و�صوًل لربِطِه  حداث واحلركة والآ فتُه بالتعاُقِب يف الأ بديَّة، كما عرَّ قاَرنت بيَنُه وبني الأ

ِمِه  ، وميزُة العقِل الغربيِّ هنا هو يف تكُّ
ّ
ن�صايّن املاقبلي ، اأو باحلد�ِش الإ

ّ
ن�ص��اينِّ العقلي بالفعِل الإ

، لتبقى رهَن َطوِعِه، ُيظِهُر ما ي�صاء، ويخفي ما 
ّ
ات، ور�صِدِه لها على نحٍو جمعي بتلك املتغريِّ

.
ّ
ي�صاء من دللٍت ومعاٍن، حّتى باَت الزمُن با فعالّية فعلّية، وبدون منظور واقعي

ديديه جوليا، قامو�س الفل�صششفة، ترجمة فرن�ص��وا اأيوب، اإيلي جنم ومي�ص��ال اأبي فا�ص��ل )بريوت: مكتبة اأنطوان؛ باري�ش: دار   )��(

لرو�ش(، ال�صفحة 55.

مو�صششوعة للند الفل�صششفيّة، ترجمة خليل اأحمد خليل، اإ�ساف اأحمد عويدات )بريوت-باري�ش: من�ص��ورات عويدات، الطبعة  	)��(

الثانية، ��00(، اجلزء �، ال�صفحة �4�4.

انظر، للند، م�صدر �صابق، اجلزء �، ال�صفحات ���4اإىل �4�8.  )�4(
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م م�ص��اهماٍت اإيجابّية   احلديَث واملعا�س مل ُيقدِّ
َّ
اإّل اأّننا ل نق�ص��د بذل��ك اأّن الفكَر الغربي

َم  ُدُه اأنَّه، يف الوقت الذي تقدَّ واإن�صانّية م�صيئة يف ا�صتفادِتِه من معنى الزمن، بل اإّن الذي نق�صُ

�َش  �صَّ
�صامّيِة بتوظيِف حركِة الزمن يف اأبعاد اإن�صانّية، اإل اأنَّه اأ غريقّيِة والإ فيه على الفل�ص��فِة الإ

نُف�صيِّ الذي دّلت عليه احلكمُة  فاقيِّ والزمِن الأ َل بني الزمن الآ ل�صتفاداٍت مبتورٍة حينما َف�صَ

�صامّية التاأ�صي�صّية، لكن وقبل الك�صف عن هذا  . وقبَل تلك الن�صو�ش الإ
ّ
�صامي والعرفان الإ

�صاميَّة، فاإنَّ من املفيد اأن ن�صرَي اإىل فهِم الفل�صفة الغربيَّة للزمن  الُبعِد الذي طرحته احلكمُة الإ

ن�صانيَّة. ًة عند هايِدغر يف ربِطِه للزمِن بالكينونة الإ – خا�صَّ

الزمُن في الَفهِم الفلسفيِّ الحديث
 الذي 

ّ
ُخ لنف�صها منذ الكوجيتو الديكارتي رِّ اإنَّ اأحًدا ل ي�صكُّ اأّن الفل�صفة احلديثة قد بداأت توؤ

د  �صِل املعريّف. كما اأّن اأحًدا ل يرتدَّ و�ص��َع الذاَت ُقباَل اخلارج، واأَخَذ يبحُث عن اليقنِي والأ

يف الق��وِل اإّن هذه الفل�ص��فة قد قامت مُبجمِلها التاريخيِّ ونظريَّاِتها على اأ�ص��وٍل من موقٍف 

 وفنيٍّ من عقليَّة الع�صور الو�صطى، وذلك باّتخاذ الفل�صفِة 
ّ
 واأخاقي

ّ
ح�صاريٍّ فكرّي وعلمي

عطاء امل�سوعيَّة لولدِة كلِّ نظريٍَّة اأو فل�صفٍة جديدٍة تقوُم على اأنقا�ِش  اليونانيَّة مرجعيًَّة ثابتًة لإ

الفل�صفة الو�صيطة.

لكن ما اأود اإ�صافَتُه، هنا، اأّن الفل�صفة – فيما اأعتقُد – عا�صت ع�َسين ذهبيَّني من تكاُمِلها 

.
ّ
املنظومي

�ص��امّية الر�ص��مّية التي متّثلت ب�صخ�ص��ّيتني رئي�صّيتني  ّول: هو ع�ُس الفل�ص��فة الإ الع�ر الأ

هما ابن �ص��ينا وابن ر�صد، واللذين اأعادا تكييَف البذوِر الفل�صفّيِة اليونانّيِة اجلامدة اأو الرمزّية 

�ص��امّية، متهيًدا ملرحلِة  ��ة ودجماها ب�ص��كٍل منظوميٍّ مع روِح احل�صارة الإ بطريَقِتهما اخلا�صَّ

فِق املنطقيِّ اجلامد، ولعبثّيِة الرتميِز الفو�صوّي،  تاأ�ص��ي�ِش فل�صفٍة اإ�صامّية اأكرَث نقاًءا وجتاوًزا لاأ

 وال�صهروردّي واملّا �صدرا.
ّ
وهي املرحلُة التي اأ�ّص�صها كلٌّ من ابن عربي

الع�ششر الثاين: هو ع�ُس الفل�ص��فة احلديثة واملعا�سة التي �َص��َعت لبناِء املنهِج كاأ�ص��ٍل لكلِّ 

تفكري، وباعتباِرِه مو�ص��َع الف�صِل بني كلِّ ع�ٍس وع�س، اأو مرحلٍة ومرحلٍة اأخرى، وباعتباِرِه 

�ص��َل املولَِّد للتاأويل وبناِء احلقيقِة مبا يتواَفُق مع مقت�ص��يات هذا املنه��ج اأو ذاك. لذا مل يعد  الأ

اأفاطون اأو اأر�صطو هما ال�صخ�صيَّتان التاريخيَّتان، بل هما الرمزان اللذان يولُِّد منهما املنهُج 

ويليٍَّة جديدة.
ة حقًا مل�سوعيٍَّة تاأ يف كلِّ مرَّ
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ُر على فل�صفٍة  ��ًة مع امل�صائل الفل�ص��فيَّة احل�ّصا�صة – ل نتوفَّ وبهذا ميكن القوُل اإنَّنا – خا�صَّ

لت مّرًة مع  يونانيَّ��ة باملعنى الدقي��ق للكلمة، بَقَدِر ما نكون اأماَم متثُّاٍت مدر�ص��ّية لها ت�ص��كَّ

�صامّية، وثانيًة مع الفل�صفة الغربّية احلديثة. الفل�صفِة الإ

ِر لنا اأّن ل نبداأ ببحث الزمن انطاًقا من الفل�ص��فة اليونانّية، اإذ ما نريُدُه  ولهذا، فمن املربَّ

ن�ص��انيَّة الفاعلة. ذلك اأّن  هو در�ُص��ُه �ص��مَن الفل�ص��فات الفعلّية املمثِّلِة لروح احل�صارات الإ

الفل�ص��فَة اليونانّية �ص��واًءا منها ما عرّبت عنه بال�صوف�ص��طائّية اأو ما بعَدها، و�ص��واًءا ما عرّبت 

ُف يف  فاطونّية، مل يتمَّ اعتماُدها كاأ�صٍل ل يتزحزح، بل كمرجعّيٍة ُتوظَّ ر�ص��طّية اأو الأ عنه بالأ

ة، حّتى اإّن بع�صهم َكَتَب ر�صالًة حوَل  ��ًة عند فا�ص��فة احلداثة وامل�ُ�عا�سَ قراراٍت َتَلتها، خا�صّ

؛ اأراد بذلك الرتميز اإىل اأنَّ كلَّ من اأراَد و�ص��َع 
)�5(

الفل�ص��فة تت عنوان »�صششيدليّة اأفالطون«

طروحة.  ُفُه يف تلك الأ طروحته اأَخَذ من اأفاطون ما يوظِّ خلفّيٍة لأ

ة،  ن�صان خا�صّ على اأّي حال، ما اأودُّ تاأكيَدُه هو اأّن امل�صائل الفل�صفّيَة احليوّيَة، واملرتبطَة بالإ

ل فيها الفرتُة اليونانّية حقَل اإنتاٍج مبقداِر ما كانت حقًا للماّدة اخلام. مل ُت�صكِّ

ن�صان – يف حدود  متُه الفل�صفُة الغربيَُّة، ابتداًء من كانط، لَءَم بني الزمِن والإ ومبا اأّن ما قدَّ

ُح  ا يتَّ�صِ اللحظِة واملَ�عي�ش – وقلِق الزمنيِّ )الدنيا(، فاإنَّنا �ص��نبداُأ بها، اإذ اإّن الزمَن عند كانط اإنَّ

ح�صا�صات املُ��صاهدة للمظاهِر والظواهر الزمنيَّة. يف ربِط العقِل بني الإ

�صياء، بل عن طريِق  ح�صا�ش بالأ ُبها بالإ فالزمُن، واإن كان فكرًة ُمكت�صبة، اإّل اأنَّنا ل نكت�صِ

العقل واحلد�ش، وقد �ص��اَغ كانط اأدلََّتُه وبراهيَنُه عن اأّن الزمن هو �ص��ورُة احلد�ِش بالت�صل�صل 

التايل، 

�صا�ص��يََّة )الوجوُد مًعا  ��ُه الأ )�( اإنَّ الزم��َن ل ميك��ن اأن يكون مفهوًم��ا اإمربيقيًّا، طاملا اأنَّ خ�صائ�صَ

والتتاُب��ع( ل مُيك��ن اإدراُكها ما مل تكن لدينا فكرٌة ُم�ص��بَقٌة عن الزمن يف عقوِلن��ا. وبعبارٍة اأخرى، 

ح�صا�ص��ات ل مُيكن ماحَظُتها باعتباِرها زمنيًَّة اإذا مل نكن نعرُف من قبل ماذا نعني بالوجود  اإّن الإ

َر يف الظواهر باعتباِرها خارجًة ع��ن الزمن. ومع ذلك ميكُننا  مًع��ا والتتابع. )�( ل ميك��ن اأن نفكِّ

مُر[ الذي من �ص��اأنه اأن يجعَل الزمن �ص��اِبًقا منطقيًّا على  َر يف زمٍن خاٍل اأو فارغ )...( ]الأ اأّن نفكِّ

د اأجزاٍء لزمن  زمنَة املُ�ختلفة هي جمرَّ نَّ الأ الظواه��ر. )�( اإنَّ الزمن لي�ش تعميًما من اأزمنٍة خمتلفة، لأ

 .
ّ
واحٍد هو نف�ُش الزمن. ومن ثّم فاإّن الزمَن هو �صورٌة قبليٌَّة ترِبُط الظواهَر فيما بينها يف كلٍّ زمني

دَة، يكون ممكًنا فقط على  َر اأجزاِء الزم��ن time segments، اأعني امل�ُ�َدد امل�ُ�ح��دَّ )4( اإنَّ ت�ص��وُّ

ًة جتريبيًّا، وبالتايل   اأو غرُي حمّدد. لكنَّ هذه ل ميكن اأن تكون فكرًة ُم�صتمدَّ
ٌّ

افرتا�ِش اأنَّه زمٌن لنهائي

انظر، جاك دريدا، �صيدليّة اأفالطون، ترجمة كاظم جهاد )تون�ش: دار اجلنوب للن�س، ��99(.  )�5(
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.
)�6(

ك�صورٍة قبليٍَّة للحد�ش
ً
يجب اأن تكون ُمعطاة 

���َش كانط لتغيرِي م�ص��ار الهتمام م��ن الهتماِم بالزمن اإىل الهتم��ام ب� »اإدراِك  �صَّ
وبهذا اأ

ده ]اأي الزمن[  ة. وقد جرَّ �صا�ص��َيني للزمِن وُهما التتابع وامل��دَّ الزمن«، ودرا�ص��ِة املظهَرين الأ

، ف�صًا عن كوِنِه كان يريُد ف�صَلُه عن اأن يكون م�صاألًة خا�صعًة 
ّ
بذلك عن الهتمام امليتافيزيقي

للتجربة.

حاديِّ بني اخلارِج والذات، فلو َفَر�صنا اأّن الذاَت  وامل�ص��كلُة هنا هي يف هذا الف�ص��ِل الُأ

�ص��ليُّ لفكرِة الزمن، فلماذا ينبغي اأن يكون ذلك على ح�صاِب العرتاِف  هي امل�ص��تودُع الأ

ثت عن  �صاميَّة قد تدَّ قراِر بوجوِد الزمِن خارًجا ومو�صوًعا؟ علًما اأّن جتربة الفل�صفِة الإ والإ

 )الزمن 
َّ
نات، واأنَّ ح�ص��وره اجلمعي ٌد يف احلدود واملوا�ص��ع والآ الزم��ن مبا هو �ص��ّياٌل متجدِّ

الواحد( ل يكون اإّل يف الذهن. وما هذا الفارُق بني النتيجتني اإّل ب�ص��بِب املقّدمات املعرفّيِة 

��اه الثاين تقوُم على  ق�ص��اء، بينما هي يف الجتِّ ّول على ِقَيِم الف�ص��ل والإ القائمة يف الجّتاه الأ

الوحدة والتوا�صل بني الذات والعامل، اإذ يف احلالَتني نحُن اأمام ح�صوٍر ذهنيٍّ للزمن، لكن مع 

مات ولوازِم كلٍّ من هاَتني احلالَتني. فارٍق يف مقدِّ

 برغم حّدة اإق�ص��اءاِتِه واختزالِتِه عند الغرب، فلقد 
ٌّ

ومبا اأّن الفعَل املعريفَّ هو اأمٌر تراكمي

��ًة قامت عل��ى ركن الكانطّية  ل وفل�ص��فِتِه الظواهرّية انعطافًة خا�صّ �ص��ِهَد املبحُث عند ُه�سِ

 بالزمان، وذلك مباحظِتِه اأنَّ »اإّن املرَء ل يجُد 
ّ
حينم��ا اأَخَذ ببحث ِفُنِمنولوجيا الوعي الذاتي

 اأو »الكويّن cosmic«[ من خال التحليل 
ّ
 ]اأي، الكرونولوجي

ّ
اأدنى اآثاِر الزمان املو�ص��وعي

�ص��كال، ج��زًءا من الزمان  ’ لي�ش، باأّي �ص��كٍل من الأ
ّ
. ف�‘احلق��ُل الزمنيُّ الَبْدئي

ّ
الِفُنِمُنلوج��ي

.
)�7(

»
ّ
املو�صوعي

وهذا ما �ص��يفتُح الباَب وا�ص��ًعا اأماَم تاأ�ص��يِل العاقِة بني الزمِن وكلِّ خربٍة مُمكنة، بحيث 

ب��ات علينا اأّن نح�ص��َم مدى اإمكانيَّة وج��وِد اأي خربٍة خارَج الزمن، وكي��ف ميكُن اأن ُنعلَِّق 

م��ر يكُتُب مايكل اأندروز يف مقالِتِه حوَل  . وحول هذا الأ
ّ
كلَّ حكٍم حوَل العامل املو�ص��وعي

ل يبداُأ »باإقامِة متييٍز هامٍّ بني ‘الزمان  ل، اأنَّ م�سوع ُه�سِ نه عند اإدُمند ُه�سِ اأ�صل الزمان وتكوُّ

’ )...( فمن ناحيٍة ينطوي الزماُن املو�صوعيُّ على كلِّ  ’	‘والزمان املو�ص��وعيِّ الِفُنِمنولوجيِّ

داب، يوليو-  للثقافة والفنون والآ
ّ
�ص��ّيد حمّم��د غنيم، »مفهوم الزمن عند الطفل«، جمّلة عامل الفكر )الكويت: املجل���ش الوطني  )�6(

اأغ�صط�ش-�صبتمرب �977(، العدد �، »الزمن«، ال�صفحتان �7 و�7.

ُنه«، ترجمة حممود يون�ش، جمّلة املحّجة )بريوت: معهد املعارف احلكمّية،  ل: اأ�صُل الزماِن وتكوُّ مايكل اأندروز، »اإدُمند ُه�سِ  )�7(

�0�0(، العدد �0، ال�صفحة 68.
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حداُث والعائق واحلالت واأ�ص��كاُل الظهورات الزمانّية  التماي��زات الزمنّية )...( ومنها الأ

ُن املو�ص��وعيََّة الفرديَّة   يت�ص��مَّ
َّ
نَّ الزماَن املو�ص��وعي واملكانّية، واملعطيات احل�ص��ّية، اإلخ. ولأ

ُل يف الوعي الذاتيِّ بالزمان، وهي، بالتايل،  ل يلَحُظ اأّن املو�صوعّيَة تت�صكَّ ب�صكِل عاّم، فاإنَّ ُه�سِ

 
ّ
��ا من ناحيٍة اأخرى، فاإنَّ املحت��وى الِفُنِمنولوجي مَّ

تنتمي اإىل �ص��ياق املو�ص��وعّية التجريبّية. اأ

ل اخلربة احلّية بالزمان Zeiterlebnis	– يقت�صي اإق�صاَء كلِّ  للخربِة امل�َ�عي�ص��ة – ما ي�ص��ّميه ُه�سِ

ل يف قوِلِه ‘الزمان  خ��ربٍة َمعي�ص��ٍة حّتى تلك املرتبطِة باإدراِك الزمان ومتثُِّلِه. ما يرم��ي اإليه ُه�سِ

.
)�8(

’ اإًذا، هو �صورٌة اأو �صريورٌة ل بّد منها لربِط اخُلربات باخلربات« ّ
الِفُنِمنولوجي

 على اإق�ص��اِء الواقع، واإق�صاِء كلِّ مفهوٍم 
ٌّ

���ُش مفهوٌم فل�صفي �صَّ
بهذا الو�ص��وِح املنهجيِّ يتاأ

َل اإىل مدر�ص��ٍة يف  اٍه غربيٍّ توَّ ُمبا���ٍس �ص��ادٍر عنُه من اأجِل بناِء وح��دِة انتظاٍم معرفيٍَّة لدى اجتِّ

التعاُم��ِل مع احلقائق، اإذ ل يعوُد للحقيقِة قيمٌة بذاِتها، بل القيمُة الفعلّيُة هي للخربِة التاأويلّية. 

مر، اإّن  . يف واقع الأ
ّ
ف�»العاَل�ُم ل َيظَهُر فح�ص��ب. بل هو ُيدَرُك بالوعي بوا�ص��طِة فعٍل تاأويلي

، وذلك عرب طريقني، 
)�9(

ُل العالَ�َم مبا هو ‘عامل’« دراِك التاأويليِّ هو الذي ُي�صكِّ فعَل الإ

. هذا ما يعني اأّن اخلربة 
ّ
اأّوًل، ُي��دِرُك الوع��ُي كّل جتربٍة فعلّيٍة اأو مُمكنٍة تت عن��وان التعاُقب الزمني

 الذي َيَه��ُب اخُلربَة اإمكانيََّتها يف املحّل 
ّ
ُل عل��ى اعتباِر الوحدة الكّلّية جلدول الوعي الزمني تت�ص��كَّ

ّول )...( الأ

��بة.  ثانًيا، ُتفَهُم اخلربات تت عنوان املعّية )...( فاخلربات ل تهبط من ال�ص��ماء ُمعّلبًة وُمو�صّ

ُل من حلظِة خربٍة راهنٍة متتلك حوَلها هام�ًصا  حرى، فاإّن معنى )وبالتايل، خربة( كلِّ خربة يت�صكَّ بالأ

ن للحا�س ال�مُ��طَلق. من امل�صتحيل ف�صُل هام�ِش  من اخلربات التي ت�ص��مو على اأّولّيِة �ص��ورة-الآ

.
)�0(

ها ّولّية نف�صِ اخلربات بالكّلّية عن اخلربة الأ

يه عنَد الذات  ُل من املحتوى الذاتيِّ للخربات، يف املظَهِر وكيفّية تبدِّ بالنتيجة فاإنَّ اخلربة تت�صكَّ

ن، ثّم بربِطِه مبعيَِّة �صل�ص��لٍة م��ن اخلربات القبليَِّة امل��ُ�نِتج��ِة للمفهوم مبا هو مفهوٌم  بلحظ��ِة تبّديِه الآ

ق�صدّي، 

الق�ص��دّيُة، هنا، جتلٍّ خل�صو�صّيٍة فريدٍة للخربات؛ اإّنها تقت�ص��ي كْوَن كلِّ فعٍل واٍع وعًيا ب�صيٍء ما. 

على نحٍو مماثل، فاإّن كلَّ اإدراٍك هو اإدراٌك ل�ص��يٍء ما وكلَّ حكٍم هو حكٌم على �ص��يٍء ما. و�ص��واًءا 

ل وحدَة هكذا  ل، اإلخ.، فاإّن جدوَل اخلربة امل�َ�عي�ص��ة ُي�ص��كِّ مَّ
اأكّنا ُنقيِّم، اأو نتمّنى اأو نت�سَّف اأو نتاأ

اأندروز، م�صدر �صابُق، ال�صفحة 70. 	)�8(

امل�صدُر نف�صُه، ال�صفحة �7.  )�9(

امل�صدُر نف�صُه، ال�صفحة �7.  )�0(
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عملّيٍة جذرّية

ّوليًّا 
اإّل اأّن املو�ص��وَع هنا ل ُيبرَتُ عن الذات، بل هو، بح�ص��ِب هذا التحليل، ياأُخُذ دوًرا اأ

مَّ الواقَع اإليها كهام�ٍش  نا املتعالية، والتي تعوُد بدوِرها ِلت�صُ ُلُه عند الأ بتبّديِه عند الذاِت التي ُتوِّ

��ُدُه، اأو جتمُع بينه كعامٍة وبني الق�ص��ديَّة التي ُيثرُيها وعُي اخلربِة املتعايل، فُتدِرُجُه زماَن  تق�صُ

ِب  حلظٍة ل�ص��ورٍة مبا�سٍة تندِرُج �صمَن �ص��ياِق كّلّيِة الوعي بالزمان، وال�ص��ورِة املتلّونة بح�صَ

 متنا�صٍب معه، فت�صبَح املعرفُة 
ٍّ
، لُيعاَد عنَد كلِّ وعٍي خا�شٍّ اإنتاُج واقٍع مو�صوعي

ّ
الوعي الذاتي

اأو اخل��ربُة، عند كلِّ مّرٍة، هي اأ�ص��ل اإنتاج احلقيق��ة والواقع. وهكذا ينحِكُم ه��ذا الواقُع اأو 

دٍة لزمٍن م�صارٍع ُمطلق، حا�ٍس على الدوام، وهو زماٌن ل ميكن مقارَنُتُه  احلقيقُة باآناٍت متجدِّ

كِم اأيِّ جتربِة طبيعّية. ، ول ميكُن اإخ�صاُعُه حِلُ بالزمان املو�صوعيِّ

ِد بالفتقار الدائم، بحيث اإنَّنا نكون  ل عن مثِل هذه احلاجِة الدائمة للتجدُّ ولقد َعربَّ ُه�سِ

د، وهكذا  ن املتجدِّ ِه نحَو الآ ُل بالتوجُّ ن( اأمام هدٍم جديٍد لها يت�ص��كَّ عن��َد كلِّ نقط��ٍة هي )الآ

 .
)��(

ُل العامَل يف َمظهَري ال�صتذكار وال�صتنظار احل�صوريَّني«  ُي�ص��كِّ
ّ
فاإنَّ »جدوَل اخلربِة احلي

ل اأمام وعَيني للزمن: ثّم نكون مع ُه�سِ

، وهو منبُع كلِّ خربة.
ّ
لي مُّ

زيّل الذي هو ما قبل تاأ �. الزمان الأ

ِر ال�سوط التي �ص��بق اأن اأ�سنا   يَقُع تت �سورِة توفُّ
ٌّ

لي مُّ
زيّل، وهو تاأ �. وع��ي الزمان الأ

اإليها.

وبه��ذا ُيفَت��ُح باُب البحِث عن طبيع��ة الزمان، ووعينا بالزمان، بل ع��ن طبيعة كلِّ خربٍة 

ل وال�صيان الذي ل ينقطع،  وحقيقٍة – اأي خربٍة مُمكنٍة – طاملا اأنَّها حمكومٌة ل�سوِط من التبدُّ

ن اخلربِة هو القاب�ُش على ب�ص��اط احلقيقة ليعي��َد اإنتاَجها عنَد كلِّ اآٍن  طامل��ا اأّن املنه��َج يف تكوُّ

ة. معريّف، بل عنَد كلِّ ظرٍف ووعاٍء من اخلربة املعرفيَّة اخلا�صّ

هايِدغر والزمان
مل يقرتن مبحُث فل�ص��فة الزمِن با�ص��ٍم مبثل اقرتانه بهايِدغر الذي َرَبَط اأ�صَل انِوجاداِت الذاِت 

ن�ص��انيَّة بعاقٍة ل انف�صاَم لها مع الزمن، ومن الزمن. وبدرا�َصِتِه درا�صًة منهجيًَّة،  والكينونِة الإ

اأندروز، م�صدر �صابُق، ال�صفحة �7. 	)��(

امل�صدُر نف�صُه، ال�صفحة 76.  )��(
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 ، اأَخَذ ُيخلي ال�ص��احَة من كلِّ ُمتعلٍَّق ل يريُدُه ول يق�ص��ُدُه يف بلورة َهَدِفِه البحثيِّ والفل�ص��فيِّ

ال  من هنا فاإّن اأّوَل ما خطاُه هايِدغر يف مقالِتِه حول »مفهوم الزمن«، هو النطاُق من �ص��وؤ

»ما الزمن؟« ليقوَل اإثَر ذلك،

��ِه، تكوُن نقطُة  ِن نف�صِ بديَّة، فيِجُب اأن ُيفَه��َم انطاًقا منها، ويف الآ اإذا َوَج��َد الزمُن معن��اُه يف الأ

بديَُّة  بديَّة اإىل الزمن )...( ولو كانت الأ انطاِق بحٍث كهذا وم�ص��ريُتُه مر�ص��ومَتني �ص��لًفا: من الأ

بديَّة هي اهلل، لَوَجَب حتًما اأن تبقى طريقُة  �ص��يًئا اآخَر غري كينونٍة دائمة خاوية )aéi(، لو كانت الأ

معاجلِة الزمن التي �صبق ذكرها يف طريق م�صدوٍد طاملا اأنَّها مل تعرف اهلل )...( فاإذا كان ال�صبيُل اإىل 

ميان، ل�صتحاَل اإًذا  بديَّة، لي�ش �صيًئا اآخر غري هذا الإ ميان، وواقُع الدخول يف �ص��لٍة مع الأ اهلل هو الإ

َر عليها بالتايل ا�ص��تخداُمها ا�صتخداًما منهجيًّا، با�صتعماِلها  بديَّة، ولتعذَّ حاطُة بالأ على الفل�ص��فِة الإ

.
)��(

كحد�ٍش ممكٍن �صعًيا اإىل مناق�صٍة حول الزمن

جراء النقا�ش، فاإنَّ على هايِدغر  فمن اأجل اإقامِة منهجيٍَّة ت�صتخدُم الزمان كحد�ٍش ممكٍن لإ

قات: ق يحوُل دون فعاليَِّة هذا املنهج، ومن هذه املعوِّ اأن ُيزيل كل معوِّ

بديَُّة مبا هي تدلف نحو اهلل وترتبط به ارتباًطا وثيًقا ل ميكن للزمِن حمايَثُته. �. الأ

ن  مي��ان هو فعل ت�ص��ليم – متعاٍل- يف قبال الفل�ص��فة التي ت�ص��تغل بالآ مي��ان، اإذ الإ �. الإ

ا يكون عازًما على فهم الزمن انطاًقا من  من )...( اإنَّ القائم هنا، ذلك اأّن »الفيل�صوف ل يوؤ

.
)�4(

الزمن«

، والن�صغاُل منَجٌز، بحيث اإنَّه باَت قادًرا على مُمار�صة فعِل  ٌ فاملق�ص��ُد وا�صٌح، واملنهُج بنيِّ

بديَّة( يف �ص��بيِل ممار�صِة وعِي املنهِج املو�صوِل بوعِي  ميان/ الأ قد�ِش املعاين )اهلل/ الإ ق�ص��اِء لأ الإ

�ص��ُل واملطل��ُب الذي ل ُتلّبيه  ��ٍة للزمِن ُتبنى عليها الكينونة، والكينونُة هي الأ فل�ص��فٍة خا�صَّ

ُ ويف�صد، فالف�صاُد  ًل يف الكائن الذي يتغريَّ وَّ
بدّيُة يف ثباِتها، بل ُيلّبيه الزمُن الذي »يتواجُد اأ الأ

.
)�5(

هو يف الزمن«

ق�صاِء هذا ببناِء َفهِمِه للزمن، فاإنَّه قد ت�صّدى لرتكيِز ِلبنٍة �سوريٍَّة يف  ولي�ص��تمرَّ بعَد فعِل الإ

منه��ٍج تاأويليٍّ يقوُم على الزمن، وهذه اللبنُة الركيزُة هي تديُد قيا�ِش الزمن. وقد قاَم بربِطها 

دراِك طاَبَع القيا�ش،  ُ الزماَن، واأعطى مثَل هذا الإ دراِك الذي ُيعنيِّ )اأي هذه اللبنة الركيزة( بالإ

، جمّلة العرب والفكر العاملّي )بريوت: 
ّ
ناء القومي مارت��ن هيدغر، »مفهوم الزمن«، ترجمة فريق الرتجمة واملراجعة يف مركز الإ  )��(

، خريف �988(، العدد الرابع، ال�صفحة 56.
ّ
ناء القومي مركز الإ

امل�صدر نف�صه.  )�4(

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة 57.  )�5(
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علًم��ا اأّن القيا���شَ »يدلُّ على الفرتِة من الزمن، وعلى اللحظ��ة، وعلى منذ – متى - حّتى - 

.
)�6(

متى«

 »اأّن الزمَن هو �ص��يٌء ما ميكُن لنقطٍة فيه هي 
ّ
وقد ا�ص��تفاَد من هذه الدللِة للزمن الطبيعي

ن يف الزمن، اأن ُتثَبت بطريقٍة اعتباطيَّ��ة، بحيث اإنَّنا اإذا انطلقنا من نقطتني خمتلفتني  مبثاب��ِة الآ

ن  ُل الآ ُر متييُز اأيِّ نقطٍة ُت�صكِّ خرى لحقة. من هنا يتعذَّ فيه، تكوُن واحدٌة �ص��ابقٌة دائًما، والأ

لِّف الزمن  يف الزم��ن )...( اإنَّ ه��ذا الزمَن هو بطبيعته ُمتماثٌل متاًم��ا، ومتجان�ٌش وبقدر ما يوؤ

كمتجان�ش ميكن فقط اأن يكون قابًا للقيا�ش. هكذا يبدو الزمن �صياًقا تتعلَُّق مراحُلُه الواحدُة 

ن، رغَم اأنَّه،  خرى وفَق عاقِة الَقبِل بالَبعد. فكلُّ َقبٍل وَبعٍد ميكُن تعييُنُهما انطاًقا من الآ بالأ

.
)�7(

»
ّ
ُه، اعتباطي هو نف�صُ

فبنقلٍة ذكيٍَّة من �صاعٍة على احلائِط ت�صُبُط قيا�َش الزمن )الوقت(، وبتحليٍل لظاهرِتها، َينُقُل 

ن كمحور  امل�صهَد اإىل فكرِة الزمن بطبيعِتِه القائمِة على )�( التجاُن�ِش؛ )�( املراحل؛ )�( الآ

مَر مبا يرتبط بالكينونة  ن. حّتى اإذا ما ِق�ص��نا الأ لتتاُب��ِع الَقبل والَبعد؛ )4( واعتباطيَِّة تديِد الآ

ن، ومنها نخيُط قما�ش وجوِد املاَقبل واملاَبعد يف �صريورٍة  كنَّا نبحُث عن زمِن كينونٍة مبنيَّة بالآ

ن  . على هذا جاءت قدا�صُة الآ متجان�ص��ٍة قابلٍة للقيا�ش، حّتى ولو قامت على انوجاٍد اعتباطيٍّ

ن واأنا اأنظر اإىل  ن؟ هل هو الآ �ص��ئلِة حوَلها، فمن هو هذا الآ عنَد هايِدغر الذي اأو�َص��َع يف الأ

خرون  خرين؟ هل اأنا والآ �ص��اعتي – ح�صب هايِدغر؟ هل هو ت�سُّيف؟ هل هو اأنا؟ اأم كّل الآ

ن ل اأريد اأن اأق��ول اأنا؟ هل اأنا ذاتي  الزم��ُن؟ »ه��ل اأنا اأت�سَُّف بكينون��ة الزمن؟ وهل اإيّن بالآ

��ُه هو الذي، يف النهاية،  ن، ووجودي mein dasein هو الزمن؟ اأم اأّنه الزمُن نف�صُ هو هذا الآ

.
)�8(

ُيحِدُث لذاِتِه ال�صاعَة من خالنا«

مِبث��ِل هذا القلِق الرابِط ب��ني الذات، الكينونة، الزمن، والنهماِم الذي ل ي�ص��َبُع، مُيار�ُش 

ن(، والذي يعرُبُ منه لبتاِع  ِ قدا�ص��ة )الزمن-الآ ال الفل�صفيِّ يف حَم�سَ هايِدغر طقو�َش ال�ص��وؤ

بدّية. فهو، لت�صوير مقاربته للزمن- اِلها على اأر�ص��ّيِة الأ امل�سوعيَّة، ولو من �ص��ّفِة تبّني �ص��وؤ

الكينون��ة، ينُقُل »اأنَّ القدي�َش اأغو�ص��طينو�ش ق��د ذهَب يف بحِثِه بالكت��اب احلادي ع�س من 

ها هي الزمن، ومن َثمَّ تخلَّى هنا عن  ِل عّما اإذا كانت الروُح نف�صُ »اعرتافاِتِه« اإىل حدِّ الت�ص��اوؤ

هيدغر، م�صدر �صابق. 	)�6(

امل�صدر نف�صه.  )�7(

امل�صدر نف�صه.  )�8(
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ه عندما اأقي�ُش الزمن، ل ت�صعي يف  بحِثِه ‘بِك يا نف�صي اأقي�ُش حلظاِت الزمن، هو اأنِت من اأقي�صُ

ُعِك يف  �صياُء التي تطاُلك مبروِرها، َت�صَ اَل: كيف ذلك؟ ل ت�صّيعيني’ )...( فالأ طريقي ال�ص��وؤ

�صياء. اأنا اأقي�ُش حالَة ا�صتعدادي يف  حالِة ا�ص��تعداٍد Befindlichkeit تبقى، يف حني تختفي الأ

ُر القوَل باأنَّ  �صياء التي مت�صي – لكي يرُبَز الزمُن اأخرًيا. واأكرِّ الوجود Dasein احلا�س – ل الأ

.
)�9(

حالَة ال�صتعداِد التي اأنا موجوٌد فيها، هي التي اأقي�صها عندما اأقي�ُش الزمن«

�صياء احلا�سة هي الزمُن ومقيا�ُصُه الفعليُّ بتاأويلّيِة هايِدغر،  ن – احلا�س – الذات – الأ فالآ

ا تكون من  ، ومعرفُة الزمن اإنَّ
ّ
ن�ص��ان؛ ذلك اأّن الكائَن الب�سيَّ موجوٌد زمني ربًطا بكينونة الإ

ن�ص��ان هي مو�صُع معرفِة �سِّ الزمن، والكينونة-هنا هي الكائُن الذي  خاله، اإذ اإّن كينونَة الإ

ُد بجملِة اأمور: يتحدَّ

�. اإنَّ الكينونَة هي همُّ الن�صغاِل بالعامل.

�. اإنَّ الكينونَة هي كينونٌة مع اآخر.

خرين،  ة، »ففي فعِل كاِمنا مع الآ �. اإنَّ الكينونَة هي الطريقُة التي تفهم بها ذاَتها كلَّ مرَّ

.
)�0(

 للوقائع احلا�سة«
ٌّ

ة دائًما تاأويٌل ذاتي فيما نقوُله هنا وهناك، ثمَّ

��ُه باعتباِرِه )اأنا موجود(، وبالن�صبِة  ُد نف�صَ 4. »اإنَّ الكينونة-هنا )الَدزاين( هي كائن ُيحدِّ

للكينونة-هن��ا، ف��اإنَّ دميومَة ال�‘اأنا موجود’ هي تاأ�صي�ص��يَّة تكوينيَّة، وهك��ذا فاإّن الَدزاين يف 

��ٌة،  جوهِره��ا، مبثِل ما هي كينونة-يف-الع��امل، هي كذلك كينونتي-هنا. وهي دائمٌة خا�صّ

.
)��(

وباعتباِرها كذلك فهي دائمة«

5. ُث��مَّ يقوُم هايِدغر بع��د كلِّ هذه التحديدات ببياٍن للكينونة يوِقُعها يف �ص��يغٍة جمعيٍَّة 

خرين؛  خرون ه��م بدوِرِهم مع الآ خرين، والآ قائم��ٍة على جهٍل دائ��ٍم للذات، اإذ »اأنا مع الآ

��ُه يف اليوميَّة )...( هذا الااأحد الذي ُنعا�ش نحن اأنف�ص��نا به يف واِقِع يوميَِّتنا  ل اأَحَد هو نف�صُ

ا يدُخُل  ، اإذ كلُّ خروٍج عن �صيغِة الفرِد واليوميِّ اإنَّ
)��(

هو �ص��مرُي الغائب، �صيغُة املجهول«

يف �ص��يغِة املجهول )الامعريّف – الاموجود(، وال�صمرِي الغائب )الاحمّدد – الاموجود(. 

خر )ال�صيء اأو  وهكذا ي�ص��بُح املوجوُد فعًا هو الذي ُيعاِي�ُش الزمَن اخلا�شَّ املف�ص��وَل عن الآ

هيدغر، م�صدر �صابق. 	)�9(

امل�صدر نف�صه، ال�صفحتان 58 و59.  )�0(

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة 59.  )��(

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة 60.  )��(
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ن – الزمن(. خر )الآ ال�صخ�ش(، والآ

ُد كلَّ كينونٍة بح�ص��ب فهِمها  6. اإنَّ الكينونَة تقوُم على الهمِّ والنهمام بالكينونة، وُتدَّ

ا نعِرُفها  ��ٍل، اإذ اإنَّ مُّ
لتاأوي��ِل الكينونة-ال�ص��ائدة )الزمنيَّ��ة(. وعلي��ه، فهي ل تت��اُج اإىل اأيِّ تاأ

ن، ومثُل هذه الكينونة املَ�عي�صة هي فوَق كلِّ حاجٍة للربهنة.  بال�صتعداد الدائِم والعي�ش الآ

خرين من الذين ماتوا هي معرف��ٌة خاطئة، لذا فا يوَجُد لدينا  7. كلُّ معرف��ٍة لكينون��ِة الآ

بهذا املعنى اأّي كينونة-هنا، بل نحُن اأماَم الَعَدم، وهذا يعني اأّن املا�صي والرتاث هما َعَدٌم ل 

ن، الكينونة-هنا. انوجاَد له، اإذ الزمُن احلقيقيُّ هو الزمن-الآ

مكانيَُّة  8. بعد ه��ذا، فاإنَّ للكينونة-هنا تطاُبًقا ا�ص��تعداديًّا دائًما مع امل��وت، وهذه »الإ

نطولوجيَّة الق�ص��وى هي يقنٌي يتميَُّز بكوِنِه و�ص��يُك احلدوث، وهذا اليق��نُي يتمّيز بدوِرِه  الأ

ن(، فالزمُن  يِّ كينونٍة هو بكوِنها ناج��زٌة )الآ �ص��ُل لأ . فالأ
)��(

طاق« بع��َدِم التعيني على الإ

�ص��ُل يف ح�ص��وِرها، واإذا ما ان�ص��غلت مبوِتها ف�صارت مهمومًة مب�ص��تقبِلها الواقِع بني  هو الأ

ال�صتمرار والَعَدم، فاإنَّها تكوُن يف الزمِن الذي ت�صتعيُد فيه دوًما ح�صوَرها وكينوَنَتها، فحّتى 

املوُت وامل�صتقبُل ل ي�صبحان اأمًرا نبحُثُه، بل نعَمُل على معَرَفِتِه مِبقداِر ما نحُن نبحُثُه كواقعٍة 

ة. ُها لنواِجَهها بالكينونة - اأنا، ولنعطَي للكينونِة بذلك كيفيَّتها اخلا�صّ ن�صتح�سِ

ويعلُِّق هايِدغر على هذا املو�ص��وع بالقول، »فاإيّن، ببقائي �صمن ال�صتباق، بالقرب من 

.
)�4(

ا اأمتلُك الزمن« كينونتي-الناجزة، اإنَّ

، فاإّن هايِدغر يعوُد لري�ُصَم  �صُل يف تديِد معايرِي الزمِن الطبيعيِّ واإذا كان امل�ص��تقبُل هو الأ

ن، ونَط »الن�ص��غال« الذي يعني  »ال�ص��تباَق«، الذي ي�ص��اوي ا�صتح�صاَر امل�ص��تقبِل يف الآ

الكيفّي��َة الت��ي ُتبنى الكينونُة على �ص��وئها، وهما فعالّية الزمِن الوج��ودّي. وهكذا ميكن اأن 

نخُل�ش مع هايِدغر اإىل النتيجة التالية،

الكينونُة-هن��ا، يف حا�ِس ان�ص��غاِلها، هي الزمُن الت��امُّ )die volle Zeit( على نحٍو ل ُيتخلَّ�ُش فيه 

نَّ الكينونة-الناجزة ل ميكُن  ن – ما قد ُعلَِّق عليه الهتمام )...( لأ من امل�صتقبل. فامل�صتقبل هو الآ

. واإن اأ�ص��بحت احلا�س، اأ�صبحت العدم. 
ّ
اأبًدا اأن تكوَن حا�ًسا، ما دامت هي امل�ص��تقبُل احلقيقي

اإّن امل�صتقبليَّة التي ُعلِّق عليها الهتمام، هي على ما هي عليه، بف�صِل نعمِة احلا�س )...( فالكينونة 

هيدغر، م�صدر �صابق، ال�صفحة �6.  )��(

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة �6.  )�4(
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.
)�5(

ا تقُف اإىل جانِب ما ي�صغُلها ٌة، اإنَّ - هنا، هي مبا هي حاليَّة ح�صارٌة مهتمَّ

ف��كّل حا�ٍس ل يقوُم فيه امل�ص��تقبل هو َعَدم، وكلُّ م�ص��تقبٍل ل ُيبنى على اأ�ص��ا�ِش احلا�ِس 

ة املن�صغلِة بقلق  نَّ احلا�َس نعمُة امل�ص��تقبل، وبهذا املعنى يقوُم بناُء احل�ص��ارة املهتمَّ هو وهم؛ لأ

لِة بالزمن. وهذا  وهواج�ِش ُبناِتها الذين يعّمرونها بالزمِن املولِِّد للكينونة، وبالكينونِة املت�صكِّ

يجابيَِّة تن�صُح به فل�صفاُت الكينونِة والزمن، رغم كلِّ  ن�ص��انيَِّة الإ ّدى الفل�صفيُّ للفاعليَِّة الإ املوؤ

خر، وامتاِك العامِل والزمِن  �صلبيَّات م�ص��اميِنها القائمِة على تاأليِه الذات، واإق�ص��اِء العامِل والآ

 متَّ فيها اإق�صاُء كلِّ اإمياٍن وكلِّ األوهّيٍة خارَج الزمن.
ٍّ
ٍم منهجي ب�صلطِة تكُّ

الكينونُة والتاريخ
ويليٍَّة �َص��َعت للتوفيِق بني الكينونِة، مبا هي 

اأقاَم هايِدغر فهَمُه للتاريِخ على مبادئ واأ�ص��وٍل تاأ

انط��اٌق من اليوميَّ��ة، وبني والتاريخويَّة، وذل��ك بذهاِبِه للقوِل اإّن التاريخويَّ��ة هي اإمكانيَُّة 

��ها على الكينونِة من اأجِل امل�ص��تقبل، في�ص��ِبُح املاقبل من كينونة- ن التي َنقي�صُ الكينونة - الآ

��ها وهموِمها امل�صتقبليَِّة هي التاريُخ مبا هو النموذُج  ن امل�ّتَخذة لكيفَيِّتها بح�ص��ب هواج�صِ الآ

ملعنى املا�ص��ي الذي نبني عليه. لذا ي�ص��ِبُح التاريُخ هو �صيٌء ما اأ�صتطيُع العودَة اإليه من جديد، 

ن«،   والذي اأعاَد هايِدغر بناَءُه على »الآ
ّ
وهذا ل ي�صُلُح اإّل باخلروِج عن معنى الزمن الطبيعي

في�ص��ِبُح التاريُخ انحراًفا عن الزمنّية، ول ميكُن فهُم التاريخوّية اإّل باخلروِج عن الزمِن اإىل ما 

د، وبذلك يبني هايِدغر اأّول مبداإٍ لعل��م التاأويل، الذي من اأجله حّقق  ف��وَق الزم��ن من التجرُّ

ما يلي:

: اأوج��َد قيا�ص��اٍت للزمن تقوم ب��ني احلا�س الباين للكينونِة وان�ص��غالِتِه بامل�ص��تقبل،  اأولاً

ُل اإىل ما�ٍش قيا�ًصا على هذا امل�صتقبل. وامل�صتقبُل هو ما ُيعيُد بناَء كيفّيِة احلا�ِس الذي يتحوَّ

��ها، واأخرَج  ثانياًششا: اأف��رَد للتاريخ اأبعاًدا م��ن الكينونة-هنا الت��ي اعترَبها التاريخوّية نف�صَ

���ش لقطيعٍة فعلّيٍة مع  �صَّ
ل اأو القراءِة املنهجّية، وبذلك اأ وُّ

التاري��َخ عن اأن يكوَن مو�ص��وًعا للتاأ

الرتاِث واملا�صي، مبا هو ما�ٍش، اإذ َجَعَلُه مقاي�صًة مع م�صتقبِل النهمام احل�صارّي.

ثالثاًششا: َجَعَل فهَم التاريِخ كامًنا يف فهِم اأبعاِد احل�ص��ارة امل�ص��تقبلّيِة املهمومِة بان�ص��غالت 

�ُش لتاريٍخ  �صِّ ا تقوم على زمٍن ينعِدُم فيه املا�صي، وتوؤ ، اإنَّ ّ
ٍل فل�صفي وُّ

احلا�س. فالنظرُة يف كلِّ تاأ

هيدغر، م�صدر �صابق، ال�صفحتان �6 و64. 	)�5(
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ن العتباطيَّة«. اإنَّها  دبيَّاته، ب�»الآ
يبداُأ من اللحظة املَ�عي�ص��ة، اأو ما اأ�ص��ماُه هايِدغر، يف بع�ش اأ

الذاُت املقطوعُة عن كلِّ �ص��لف، والبانيُة لذاِتها عل��ى فرادٍة متمّيزٍة ل نظرَي لها، وهي مُتاِر�ش 

ة والفرديَّة التي تِمُل  ِق عن ا�ص��تكماِل زمن هذه الكينونة اخلا�صّ خر املُ�عوِّ كلَّ فعِل اإعداٍم لاآ

مات امل�صتقبل. بيِدها مقوِّ

اأخرًيا، وبطريقٍة ت�ص��به �ص��يحَة املنت�س، يعلُن هايِدغر، »الكينونُة هنا هي الزمن؛ والزمُن 

نَّ كينونَة   للزمن، الذي لي�ش ت�ص��يَل حا�صل، لأ
َّ
هو زمني، وهو ِمن هنا ميتِلُك التعيني الفعلي

الزمنيَّة تعني واقًعا غري مماثل. الكينونة - هنا هي ما�صيها الناجز، وتكُمُن اإمكانيَُّتها يف ا�صتباِق 

. اإنَّها روُح 
)�6(

ا الزمن، اأمتلك الزمن« هذه الكينونِة الناجزة. ويف هذا ال�صتباق اأكون اأنا حقًّ

بديَِّة وحموريَِّة كينونة  ح�ص��ارٍة، عربَّ عنها ل�صاُن تاأويل، قامت على فل�صفٍة يف الزمن خارج الأ

ميان. ويف هذا ان�ص��باباٌت لقيٍم من املعرفِة  لوه��ة اأو الإ الذات-هن��ا، يف قب��اِل اأيِّ حموريٍَّة لاأ

ن،  ن الفردايّن اأو احل�ص��ارّي تعلن عن �ص��يادته املطلقة على م�ص��اِر كلِّ تكوُّ واملوقِف والتكوُّ

ُل للكينونِة الواقعة يف حا�ِس �صلطة احل�صارة القادرة على  وكلِّ �ص��لطان، اإذ هو الزمُن املُ��صكِّ

اإزالة املا�ص��ي واإعادِة ت�ص��كيِلِه عرب حا�ِسها املهموم ب�صورِة امل�ص��تقبل الذي تق�صده والذي 

مبوجبه تعيُد ر�ص��َم �ص��ورِة التاريخ، بل وتعيُد تاأويَل و�ص��ناعَة كلِّ واقٍع وحقيقة ون�شٍّ ودين 

وح�صارة.

استكماالُت تأويل الزمن ولوازُمه
على هذا البناء من الروح احل�ص��اريَّة، قامت وت�صّكلت تاأوياٌت ا�صتكمَلت ما َر�َصَمتُه اأفكاُر 

ِل كينونِة الفرد وكيان احل�ص��ارة »ال�ص��ّيدة«، اإذ ال�ص��يادُة  هايِدغر وغرِيِه حوَل الزمن وت�ص��كُّ

 Paul	اأ�ص��بحت لروِح ونف�ِش هذه احل�ص��ارة ال�ص��انعِة للزم��ن، ولعلَّ م�سوع ب��ول ريكور

Ricœur »الزمان وال�رد« هو ا�ص��تكماٌل لبناءاِت روِح هذا امل�سوع احل�ص��ارّي، اإذ ي�ص��تهلُّ 

عان من خاله وب�صكٍل نهائيٍّ اأّن »فكرة  م�سوَعُه انطاًقا من اإعادِة التهاِم اأغ�صطينو�ش والإ

 
ّ
�صا�ِش الفلكي انت�ص��ار النف�ش distention animi، على وجه التحديد، هي البديُل عن هذا الأ

. ويحُجُب ريكور عن اأغ�ص��طينو�ش اأن يكون مق�ص��وُدُه بالنف�ش اأو 
)�7(

لوحدِة قيا�ش الزمن«

ن�ص��انيَّة. واحلّق بفكرته هذه  الروح، هو روح العامل؛ اإذ هاج�ش اأغ�ص��طينو�ش كان الروح الإ

هيدغر، م�صدر �صابق، ال�صفحة 66. 	)�6(

بول ريكور، الزمان وال�رد، احلبكة وال�رد التاريخّي، ترجمة �صعيد الغاني وفاح رحيم، مراجعة جورج زيناتي )بريوت: دار   )�7(

الكتاب اجلديد املّتحدة، �006(، اجلزء �، ال�صحفة �8.
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طراف،   الأ
ّ
َدها بجدِل احلا�س ثاثي مقولٌة مفاُدها اأّننا، »ما دمنا مل نقرن انت�ص��اَر النف�ش ومتدُّ

.
)�8(

نا بعد« فاإّننا مل نفهم اأنُف�صَ

ن، وع��ربه يقوُم الزمُن بجدلّيِة اأبع��اِدِه الثاثة، وانطاًقا من  فاملح��وُر هو احلا�س-احلال-الآ

هنا اأر�صى ريكور اأّن »قيا�ش الزمِن ل يدين ب�صيٍء اإىل احلركة اخلارجّية. ف�صًا عن ذلك، فقد 

��ِه العن�َس الثابَت الذي ي�ص��َمُح لنا اأن نق��ارَن بني ُمَدٍد طويلٍة من  وجدنا يف داخِل العقِل نف�صِ

 ’transpire ى الزمن، وُمَدٍد ق�ص��ريٍة من الزمن. ومع ال�ص��ورُة النطباعيَّة، مل يعد الفعُل ‘يتق�صّ

.
)�9(

»’manet هو املهم. بل الفعُل ‘يبقى

والنطباعيَُّة، واإن كانت فعًا �ص��لبيًّا، اإّل اأنَّها، مب�ص��اركٍة مع فاعليَِّة العقل، تر�ُص��ُم م�صاَر 

بع��اِد الزمن تقوم على التوقُّع،  د، وبهذه الثنائيَِّة يُتمُّ خلُق توتُّراٍت جديدٍة لأ النت�ص��اِر والتم��دُّ

والذاكرة، والنتباه.

دِب  وىل لع�ِس التنويِر املتولِّدِة من الف��نِّ والعمارِة والأ اإنَّها توتُّراٌت ت�ص��تعيُد اللبن��اِت الأ

وىل للفل�ص��فة، وبالتايل التاأويل؛ ا�ص��تعادة تويليَّة جتعل من املا�ص��ي، حا�ًسا  والتفتُّحات الأ

ن اأو اإن �ص��ئت فقل لنقطة عبوٍر وانق�صاء، بل هو »عقل  ل يخ�ص��ع – ح�ص��ب ريكور – لاآ

ن�صان اليقظ، الذي هو حا�س حني يحيل امل�صتقبل اإىل املا�صي، فيزداد املا�صي اتِّ�صاًقا كلَّما  الإ

.
)40(

ا كامًا« تقّل�ش امل�صتقبل، حني يتّم امت�صا�ش امل�صتقبل امت�صا�صً

ا تاأُخُذ �سعيََّتها من ُم�صتقبٍل ُيحاُل  فاإذا ما كان الّت�صاق �سط الزمنيَّة، فاإنَّ زمنيَّة املا�صي اإنَّ

ق عرب �صيادة للحا�س. ومرجعّيُة كلِّ  ُف، ويحُكم، وُين�صِّ اإىل ما�ش، وذلك ل يتمُّ اإّل بعقٍل يوظِّ

دبيَُّة املتجّددُة التي يلحُظها ريكور يف »احلبكة 
، هي ال�ص��تعادُة الأ

ّ
ر العقلي ذلك، يف الت�ص��وُّ

بعاد،   الأ
ّ
ُم ب�صوابِط الزمن ثاثي بديّة«، اأو الق�ص�صّية، لكنَّها حبكُة �سِد الذاِت التي تتحكَّ الأ

وه��و زمٌن ت�ص��طنعه النف���ش، اإذ »يف النف�ش وحَدها، ميتل��ُك التوقُّع والذاكرة، بو�ص��فهما 

انطباَع��ني، المتداَد. غري اأّن النطب��اَع ل يكون يف النف�ش اإّل حني »يفعل« العقل، اأي حني 

.
)4�(

ر« يتوقَّع وينتبه ويتذكَّ

فالنطباعيَّ��ُة فع��ُل توتٍُّر اأدبيٍّ يبني للذاِت احل�ص��اريَِّة �سديََّتها التي ُي�ص��ارُع العقُل ببناءاِتِه 

ريكور، م�صدر �صابق، ال�صفحة 40.  )�8(

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة �4.  )�9(

انظر، امل�صدر نف�صه، ال�صفحة 44.  )40(

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة 45.  )4�(
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امل�صتقبلة، وح�صوِرِه القائم، اإىل اإعطائها امل�سوعيََّة و�صلطَة الفاعليَّة وال�صيادة. وهذا ما يوّحد 

ها التي تعيُد ر�صَم  بني الفنِّ والذاِت والتاريِخ امل�ص��دود نحو م�ص��تقبٍل، ق�صدّيُة بناِئِه، هي نف�صُ

ُد مع��امَل الذات احلا�سة. لكن، وبا�ص��تفاقٍة اأخذت  مع��امِل وجِه التاري��خ، وهي عيُنها ما يحدِّ

بديَّة« اإىل مبحث  مل واحلروب، بداأت اإرها�صاُت »عودِة الأ �ص��ى والأ تلَحُظ عاقَة الزمان بالأ

ن�ص��اُن من مق�ص��ِد اإحياء  َل الإ الزم��ن، اإذ يف الزمِن ورتاَبِتِه تكُمُن معامُل ال�ص��اأَم وامللل، ليتحوَّ

دبيَّات الدينيَّة – اإىل قتِل الوقت، ومت�ص��َيِتِه كيفم��ا اّتفق. كما اأّن الزمَن 
الوقت – ح�ص��َب الأ

بطبِعِه مملوٌء باملرارة، اإذ خلَف كلِّ ب�صمٍة فيه دمعة، وعنَد كلِّ ولدٍة ا�صتبطاُن موت، ومع كلِّ 

��َجِر احلا�س، ويف هذا انق�صامات، وما »ال�سُّ  اأمٍل بامل�ص��تقبل اإح�صا�ٌش باخلوف، و�صعوٌر ب�صَ

ل لل�سِّ  وَّ
يف �ص��ميمه اإّل جمّرد تعبرٍي عن حالة قيام الذات على نف�ص��ها )...( اإذ اإّن املظهر الأ

هو النف�ص��ال والنق�صام والتنافر والن�صوز، اأو انعدام الن�صجام. ولي�ش من �صاأِن »ال�ِسّ« اأن 

ا اأن ُيحِدَث  ُيحِدَث ِفرقًة وانق�ص��اًما فيما بني ال�ص��مائر املختلفة فح�صب، بل اإّن من �صاأنه اأي�صً

.
)4�(

�سًبا من »النق�صاِم« يف داخل ال�صمرِي الواحد نف�صه«

اِل حول املابع��د، وهي امتاُء الزم��ِن واأفِق التفكرِي  بديَُّة هي عاُج ال�ص��وؤ ل��ذا كان��ت الأ

، الباين ل��ذاٍت تلَحُظ ما هو خارج ال��ذات املحدودة. ولذا، ف��اإنَّ ريكور ميََّز بني  الفل�ص��فيِّ

وىل اأن  بديَِّة على التفكرِي يف الزم��ن. وظيفته الأ َل يف الأ مُّ
ِثُر فيه��ا التاأ »ثاثة طرق رئي�ص��ة يوؤ

دة ُتكِرُهنا عل��ى التفكرِي بالزمن ومبا لي�َش زمًنا.  ��َع التفكرَي بالزمن داخَل اأفِق فكرٍة حمدَّ ُيخ�صِ

ووظيفُتُه الثانية اأن ُيكثَِّف جتربَة النت�ص��اِر على امل�صتوى الوجودّي. ووظيفته الثالثة اأن تدعو 

.
)4�(

بديَّة« ِك يف الأ ها بالتحرُّ هذه التجربة اإىل جتاوِز نف�صِ

يجاِد  ، وجتاُوِز حدوِد الذاِت والكينونة ال�ص��ّيقِة لإ
ّ
ِد الزمني ��ع يف التم��دُّ فمثُل هذا التو�صُّ

بديَُّة  ا هو مُتليه الأ اإمكانيَِّة توا�صٍل وتكامٍل مع ما هو خارج حدوِد ذاتي، اأو َزَمِنَي اخلا�ّش، اإنَّ

يف تاأثرياِته��ا الفاعل��ِة بالزمن، وبالتايل، يف �ص��ماِت بناِء الذات الفرديَِّة، والذاِت احل�ص��اريَّة 

ا. اأي�صً

بديَِّة وكيفيَّة  بديَِّة عند ريكور هو يف كيفيَِّة انوجاِد الأ اَل امللحَّ حول الأ وهذا ما يجعُل ال�صوؤ

.
)44(

بديَِّة يف عاقتها بالزمن« وىل لتوكيِد الأ ت�سُّفها، »ومن هذه احلريُة تنبعُث الوظيفُة الأ

ن�صان )القاهرة: مكتبة م�س، دون تاريخ(، ال�صفحتان 89 و90. زكريا اإبراهيم، م�صكالت فل�صفيّة – م�صكلة الإ  )4�(

الزمان وال�رد، م�صدر �صابق، ال�صفحة 50. 	)4�(

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة �5.  )44(
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وقد لَحَظ يف هذا ال�صاأِن ُجملَة اأموٍر منها:

ِه ب�صيغِة �صمرِي املتكلِّم، ل الغائب. بديَّ اإّنا ُيعِلُن عن نف�صِ �. اإنَّ احلا�َس الأ

بديَِّة هو حدٌّ – ميكننا التفكرُي فيه، بل هو نق�ٌش نلَحُظُه يف التجربِة الزمنيَّة  �. اإنَّ غياَب الأ

دة. املحدَّ

لهيَِّة بال�ص��وِت الب�سيِّ تقوُم على التعليِم والتوا�ص��ل، اإذ الكلمُة  �. اإنَّ عاقَة الكلمِة الإ

ُث، بل يف اأنَّنا  َل عاقٍة لنا باللغِة ل تتمثَُّل باأنَّنا نتحدَّ وَّ
ه��ي حقيقُة باطننا »به��ذه الكيفيَِّة فاإنَّ اأ

ُت »للكلمِة« الباطنيَِّة تت الكلمات اخلارجيَّة، ولي�صت العودُة �صيًئا �صوى هذا  ن�صَمُع وُنن�صِ

.
)45(

ن�صات« الإ

َة العاقِة بني  بديَّة، ب��ل هو التعليُم الذي يرُدُم ه��وَّ لهيَِّة هو �سُّ الأ ن�ص��اُت للكلم��ِة الإ فالإ

ا اأ�ص��ميناها  بديَّة. وهذه ال�ص��تفاقُة، اإنَّ بديَّ��ة، وذلك عرَب الرتّق��ي بالزمِن نحو الأ الزم��ن والأ

ا ل�صببني: اإرها�صً

اَل ويفتُح الطريَق اأماَم اأطروح��اٍت اأخرى، مثل  ل: اإنَّه��ا مُترُّ ب�ص��كِل عابٍر ُيثرُي ال�ص��وؤ وَّ الأ

�صاميَِّة التدبُّريَّة، لتقدمِي م�سوِعها. طروحِة الإ الأ

ُل حلدوِد املعاجلات املبا�سة، فاإنَّ ريكور وغرَيُه يعودون للتعبرِي  موَر حينما ت�صِ الثاين: اأّن الأ

ِلِه و�سديَِّت��ِه لهذه الذات، ممَّا يثري فينا  ع��ن الذات، مبا هي زم��ٌن حمدوٌد يف كينوَنِتِه، اأو يف تعقُّ

ة عنواِنها  �سورَة الهتمام بهاج�ٍش ح�صارّي كبري، وهو ميثُِّل قيمًة ح�صاريًَّة حا�سًة اليوم بقوَّ

بديَّة بالزمن، �صواًءا على م�صتوى  �ص��اميَّة لعاقِة الأ الكا�ص��ف عن مبادئ املعاجلِة التدبُّريَِّة الإ

 الكثري(، اأو على 
ّ
�ص��امي احلياة الروحيَّة )وهو اأمٌر قّدمت فيه الفل�ص��فُة والكاُم والعرفان الإ

�صاميَّ��ة التاأ�صي�صيَّة والتي  م�صتوى احلي��اة الزمنيَّة )وهو اأمٌر ا�صتحَفَظت��ُه واأثارتُه الن�صو�ش الإ

ُنطِل��ُق عليها ا�ص��م »ن�ّش املع�صوم«(، اإّل اأنَّه، واحلقُّ ُيقال، اإّنن��ا بحاجٍة اإىل كثرٍي من ا�صتفراِغ 

املكام��ن ع��رَب اجتهاٍد اإ�صاميٍّ يقوُم عل��ى فل�صفِة التدبُِّر يف جمرياِت احلي��اِة والواقع، وربِطها 

 الذي َظَهَر قراآًنا، وا�صتبطَن الفطرَة التي تتاُج يف بلورِتها اإىل خروٍج 
ّ
لهي باأ�ص��وِل الكاِم الإ

ة اإىل الفعل، عرَب م�صاراِت الزمن يف العلم مبرُتَبَتيه: الك�صبيَّة، واحل�صوريَّة. من القوَّ

الزمان وال�رد، م�صدر �صابق، ال�صفحة 59. 	)45(
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لّي من ُمعايشة معنى الزمن وعودة األبديَّة موقُفنا األوَّ
ُف اإىل الزمن مبا هو مرتبٌط بن��ا من خال املقولت التي يبتِدُعها ذهُننا، ول من  نح��ن ل نتعرَّ

َف من خالها اإىل الزمن، اأو اأن  خ��ال املفاهيم؛ فاملفاهيم اأو املقولت التي ميكُن لنا اأن نتعرَّ

ِل  ن�صتخرَجها من الزمن، هي مفاهيٌم ترتبُط بالزمن مبا له عاقة مبحيِطنا وبعامِل الطبيعة، وبتبدُّ

ّيام، ومعايرِي الوقت، يف اآناِته، ويف �صاعاِته. الف�صوِل والأ

، يف مثل 
ّ
نُف�صي خاقيِّ والأ ن�ص��ايّن، والزمِن الأ لكن حينما يكوُن الكاُم حوَل الزمن الإ

ِد  ر واملتجدِّ نا اليوميِّ الدائم واملتكرِّ ُه باأحا�صي�صنا، وبعي�صِ هذا احلال نحن نتوا�صُل معه وُنعاي�صُ

يف كلِّ اآن. يف مثل هذا املقت�صى النف�صيِّ واملعنوّي وبالنطباعات نحن نعاي�ُش فكرَة الزمن، 

َل من خاله نظرُتنا لقراءتنا هذه التي تطاُل ذواَتنا. من هنا ميكن اأن  فيتولَُّد لدينا بعدٍم تت�ص��كَّ

تنبَع عنَدنا فكرُة الزمن.

ومبثِل هذا احلال، ينبغي اللتفاُت اإىل اأنَّه �ص��واًءا ُعدنا للقول، اإّن للزمن ح�صوًرا يف اأ�صل 

ُف عن هذه الطبيعة القائمة لدينا،  ا نك�صِ ُفُه كزمٍن اأنف�صيٍّ اإنَّ طبيعِتنا، وبالتايل نحن حينما نك�صِ

اأو اإن كان هذا الزمُن وليَد هذه املعاي�صِة النطباعيَِّة للمحيِط الذي نتجاَن�ُش ونتماهى فيها معه 

 الذي نتناوله.
ّ
اإىل الدرجة التي يكون فيها هو نحن ونحن هو، بحيثيَّة الُبعد الزمني

ينا امل�صاعرّي للزمن تلقٍّ فطرّي اأو  وىل اأو الثانية، مبعنى اأنَّ تلقِّ و�صواٌء كانت الفكرة هي الأ

، فاإنَّه على �صوِء وحدِة العلِم والعامِل واملعلوم، فاإّن ما يح�صُل يف ذواِتنا من مثل هذا  ّ
اكت�صابي

ُل كثرًيا بيَننا وبني زمِننا.  ة بنا. فا نف�صِ التماهي بيَننا وبنَي الزمن ُي�صري اإىل ذاٍت وكينونٍة خا�صَّ

ُد اأّن جدليََّة العاقة بني هذه  كِّ وهنا، هذه الكينونة اأو هذا العلُم يحمُل طابًعا اإيجابيًّا. من هنا اأوؤ

ُدُه وترتقَّى به  طاِت الزمن هي جدليٌَّة ت�صتكِنُه الكامَن يف ِكَلينا، توحِّ الذات وهذا اخلارج بتو�صُّ

ُلُه هنا هو علٌم اإيجادّي؛ علُم ُين�صئ، وقادٌر على  بجدٍل ارتقائيٍّ واإيجادّي. فالعلُم الذي ُنح�صِّ

اأن يت�سَّف، بحيث اإّن فكرَة الزمن باأبعاده الثاثة، املا�صي واحلا�س وامل�صتقبل، على م�صتوى 

نُف�ِش التي  ن؛ يف الأ ا لها ح�صوَرها القائَم يف اللحظة، ويف الآ احل�صوِر الزمنيِّ فيها، تتَّحُد كاأنَّ

ُل  ها. تاأتي يف املا�صي من باِب الرتاُكِم يف اخلربة، تراُكِم املعرفة مع هذا املا�صي، فيتحوَّ نعاي�صُ

م حا�سنا، وهذا احلا�س يحفظ ذاك امل�صلَّم املا�صي. ثم ُنرتُِّب كلَّ اأمٍر  املا�ص��ي اإىل و�صٍع يقوِّ

ا، وما �صياأتي.  من اأموِرنا احلاليَّة واحلا�سة على اأ�صا�ش ح�صوِر امل�صتقبل اأي�صً

بعاد من  م وهذه القدرِة على الت���سُّف، تنت�ُس هذه النف���شُ يف هذه الأ مبث��ِل ه��ذا التحكُّ

 التي يغيُب فيها امل�صتقبُل 
ّ
اِت الزمِن الطبيعي اأجِل اأن ُتن�ص��ئها يف ح�ص��وِرها مبا يتجاوُز متف�صُ
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د، ل  ، وغري ثابٍت على و�ص��ٍع حُمدَّ كما يغيُب فيها املا�ص��ي، والتي يكون فيها احلا�ُس غري قارٍّ

ُم ول ن�صتطيُع اأن ن�صتفيد من هذا احل�صور. نتحكَّ

�ص��ام، تقوُم على اأ�ص��ا�ِش وجوِد هذا الزمِن  ولع��لَّ مفه��وَم العظِة والِعربِة التي ُيطِلُقها الإ

 يف 
ّ
نُف�ص��ي بداِع الأ نُف�ش؛ من مثِل هذا الإ يج��ادّي يف الأ  من مث��ل هذا الوجود الإ

ّ
نُف�ص��ي الأ

مور التي ُتيُط بنا،  مفا�ص��ِل وحدوِد الزمن مبا هو نحن، مبا هو حركُتن��ا، ومبا هو جُمرياُت الأ

َمها يف اآن. اأو ميكن لنا اأن ُنقوِّ

 يف خاِرِجنا، 
ٍّ
لكن علينا اللتفاُت جّيًدا اإىل اأّن مثَل هذا الفهم ل ُيلغي وجوَد زمٍن طبيعي

��ة، ل ن�ص��تطيع يف الواقِع اأن نتعّداها اأو اأن نتجاوَزها. ووجوُد  له حاكميٌَّة، وله قاهريَّة خا�صّ

ا لهذه احلّرّية  ��ُع لنا ح��دًّ مث��ِل ه��ذا الزم��ِن الطبيعيِّ الذي ينبغ��ي اأن نعرِتَف به، هو الذي ي�صَ

ولًة  ، لتكوَن حريًَّة ُمن�صِبطًة وحريَّة م�صوؤ
ّ
نُف�ص��ي نُف�ص��يَّة يف التعاطي مع مو�صوِع الزمن الأ الأ

عن واقٍع ومن�ص��بطًة بالواقع؛ هذا الواقع الذي نرتقَّى نح��ن واإيَّاه يف جدليَِّة مثل هذه العاقة 

التي اأ�سُت اإليها.

، بعيًدا عن 
ّ
نُف�ص��ي فكلُّ كاٍم ُتثرُيه الفل�ص��فُة املعا�سة، اأو احلديثُة، حوَل الزمن بُبعِدِه الأ

لُِّه الذات ومينع الذاَت من العرتاف بالواقع. كما اأّن كلَّ كاٍم ل  ، يوؤ
ّ
الزمن بو�صِعِه اخلارجي

ا  ن�صاَن كاأنَّ يلتفُت اإىل حيثيَِّة قدرِة النف�ش على الت�سُّف يف مو�صوعة الزمن هو كاٌم يجَعُل الإ

ا يف تقريِر امل�صري،  ِه من خيار، ول ميتلك لنف�صه حقًّ هو �ص��يٌء يف مهبِّ الريح، ل ميتلك لنف�صِ

حداث واملُ�جريات التي ميكن اأن تقوَم من حوله. ِه القدرَة على مواجهِة الأ ول ميتلك لنف�صِ

ِمنا بالزمن معنى تحكُّ
ِم يف مو�صوعِة الزمن؟ اًل مفاُدُه: اأّنى لنا القدرَة على التحكُّ نا �صوؤ قد نطرح على اأنف�صِ

ُث عن واق��ٍع وجوديٍّ قائم،  ونح��ُن نعِرُف اأّنن��ا حينما نتحّدث عن الزم��ن، فاإّننا نتحدَّ

وي�سي يف الطبيعة ويف العامِل ويف النا�ش، �ص��واًء كّنا موجودين اأو مل نكن موجودين كاأفراد. 

��ة منها ال�صدرائيَّة – تو�صيَفها  �ص��اميَّة – خا�صَّ هنا من املفيد اأن ناأخَذ من مقولِة الفل�ص��فة الإ

للزمن باأنَّه وجوٌد �ص��عيف، وكون هذا الزمن وجود �ص��عيف، اأو مقدار الوجود ال�صعيف، 

حينما ترتّقى النف�ُش يف ُرَتِبها الوجودّية، بحيث ت�ص��بُح هذه النف�ش منت�سًة يف عاقٍة اتاديَّة 

مبعن��ًى م��ا يف العامل، فاإنَّها من هذا املنطلق الذي تكوُن هي علَّة، ومن ُمنطلِق حقيقِة اأّن الزمن 

وجوٌد �صعيف، متتلُك القدرَة على َم�صِك زماِمه، دون اأن يعني ذلك ت�صلَُّطها عليه، كاأّنا هي 
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�صباب،  ن�صانيَّة جديرٌة بالهتمام ل�صبٍب من الأ نَّ هذه النف�َش الإ �صّيدُة الزمن اأو اإلهُة الزمن، لأ

،كما هو معلوم 
ُ
وهو اأنَّها ي�سي عليها ُحكُم احلركِة ال�ص��ائدة يف كلِّ املوجودات. واحلركة 

من لواِزِمها الزمُن. حينها يكون هذا اجلوهُر النف�صاينُّ ي�سي عليه ُحكُم احلركة، واحلركُة من 

ُد باحلركة وت�سي عليها احلركُة  لوازمها الزمن. اإًذا، هي تتَّ�ص��ُل بالزمن بعن��واِن كوِنها تتوحَّ

نَّ الزمَن، كما اأ�ست، وجوٌد  وتُكُمه��ا احلركة. لذا، هناك مدخليٌَّة لها على هذا الزمن، ولأ

َم باأبعاِده، لكن  قوى، فاإّن للنَّف�ِش مثل هذه القدرة على اأن تتحكَّ �ص��عيف، ووجوُدها هو الأ

بلحاِظ وحيثيَِّة كوِنِه ي�صبُح زمًنا اأنُف�صيًّا يتفاَعُل مع الزمِن اخلارجيِّ دون اأن يلغيه.

زمُن األبدّيِة وامتداداِته
ة الثاثة: حا�سٌ وما�ٍش وم�صتقبل،  بعاد املمتدَّ ُل من هذه الأ مبا اأّن كلَّ ذاٍت، كما اأ�صلفنا، تت�صكَّ

ن التي تكون  َع اإىل اللحظة والآ حُّ اأن َيخ�صَ فاإّن النظَر للحكِم على اأّي ذاٍت من الذوات ل ي�صُ

كرِث ل بدَّ م��ن اأّن ُتقيََّم بحركِة  ��ه؛ ل بّد من ربِطها مبا�ص��يها، وبالأ في��ه، اأو الظاهِر التي ُتعاي�صُ

مور، واأّي حقيقٍة  حكاَم التي ُتطَلُق على اأيِّ اأمٍر من الأ ارتباِطها بامل�ص��تقبل. بناًء عليه، فاإّن الأ

م��ن احلقائق، وعل��ى اأّي ذاٍت من ال��ذوات املرتبطِة بُبعد الزمن، ل ينف��كُّ احلكُم عليها عن 

بديّة، مبا بعَد هذا الزمِن اخلا�شِّ يف امل�صتقبِل  ارتباطها مب�صتقبِلها؛ اأي بعاقِة زمِنها اخلا�شِّ بالأ

الق��ادِم �ص��واًء كانت معلوًما اأو جمه��وًل، بغ�شِّ النظر عن هذه التفا�ص��يل. وبهذا املعنى، فاإنَّ 

امل�صتقبَل احلاكَم يف الزمِن هو م�صتقبان:

ر�ش، والذي تتَِّجُه – بح�ص��ِب   على الأ
ّ
ول: دني��ويٌّ يرتبُط مب�سوِع اخلا���شِ العاملي الأ

يِه اخلريِّ وال�سير ناحَيَت��ُه. اإنَّه زمُن  ر�ص��يِّ ب�ص��قَّ  – كلُّ م�ص��ارات الزمِن الأ
ّ
�ص��امي الفهِم الإ

برِز للزمن، ممَّا  املوعوِد احلا�ِس يف كلِّ ع�س، يتكامُل �ص��وَب �ص��ورِة الكمال ال�ص��الِح والأ

�صاميَّة اأن تبني اأفراَدها وجماعَتها مبقت�صى هذا املوعوِد الكوينِّ  ي�صمح لكينونِة احل�ص��ارِة الإ

 – الدنيوَي امل�َ�عي�ش.
ّ
القادم على اأجنحِة الزمِن التكاملي

خروّي، والذي هو، يف عنِي تقدمِيِه كف�صٍل جديٍد من ولدِة حياٍة   الأ
ّ
الثاين: الزمُن اجلزائي

يّن، وير�صم مل�صاعر  بديَِّة بالزمنِ الآ وليَّة، اإحاطَة تف�ص��ري، اإحاطَة الأ
جديدة، حميٌط بكلِّ ولدٍة اأ

احلياة امتاءات زمانها اأو دهرها.

وهذا ما �صن�ص��عى لقراءِتِه تف�ص��يًا يف بحِثنا اخلا�شِّ )الاحق( حول التدبُّر يف العقلّيات 

�صاميَّة، ويف ن�شِّ الع�صمة.  الإ


